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I.  - Noção de colonização. - Consitlerada em si mesma, 
a colonizagác, não e evidenlemenle nem uma scieocia. 
nem urna arte, é uin facto apenas, uma manifestação d a  
aclividacle liuniana. Não ha vida sem movimento; qovi-  
mento das farsas matci.iaes, que nos animaes e nos homens 
toma o nome de aclivil-lade. 

A actividade, propriedade immanenle e imprescindivel 
de toda a viilu Iiumana, manifesta-se pela força, sob as 
mais diversas modalitlades. Náo 6 de cerlo a i'orya brutal 
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dos conflictos sociaes, que aqui se  considera, é a força 
normal e organizada duma colleclividacle que  vive, a força 
synonima tle energia natural. 

Orna das principaes formas sob as quaes se  nos depara 
essa força 6 a, colonizafão, toinatla a palavra no seu sen- 
lido mais amplo, abrarigciido tanto os c ~ o t l o s  em massa 
(10s povos pi-imilivos, como as erriprem. scientificas e cal- 
culciclas dos povos actuaes. 

A colonização, porlanto, é um producto eqporilaneo da  
vida social, faclo que se  coiislala, ainda quando se  náo 
chplirlue, expaiis2o necessaria e fatal, ern certas circuns- 
taiicias, da  vida (Ias c~l lec l i \~ idades  liurnanas. 

\!as, a deterrninaçáo tlo logar que a colonizaçáo occupa 
rio quadro geral da  vida, pouco nos auxilia na comprehen- 
G o  tlo seu \~er(larleiro sentido. Necessario s e  lorna formu- 
l a ~ .  o seu conceito, caracleriza-la riurila noção s ~ c c i n t a  e 
larilo quanto possivel rigorosa. 

lld, é cerlo, quem conteste, como Siger, a conveniencia 
e atS a pos~i1)ilitlade cle definir scieiilificamente a colorii- 
zafáo. Alas, em abono dessa opinião, iiêiilium argumenlo cle 
valia se  apreseiita e numerosas tcii1;tlivas se teem feito 
para a elaboração tlo conceilo referido. .\infla quando não 
aci~etlitassenios na prolicuiilatle dessas tciii~tti\as, riáo as 
deveriariios passar em silencio, ao piocurainios t ' a~c r  urna 
cxposiçáo fiel tlo cstado acludl da  scieric>ia caoloiii;ll. 

As tentativas veem tlc longe. Algumas se rlt~vern ja a 
antigos escriplores, c m  regra informados na ideia falsa de 
que a colonizaçáo coiisidc iia sirnples uccupaçáo dum ter- 
ritorio pelos Iiabitautey (lu111 outro. 

Era assim que, em 1783, na Iíncyclopétlie nldtodiquc! d e  
Grivel se  definia a colonização como o trarisportc ciiiiri 

povo ou duma parte delle tlurn paiz para outro. Sernellraii- 
temente dizia ,leão Raplista Say, crn 1803, quc  as coloriias 
eram eslabelecimentos formados em paizch loiiciiicli~os por 



nação mais antiga que se  chamava melropole. Emfim 
arrici*i eni 18" Jarnes Mil1 via numa colonia a porção dum 
1) I tlestacatla da  mãe-palria para Iiabilar alguma região 
cli>tdnte. 

\l~rangerido a occupação como acto preliminar, a colo- 
~iiz~i$ão todavia não se  reduz sbmente a isso, inclue ainda 
necessariamente a acção civilizadora dum povo sobre a s  
pessoas e as cousas dum outro. 

Doutro modo a coloriização seria synoiiima tle simples 
emigrarão. Uma tribu barhara que  muda o local da  sua  
residencia, procurando rium novo terrilorio elerrieiilos cle 
sustento, que se  haviam tornado deficientes no anligo 
haljitat a s  populações civili~adas, que abandonam o terri- 
torio nacional para se  fixarem rios clorniriios doutro paiz d e  
civilização parallcla, - ricriliiirn desses grupos Iiumanos 
empreheride urna obra d e  colonização. Emigram, mas não 
vão fundar colonias. Diz-se, 6 cerlo, que lia em Portugal 
uma colonia franceza, uma colonia i i igle~a,  elc., mas  tra- 
ta-se durn abuso de  linguagem, que todos sabem compre- 
liencler. 

As defiiiii6es citadas peccarn por excesso. A colonização 
prcsuppõe a c~iiligração, [nas não sb isso; assini enleiidido, 
o coiiceilo tle coloniza~,ào aperias nos daria della uma ideia 
dt:inasiaclo ampla e, por i*>(), inexacta. 

Outras norfies lia qiic pcccam pelo defeito opposto, 
exigiritlo, para que liaja coloiii~açâo, requisitos, que, na 
vertlatle, não s;lo intlispeii~aveis. 

Assim lia tluerri atlribua demasiada importancia ao ca- 
racter comrnercial da  colo~iização. Ora e certo que nem 
totlas as coloniar são predorniiiaiiteinenle commerciaes; 
ern muitas a prosperidade agricola e induslrial 6 notavel, 
sein que isso se  traduza num incremento commercial. 
É mesino natural que assim succcda e que o progresso d a  
protlucção colonial, assegurando unia rndior iiidepentlencia 



ecoqomica a colonia, a venha libertar cada vez mais do 
trafico metropolitano. 

Outro erro, em ccrlo modo ligar10 ao precedenle, 6 o 
que s6 consitlera coloiiias ultramarinas, em que uma exten- 
são maritima, mais ou menos vaqta, isola as colonias da  
mctropole. Ha colonias b e ~ i i  antigas, ramo a Siberia, sem 
que enlre ellas e a mctropole haja. s o l u ~ á o  de  coritinuitlade. 
13 raclo que a colonização ultrarriaiiiia 6 a mais impor- 
taiile e a mais vulgar, mas iião é a uriica. As viagens por 
tnar são Iioje tão commodas e regulares como as viagens 
tcrreslres; porlanlo, a separação entre a metropole e a s  
colonias é sensivelmerile egual eiil ambos os casos. E a 
colonização das terras tlo Oceano 1)acilico ou do Mar das 
Indias não é mais difficil t lo  que a marclia lenta dos sol- 
tla(los e (tos cuniporiczet; russos rio Turkestan e na Siberia. 
Kciiliuina ràzdo lia pois para iii~roduzirmos no conceito 
i l i l  colonizaçtlo sciiiclliaritcs reslricyões. Mas algumas são 
iiecessarias, visto que rejeitáinos por tlernasiado lata a 
rioção primeiramente apreseillada. 

J i  tlissemos que a coloniza~50 pressupiirili;~ c:migraixão; 
iião se  trata porém, duma crni;i.ação qualquer; ú preciso 
que parta dum paiz civilizaclo e que se  destino u uin 1jai~ 
deshabilado ou apenas occupado por um povo sclvugern 
ou de  ci~il ização inferior. 11 airida isto n,io ba5La; 1iai.a 
que liaja colonização é aintla iridispeilsavtl unia acsáo 
civilizatlora das emigrantes sobre as cousas e os lioirichii.; 
tlo  pai^ occupado, que, nas circumsla~icias refcriclas, S I >  

lia ile dar naturalmente. A acyão civilizadora exerce-se, 
pois, sol~re as cousas e sobre os Iiornciis. Exerce-se sobre as 
C ~ L I S ~ S ,  C ~ I I S L I ~ U ~ ~ I I I O  portos, eslradas, cultivaritlo o solo, 
esploraiirlo o sub-solo, aproveilando einfiin totias as rique- 
zas ~iaturaes.  Exerce-se sobre os liorneris, procurarido ele- 
var os iridige~ias a uma ciri!izafdo superior, fazeritlo 
dcsapparecei. tlos seus coslumes algiinias praticas crueis, 



. . :rleiido-os a uma religião propiia de  povos civilizados, 
acordando nelles o sentimento tle novas necessidades, para 
satisfazer a s  qiiaes terão de  recorrer ao trabalho, emíim, 
instruindo-os e educando-os. I I , r  

Concliiintlo, podemos definir a colonização, com Pallot, 
vamo a acyão cxercicia por um povo civilizado sobre um 
paiz de civilizaçáo irii'erior á sua, com o fim cfe o trans- 
formar progressivamerite, pela valorização dos seus recur- 
sos naluraes e pelo inol1ioramento das corirliçòes materiaes 
e riioraes tle esistcecia dos indigerias. 

Esta iiocão de colonizagão é hoje geraliiiciitc seguida 
por toclo. os t~~t . i~ iptores .  Alguns tia, todavia, qiie csigern 
apciias a hul)ortliiiagão politica como cai~actci~isi i(~a chscn- 
cinl tla colonizasão. fi certo, porém, que esses duc:tores 
teeiii mais eiii visla a definição de  colonia do q~ic  pi'opria- 
mente a iioção tl t :  coloriização. Adeante nos referiremos 
mais a cata tjucslào, mas  desde já desejatrios accetiluar 
rjiiv a suhorcliiiação politica não é a caracteristica' essdn- 
cial tla col~riizagão. Doutro modo teriamos tle ver a colo- 
niz;iyáo ria sujeicáo dum p o r o  supei-ior a iiin povo de 
civilisag.âo inferior; a Grecia Leria siclo assiin iiinu cnoli~iiia 
de  Roma. Seria isso claramente itleritificar a coloriização 
com roda e qualquer coiiquisla. Rejeilainos, pois, a apon- 
tada caracteristica. 

1)or iilliino, devemos act.eriluar quc a colonização, lendd 
uin unico fiin geral, abrange systcrnas e processos varia- 
tlissimos. Yáo lia ein tal malciia uma tlieoiia unica, cuja 
ol)zervancia se imponha. Ha p i ~ ~ i ~ \ s o i  \ iliiaveit;, depcri- 
deii~lo so1)rcludo de dois I'at.lores priricipaes, em pri- 
~ n c i r o  logar, tlo eslaclo do povo coloiiizador, em segundo 
logar, tlo estado da  região que s e  trala tle valorizar (1). 

( 1) Siger : Essai sur lu colonisalion, pag. 11 e seg. : Dr. Marnoco: 
, l t l~rt ir~isl t~a~üo rolonial (Lkões ao n&i.so do 4 . O  alino jutidicu em 1906- 



11. Noçãio de colonia. - A  palavra colnnia deriva do 
termo lalino ((colonia., que significa um logar de planta- 
rão, um grupo de pessoas que plantam. Etyniologicaamciite, 
poderiamos pois definir coloilia: uma fracção tlum povo, quc 
abandona o seu paiz de origem e se eslabelece riuina 
região nova com o fim de cultivar o seu solo. G claro que 
esla tlefiiiiçiio não pode ser atlmillida, pois abrange s6 
uma categoria de colonias, escluintlo todas as que iião 
teem caracter predominantemente africola. 

l? na verdade difficil dar lima noção scientifica d e  colo- 
nial atlendendo a diversidade de typos de coloiiias exis- 
tgnles, cada uma com os seus caracteres proprios. Por isso 
se leem apresentado nosòes muito divergentes tle colonias. 

Seguiido a definição dum ariligo escriptor, Clarh, colonias 
são as p~ssessões longiiiquas dum reino, occupadas corn 
um fim de cultura ou de comrncrcio. Esta noção ainda 
6 demasiado reslricla, excluindo as colonias de .povoação, 
e funda-se num termo de sigoificação duvitlosa: possessão 
que facilmente se presla a qualquer confusão. 

No i\'o~iric~tu ( I t c t i o ? ~ ? ~ a i t . e  d7t?co)~ornie politique define-se 
colonia: um estabeleciinento fiindado pelos cidarlãos dum 
paiz, fora dos limiles actuaes da sua patria, num lerrilorio 
ainda iião apropriado e destinado, na ideia delles, a lornar-se 
a sua nova patria. Esla definirão tarnbem não nos parece 
acceitavel, porque ha colonias fundadas em territorios já 
anteriormente apropriados e, para muilos emigrantes, a 
coloiiia não se destina a constituir uma patria nova, sendo 
apenas um logar ile residcncia temporaria. 

1907), pag. 7; Sr. Moraes de Carvalho: Conq~anhias dc colonização, 
pag. 5;  Girault : Principes tlr colonisntion et d13 lígislation colo?li~/lr, 
png. 1; 1)ubois: Sys lè~srs  coloniatcx ct pruplcs rolonisnteura, pag. 1 c 
scg. ; Fallot, L'nvenir colonitzl de Ia Francc, pag. 1 ; Rcinsch : Colonicil 
gouernmrat, pag 3. 



i~c i i i~c l i  distingue a definição ethnologica R a definição 
C_L 

polilica de  coloiiia. No sentido etl~nologico, a colonia 6 
"C-ado transformado p r o g r é i s i v a m Z  

i i ~ . ~  io iliiin povo civilizdo, ~ I I P  com este . manle6- -- V- 

& GT;"a-?Üt~;as caraclcrislicas sociaes, ainda a 

que entre elles não Iiaja sub;i~~linação politica. 
I . .  - -  .,.., - 

.\ssiiii os Estatlos fjiiidos po~lern ainda s e r  considerados 
coiiio niiia cc11oiii~1 inglczii e o Brazil como uma colonia 
1)oi'tu;iic~~a. Riitre a coloiiia e a metropole potlc Iiaver 
apenas depeiitlencia cconornica, corno en1i.e a America do 
Si11 o a Allemanlia, ou dc rcligião e de  liiigua, como entre 
a (lrecia c :\.; suas aliligas coloiiias; em qualquer destes 
casos, ha respectivamente colonias allemàs e gregas no 
seritido elliiiologico tla palavra. 

l'olitica c': u tlcfiiii~áo seguida por Rougier, que consitlera 
coiiio colonias as regiões separadas diiin Estado, a cujo 

7 .  iiiio estào ligadas e, ordinariamente, sujeitas a um 
.- 

I a - i ~~ io i i  pai.iicular. 
1 oiiio ja tlissemos, a subordinação polilica não basla 

1~;i i .d ciii'il~tel'i~a1. a colonização, podcriilo esislir sem que 
liaja logur a esta. Clararrierile, pois, C iiiailmissivel o c'onceito 
tlc I\ougier, que, altendendo uiiicarncritc ;L ~iil)ortliiiação 
polilica, despreza o requisito da  acção civilizatlora da rne- 
tropole sobre a colonia. De egual defeito enit:rmaiii varias 
ileliiii~,ões de colonias, que s e  enconlram nalgumas leis 
inglezas. 

l'ortanto, a delinição polilica i l e ~ e  implicar, alem da  
iclcia d e  subordinação politica, a ideia da  acção dum povo 
civilizado sobre outro d e  civilização inferior. I)a união dos 
dois criterios - subordinacão politica e acção civilizadoi-a 
-resulta a tlefiiii~.áo de ccilonia, que nos parece mais 
exacta. 

E assim poderernos dizer que coloriia e :  uma região 
s~ibordinada politicamente a um estatlo cle civiKzação -- supe- 



rior, ---. . oxual  exerce nella e nos seus habilantes uma acção 
civiiizadora, pela valorizagiio dos recuis& naturaes da 
p r i m o  mellioramento (Ias condições materiaes e --.-- _ 
mmws de existencia-dos segundos (1). _.--- - o- - 

III. -Possessões e colonias. - 0 primeiro autor, que 
pretendeu fazer tlistincção cntre possessões c colonias, foi 
Roberto cle l>ornmorio. Segundo este autor, lima co1oiiia.é 
urna lerra mais ou menos afaslada tia mcli.cGolc, ein gutut 
Ò colono pode viver e estabelecer-sc tleíiriitivan~eiite, fun- 
dando assim um novo Estado, para cuja prosperidade con-. 
tribue com a sua inlelligencia c o scu trabalho. Uma 
possessão é uma terra, ern que o europeu riao pode viver, 
e% que tem de se rodear constanteinerile tlc rriulliplas 
precauções e em que se não pode fixar por niais duma 
g b ç ã o .  

Nas colonias ha, porlanto, , a  acção directa, activa, ener- 
gica da civilização; deve dar se nellas scrnpre o desap- 
parecimento da população indigena, pelo lriumplio tlo mais 
forte sobre o mais fraco. Nas possessóes, sob a acção 
deprimente do clima, o europeu não pode dispor plena- 
mente de todas as suas faculilades, eslk a merci. tlo iridi- 
geiia, unico que pode fazer valer os recursos do paiz. 
O europeu, apenas protegido pelo prestigio da sua raça, 
nada pode fundar de duravel numa possessão. 

Estas não são mais do que vastas explorações ou espe- 
culações; são para os Estados o que uma jogada de bolsa 
B para um particular. Exemplos typicos de colonias são o 
Canatla e a Aiistrda, de possessões a India. 

Oulros aulores quizeram fazer distinc@o entre colonias 

( i )  Hcinsch: ob. cit., pag. 1 3 ;  Hougier: Précis de législalion e l  
dJic.onomie coloniale, pag. i ; Dr. Marrioco : I,i!.c?es ci t tlc 4 906-1907, 
pag. 9; Teriog, Chapte,a on lhe luw ~.elaling t o  Ihe colonies, pag. i. 



t: possessóes, definindo estas ultimas como estabeleci- 
mentos aiiitla náo cliegados ao seu estado clefiiiilivo e sobre 
os quaes, no eiitrelaiito, i1 irieíropole, por actos realisados 
( 1 1  imo t l o m i ~ i i ,  estabelece o seu tloniinio sem condições 
I I ~  111 reservas. 

\lais rrceriítliiiriiíc foi esta tlistiricçáo defendida por 
Cliallcy-Herl. i'Yo criteiidei. tleilc escriplor possessões são 
os territorios em que ha uma rnaioria d e  indigenas e uma 
rnirioria de europeus; e colonias são aquelles ern que pre- 
rlt~iiiiiiain OS europeus. Deste modo possessõc.; vii'iani a ser 
o- tei.1 ii(li.iil.: em que os braricos se não podem aclimatar. 

I uiiclaine~ilalmente todas estas distincções são eguaes. 
Cointutlo, nerihuma se justilira. O termo de colonia, feita 
esta tlislincção, seria quasi supeilluo; abrangeria apenas o 
sutl oeste africano, a Algeria, a Tunisia e a Siberia, unicos 
te1 ritoiios em que se podern fixar os europeus. O Canadá 
c ~i Nu\  J-Ztllaiidia e a Australia reunem as rricsirias condiyGes, 
i i i ,~ . ;  es3as approxirnam-se mais dos eslatlos iiidcpencleriles 
do que das cc~loiiias. 

Ziinrncrmaiiri propurilia aiileh a disliiit*yão eiili'e coloiiias 
proprias para a coloriizaçáo da raça branca e colonias 
improprias, ou s6 em parte proprias, para essa colonização. 

Esta tlistincção pouco digere das anteriores e clesigna- 
damente da de Cliailley-Berl; apenas asscnta sobre. a -- --I_ . 
causa do ~,lienorneno, ao passo que aquella consitlera antes 
os seus resultados. 

A verdade é qiie não lia vantagem alguma cm alterar 
a lerrniriologia corisagrada pelo uso, e que nesla se applica 
a designação de colonia vulgarmente a regióes, em que, 
como na India, no Indo-China e nas Pliilippinas, manifesta- 
rnerile prevalece a pul)iildcão indigcna. O proprio Cliailley- 
Bert se v& em1)aiagatlo para applirar a sua dislincyão, por 
cueinplo, a i\lgci.ia, que, sentlo unia possessão, elle reco- 
iiliece dever x i .  iIc preferencia cquiparacla iis colonias: 

I 



tZs distincçõypsuperfluas, como esta, são sempre con- .. - -.- 
tlernnadas, poraue, s e m r o d u z i r e r r i  a menor vantagem, 

-7- - 
ei-am e complicam a terminologia scientifica (1). -- ---..------ r. .-- 

I V .  -- Colonias e dependencias. -Alguns cscriptorc~s iii- 
glczes atlribuein um seriti tlo tlifft!rentc aos tci.iiio> (.i iloiiia 
e tlcpcritlericia, coiisitlei~aiido o segiiiitlo riiaih Iulo t 1 0  qiic 
o primeiro. A palavra coloiiia indica especialiilerite, scpiiiitlo 
estes auctores, urn eslabelecimenlo fiiiidado por europeus. 
Assim a Iiidia é urna dependencia, seiii qric tu da vi;^ >i.,ln 
uma colonia. 

No selilido corrente, po ré~n ,  esta distiiicção iiurira tem 
sido ol.)servada, apl~licando-se a designaçáo ile coloiiia á 
India e outros territorios, que, no entender clos citados 
auctores, são apenas dcpendencias. 

Parece-nos pois que a referida distiricyão, propugiiada 
por Sir Gcorgc Corrit~n ai1 Len'is e oiilros, iião deve se r  
admittida, pelas mesmas razòes. cluc rios levaram tatnbem 
a regeilar a distincção erilre coloriias e possessões (2). 

V. -Emigração e colonização. - A  clislincção cnlre cmi- 
gragão e colonização e as  relações que eiilrt: ellas existem 
deduzem-se já da rioção d e  colonizaçáo, que perfilliirnos. 

Não nos dispensa isto todavia de  voltar ao assuinplo, 
para mellior o esclarecermos e precisarmoc. 

Sabemos que a colonizaçào implica o traii>porlc: tliima 
fraccão dum povo durn logar para outro e,  poi.laiilo, urn 
movimento migratorio. Sabemos tambcm que a criiigraçrio 

(1) Póty do ThozG: ThPories tie liz colonisatiora ciu 13 e sic;rlc, 
paç. 619; Sr. dr. Mariloco: o11 clt. ,  p;g. l 0 ;  Coinpf-~.~rtdu (Ir lu srs- 
sion dc 1'Z~tsl~tut Colon~ul Zntr~*nutzontrl lenue á Il.íc~abtrden cn 1904, 
pag. 10'1 e segg. 

(2) Hcinscli: 06. cit., pag. 15. 



deve partir dum paiz civilizado p'ara um outro sem civili- 
zacáo ou com uma cirilizaçào inferior, e que o povo emi- 
gr:intc (leve exercer no paiz occupado e nos seus habi- 
i ; (  11111a a r ~ ã o  civilizadora. 

I.;slos rcqiiisitos $30 iiitlispcnsaveis á existencia duma 
ciiipreza coloiiial. 11 claro cluc a emigração dum povo cle 
civilizaçiio iiiferioi para o tci.i.ilorio dum outro de civili- 
zag.âo superior iiào conslitue um movimento de  c.olonização. 

ilssirii o Lransporle tle chiriezes ou i le  africanos para os 
Estados linitlos representa u m  acto de ernigracáo, mas de  
nillilo ; I I ; I I I ~ ~  urn movimento d e  colonização. 

1)o cxposlo logo se  vê, cliie, se  em cerlos casos tle emi- 
gi'açâo lia iriovin-ieiilo colonizador, em iiiuilos oul,ros não 
se nota riada de  semelliaiitc; tl'aqui se  deduz "ji a maior 
gencralitlade da emigração. 1)e facto, a ernigrayzo 6 um 
phenomeno universal, commum a todos os tempos e a todos 
os povos, e que tanto se  encoritra nos prirnordios da  hiu- 
toria humana, como nas sociedades actuaes. A emigração 
nem mesmo se,  limita a especie humana, é um aclo ins- 
linctilro que tamhem se  observa nos animaes. Pclo contrario, 
a colonizaçáo é um acto livre (Ia intclligencia t: da vontade, 
s6 proprio, portanto, dos povns civilizados, e que s6 se  
pode (lar; emquanto houver lerritorios desliabitados ou 
quasi clestitiiidos de  civilização. Se e m  todo o mundo hou- 
vesse uma civilização uniforme, poderia liaver emigrações 
e conquislas, mas  nunca haveria colonização. 

1)as apontadas ciifferenças outras ainda se  deduzem, 
como logicos corollarios. A emigração, acto iiisliriclivo, é 
insusceptivel d e  regras. As texitativas tlos governos para 
a regulamentarem e dirigirem tecm sido sernpre infructi- 
feras e condemna\~cis. Por isso tanil~ern a e~iiigra$áo nunca 
pocleisia coiistiluir objecto tlurna sc:ieiiciu aiiloiioiria. A co- 
loniza~.âo, acto raciociiiatlo e voluritario, irnporla. pclo con- 
trario regras c processos proprios. Os systernas teem 



divergido inuilo na applicação pratica, mas  eula permitte 
corrigi-los, evidenciando os seus defeitos e mostrando as 
regras, que a experiencia aconselha a seguir. Assim e 
licita e rieccssaria a inlervencáo dos goveriios nas empre- 
zas coloriiaes e compreliencle-se a formação e a existcncia 
duma sciencia colonial, cuja aulonomia e imporlancia 
adeanle mostraremos. 

De reslo, ainda teremos d e  esludar com mais rninuciosi- 
daele as relações entre a emigrarão e a colonização, de- 
teriniriarido a furicção que a priinciia exerce na realização 
da  seguricla. Por agora, apenas quizeriios acceriluar as diffe- 
renyas geraes, que separam a coloiiização ila emigração 
geral (1). +- 

VI. - Colonização interna e externa. - A maior parle 
dos cstudos consagrados ;i colonizagáo consitlerain apenas 
a colonizaqão exterria oii iiltraiiiari~ia, ilesprezarido a colo- 
nirayão iiileriia, que tem logar tlriitro ilo proprio paiz ou 
nos terrilorios coritigiios L~.i suas froiilcii~;is. 

Coin~)reliei i~l(:-~t~ cliiu i1 coloiiiza~So rle tcri~ilorios iiiriil- 
tos, dsrilro (10 propriu p d i ~ ,  não seja consitlcradu c01110 lima 
forma de verdadeira coloriizaçiio, pois iiciii correspolide 
ao coriceito que desta n6s formamos, nem obedece as 
mesmas regras e principioe. 

hlas a colonização de  lerritorios contiguos a s  fronteiras 
nacionaes devera ser escluida do campo da  coloiiizacào ? 
A colonizasáu teru clc ser uecessariainente ultramaiina '! 
Ila queni o afirme, susleiitaiitlo quc no caso cilado Iiii 
apenas uma ampliasáo cliiecla tlo corpo polilico da  iricii.o 
pole, sem que d'alii rcsulle a fundayão ele cornmuiiitiaclc.; 
dislirictas, embora suhoi~cliriadas. 11 terra assim occupacla, 

(1) Sr. Ur. Marnoco: Li~ões  cit. dc 1906-1907, png. 43; Reiii-çli: 
ob. r i t . ,  pug. 14; Girault: ob. cit.. vol. 1.O, pag. 6 .  



d~crescentam,  constitue uma parte integrante do territorio 
nacional, que  tem d e  ficar necessariariiente sujeita ao mesmo 
rclr.imeri admiiiistrativo, comquanto temporariamenfe se 
p h s a  ter ailoptado para rlla um regimen de  excepção. 

Os autores, que defeiidem esta doutrina, entendem, sem 
llii\.iila, que a colonizaçâo ultrairiariria é uma obra mais 
custosa e rneriloi.ia tlo qiic a colo~iização terrestre. 4 s  
emprezas dc  Colornbo, de Pizarro, tle Cortez representain 
incoriteslavelmente actos de  energia admiraveis. 

Acresce airitla em favor da  citada tliese it ideia de  sepa- 
ração enlre a metropole e as colonias, que se accentiia com 
niiiito mais clareza na colonização ultramarina. 

São perfilharemos comtudo esta opiiiiiío, q u e  já incidente- 
mente crilicamos ao definir a colonização. Na apregoada 
rloutrina nota-se a influencia do modo de  pensar dos povos 
rnaritimos da Europa Occidental, entre os quaes se  elaborou 
a Iii~toinia da coloiiizaçáo, e designadamciite a acção domi- 
~iatlora dos politicos e dos economistas iriplezes. Na verdade, 
porém,' nenhuma razão de  peso s e  allega em sua defeza. 

Se as colonias fundadas nas fronteiras tlas inelropoles 
são lima ampliação direcla desta e lhe ficam conligiias, 
isso não obsta a que existam ciitre ellas differenciações 
profundas. E claro que nos referimos a territorios vizinlios 
ila metropole, erri que a c'ivilizasão esteja ainda muito 
a t r a~a t l a ;  doutro modo haveria uma conquista, mas não a 
fundação duma colonia. 

~ a n i ~ o u c o  a coritiguitladc material do lerritorio impede . 
as coloiiias d e  estarem sujeitas a um regimeri especial, o 
que ein absoluto exclue toila a uniformidarle administrativa 
corn a melropolc. A ol.ga~iizaçâo não 6 determinada pela 

-" - -. 
situação geograpliica,. mas sim pelas coii(1ições do rilcio 
social. Ora bem pode_succetler que a .- civilizafão da  nietro- 
io l e  t i nha  rnaior analogia com a duma colonh distantc, 
do que com a tiuma colonia vizinha. 



Sem duvida, a colonizaçáo ultramarina fornecc abundantes 
exemplos de  valor e d e  energia, mas Lambem na coloni- 
zação conlinental haveria a glorificar muilos actos d e  
inquebranlavel firmeza e de  arrojada autlacia. Wuilod acam- 
pameiitos de  russos no Turkeslaii, ciitre popiilaç6t~- I~oslis. 
estavam pela tli.;laiicia e pelas tlilficultlades tlc vitla mais 
a1)aritfonados e em peior si tua~iio tlc que os pi,i~rieiros 
colonos Inglezes ou francezes tia America. 

As viagens por mar  não são iiiiiiio inais ilillii-eis do que 
as viagens por terra e a verdatlc qu r ,  scgii~iclo um apho- 
risino rnotlerno, o mar  une, i i n  vez de separar. Não se  
pode, pois, dizer que entre a s  coloriias ultramarinas e a 
melropole Iiaja uma' separação muilo maior do que a que  
afasta desta as colonias terrestres. 

Em conclusão, se  a colonizaçáo denlro do proprio paiz 
não constitue uma verdadeira forrna rle colonizayão, a co- 
lonização ile territorios conliguos á metropole deve ser em 
tndo equiparada á colonizayáo externa. 

Ficaiitlo a colonização interna, em parte, fora tla orbita 
dos nossos estudos, interessante 6 todavia analysar as re- 
lações que existriii ciitre ella e a colonização esteriia. 

IIa quPm susloiil« que a coloriizacão interiid 6 iiicoinpa- 
tivcl com a coloiii~açáo cxlerna. Com elleilo, t l i ~ t ~ i i i ,  para 

A- - 
que se  1120-tle ii. l~uàcar  ao loiigc, rrri t*liiiias iiilioal)itos 
e entre populações hostis, terras para explorar, quaiirlo 
ellas se  encontram, sem rienliiiiii desses inconvenienles, no 
seio tla patria? Para que se  11,i.o dc ir mtc r ra r  em Africa 
capilaes enormes, que com maia provchilo s c  poderiarn em- 
pregar em beneliciar o solo r: crn elevar o stnndnrt of life 
dos ag i~icultores mel i~opolilanos ? 

este um dos argurneulos mais poderosos, d e  que  
s e  lern usado nalguns paizes e desigiiaclamerite ria Italia 
para combaler a expansão colonial. Alas, qiiantlo tlcspren- 
didos t l i ~ :  cntliusiasmos lc~itlciiciacs, analysariioa I'riamerile 
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.., ,~~vuLaaas  razões, logo s e  descobre a sua insubsis- 
tencia, 

Em primeiro logar, longe d e  haver opposição entre colo- 
ni/ icào iiileiria (: coltinizagào cutci-na, esta até pode em 
i I I io rnotlo coatljuvar aquclla. Ile facto, a coloiiização externa 
])i uinove o desinvolvimento economico tla mãe-palria, for- 
iiecendo-lhe assim recurso$, q u a  podern scr aproveitados 
na tarefa da  colonização interna. 

Alem disto, pai a a colonização inlerna lia sempre occasião, 
e o mesmo ja se  riáo potlc tlizer tia coloriiza~ão externa. 
\ I  -iiciii r i o ~  vira iinpeclir nurica de  colonizar dcrilro do 
iio->o pioprio paiz, riias qucin querid occupar a Africa náo 
poude pertler ternpo, pois ja hoje tlilficiliiieiilc~ se eiicoritrari 
uiiia rcgião (lesse vasto continente airida susceptivel d e  
occwpação. A colonizafão externa tem sernpre uma urgencia, 
que na colonizafio iiiterna riso se impõe. 

Aleni de que a colonização interna diliicilmente poderi  
I~as t a r  a satisfazer as necessidades d e  expansão dum paiz. 
A Italia é um dos paizes, cujas condições airida hoje 
mais s e  prestam á colonização interna e em q u e  a reali- 
zaçâo desta niai-; erithusiaslicamente tem sido defendida. 
Pois bem! verifica-se que iiesse paiz, tia melhor hypothese 
e lan$aiitlo rnão de  giaritles capitaes, as terras incultas 
apertas dai.iarn sii-tcrito a erriigração nacional de  quatro 
aiirios! Corno di.pensar pois a colonização ou a emigração 
para paizes esti.dngciros ? 

Ernfirn, a coloni~agáo iiilrriia s6 6 po~sivel ,  c~uantlo s e  
disporilia tle capilaes sufiicieiites o que, eiii regra, não 
succede, mesmo quando com mais insislericia s e  defende 
a sua realização (i). 

(1) Sr. dr. Marnoco : Li~úc~s tle 1906-1907, pag. 45. Reinsch : ob. 
cit., pag. 21; Dubois: ob. cit. ,  pag. 1 ; Cocii : I,(/  qurslione coloniille e 
i popoll ii rarza Ztiliu(z, pag  9. 



VLI. - Legitimidade da colonização; a) O anti-colonia- 
lismo ; critica. - As cmprczas coloniaes teem dacio logar 
a violentas e a porfiadas discuss6es, em que muilas vezes 
a diversidade tle crilcrios tein tlificultar mais a determi- 
nação da solul;ão j~isla. Para miiilos, a colonização é iniqua 
e iiefasta. Empreza contra ri,^ ao (lireito, deveria ser itnme- 
tlialamcnte abandonatla pelos povos civilizados. Esta tlou- 
trina teritle a ser condemriatla tle~liriilivamenle, mas aiiicla 
conta alguns defensores e não potlemos passar em silen- 
cio as suas reivindicafões. 

O priineiro postulado, em que sc funtla esta doutrina, é 
o (Ia cgualtlacle de todos os homens enlre si e. portanlo, 
tlc totlas as raças. Sendo assim, í: claro qlicb as ~~rcbl(~ntlitlaa 
raças iiiferiore.; tcein o iliiseilo tle reclamarc~rn a sua intle- 
pei~tlencia e de sc oppoiein a qualquer iiilroiriissão por 
pai.lc (lar raras, que se dizem superiores. 

Preteritl em qucrcr civilizar essas raças, proseguem os 
deferisores da llieoria, mas que lurrarão ellas com isso 
e coino potlaráo desejar uina trarisl0i~iiiação completa do 
scii rriotlo de vida Iiabitual, em que se senterri tào plena- 
iiienle fe l i~es?  A civilização agilatla doa povoa occidentaes 
vem afastar da felicidade pelos, para quem a vida decorria 
socegada e simples, isenta de necessidades e por conse- 
quencia de soffrimentos. 

A civilização, de resto, não é mais do que um pretexto, 
um titulo sonoro que encobre a ambição e a gariancia dos 
povos civilizatlos. Nunca as i.afas selvagens lucraram nada 
com a approximação e o coritactu clesses prelendidos mis- 
sionanos do pi'ogi'esso. 

Alas, aiiida quarido assiin iiáo fosse, não leria o indigena 
das coloiiias o clireilo iltl ii2c.iisar a civilizaçâo ? I'ois, se 
elle qiii~er manter as suas aliligas praticas e os seus cos- 
tumes lratlicioriaes, se elle preferir a miseria ao bem-estar. 
a saliçhção de grosseiros appelites à digiiiclude durna 



vida orientada por nobres preoccupações, não ter& o direito 
díb recusar a intervenção (tos europeus? A resposta im- 
p1 $e, os indigenas teem o direito de recusar a colonização. 

IJernais, acrescentam os socialistas, a colonizdção traz 
ii+~ceexariarnerite o robustecimento do systema capitalista 
na Europa e a sua ampliação a novos dominios. Assim se 
organisa uma einprcza. que, por um lado, dissipa capiíaes e 
aggrava a rniseria do proletariado e, por outro lado, vem 
sujeitar os povos das coloniau a mais insupportavel das 
oppresssés. E o sangue do pigletario ao serviço dos abu- 
.os rio capilali.smo. 

Na verdade, dizem aintla, quanto sangue não custam ari 
conquistas coloniae.: c como isso basta para as tornar 
otliosas! E ri50 é s6 n sangue das luctas, ainda em certo 
inollo leaes e generosas, que a occupação exige ; 6 tambem 
o dos crimes. No meio colonial cria-se em volta dos euro- 
peus rima almosphera especial, que iiellea ftdz nascer 
insensivelmerite urna tendencia progressiva, inconsciente 
e irresislivel para a criininalidade; é o que j& hoje se 
cliarna o criminalismo colonial. $ a ella que se devem as 
monstruosas e quasi incriveis alrocidatles de que certos 
braricos, por vezes funccionarios elevados, se teem tornado 
os tristes protogonistas. Como se poderá admittir uma ins- 
tituição social, que tão depressiva influencia exerce nos 
europeus, levando-os a considerarem-se verdadeiros se- 
nhores feutlacs, com potleres absolutos sobre a vida dos 
indigenas ? 

Nem admira pois, com as violencias da conquisla e os 
crimes da occupayão, que as raras autochlonas rlesappa- 
reyam deante da invasão europeia. 

Eis, exposta rias suar liiihas peraes, a tloutriiia r10 anti- 
colonialismo. Fizemos a sua exposição fiel, procuremos 
agora refuta-la, encarantlo, um a um, os argumentos em 
que se appoia. 

LIIR., 13: CAD. 3 



Antes disso observemos, porém, o ensinamento, contrario 
a esta doutrina, que se deduz da sua propria historia. J a  
diss6rnos que o numero dos seus defensores se tinha pro- 
gressivamente restringido e era hoje diminuto. 

Os socialistas foram os mais apaixonados campeões do 
anti-colonialismo, pois esses mesmos tendem a abando- 
na-lo. Com effeito. o congresso socialista de Arnsterdam 
em 1904, contlemnando ainda a expansão colonial violenta, 
reconheceu que a Eiiropa não podia passar sem colonias, 
pois sO nellas eilcontra os mercados indispensaveis para 
os seus produclos O partido socialista unicamente protestou 
coiitra a exploração e a tortura das populações indigenas 
e Vali Kol ja reconheceu que o estado socialista não podia 
drixai- tle ter colonias. 

De facto. o coiigresso de  rlrnslerrlam apenas incumbiu 
os partidos socialistas de se opporem nos seus parlamentos 
3, politica imperialista, reprovantlo as expedições coloniaes, 
recusando votar orçamentos militares e subsidios coloniaes 
e denunciando ao publico toda a crueldatle ou exploração 
contra os indigenas, praticada pela classe capitalista. Foi 
vã esta resoluçao do congresso. O irnperialismo continuou 
a sua marclia triuinphal e os socialistas ou deixaram rle o 
combater, por reconliecerem que as colonias desenvolvem 
rapidamente as forças ile producção, ikvorecendo indire- 
ctamente a classe operaria, como succedeu com alguns ria 
Belgica, na Allemanha e na Inglaterra. ou, Tieis as decisões 
do congresso, perderarri por isso a siia popularidade, como 
o rnostrou a recente derrota eleitoral da social-democracia 
allemã. Os socialistas não desislirairi, porem, e levaram 
de riovo a questâo colonial ao recciite congresso de Stut- 
tpard, o qual se mostrou aintla mais radical do que o seu 
antecessor. 

Comtutlo a analyse das r1iscussUe.s do congres~o não 
abolia muito o caracter scienlifico tlo anti-colonialismo. 



I'dra condemnarem a colonização, os socialistas fizeram 
afirmações falsas e retrogradas. Assim o inglez Quelch 
disse que a colonização era synonima de exploração e esta 
*\rionima tle exterminio, e que era absurdo pedir nos par- 
I,lrnentos uma legislação internacional de protecção aos 
iiidigenas, como havia sido proposto ; segundo o americano 
Simons, ds estados c-O colonisam por lucro, que o mesmo 6 
que domina~,ão e a dorninaçáo 6 o assassinato. Considera- 
ções semelhantes foram apresentadas pelo allemão Lede- 
bour, o polaco Karski e o francez Bracke, e o proprio 
Kniitsky condemnou a distincção entre povos superiores e 
I ovo.; inferiores, reclamando do socialismo a protecção 
aos iiidigenas contra o capital, a burocracia e o milita- 
rismo. 

Mas estes oratlores tiveram no proprio congresso elo- 
quentes anlagoiiistas. Fan Kol propoz ironicamerile a Kau- 
tsky acompanha-lo numa excursão de propaganda socialista 
entre os negros, com o risco de serem rlevorados, e enca- 
receu a excellencia das relações entre OJ Iiollandezes e os 
indigenas das suas colonias; o- inglez hlactlonald mostrou 
que as colonias do seu paiz eram veidatleiros estados 
livres e que, sendo inutil pretender vencer o imperialismo, 
apenas se deviam combater os seus ahiisos e violencias; 
Bernstein inlimou os povos civilizados a cumprirem o seu 
dever de educar os indigenas, tiitellarido-os. e sarcaslica- 
mente o deputado allemão David instou cotn os seus col- 
legas allemães e francezes para que propozessem nos 
rc.;pectivos parlamentos o abandono (Ias colonias. 

Por fim, tumultuariamente, o Congresso coiidernriou qual- 
quer politica colonial, declarando em todo o caso que os 
respectivos systemas deviam ser não abaiitlonatlos, mas 
reformados. A proposta, volarla por maioria, foi regeitada 
pela minoria dos delegados inglezes, belgas e francezes e 
pela totalidade dos delegados hollandezes. 

. * 



I)o exposlo se vè que nem todos os socialista$ são ariti- 
colonialiutas e que bem fracas razões invocam aquelles 
que o são. 

Mas fechemos esta digressão, que o interesse do assum- 
pto nos impunha, e voltemos a discussão directa dÒs ar- 
gumentos do anti-colooialismo. 

Sem duvida, ao refutarmos o anti-colonialisrno, náo vi- 
mos afirmar que os estados colonizatlores se inspire111 
unicamente no proposito glorioso e allruista de civilizar as 
raCas inferiores. Sem duvida, os povos colonizadores estão 
animados principalmente de propositos utilitarios procu- 
rando disfriitbtar as riquezas tlo lileio coloriial e encontrar 
rielle uiii campo I'ecuiido e vasto para o exercicio da acti- 
viclade dos seus agricultores, dos seus industriaes .e dos 
seus commert-ianles. 

Mas impedir a colonizaçiio 6 supprimir a possibilidade 
da elevayão (Ias taças inferiores a uma civilizayão mais 
alta, ol~star a que o europeu mostre aos negros o meio de 
mclhurarern a sua posição e de m ~ i s  convenientemente 
aproveitareni o seu solo, ensinando-lhe artes agricolas, 
preceitos liygie~iicos, sentimentos religiosos, itleias bcien- 
tiíicas e artislicai;. Seria tambem manter perpeluamenle o 
trafico, os hacrificios liumanos e o caiiriibalismo. Combinar 
o interesse tlos colonizadores com o progresso dos culoiii- 
zailos, eis uin tlos piincipioà mais iinporlantes e rnais 
bcncficos (Ia coloiiizasão motlerria. 

Ainda que a ci\riliza~ao torne os indigena.; menos felizes, 
iiáo c por isso condemnavel. Se u fosse, tleveriainos Lam- 
Iierri renunciar, nós europeus, ao progreiso e regressarmch 
ao eslatlo itloal das epocas pi-eliistoricas. A rniilliplicação 
lias iiecessida(lcs é unia corisequciicia fatal tla civilizaçào, 
que dá logar tarnbem a multiplicação dos prazei,es, que 
nos causa a saiisfag.ão dessas necessiclades. 

13 em vão que se allega o tliieilo dos autochlones cle 



recusarem a colonização. Não se trata, com effeito, de os 
violentar, mas unicamente de exercer uma propaganda 
pacifica, inculcando-lhes os principias da nossa civilização 
unicamenle por meios suasorios. 

Quanto ao argumento que se prelende deduzir dos viciou 
tio capitalismo, trata-sc dum ponto muito contestavel. 

Não iremos aqui discutir se a organização eapilalista 6 
uin mal, riem tampouco pretendemos estudar agora a 
influencia da colonização na organizacão capitalista. Em todo 
o caso a qiiestão do capitalismo não está indissoluvelmeiite 
ligada á questão da colonização, como se prova da teii- 
tleiicia de alguns socialistas para adinittirein a coloiiizayão. 

I< c*urioso é notar que Karl Afarx acliava diíTicil o estdlle- 
lecimento do regimen capitalisla nas ('olo~~ias. Ahi, com 
clTeilo, segundo elle, o rnotlo de producção c tle apropriação 
capitalista luctava contra a proprietldde, resiiltantlo do lra- 
ballio pessoal, contrd o productoi~, que, tlispontlo das con- 
(liiões exteriores clo trabalho, se enriqiiecc~, ein vez tle 
enriquecer o capitalisla. Numa palavra, C: tlifflcil acliar 
salariados nas colonias, o que bem prova que o capital rião 
é urna cousa, mas uma simples relaçáo social en1i.e pessoas, 
e que não ha capitalista, serri haver salariado. Nas colonias 
livres cada colono pode apropriar para si uma paite tlo 
solo, sem impedir os culorros vindouros cle í'azererri o 
inesrno; por isso, 6 tlilficil obter lraballiailortls e s6 se 
obteem por allos preços; quando o tralialliatlor pode accu- 
mrilar para si, e pode-o einquanlo t! proprielario dos seus 
iiieios de proilucçào, a accurnulayão e a apropriaráo 
c.al)italistas são iinpossiveis, visto faltar-llies a classe sala- 
riada, de que não podem prescindir. Os econoniistas clas- 
iicos reconhecem esta verdade, quantlo tlt.kiidern rcgimens 
ariificiaes de trabalho rias colonias e qiiaiiclo observam qut3 
rielles são os traballiatlorcs qiic exploram os emprezarios, 
ao inverso do que succeile rio vellio mundo. Esses ecoiio- 



mistas concordam, pois, em que o modo de producção e 
de apropriaçáo capitalista, e por consequencia a proprie- 
dade privada capilalista, suppõe a anniquilação da propric- 
dade individual fundada sobre o traballio pessoal, que o 
mesmo é dízer que a sua base é a explo~ação dos traballia- 
dores, vis10 que estes só se obteem quando não eslão tle 
posse dos meios de producção. Eis o que diz ace!.ca da 
colonização o insiispeito Karl hlarx. 

Quanto ao crirninalismo coloniai, é infelizmente cerlo 
que alguns al)usos teem sido corninetticlos pelos europeus 
nas coloriias, mas B preciso não os exaggerar. Nem 6 exacto 
que o europeu soffia uma transformação completa tlo ueu 
caracter, pelo facto de passar a residir numa região tropical. 
nem os europeus teriam interesse em provocar a hoslilidatle 
dos indigenas. Deprovidos mesmo que fossem de preoccupa- 
ções moraes, as suas conveniencias leva-10.-Riam sempre a 
merecerem a confiança dos indigena:: tratando-os com 
urbanidatle. 

Não contestamos a existencia rle abusos imputaveis aos 
coloriizadores. 0s Iiesparilioes maltrataram as populações de 
muitas das colonias, onde se estabeleceram, e o mesmo 
fizeram os inglezes na .lustralia. Mas os inimigos da colo- 
riização são victimas, na phrase de Girault. tluma verdatleira 
illusão optica. VCem as airocidades, mas não vêem os 
beneíicios deritlo.: aos europeus. Aiiida que uma geração 
tenha solfrido coin a occupação europeia, as seguinles 
lucraram muito; C! o que não se porle contestar, fazendo o 
confronto eritre o estado da população indigena ante* e 
depois da chegada (10s europeus. 

Houve abu.;os, mas qual é a espliera tia sua aclividarle 
em que o hoinern iião tenlia exhorbitatlo da sua força e (Ia 
sua intelligencia? ,\ pirlilica colo~iial iião pode ser titla 
como responsavel pelos erros, tlevitlos a ignoraricia (10.; 
priiicipios ein que ella assenta. De reslo, nunca os abusos 



~ U I L I ~  i~~sliluição foram razão suficiente para a sua con- 
dernnação. 

fi falso tambem dizer que a população autoclitona seja 
ariiiicluilada pela occupação europeia. Se isso succedeu ria i 

a\ii>lralia e na America do Norte, o contrario succede na 
rriaior parte das colonias. Na Algeria cada recenseamento 
constata um novo accrescimo da população indigena; em 
Java a população, no decurso do seculo XIX, passou de 4 
a 25 milliões de habitantes; na India a popula~ão, sendo 
(10 !,54.000.OOO em 1881,  attingia a cifra de 287.000.000 
( . i i i  1892. Sem admira que assim succeda, pensando nas 
praticas crueis, destruindo laritasvidas, e na falta de hy- 
giene das civilizações indige~ias, a1)aridoriadas a si mesmas. 

Assim nos parece ter resporidido a toclos os argumentos 
dos anti-colonialistas, que cuidadosamente enumeramos (I). 

VIL - b) A verdadeira doutrina. -Alem da demons- 
tração indirecta, que resulta da ref'utaçáo do ariti-colonia- 
lismo, novos argumentos se podem ainda invocar para 
justificar a l'egitimitlade da colonização. 

Notavel é já o facto de todos os economistas defenderem 
a colonização. 

Negar aos povos civilizados o direito de colonizaq-5 
!legar a possibilMade do progresso humano, dizem com 
razão os economistas. Vejamos, porhni, as consideraç0es 
em que elles se fundam. 

Segundo Leroy-Beaulieu, o muntlo actual, pelo que res- 
peita a população, divide-se em quatro partes dislinctas: 

( I )  Sr. Dr. Marnoco: ob. cit., pag. 26: (hrault: 06. cif . ,  vol. I, 
pag. 20; Sr. Dr. Moraes Carvalho: ob. cit . .  pag 19, Piity de Thozée: 
ob. czt., pag. 601 ; Bourdeau: L'internationalr socialiste au congrès de 
Stnttgard na Revzcr des Dw-Mondes  de  i5  de ~eteriibro de  1907, 
pag. 414 ; Deville: Le capital de Kn1.1 M n w ,  pag. 314. 



a) uma em que reina a civilizasão occidental; 11) outra em 
q u ã h a  uma eiiiliz;içãó differente. mas hal~iiada por pc%G 
coherentes, estaveis, destinados a governarem-se por si 
mesmos, como a China e o Japão; c) ixna terceira cuja 
populilfão relativamente adeantatla ficoli estacionaria ou 
não chegou a formar nações unidas e progressivas, swce- 
ptiveis de desinvolvimenlo regular; eslas regiões acham-se 
numa situaçãu de equilibrio instavel e são, por exeinplo, a 
lndic Java,, -- a Cochincliina: d) ein'firn, uma grande parte 
possoida por tribus barbaras ou sel\.ageiis, guerreaiitlo se 
ein luctaq conitarites, iiáo sabendo aproveitar as  riquezas 
naturac:~ ele que elispõein e vivendo iiiiseravelmentr. 

- - ----. - 
Desla situagão elo globo resulta para os povos civfiatlos 

o direito ile iritervirein na existencia das populações tias 
(luas ultimas categorias. Umatraça riào se pode oppbr ao 
c:ontaclo coin outras, inutilizaiitlo riqiiezus tlo seu territorio. 

Xão é justo que os civilizados se acc.urnulem numa pe- 
quena parte elo rnundo, arnontoantlo alii todas as ma1.a- 
villias do progresso e da civilizas50 e soffrendo as con- 
seyuencias da falha de exparisáo, ao passo que pequerios 
grupos de habitantes, fracos como ci.eanyas ou tlecadentr,: 
como veliios, occupam ti.,itos iiicornniensiiraveis de terreno. 

.i\ Europa te111 cvidciitemente o direito de procurar para 
si recursos riovos. Xão se  tião-de coiictemnar os civilizados 
a sott'rer todos os inales da over poy>ulntion, unicamente 
para que os selvagens se possam tlestruir uns aos oulros 
livremente. 

Ila urna passagem de Ihering, qiie costuma ser citada a 
tal respeito, e ern que se e.upc?e numa fornia modelar a 
rinica tlouti-ina atl~nissivel. 
«Um povo, diz Iheriiiz, não vive sti para si, vive tainbein 

para os oulros e totlos os oulros povos leern o direilo de 
manter relacùes co~ri elle. A lei da divisão (10 ti.aballio re- 
gula tambern a vida das nagões. Yeiiliuin solo prorluz tudo, 



rterriicirn PUYU pode tudo. E por um auxilio e por uma 
en,~.t~iaão reciprocas, que se equilibra entre os povos a im- 
peifeição de cada um delles em particular. Quando um 
po\o se mostra incapaz de utilisar o solo, que a natureza 
poz a sua disposição, deve ceder o logar a outro. A terra 
pertence ao braço que a sabe cultivar. Os povos europeus 
estão no seu direito, quando abrem á forga os rios e os 
portos do Celeste Irnperio e do Japão e quando obrigam 
estes povos a fazerem o comniercio. O cornmercio não B 
ar)t3iias uma questão tle iiiteresses, dependente da livre 
~untade  dos povo?, é um direito e um \dever. Recusar 
cumprir este dever 6 insurgir-se contra as ordens da na- 
tureza, contra os ensiiiamentos da liistoria. Uma nação, que 
se i3ola, não s6 commetle um crime contra si propria, pois 
pi.i\il-se dos meios tle aperfeiçoar a sua educação, mas 
iuriia-se culpada de uma injustiça para com os outros 
povos. O isolamento e o crime capital dos poros, porque 
a lei suprema é a communidade. Uma raça que repelle a 
ideia do contacto com a civilização, isto 6, da educação 
pela historia, perde, ipso facto, o direito a existencia. O 
muiido pode exigir a sua e1irninação.u 

Outra circurnstancia ponderosa contribue ainda para 
demonstrar a legitimidade da colonização. Ha riquezas, que 
sO se encontram em certas regiões, e, sem a colonizoção, 
facilrne~ite os habitantes dellas poderiam privar do seu 
uso todos os povos civilizados. Os solos tropicaes teem 
muitas vezes o monopolio de riquezas naturaes, que os 
povos selvagens não apreciam, nem sabem explorar. Assim 
succede com o nikel e com a borracha. A situação dum 
povo, que, possuindo essas riquezas, não as desfructasse, 
ricm permitisse o seu aproveitamento a outros povos, não 6 
evidentemente digna, nem de sympathia, nem de protecção. 

Demais e preciso não nos deixarmos seduzir pelo con- 
ceito do selvagem de Rousseau, bom e puro, ern contraste 
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com o civilizado mau. Sd acredita em tal concepção quem 
nunca leu as narrativas (10s ~ia,jante> c (109 exploradores. 
O desprezo da vicia, tla serisibilidade humana, da liberdade 
caracterizam os costumes dos selvagens, que vivem no 
receio constante de serem atacatlos pelos povos visinhos, 
pelas mais futeis e inverosimeis causas. Antes da chegada 
dos europeus as guerras são constantes, com todo o seu 
cortejo de depredações; a segurança pessoal não existe e 
o terror domina soberanamente. Será invejavel esta si- 
tuação? t: poder-se-ha, porventura, considera-la preferivel 
á dos habitantes das colonias pacificadas e organizadas 
pelos colonizadores europeus ? 

Já dissemos, de resto, que a população indigena me- 
drava sob « dominio europeu e s6 desapparecia' em casos 
raros. hlas, airitla quando este desapparecimento fosse fre- 
quente, teriamos qiic ver ahi o triumpho dos fortes sobre 
os fracos, condirão ineluctavel do progresso. I? certo que 
o progresso gera seiripre alguiis soffrirne~ilos, mas estes 
são passageiros e aquelle 6 definitivo. 

Em conclusão, podemos dizer, com Citle, que a coloni- 
zação B mais uma questão de dever do que uma questão 

' de interesse. I-, o dever que resulla duma obrigaçáo moral, 
commum aos povos e aos individuos: a de empregarem 
em beneficio da humanidade as forcas e as vantagens de 
que dispõem. fi ainda um dever especial para as grandes 
nações, que a elle se não podem subtrahir sem falsearem 
a sua missão e sem incorrerem numa verdadeira falta 
moral. Portanto, a: colonização 4, não só legitima, como ate 
em certo modo obrigatoria (1). . ' 

(1) Sr. Dr. Marnoco: ob. rit. ,  pag. 28; Sr. Moraes Carvalho: ob. cit.. 
pag. 19; Leroy-Beaulieu : Bc lu coloni$ation chez les ptuples mod~rnes, 
vol. 11, pag. 706; PBty de Thozhe: ob. cit., pag. 601; Girault : ob. cit., 
vol. I ,  pag. 2 6 ;  Ihering: Espvil du droit romain, vol. I ,  pag. 6. 



1X. - Utilidade das colonias : a) Posição do problema. - 
Mas a colonização será, aleiii cle legitima, util? Durante 
muito ternpo foi preconisada a resposta negativa, que ainda 
lioje alguiis tlefenil~rn. Aclualmente mesmo, prevalecendo 
a resposla níiirinativa, aintla muitos a discutem. 

Espiritos elevados iiivocain a necessidade da colonizay,ão 
em nome tla civilizag,áo e da justiça. E necessario, dizem, 
elevar o riivel de civilizaçáo dos habitantes dessas regiões 
lorigiiiquas, approximantlo-os de nbs e garantindo-lhes o 
bem-estar material e moral. 11 isto responrlcrn outros, 
a1~)tIaritlo tle poetas e tle lheoricos os propagandistas da 
coloiiizíig5o. O Ijeiii estar universal, dizem, é uma utopia, 
e a fclici(ladc liiiinaria lima chirnera! Quanto rende uma 
colonia? eis a unica questão a discutir. 

Ver11 de longe a corrente anti-colonial. J a  no tempo de 
Ricliclieu e de Colbert cinco ou seis livros se publicavam 
todos os aniios em Franga conlra a colonização; de 1715 a 
1789 foram editados nada menos de 318. 

Voltaire via nas coloriias apenas um meio de aumentar 
o luxo desmedido da vida clas metropoles; com esse unico 
íirn, dizia elle, mantiiiliil-se um commercio prejudicial, 
entre-cortado de guerras frequenteq. Bernardin de Saint 
Pierro dizia que estas empi-czas eram facticias e contrarias 
i o  arnor tlo solo da patria. Henjamim Franklin encarecia as 

varitagens da perda (Ias colonias. Rousseau considerava a 
colonização uma causa de desigualdade e preferia antes 
que os selvagens se viessem a estabelecer entre os civi- 
lizados. Montesquieu tambem é considerado inimigo da co- 
loniza*-- """-r?""-s- 

Mas, na brilhante phalange dos anti-colonialistas, não 
figuram apenas philosophos e litteratos, entre elles encon- 
tram-se ainda economistas e dos de maior fama. Foi o 
primeiro dellés João Baptista Say, para quem a fundação 
duma colonia é r a  uma empreza inutil, custosa e con- 



demnavel; a emigração não precisava de colonias, poden- 
do-se dirigir para paizes civilizados; os capitaes, serido 
cosmopolitas, dirigem-se sempre para onde mais lucram, 
podendo tambem dispensar as colonias. 

L a v 3 e  admittia a utilidade de colonias, que nascessem 
espontaneamente, mas a sua fundação exigia graves sacrifi- 
cios e trazia como consequencia pesados encargos. Era, 
pois, melhor não possuir colonias e a Franca podia-se 

-da perda da Alsacia-Lorena offerecendo a Algeria a 
~llemar&; 

Yves Guyot sustentou tambem que a Franca nada lucrava 
em conservar as suas possessóes. Cobcleii e outros liberaes 
apregoavam a conveniencia de $&nover a mais rapida 
emancipação politica das colonias. Cobtlen dizia ser iin- 
possivel a tentativa de povos relativamente pequenos 
assumirem o governo de centenas de milliares de indige- 
nas ; mas, ainda quando fosse possivel, rieiihumas vantagens 
oiferecia. Admittia-se a existencia de colonias sujeitas ao 
monopolio commercial, mas, visto que na epoca actual o 
commercio das colonias era accessivel a todos os povos, 
nenhuma vantagem podia dellas retirar a metropole, em 
troca dos sacrificius, das despezas e dos riscos, a que se 
expunha para as conservar. 

Adversarios da colonização foram ainda Molinari, F* 
derico Passy e oulros. H, não só no circulo tlieorico dos 
economistas, como até no meio pratico dos polilicos, se 
encontrava vulgarmente ainda ha poucos annos a mais 
accentuada opposigão as tentativas coloniaes. 

, O facto é paterile na grande Inglaterra. As considera~ões 
de Cobden, que expuzbmos, inspiraram durante muito 
tempo todo o partido liberal inglez. Indignavam-se com o 
facto de terem os iriglezes de pagar avultados impostos, 
para com o seu producto se provir ao govermo de povos 
estranhos. A emancipação das coloriias conciliava todas 



as suas sympathias. Gladstone inspirou-se nestes principios, 
renunciando ás ilhas-~onicas, abandonando o Sudão e reti- 
rando-se do Transwaal. Lord John Russell num discurso . 
publico, ainda em 1850, alludia com entliusiasmo a eman- 
cipagão das colonias. Jqril Stanle~, depois Conde de Derby, 
declarou expressamente que todos sabiam que, em breve, 
a Airierica do Norte e a Australia seriam independentes e 
que a Inglaterra s6 tinha interesse na sua forca e no seu 
bem estar. Em 1865, uma commissão parlamentar, encar- 
regada de estudar a situação da Africa Oriental, concluia 
pela inconveniencia de alargar o dorninio da Inglaterra 
nessa região e ate mesmo de continuar a exercer nella, 
directa ou indirectamente, a sua soberania. 

Entre os proprios politicos conservadores se encontram 
inimigos da colonizafão. Disraeli. que foi o iniciador do 
iiriperialismo ingiez, chegou a dizer: «Estas infelizes colo- 
nias hão-de ser lodas independenles, dentro de poucos 
annos, e são uma m6 de pedra a roda do nosso pescoçolu 

Mas a corrente anti-colonial oppoz-se, desde as antigas 
datas, uma corrente não menos forte em favor da utilidade 
das emprezas coloniaes. 

Nem menos illustres são os nomes dos que nella se 
enfileiram. Citaremos em primeiro logar o grande Adam 
Smith, cuja doutrina sobre o assumpto teremos ainda hoje 
tle reproduzir textualmenlc. .4 seu lado figuram Stuarl 
Mil1 e Roscher: o primeiro, dizendo que a fundação das 
colonias e o iiicilior emprego que se pode dar aos capitaes 
dum paiz velho e rico, o segundo, encarando a questão 
sob o ponto de visla nacional, demonstrando a superiori- 
dade da emigração allernã clirigida para uma colonia sobre 
a emigração para o estrangeiro, em que os emigrantes, 
fundindo-se com o povo predominante, se desgermani- 
zariam. Outros economistas podemos ainda aponlar como 
defensores da colonização: Lerov-Beaulieu, Bordier, Gide. 



Cauwes, Chaille -Bert, Gaffarel, Basiiat G. D a ,  Visse- m&& -, ,w-J 
S .  

Entre os politicos a reviravolta é geral. Ao lado do 
imperialista í:liarnl)t:rlairi se podeiii riiumerar os estadistas 
de  quasi t odoaos  estatlos curopcus. Os factos de  expansão 
colonial cBonleinporariea lirili (b l i i i a i~ ie~ te  demonstram qual 
é a con~icgão qeral so l ) i t~  o il55iirnpto. 

Vejamos, pois, rluaes as rai.cSes eiii que se  fuiitla o crilliii- 
siasmo colonial, que iâo bem s e  pode consirlcrar corrio 
um (10s traços mais caracteristicos (Ia civilizaçáo Iiotliei.iia. 
Para isso tereinos tlc tlistinguir, s e p n d o  o riiellioclo do 
velho Adam Srnilli, as vantagens geracs, que as colonias 
ofi'ercccni, e a s  vanlagens especiaes, que proporcioriam ás  
respectivas melropoles; ainda entre estas iiltiiiias teremos 
de considerar ~eparadameiite : as varitagens econornicas, a s  
moraes e a s  politicas (i).  

X. - b) Utilidade geral das colonias. - Seguiido Adam 
Srnith a s  vantagens geraes, que a Europa, c:oiisiclcrada 
como um só paiz, tira tias c*olonias, coiisislcrn, em prirneiro 
logar, num aci.usc.iino tlc prazeres, e, em segundo logar, 
num maior incremento da iridustria. 

Os prazeres deviclos a coloiiizaçào resultam clo uso de  
productos exolicos, que, graças a ella, s e  tornam objectos 
d e  c,onsumo habilual. São iiurrierosos os especimens da  
fauna e da flora coloriiaes, tlc que os eiiropeus leem tirado 
proveito. O perú, por exemplo, trazitlo por Christovam 
Colornbo cla sua primeira viagem á America, foi desde 
então creatlo cin toda a Europa. O cale, o cacau e quasi 
todos os generos coloniaes sào hoje utilizados mesmo 

(1) Sr. Dr. Marnoco : ob. cit., pnç. 30; Sr. 1)r. Moraes de Carva- 
lho: ob. cit., pag. 11; Reinsctr: oh. c i t . .  pag. 3; ltougi~r : ob. cil . ,  
pag. 10; Péty  de Thozée: ob. cit., pag. 638; Girault: ob. cit., pag. 29. 



pelas classes pobres. As colonias permittem, por um lado, 
produzir mais facilmente objectos uteis a satisfação de 
necessidades materiaes e, por outro lado, fornecem obje- 
ctos uteis e agradaveis, proprios para aumentarem a 
elegancia e o bem-estar da nossa vida e dos nossos cos- 
tumes. Assim, graqas as colonias, a vida torna-se mais 
facil, mesrno nos paizes não colonisadores; contribuindo 
para qiic a vida seja mais agradavel, as colonias fazem 
sentir merios o encargo que traz o aumento incessante 
das nossas nccessitlades; a 2llas se deve, emfim, uma eleva- 
rão do s t « i / d u ~  t o/'life, que beneficia a humanidade inteira. 

O increiiieiito da inrlustria resulla da aberlura de novos 
mercatlos e tlo eslirnulo, que o desejo de poder adquirir 
produclos coloniaes, imprime á actividade dos europeus. 
Os mercatlos coloniaes são particularmente vantajosos, 
porque as socictlailes nova.; teem uma forca de desenvol- 
vimento e facilidades para a creação e acciimulação de 
riquezas, miiilu iiiaioi.es do que as sociedades do vellio 
murido. .Assim as colonias activam e ampliam a troca, a 
divisão do trabalho aumenta, a industria, tendo ii sua 
disposiyão mercatlos mais \asto>, procliiz mais e, para o 
conseguir, aperfeiçba-se e progride. 

A indiistria recebe tarnhem um novo impulso das mate- 
rias primas, que as colonias lhe fornecem por baixo preço. 
1;stas materias primas sáo iitcis, ou mesmo intlispensaveis, 
e influem no seu propresi<l, rboiilo o faria uma invenção 
nova, lima machina mais perfeita. ?;a verdatlc, as vanta- 
gens, attribuidas a introducçáo de iiovas macliinas na 
industria, pelo barateamento dos seus productos, isto é, a 
extensão da fabrica~ão, a elevaião dos salarios, ao mesmo 
ternpo que um acrescimo de prazeres, e a multiplicação 
das trocas, tudo isso resulta egualmente do barateamento 
da maleria prima, visto que delle deriva egualmente tam- 
bem o abaixamerito do preço dos productos. 



Assim, os productos coloniaes influem de dois modos na 
industria, ji como equivaleiites, provocando a formação 
doutros valores para troc,i, ja (,orno maierias primas na 
fabricação de objectos de ulilidatlc geral, estimulando a 
producção. Ao primeiro modo de acgão corresponde um 
incremerito tla producção e do comriiercio externo, ao se- 
gundo o incremento da proclucção para consumo local e 
do commercio interno. 

Ha muitos que attribuem ao segundo modo de influencia 
maior importancia do que ao primeiro. certo, porém, 
que elles são inter-depenclentes; não se podem adquirir 
productos cboloniaes, sem desenvolver a industria, e assim 
o consumo dos productos coloniaes vem actuar parallela- 
mente ao seu emprego como materias primas. 

Note-se, porém, que não ha aqui uma vantagem especial 
para os paizes colonizadores, lia uma varitagem universal, 
como claramente o mostrou Adam Smith. Os paizes não 
colonizadores tamhern consomem pi~oiluctos exoticos; para 
os adquirir é, pois, iiecessario dar em troca outro valor e, 
para obter este, aumentar a producgào iridustrial. A troca 
pode não ser directa, realizar-se por iiilermeclio doutros 
paizes, mas ha-de dar-se necessariameiite. 1)ode mesmo 
um paiz rião receber nenhum produc*to (Ias colonias e lu- 
crar todavia com a exisleiicia dellas, pois podentlo receber 
mais mercadorias dum paiz, cuja proclucção tenha sido 
aumentada pelo commercio colonial. Neste caso, o paiz sem 
trafico colonial recebeu do mesmo modo novos equivalentes, 
a trocar por um pro(lucto da sua intlustria; esta viu, pois, 
egualmerite alargado o seu mercado, lendo occasião de 
ampliar a fabricaçáo dos seus produclos, valorisatlos por 
esse facto. 

No dizer ile Leroy-Beaulicu, não lia nenhum facto na 
historia do miindo que tenlia tido urna influencia tão bene- 
fica $obre a industria como a descoberta e a colonização 



da. (luas Indias. A sua infiuencia fez-se s e n a m o d a  a 
hiiiiianidade, fornecendo por l~aixo preço gcneros uteis e 
aei.adaveis, solici tando por urna melhor remuneração a 
formação de novos capitaes, facilitando a sua accumulação 
por empregos mais productivos, tornando a mão d'obra 
mais util e procurada; e assim, mais do que lodos os outrbs 
acontecimentos, contriliuiu para fundar a sociedatle indus- 
trial e democralica, ern que vivemos. 

Emfim, os colonos são airida uteis, como agentes geraes .-, 
rlarwilizaçin.. Sem a expansáo das raças superiores pela 
coloriizaçáo, uma grande parte do mundo estaria ainda hoje 
no eslaclo selvagem. O que era a sociedatle antiga antes 
das expedigòes dos pheriicios? O que seria de nbs, se a 
coloiiizag.áo romana não livessi~ existido? Sem os navega- 
dores do seculo xv não teriam tido logar as suas admi- 
raveis descobertas, a America seria habitada por povos 
selvagens e a America por antliropopliagos, a India con- 
servaria as suas praticas cruelmente revoltantes. 

Graças á coloriizaçào, a civilização tem-se diffundido pelas 
mais longiriquaç regiões, arrancando-as a anarchia e a 
violencia. Alantentlo relaçóes constantes com a Europa, 
vendo desemharcar todos os dias homens cle todos os 
paizes e de todas as contlifUes, os povos da Asia, Africa e 
America deixam-se penetrar gradualmente pela nossa civi- 
l iza@~, preparando a fusão de todos os ramos da huma- 
nidade. 

A colonização não se tem inspirado geralmente, é cerlo, 
de simples pretenções civilizadoras. Mas, ainda no seu 
aspecto mais caracteristicamente commercial e interes- 
seiro, a colonização tem sido util. Ilanchadas, por vezes, por 
culpas graves, as expedições coloniaes attrahem todavia 
as nossas sympathias, porque as vemos levarem ás mais 
iecoriditas paragens do globo o faclio resplandecente da 
civilização. 

5 



E assim as vantagens da colonização nem mesmo se 
limitam a todos os povos civilizatlos. Sáo graiicles tambem 
para os indigenas, que a ellds devem a sua ci~ilizaçáo, 
como ja vimos. Incapazes de se elevarem por si proprios 
a um grau superior (Ia vida social, careccrn para isso do 
auxilio doutros povos. A prestação desse auxilio, isto é, a 
tabella bemfazeja dos aulochtones, affirma-se sobretudo 
corno um traço caracteris:ico da colonização, a partir do 
seculo xix. 

O Congresso de Berlim e a Conferencia de Bruxellas, 
elahorarido como que um cod ip  de direito colonial, pro- 
clamaram o respeito dos iniligenas como um dos seus 
principios essenciaes. Ila mais a conseguir neste sentido, 
é certo, mas nãa ha duvkia qoc a colonização actual jíi é 
altamente benefica para os indigenas. 

Em conclusão, podemos pois afirmar a utilidade da co- 
loriização para toda a humanidade. Consideremos agora, em 
especial, as vantagens, com que ella recompensa aquelles 
que a emprehendem, isto 6 ,  as metropoles colonizadoras (i) .  

SI. -c) Utilidade especial para a metropole : vantagens 
economicas. -Demonstrada a utilidade geral das colonias, 
parece ter ficado provada tarnbem a sua utilidade especial 
para as metropoles. Mas, poder-nos-hão objectar, vislo que 
a colonizagáo aproveita a todos os povos, mcltior é que os 
outros assumam o encargo da empreza c qiie nbs c 0  rles- 
fructeiuos as suas vanlagens. Deiseriioi os oulros c~ulonizar 
em nosso proveito --eis a suprema liabilitlatle polilica. 

Não Basta responder a esta objecção, que, se todos os 

( i )  Rougier: ob ci t . .  pag. 10; Thozée: ob. vil . ,  I i a g  6ri.7 e seg.; 
Gir;riilt: ott. cit . ,  vol. I ,  pag. 27; Leroy-Beaulieu: ob. cit., vol. 11, 
1i:iP 520; Sr. Dr. Martioco: ob. cit , pag. 31: Sr. Ur. 1,opes Praça: 
Direi10 constitucionnl portuguez, 2: parte, vol. 11, pag. 99. 



)ovos a pcrfilliassem, não haver.ia colonias. E preciso re- 
'utá-la directamente, mostrando as varitageris especiaes, 
pie a metropole tira das suas colonias. Limitando-nos por 
I ra  a estudar as vantagens obtidas no campo economico, 
:rataremos dos effeitos da  coloniza~ão sob o ponto d e  vista 
da emigrasão dos homens e dos capitaes e nas suas re- 
IaçUes com o comrnercio c ;i iiitluslria, com as finaligas 
publicas e com a condição (10s ialariados. 

Emig?.a~üo hunzano. -Niio pocsiiindo, em regra, a tlcnsi- 
datle d e  população da metropole, a s  colonias prestaiii-se 
k espansabilidade da população desta. Assim as  iiaçóes 
coniprirriirlas num terrilorio rediizitlo podem expaiiílir-se, 
grafas á s  colonias. Mas esla emigracão é realmente urn I)ern 
ou não será antes ~ircjutiicial para a rnelropolc? 

E um mal, dizein ~ I ~ I I I I Y ,  pois rouba a um paiz os braços, 
que o teriam fecundado e que assim vão beneficiar oulras 
terras. l? uni bem, dizem oulros, porquanto impede a 
descida excessiva dos salarios e remedeia o pauperismo, 
deseriil~aragantlo o mercado do traballio tlos braços inaclivos 
que  o pejam. Ka vida tlos p o ~ o s  as duas ideias teem pre- 
valeci(1o. Poi e m  virlude d a  primeira, qiie outr'ora, violando 
as liberdades iridividuaes, se  promulgaram na Hespanlia, 
na InglatciiSa e na Allernanha regulainciilos restrictivos da  
eriiigraçào. Foi eiri virlude da  segunda, qiic ctn epoclias 
d e  crise st: proinoveu, por vezes, a eriiigi-agao. vertlatle 
é qiic ambas as doutrinas assentam em priricipios í'alsos, 
altril~uiri,Jo á emigração urna iiifluencia sobre o paiz d'origern, 
que elia realincrite ndo lern. Nunca a emigração poderá dar 
saliida a todo o excesso tlii~na população muilo derisa. 
Nos paizes, em quu 6 mais intensa, como na Inglaterra, 
na Italia e na Allemanha, nunca conseguiu absorver o 
excesso dos nasciinentos sobre os obitos. I)e resto, ainda 
quantlo protluzisse uina dilrcre~iça sensivel na cifra da  
população, esla aumentava logo e tanto -mais depressa 



quanto maior tivesse sido o vaeuo produzido. fi o que 
succede designadamente com as emigrações em massa, que 
excepcionalmente se produzem em consequencia de guerras 
ou de fomes. Portanto. s6 ao trabalho e ao desenvolviniento 
dos meios de subsislencia, e não a emigracão oii á coloni- 
zação se pode ir buscar um remedio efiicaz para os males, 
que porvenlura acarrete a densidade excessiva duma popu- 
lação. 

Reduzida, porém, aos seus justos limites a influencia da 
emigração, devemos consideral-a benefica. Ainda que apenas 
dum modo temporario, é certo que a emigração allivia os 
mercados metropolitanos duma superabundancia de braços 
inactivos. $ verdade que a lei de Malllius não 6 admissivel 
em todo o seu rigor; verdadeira para iim paiz isolado, já  
o não é para um paiz, que, pelo commercio com outros, 
pode remetliar a falla de productividade do seu solo. 

A observayão tlemonstra que em muitos paizes a popula- 
e ção diminue, em vez de aumenlar, e que nunca houve um 

aumento universal e simullaueo de população em todo o 
mundo. 

Todavia o probiema pode ainda suscitar-se. A populaçáo 
pode não ser em absoluto muito densa, mas s8-10 em 
relação aos instrumenlos de trahalho e ao capital, tle que 
pode dispor; neste caso, será decerto vantajosa a emigração 
duma parle da popiilaâão, que vá para outras regiões 
empregar mais productivamente a sua activitla<le na agri- 
cultura ou na industria. Potltl->c (lar iambem o caso de 
a populag,ão ser densa em tlercasia, comquanto haja capitaes 
e instrumentos de trabalho em abiindancia; a emigração 
então, hão sendo um remedio decisivo. pode, em cerlo 
modo, attenuar os effeilos tlesla situação crilica. 

Em conclusão, a emigragão 6 inutil nos paizes em que, 
por escassez de população ou por fertilidade do solo ou 
pela limitação de necessidades, propria duma civilização 



rudimentar, não R necessario ir buscar ao longe meios de 
~ubsistencia. Mas, quando pelo progresso de civilização, ou 
3810 iiimento da população, ou pelo decrescimenlo da fer- 
, i l i ~ l , i  l è  do solo, ha escassez de productos, que não pode 
sei it.inediada pelo commercio com outros paizes, ou porque 
3stc não exista ainda ou porque a actividade industrial 
~acional não possa fazer face as respeclivas despezas, a 
?migração impõe-se como um expediente, temporario sim, 
mas altamente efficaz. 

Mas, objectam os anti-colonialistas, concordamos em que 
a criiigra~ão é um bem; isso nada prova em favor da 
colo~iização, pois a emigração tanto se pode dirigir para as 
colonias, como para os paizes estrangeiros ou para as 
colonias destes. 

A resposta é facil. Sem duvida, pode haver vantagem 
em que uma parte da população dum paiz se va fixar em 
territorios extranhos, mantendo ahi um intenso movimento 
commercial com o seu paiz d'origem. 

Mas egual vantagem resultaria dessa emigração, quando 
fosse dirigida para uma colonia nacioual, acrescida de 
muitas outras. Assim em vez dessa população se desnacio- 
nalizar e fundir com a população predominante, que a 
cercava, ficaria ligada por solidos vinculos a mãe-patria. 
Alem disso, os emigrantes achariam sempre mais auxilio e 
protecção junlo de autoridades nacionaes, do que junto de 
autoridades e governos estrangeiros. Quem sabe mesmo se 
estes continuarão sempre a receber os emigrantes com a 
liberdade, com que em geral os acolhem hoje? Pois não 
ha hoje nos Estados Uriidos uma accentuada tendencia 
contra a iminigraião ? 

Vaiitajosas para a emigração em geral, as colonias são 
ainda especialmerile uteis para os nacionaes, que pertencem 
&s classes liberaes e a parte superiora da classe trabalha- 
dora. Esta numerosa classe, sem logar na Europa, facil- 



mente se empregara nas colonias, desempenhando funcções 
atlmiriistrativas, judiciaes, de advogado, de engenheiro, etc. 

Totlos sabem como esta pejado o mercado das profissões 
liberaes na ~ e l h a  Europa; os quatlros, cada vez mais 
amplos, tla vida colonial, oíl'erecem a loda essa classe 
inapreciareis recuix).;. Iuurnas colonias tomarn a seu cargo 
as funcçUes pul~licas, noutras, cm que estas funcçóes per- 
tencem aos coloiioq, leeni aiiitla milliares de renumera- . 
doras occxupaçGes. 

Não se deve, e certo, exagerar  o numero dos funccio- 
narios coloniaes, mas, na medida em que são necessarios, 
foriiccerri um erriprego util a muitos habitantes da me- 
tropole, s a n  prejuizo para as colonias. Os funccionarios 
oriundos tla metropole lixam-se, por vezes, definitivamente 
nas colonias, constituindo um util elemento de colonização. 
Ao lado dos fiiriccionarios publicas, lia ainda os funcciona- 
rios das grandes emprezas particulares, que áquelles quasi 
pode~n ser eyuiparados. 

l? certo que nas colonias adultas os colonos fazem já 
concori eiicia aos emigrantes no desempenlio das profissões 
liberacs. Ma$, dado o arilagonismo quasi fatal entre colonos 
e indigeiias, lia certas furtcgòrs publicas, que sO devem 
ser confiutlas a individuos viiitlos tla metropole. A enlrcga 
dessas fuiicções a qualquer dos grupos em lucta geraria 
a violencia e a ariarcliia; a metropole, por intermedio dos 
seus represenla~ites directos, deve sempre dese~nperrhar, 
enlre elles, uma funcção arbitra1 e concilirtclora. 

Os operaiios mais distinclos, muitas vezes scm occupa- 
cão ria metropole, tambem facilmente arigariani nas colo- 
nias prtluerias fortunas, que lhes garantem o socego e o 
bem-estar na velhice. 

Em conclusão : - a emigração, comquanto não tenha a 
importancia que muitos lhe attribuem, exerce uma influen- 
cia benefica; - a emigração deve-se sempre dirigir de 



preferencia para as colonias ; - a emigração dos que, pro- 
fessar~~ carreiras liberaes e dos operarios escolhidos en- 
r.( !lira seiiipre, em maior ou menor grau, vantagens espe- 
( * I  11.s nas colonias. De tutlo isto resulta a evidencia a 
iiiilidade das colonias para a emigração Iiuinana. 

Para Portugal, cujo povo sempre demonstrou uma forte 
tendencia emigradora e uma notavel facilidade de adapta- 
ção aos climas coloniaes, a utilidade das colonias, como 
ponto de destino do movimento migratorio, torna-se espe- 
cialmente relevante. --- 

Emigra$ào dos capitaes - Occupando-nos agora da emi- 
gração dos capitaes, não a coiisideramos como effeito da 
emigração das pessoas, isto 6, em attenção a parte de 
riqueza nacional, que cada emigrante leva comsigo. A 
emigração (10s capitaes pode dar-se sem a emigração das 
pessoas; muitos individuos, que mal sabem da existencia 
das colonias, empregam nellas os seus capitaes, por inter- 
meclio das companhias e sociedades anonymas. 

Mas, dizem alguns, a emigração dos capitaes 6 um mal 
e ,  portanto, não se pode tirar della argumento algum em 
favor tia ulilidade das coloiiias um mal, dizem, porque 
empol~rece o paiz que os exporta, impedii~do a baixa dos 
juros e a alta dos salarios, que levariam gradualmente ao 
nivelamento das condições sociaes. 

Não nos parece acceitavel esta doutrina. A emigração 
dos capitaes 6 um bem, porque,-aumentando os rencli- 
m e n t o s _ , i n d ~ i y i d ~ e ,  portanto, os meios de cotisumo, 
.pllripii 

abre indirectamente novos mercados a industria nacional, 
ajuda a liquidar o excesso das importações sobre as ex- 
portações, melhora os cambios e evita o decrescimento 
excessivo da taxa do juro e a estagnação dos negocios, 
dando mais elasticidade aos mercados financeiros metro- 
politanos. 

Com effeito, todos sabem que difficilmente os capitaes 



encontram hoje nas nações civilizadas empregos remune- 
radores, que offtlreçain alguma segurança. As colonias 
remedeiam este nial. l'ma empreza agricola, que na Europa 
renderia 3 ou 4O/o ,  rende 10, 15 e 200/0 na Australia ou 
na Nova-Zelandia. O mesmo succede com os caminhos de 
ferro, ainda raros relativamente nas colonias e livres de 
concorrencia. 

Assim e que a Inglaterra tem empregado nas suas 
colonias capitaes, cujos juros, recebidos cada anno na 
metropole, importam em cerca de 12:000 contos; sO o 
capital empregado nas linhas ferreas da India rendeu, em 
1897, mais de 20:000 contos de reis. Graças a estes ca- 
pitacs empregados nas coloiiias, criam-se nellas riovos 
artigos de troca, que se permutam' com os productos da 
metropole, origiriando-se materias primas fornecidas por 
baixo preço ás fabricas da rrielropole, e constitue-se uma 
procura sempre crescente dos productos manufacturados 
iiacioriaes. 

Mas aqui se nos depara a mesma objecção, que tivemos 
de refutar a proposito da emigração liurnana. A emigração 
dos capitaes é um beneficio e, ainda quando o rião fosse, 
era inevitavel, mas pode-se dirigir para qualquer paiz 
estrangeiro, sem que haja necessidade, para ella, de 
coloriias. 

Pacil, porém, e mostrar a vantagem que ha em dirigir 
a emigração dos capitaes para as colonias nacionaes. 

Sentlo as colonias um prolongamerito (Ia metropole, ha 
a certeza de que os capitaes nacionaes enc~ntrarão~sem- 
pre nellas um acolhimento favoravel e um tratamento 
equitativo. Nos paizes estrangeiros ficariam expostos a 
subterfugioa e a riscos, impossiveis nas colonias a sombra 
das leis nacionaes. Leroy-Ueaulieu avalia em 100 milhões 
de rendimento e 2 biliões de capital as perdas soffridas, 
em virtude dessa3 causas, pelos capitaes francezes collo- 



catlos no estrangeiro. Se lia na realidade vantagens em 
ter t*apiiaes eiiil)rc~gatlos 110s pnizes estrangeiros, como se 
eviclericioii rias faciliclatles qiio d'alii advieram I França 
para o pagamento da iriderniiizayâo dt :  guerra de 1871, 
v6 se que laiiihcrn ri.alii resullam graves prejuizos. E isto 
aintla mais se salienla na acliialidade, com a tenclencia 
rnaiiifeslada já por varios governo$, cle tratarem duramente 
os capitaes estrangeiros, quaiitlo julgam poder prescindir 
do seu auxílio. 

Alem disto, 6 claro que os çapilaes empregados nas 
emprezas coloniaes nacionaes exercem urna acção parlicu- 
larmente util no mercado interno, pela perspectiva e pos- 
si1)ilidatle de novos empregos, que cada vez rareiam 
iiiai.;. I3 mais um campo tle applicag,.ão desses capitaes, 
alem dos que podcrii rliiconlrar rios paizes estrangeiros. 
V6-se pois que as colonias tambern offerecem utilidade 
incontestavel para a emigração dos capitaes. 

O comrncrcio c a ini1ust1.i~. A ulilictude principal das 
colonias corisiste, talvez, nas facilidades, que ellas trazem 
ao àesewolvimento coínmercial e industrial da metropole, 
ainda sem auxilio de nocivos privilegias e de monopolios 
esterilisadorei;, ma$ como resultatlo (Ias continuas relações, 
tl a assiinilaião tlos costumes, approximaiáo das linguas, 
filiagão e mistura das raças. Fundadas as colonias, o com- 
mercio tla lniie-patiia acompanha a pari passu. os seus 
progressos. 

Islo tle resto se deduz tlo que ja ilissemos, ao tratarmos 
da utilidade geral (Ias colonias; então mostrámos como, 
grafas as coloriias, se adquiriain baratos ol)jectos para o 
~ iosw ( . O I I ~ L I I ~ I O  e rnaterias primas para as Iiossas indus-' 
Iria5 cc~iiio ncll;i\ . ( h  t'ncoIili.a~arn rnertaatlos para todos 
os protluctos de sobra da agricullura e tla industria me- 
1i.opolitarias. 

F: facil cle comprehender como as colonias auxiliam a 
L)rn., 13: CAD. 6 



vida economica da metropole, ahrinclo-llie novos mercados, 
pois as coloriias coriservaiii e diffiintlem os habitas da 
metropole e não se oppõein á eiitrarla dos seus protlurtos 
com tarifas prohibilivas, conio fazem, em regra, os pai7es 
estrangeiros. A actual tendeiicia ptoteccionisla de quasi 
todos os Estados europeiis loriia bem incontestavel e bem 
evidente esta vantagem das colonias. 

Pode-se rnesmo dizer que este Iacio da questão colonial 
é actualmente o que mais se impõe. iIle\ino os povos, que 
teem hoje urn mercado sufficienlt~, potlern t1riili.o eiii pouco 
não o ter. Sobre todos os povos pe.;;l a arneaya duma 
sobre-producção indwtrial, quc os iinprllc irresistivelmente 
para a frente, pam-epandi re in .  Paizcs, outr'ora simples 
consumidores traiisformarn-se tlia a tlia em novos produ- 
ctores, em novos rivaes na lucta (Ia concorrencia. .\ 
America, tliiraiitc tantos aiiiii I.: rncrcatlu tla Europa, foriie 
ce-lhe ja hoje iiiilhai~e~ tle protluctos qv~is. A Riissia vae' 
diariamente en~ariripaiido-se dos estado. cbiiropeus, augrncn- 
tando a sua procluccSo iiitlustrial e piocurando-lhe ja iiu 
Asia novos ~riercados. \ -ol,rc protliicyâo iiitlusti~ial, com o 
seu cortejo de gréveç, de~itla:: ao abaixameiilo forcado dos 
salarios, de fallencias e cle encerrarneiitos de fabricaas, ori- 
gina um mal-estar universal. 0s paizc. iiovos são tcxi.i-ireis 
concorrentes, porque se fornecem logo dos mai\ alierfei- 
coados iiiachinismos e se aproveitam, tlcstle o iiiivio, da 
esperiericia, que outros adquiriram por alto preço 

As colonias teem conjurado ern grande prii.1~ ali: lioje 
os maus efreitos clestu crise geral. O corniriei.cio da Africa, 
que, em 1820, se elevava apenas a 40 inilhões tle francos, 
era de 368 milhões em 1872,  de 975 milhóes em 1885, de 2 
billiões e meio em 1807.  A Europa exporta para a .\frita 
1:300 milhões de mercadorias e della iiiiporta 1 :200 mi- 
lfiões. Sem este auxilio, que seria feito lia rnuito da 
industria europeia! As colonias são, pois, uteis como mer- 



cados abertos a industria da metropole, mas teem ainda 
corno laes particularissimas vantagens. 1Sm face do pro- 
teccioiii.;mo dominante, as: colonias 320, como já dissemos, 
incrcatlo- inais seguros e proporciorialmente mais consi- 
tlei,aveis, porque os habitantes das colonias se fornecern 
tle pref'erencia na metropole, cujos gostos, lirigua e habitos 
n~similaram. O commercio segue a barideira: trade follozos 
the pag. A maior parte ilo cornrnercio exterior duma colo- 
iiia faz-se sernpre com a mãe-pati.ia. 

Explicacla aesirii a ~naiol. iinportaiicia relativa do com- 
mercio colonial, facil é tarnlwrn coml~reheiider a razão 
tla siia maior segurariqa. Cnin as coloiiias iião lia a receiar 
a proiiiillgação tle lai i h q ,  que venliarn dc i.epciile ariniqui- 
lar ou restringir cr comiiiercio, não ha guerras nem ini- 
mizades, ha a certeza dum lraianienlo justo por parte das 
auloridades. 

Ilum aiodo geral pode-se dizer que o commercio colo- 
nial participa cla regularidade e da permaneiicia, que 
caracterizam o coiriiiiercio iiilerrio, teritlo soljre este a 
vantagem de versar sobre ol),jeclos muito differentes e de 
ser rapidamente p rogressivo pelo tlesenvol vimento cons- 
tante, que os sc:us pi8ivilegios iiaturaes garantem ás colo- 
nias. 

De tudo isto resulta e i  favor do cornrnercin colonial: a 
maior facilicla(1e de propurcia+a~ a ~)roducçâo ao consumo; 

facii regu6rncntaSão dos presos, ao abrigo tle alterações 
fiscaes; a maior facilidade da Lroca, pela representação 
directa tias formas estabelecidas na metropole. Estabele- ' 
citlas rios paizes mais tlilferentes, as culoriias attenuam o 
gravame, que aos consumidores traz a cxislericia tlos mo- 
nopolios naluraes. Graças a isto e á troca de materias- 
prirnas tlas coloriias por pi~odu~~tos (Ia rnetropole, pode um 
paiz, com um bom systema colonial, obler a absoluta irtde- 
pendencia economica. 



Dos progressos commerciaes deriva implicitamente o 
progresso industrial. A industria, dispondo de  mercados 
mais vastos, produz mais e este incremento de prodiicção 
acarreta novos aperfeiçoamentos e progressos. As colonias 
são, pois, egualmente uleis para a industria em geral. 
Para a navegação nacional são tambcm as colonias cle 
manifesta utilidatle, garantindo-lhe um trafico seguro e 
remunerador. h Inglaterra fornece a tal respeito um bem 
frisante exemplo. 

Mas não é só o estudo atlento das leis economicas, que 
nos demonstra a utilidade das colonias para o commercio 
e para a industria. Para nos convericermos della, basta 
a empirica observayão da  realidade. ;1 Inglaterra 6 um 
exemplo convincente desta utilidade especial das colonias. 
Sem as colonias não poderiam existir muitas industrias 
inglezas. A parte não iiigltiza d o  iriutido compra ao Reino 
Unitlo 15 O / O  do que importa; as colonias compram-lhe 
42 O / o  da sua i rnpor la~ão tulal. Burke, iiuiii tliscurço celel~re, 
mostrou que o commercio da Iriglaieiia ror11 ;i, ~ u a s  colo- 
nias da  Arnerica, tie 1807 a 187.-), foi tào irriportarile como 
o comrnercio da  Inglaterra com o murido inteiro em 1807. 

Aleili dos mercados proprios, a- rolonias permiltem 
ainda a conquista de  mercados visililios. Assim se  explica 
o predomiriio do commercio iriglez na Cliina. 

Comquanto pareça bem evidente a utilitlade commercial 
das colonias, não deixam todavia os ariti-colonialistas de  a 
impugnar. Todas as vantageri.;, clue rcsultam do coiiiiiiercio 
com as colonias, clizem, se  podem otiler pelo comrnclrc-io 
com outros paizes ou com coloiiias destes. Os paizes nabos 

independentes vão-se civilizando e orerecem nas suas rela- 
ções com o coiitiriente europeu todas as vantagens das 
colonias proprias. hlelhor é pois deserivolver a nossa expor- 
tação no regimen da  liberdade commcrcial, comprando e 
vendendo onde mais nos ~on \~en l i a .  Para que havemos d e  



supportar grandes sacrificios no sustento de colonias, 
quando de graça potlemos obter as mesmas vantagens, que 
ellas nos proporcionam ? 

Se prevalecessem sempre as doulriri;~~ liljeraes de Co- 
bderi, seria adriiiravel esta kheoria. !Ia. (*orno poderiamos 
acceita Ia em raco (Ias teridencias a(-lu~ies? S i o  vimos j á  os 
Esti~dos Unidos e a França tornarem-se forlerriente protec- 
cioiiislas, a Aiistralia seguir a mesma politica e o Canada 
preparar-se a fazer o mesmo ? Na prowia Inglaterra não se 
v6 tão claramenle esboçacla a mesma teridencia na politica 
do Chamberlain e rias conferencias coloriiaes de Londres? 

Corn as colonias, mais lima vez o repetimos, nada ha a 
rccciar. Basta recordar o que aiiida ha pouco dissémos 
sobre a rnaior segurança e a maior importancia proporcional 
tlo cornrncrcio colonial, p ira refutar esta iloulrina. Nos 
paizos novos lia a coiicorreiicia, talvez mais facil do que 
nos aiiligo.; eslatlos, mas riso menos encarniyada e aleatoria. 
Entre totlos 0%; cstados estrangeiros ha absoluta paridade 
de contligões; nenhuma das vantagens, de que cada paiz 
gosa rias suas colonias, tcin ahi logar. 

Desfeila esta ol~jecfáo, outra se nos depara. As colonias 
serão iitcis coinmercialmeute para a 11inlater.ra e para a 
Allernarilia, mas nào o são para os po~i i s  latinos. Eram 
uteis rios lernpos do monopolio, não o são hqje em que, 
adrriilli(la a entrada rios portos dos navios rlc lodas as na- 
ciorialidatlcs e vigorando o regimen da porta aberta, os 
coinmerciantes inglczcs c allemães veeni fazer uma con- 
correricia lerrivel aos comrnerciantes latinoi; nas proprias 
colonias destes. As~irii ú que o commercio tlas colonias 
ilalianas se faz quasi exclusivamente com a Austria e que 
faclus parallelos se notam rias colonias francczas. Conside- 
reirios, quarito a estas, os seguintes (lados: 

lllia da Reuriião - Importa~ão total de 28 milhões; fran- 
ceza : I i rnillióes e meio. 



~ a ~ o k l e  -- 1.130.000 francos de  imporlaçõcs; francezas : 
156.004 fr. 

Diesgo-Suar-lluitas importap5es das colonias francezas, 
nenhuma tle Franca. 

hladagascaia - Corriinoicio tle (;O ou 70  ri illiõcs ; (luasi 
todas a i  casas, rluc tomam parte nellc, sao csirangtlii.as, 
rnuilas mericanas. 

Iritlia 1 - E m  1887 entratam no porto de  1)ondicliery 518 
~ii l \~ios,  tlos quaea 57 erarri francezes: ~aliiraiii 5 2 8 ,  tlos 
quacs TI(; I'i.aiicezes. IIiii i ;  iiiilliões de iiiipoi~tiip3rs sú a 
tlecima (parte virilia tle Fiarifa. 

.\larlibica - Cominercio total: 4 %  rnilliões; ~)a i . ic  tlu 
Frarica : 10 ii~illiões ria iiriporlação (: 1 X ria esporlayão. 

IridolC;liina- Giaiitle parte d o  corriinercio está na rnâu 
dos clilnezes. 

Novd Caletloriia - 8 rriillióes tle coininercio total; melado 
pertendc i atlmiiiistraç.do peiiitcnciaiia. 

~ e n & a l -  -2 terças partes do commercio 6 feito por es- 
trangelros. 

Coligo - Ila mais feilorias eslraripeiras tlo que ii~aricezas. 
Em 4 ,  1riill16r:s de exportação, so pertencem (1 França 
260.0d0 fr., e e m  3 rnillióes d e  iml)oilarão, 6OO.OOO fr. 

I 

Xas colonias iiiglezas a situayào é l)tbiii clilTt~i.crilo; a irn- 
p o r t a ç b  iiigleia al~riiiigr 89 (10 I r > l ; l l  lia Irltlia, 90 O/o n a  
coloniq d e  \'it.toria e iiinis do t>irico riiilliões de  libras riurn 
tola1 de  oilo rnilliOes ria No\.a-%claii~li:i. 1 Inglaterra não -c 
coiiten)l.a, poiPm, corn irs suas c~ololiiiis, iiivadc cornmiti,- 
cialmebte aiiitla as tlos ou1i.o~. í:oitili;tiilii;~- iiiylczas ol~lcc~iii 
valiosds coiicc:ssi,cs rias colonias Ii.aiic.ez;is, l )oi ' l~i~iiezas ( h  

até na6 liollantlczas (: ull(~iiiãs. Inrn roiirlusão, as coloiiias 
sao utqis para os irigleze!: c pii1.n os allcrnães, mas  riciiliuma 
vaiilagern corniiicrcial oíierecein aos povos latiiios. 

IhLa tlouli.iiia funiln-sc ciii faclos I)oaili\ros e mostra I)em 
a acliiill supci.ioritlade conimcrcial dos aiiglo-sasKcs sobrc 



os iatinos, mas nada prova contra a colonizayão. Se a con- 
coirencia anglo saxonica já é temerosa nas acluaes condi- 
ct;tss, o que succetleria se as colonias dos latinos perten- 
ce.sem a outros! Ibecei'to que se  os latirios não possuissem 
i - -  1.: coloiiias, não teriam aiiitla assim o corri~neic.io,' que  
ii( liiairriente mantccm com cllas. De reslo, riiais tarde ve- 
reiiios que lia uiri certo exapgero ria pretendida concor- 
rrlnc.ia chommerci;rl, que se  ; i l~i~il)ue ao? anglo-saxões, e que 
as coloriias allcinãs não se  avaiilajam ern muilo a s  (10s 
povos lalinos. 

Allthga-ac aiiicl;l, c111 (ItXsabono tla utilidade çommercial 
tlay coloiiias, a pouca iiiipoi.liriicia do coiiiinercio coloriial, 
('111 co~iI'ior~to r0111 o comiriercio lolal da  metropole. 

\ a  ~ ) iq ) i ' i a  1ii;lalcria 7 7  "/o (10 comniercio lolal é feito 
rorn os paizcs ci i i  aiigeiios é s6 23 O / o  com as colonias. O 
coiiiiiiercio coloiiial tla 12i,iiican rcliresenta a 10.a parte do 
coirirncicio total; em 1'301 o comrnerciu coloiiial abrangeu 
9,:;O "/o tlas im[)or la~ões  e 11,42 O / o  das exportações; toda 
a c \ l )o r l a~ào  cboioriial (Ia Franca 6 inferior á sua exportaçiio 
para a Beigic,ii ile pouco vale ao lado tla exportação para 
Iiiglatcrra, rio valor aiiiiual tlc 1 : C O O  ~nilhões. O commercio 
(Ia llollriiitla coin as suas culoiiias reprc~eritou apcrias, em 
19U1, 15,s  "/o tlas suas iiiipoi~laçóes c 3,'in//o tlas hilas ex- 
poi.tac8es. Sn cooiniricrcio sc ia l  tla .\llernanlia (5.7 10 rriillides 
tlc exl)ortayCiu 1. i I - ?  niilliòcs tle irnporlasâo crn 190 I) ,  o 
coiiirnercio coloiiii~l i.etluz-se a uina infima parcella (40 rni- 

I lhõcs iio total). Funtlados nestas cifras, alririnain os anli- 
colonialistas a iiiiitilidarlc comrnercial rlas coloiiias. 

A observaçáo, ,jiisLa eiii prinvipio, carcre dalgumas re-  
ct i l ira~õcs.  O coiisuiiio iiitlivitliral tlos protluclos 6 maior 
ria, csolonias tlo quc nos paizes e,sli.angeiros; um auslra- 
liaiio t.oii.joiric cltbz vozes inais c uin caiiatliano quatro 
vczcs in,lis pro~lurto. iriglezcs tlo que  urn francez. As 
coloniaq, crn coiifroiilo cuiri um paiz rle epual riqueza e 



d e  egiial popula~ão,  constituem um mercado muito mais 
vantajoso. 

$ claro, porém, que  as colonias, sendo paizes novos, 
não podem consurnir tanto como os paizes \7ellios. Mas, 
quando a e~nigraçáo curopeia tiver peneirado nas mais 
remotas regiões, quaritlo os t.apitaes tiverem valorizado 
tantas riquezas mineirii- r b  ;~gricolas Iioje iriexploradas, 
quando os meios de 1ranspoi.te aperfeifoados tiverem 
poslo ao alcarice de todos os protluclos inais loriginquos, 
será bem rnaior a pai?? das colonias na economia nacional. 
Os povos selvagens civilizando-se hão-tle ver aumentar as 
suas necessidades e tião-rle (lar consumo a iim riumero 
muito maior dc  procluctos metropolitaiios. 

Dlas a ulili(1atle econornica das coloriias irão sr rriaiiilesla 
apenas no seu commerc.io externo coin a nielropole. A 
rnetropole tlesempenlia .;eriil,i.c uma furic~áo prirnacial no 
coinmcrcio interno tlns colonias e é sabido que em loda 
a parle este excede em imporlaticia o coinmercio externo. 
É inconteslavel que o cornmercio interiio das colonias esla 
em grande parte nas mãos dos capitalistas e commercian- 
tes metropolitanos, que  delle auf'crern lucros considera- 
veis. As grancles casas inglezas e miiitos parliculares estão 
interessados no commercio interno da Intlia e delle tiram 
beneficias, tlecerto riso iriierit)i~c>ç ;tos c l i i t !  Ilies porporciona 
o comniercio mais brilhaolc coin iiic~[i.opole. Apesar. da  
habilidatle comniercial tle inuilos iritlioç, a maior parte do 
mechanismo da  dislribuig,ão por gros.io (10s productos e 
quasi lodas as einprezai; de t ran~por tes  são constituidas 
com capiiaes hrilannicos e dirigitlas por inglezes. O mesmo 
succede com os liollandezes em Java e ate com os fran- 
cezes no Indo-China e noutras coloiiias. 

Mas, dizern ainda os anti-coloriialistas, se  no seu pe- 
riotlo inicial as colonias auxiliam crn certo modo a m e -  
tropole, apenas atiingem um relativo desenvolvimento, 



transformam-se em terriveis antagonistas economicos da  
*metropÒle. A principio; as colonias acrescem a procura 
dos objectos manufacturados, mas pouco a pouco vão 
experim~lnlaodo produzi-los ellas mesmas. Ora, como teem 
a mão d'obra por iim prefo iriíimo e coino os negros e os 
amarellos s e  sujeitam a um regimen, que nenlium europeu 
supportaria, teem logo uma superioritldtlc niaiiifcsla ria 
coiicoii~cricia iiileiiiacional. Não só reslririgcm rios seus 
rnrrcatlos as i~nportaçùcls tla irielropole, como aiiitla rou- 
ham a esta clientes estranlioç. 

Assim, o tleseiivolvimerilo tla pi oclucgãu tcxlil na Iiitlia 
e rio Canatlu prejutlicou os fabricarilcs iiiglrzes, como o 
progresso (Ia agriciiltura e da ~iiiiculliii~a iiii .41geisia e na 
Turiisia prejuclicou o i  cullivadores fi~aiicczes. O Canatli 
cuporta j a  Iioje piiia a Europa muilos aiiiiiiac~s de croaçào 
domestica, a Argentina exporta as suas carnes e a s  sua.; 
coriqervas, a AuJti.alia as suas carnes lainbcm e as sua$ 
fariiilias, a China as suas sedas, a Alperia os seus vinhos, 
euja producgão, tendo sido ein i876 de setenta mil liecto- 
litros, ja e m  1895 se  elevava a quatro rnilliões. A llnlei.ica 
do Norte, emfirn, e o exemplo mais frisante tlo perigo que 
lia em promover o tieserivolvimcnlo ecoriomico dc  paizes 
novos. 

A.;sim lia liojc (,orno que uma inversão dc  papeis. 0 s  
pai/cbs, que por larilos annos estiveram sob a oppressâo 
poliiica da  ISiirol~a, começam a opprimi-Ia ecoiiomicamentc. 

Por ora .%o quasi sO protluctor agrizolas, que veem 
ir11 adir os mercaclos tia ~netroliole, 111~is CIII  breve sc Ilie 
j i i i , ~  irão os productos induslriaes, coino ju succede na 
India Ingleza. 

E o que succedera quando a Africa começar lambem a 
protiuxir, fechando os seus mercatlos e invadindo os da 
Europa? Talvez esle perigo seja mais proximo do que se  - julga. A Africa, em maioria impropria para o estabeleci- 
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mento de  sociedades europeias, trabalhara exclusivamente 
para exportar os seus prodiictos; assim a concorrencia da  
Africa sera bem peior ainda do que a da  America. J a  hoje 
o ouro africano S todo exporlado, ao passo qiie o ouro 
americano S absor\iido pelo consumo local. O mesmo pode 
succetler em breve com a hulha e os minerios do Zambcze 
e (10 allo Congo. 

A estas corisitlerações não s e  potle ainda responder. 
Traía-se dum futurn longinquo e niiigii~m sal)(! qiie phe- 
nomeiios economicos o poderáo acwnpiinliar ou preceder. 
Por ora, como tliz Darcy, o negro S um cliente e não uin 
coiicorrrcnle. Para o preaciitcl, portanlo, as çoluiiias sào 
uteis e a isso querernos lirnilar a riossa t l~~ii iori~tração.  
Para o futuro iiatla podemos dizer, pois niiiguem pode 
cousciericiosurnenle prev6r o futuro ecoiioiriico loriginquo 
da liiimanidade ! 

Finnncaspublicds. - Parlindo tlo principio verdatleiro tlc 
que um estado, que coloriiza, tem de  fazer grarides des- 
pezas, affirmam alguns autores qiic ;i- ~ a n t a g e n s  das 
coloiiias não compensam esses cncargos, numa palavra, 
que as colonias não pagam as despezas que custam. O 
s ~ l f  suppoi.ting p~inciple de Wakeficld, segundo o qual as 
coloriias devem pagar as t lespe~as  (Ia sua furitlasão, Iiylio- 
theraiido o seu futuro, e nichit~iiientc illusotio. il verdade 
í: qiie, pai a Sazci f;icc as rlespezas de  çonc~uihta, d e  adiiljriih- 
traçâo e de  exploração (Ia colouia, o Eslatlo iein qiie arrancar 
totlos os annos aos seus siibtlilo.: mais iilpiiriz milliòci de 
impo:to.;. É a clashc tlii-igiila que so1li.e. pai-, roin isso; 
para que alguns dii.igerites possam auferir lu cio^, a clas5c 
(lirigitla vê as taxas aggravadas e o.; sciis iiieioi tle exis- 
tencia reduzitlos. 

Ern face clo siiiililcs cicve e liaver, as coloriias s5o, poi.;, 
iim mau iirgoi-io. .\lgiirnas, conio Cuba c: Jun ,  furarr~ 
lucrativas para o tliesouro da  metropole, mas esse resul- 



i a ~ i ~ ~  obteve-se por meio de  praticas administrativas Iioje 
vivarnenle censuradas. 

certo que o Eslado não recupera nunca directamente 
a s  despezas feilas com as coloriias. Alas a concepsão de  
que a s  coloriias representain urna collocação rendosa e 
que devern reslituir, multiplicittlos, os sutisitlios que rece- 
bern S urna concepção viciada por iim absiirdo excesso 
de  mercaiililismo. 

A politica coloriia1 não se'rctluz a uma conta (Ir: lucros 
e pertlns! fi uma semente lançada no csliafo, (pie a seu 
leiiipo lia tle fruclificar. Coin o lernpo, o desinvolviinento 
da  iritliisli.ia, do cornmercio, ila navegac,?~ e o aiirncnlo 
gcrul da  riqueza riacioria1 compensnrn largamente os sacri- 
ricios feitaos. 

A Inglaterra seria porvctntiira ho,je a prirneira nação do 
muritlo, pela sua riqueza, pelo seu commercio, pelo scu 
creilito e pela sua marinha, se  os seus Iiabitantes náo 
tivosscm colonizado? Infelizmente a colonização 6 um 
emprego reridoso a longo prazo. Em regrti, os que criticam 
urna empreza colonial morrem aferrados aiiitla ás siias 
coiivic~ões; com a sua morle, o silencio faz-se e as geracões 
seguiriles neni Iierisarn já senão e m  louvar o esisleiite, que 
cnlão vae protliiziritlo os seus fructos. Assiiri succetlcu eiri 
França corn ;I c.onrluista da  Algeria t: c.orii a tlo 'I'onkirn; 
se  sc  tivesse seguido a opiriiáo quasi dominarite da epocha, 
qucni o não tleplordria hoje? 

L)e resto, no Em desse longo prazo, alem das compensa- 
çõcs iritlireclas, a s  colonias podem rnesrno aumenlar os 
i-eciir$os liriariceiros da nacionalidade, a que estiverem 
siiboi(linadas, intlcmnizando-a assirn dircctamenle dos sad 
crificios iiiiciaes que com ellas fez. 

Contdicdu dos salai~iados. - Os elfeilos d o  coloiiialisn~o 
sobre a conílifáo tlos salariailos constituem urn tlos prin- 
cipaes fundamentos da  campanlia socialista contra a colo- 



nização. Facil é demonstrcr, segundo elles, os perniciosis; 
simos resultados, que derivam para os proletarios das 
emprezas coloniaes. Resultam esses males, em primeiro 
logar, de dois factos a que ja nos referimos: a) da sobre- 
producção industrial, apgravada pela concorrcncia das colo- 
nias que ultrapassaram um certo estadio de progresso. 
Este aggravamerito da crise industrial determina uma 
rccrutlescencia da desoccupação e tla miseria e urna rc- 
tluçio tlos salarios; 6 um pherioiiie~lo fatal, siniples c 
evidente; 0) do aiiniento dos impostos, gerado pelas tles- 
pezas coin ai: coloriias, e que aiiida vem peiorar as cori- 
clig6es de \litla dos proletarios. 

Mas não são esses os unicos males, que do colonialismo 
rcsultam para os proletarios. 1)ando mais iiicrernento a 
guerra ecoiioiriica, arruinando a burguezia, a pequena e 
a iiieclia propriedade rural, e pela apparição dos novos 
concorrentes no mercado o colonialismo engrossa as fileiras 
(10 proletariado. 0. opulentos capitalistas, pela posse de 
melliores ulensilios e de mais abundanles reservas, re- 
sistem a essa lucta, mas a parte da burguezia, que apenas 
tlispõe de installações summarias, succumbe immediata- 
Lamente. Todos esses elenienlos de populaçâo arruinados 
passarri da classe dirigente para o prolelariado, aiimen- 
taritlo o numero dos seus membros e, portanto, a cboiicor- 
rencia enlre elles. 

Dc tudo isto resulta um effeito capilal, o tle impellir 
mais vivamente o p~.oletariado para a organizafão e para 
a revolug.Po social. Ampliando os seus lenlaculos ás regiões 
longiquas das colonias, o capitalismu vae ahi gerar os 
mesmos eiTeitos de sempre: provocar o odio dos proletarios 
e encaminha-los lentamenie para a luctii. Aumentando'o 
impulso re\~olucionario. o co1orii;ilisrno diminue a resistencia 
contra elle, visto que diminue a iniporlancia numerica da 
burguezia. 



.iicin de tudo isto o colonialismo, fazendo perder á 
casta financeira todo o recato e a prudencia, contribue 
para derrubar a sua appareiile respeitabiliclatlc. 

Em resumo, o colonialisino aggrava a condisào dos 
salariados, .as prepara ao mesmo tempo a sua  liber- 
tação. O coloiiialismo pode ser  um optimo instrumento 
de  propaganda nas mãos tle prolelarios conscientes e ins- 
truidos. 

Antecipadamente respondemos já a algumas [Ias consi- 
derações, que acabamos de  reproduzir. Já dissemos que 
a ernigraçâo, alliviantlo o mercatlo do trabalho de  muitos 
b r a ~ o s  inactivos, melliorava a contlição dos salariados. 
Vimos lambem que as coloriias attenuavam os perigos da  
sobre-producção industrial, tão funesta para os salariados, 
e fizemos as reservas devidas acerca do receio de que a s  
colonias venham Fazer concorrencia á metropole e acerca 
do aumento de imposlos, que a sua fundação podia acar- 
relar. 

A verdade é que as  colonias favorecem economicarnerite ' 
a niaior parte dos cidadãos, incluindo os proletarios. ,4 
emigração, a que as c~)lonias dão logar, é um (10s mais 
eficazes remedios para impedir a baixa (10s salaiios e m  
epoclias de  crise; a emigração impede a miseria e o triste 
partido que della costumam tirar os dirigenles das  seitas 
subversivas. Em toda a parte, desde o tempo dos phenicios 
até a actualidade, a coloriização tem tido uma influencia 
consitleravel sobre o esiado social, atlenuando a extrema 
desegualdade das forlunas. 

Sem duvida, a coluriiza~âo nao poderá nunca estabelecer 
a egualdatle social, mas, alcaiiçando trabalho para nume- 
rosos operarios, abrintlo novos mercados a producção e 
reanimando o commercio, tletermina um melhoramento 
sensível 110 bem estar geral dum paiz. Não conseguirá 
a colonização resolver a crise economica, com que a 



Europa aclualmente lucta, mas lia de  alteriual-a considera- 
velmente. 

o que  nos mostra bem claramerite a observaião tlos 
factos. Em que paiz do mundo se  eiiconlram operai.ios ião 
bem pagos e com uin teor tle vitia tão elevado, como na 
primeira cle todas a s  potcnciaq coloniaes, na grande In- 
glaterra ? 

Bircclainente pela ernigi.ayào, intlireclamente pelo pro- 
gresso iiidustrial quc siiscitarn, a s  colonias hão-de pois 
contribuir riecessariamente para o inelhorameiito da con- 
dirão do3 salariados, sem dc inotlo alziim arruinarem a bur- 
gutlzia. N e m k r e ~ t o _ s e  comprclir.iitlt5 hem o enthusiasmo 
ariti-colonial (10s socialistas, quando as colonias, na sua 
opinião, contribuem tão poderosamente para a ruina da 
societlatle capitalista c para o advento e triumpho da 
revoluçáo social ( I ) .  

XII. - Utilidade especial para a metropole: vantagens 
moraes. -As colonia~ revelam o geiiio emprclientletlor .tios 
navegantes, a prudencia dos liomens de  genio qiitl as fun- 
daram e e s l a l~e l ece r a~a i :~ambem,o  valor das armas que 
nellas se fizeram respeitar. O povo, que impoz a sua 
direcção, a sua lingua, os seu; lia1)itos e os s rus  costuines 
a vastissimos terrilorios, atlquirc iiaturalmeiite um grande 
prestigio moral. Bastam as iiicoinpaiaveis vaiitageiis, que 

( 4 )  Giraiilt : oh. cil., vol. 1, p:tp. 9!J; Sr. Dr. Lopes l'raqa : ob cit.. 
vol. cit., pag. 99; Sr. 1)r. Marrioco: ob. çtt. ,  pag. 33; Sr. Moraes (;ar- 
valho: 06. cit., pag. 12; Hougier : ob. cit., pag i l , Siger: ob crt . 
pag. 169; Tliozee : ob. rit.,  pag. 640; Sr. Braga : Fomrnlo rolonitll 
pol.tuguez, pag. 11; Lamba Iloria : L'ecoluiione dpllr colnrric, pcig. 146, 
Leroy-Bcaulieu: ob. cit., vol. 11, pagg. 524, JU, 543 c seg.. Paiil 
Louis : Le coloniulumne, pag. 101 ; Coen : ob. a[., p;ig. 352 ; l)arcl : 
Lu conquêle de l'dfrique, pag. 1 1 .  





constantemente voltadas para ci seu imperio e para as 
causas de desnggregação que o podvm ameaçar, a raca 
retempera-se iiicessanternente e conserva a sua virilitlatle 
e o seu poder rriural. O interesse futuro da raça aiiglo- 
saxonia preocciipa tanto os Iiabeis cstadislas inglezes como 
o interesse presente da Graii-Bretanha. . 

Por outro lado as colonias sào, segundo Chailley-Bert, 
uma escola de lieroismo, em que os caracteres se relem- 
perarn, em que o espirito de iniciativa se aviventa e onde 
cada individuo pode mostrar o que vale. As colonias são, 
no d i ~ e r  de Vogue, um viveiro de homeris. Sas Iiaras som- 
brias, em que pensamos com terroi- iia rlecatlencia cla 
patria, basta lembrarmo-nos das coloriias para afugen lar- 
mos as ideias sombrias e seiitirmos renascer ern nUs a espe- 
ranca no futuro do paiz. 

Assirn 6 que num livro, destinado ás esc,olas primarias 
em França, o autor conduz o alumno numa viagem á roda 
do mundo pelas colonias francezas. O estudante abrasa 
um soldado franca em Obock, assiste a lima eleiçáo em 
Mahé, salva uma bandeira sob um chuveiro de balas no 
Tonkim e no comboio de Moritrkal ouve fallar o idioma 
bretão! A leitura desLe livro (lá uma vivissima iiripressão 
da grandeza dum paiz, cuja bandeira fluclua em tantas e 
tão diverl-as regiòes. 

Sob o ponto cle vista social, as coloniae ofrerecem ainda 
uma outra varil,agem. Paizes novos, menos dorniiiailos pelo 
espii.ito da roliria clo que as antigas nações, iiiais livres 
do cuida<lo constante da tratlicção, com classes sociaes 
menos rigorosaiiienle tlelimitadas ern categorias hierarchisa- 
das e inimigas, as colonias poclem constiluir interessan- 
tissimos campos de esperiericias sociaes. fi assim que 
na Nova-Zelanclia se teerri applicado soluções propostas 
pelos socialistas, que na Europa seria impossivel experi- 
mentar. 



Emfim, no dizer d e  muitos auctores, a!: coloriias são -- 
a iSf i ' -5e i s , - - I )orqu_e-~m suijiniiiistrar meios para se 
tornarem as  penas eficazes e reparadoras ( I ) .  

YllI. -e) Utilidade especial para a metropole : vantagens 
politicas. - As coluiiias são pai.íi o paiz, que as possue, 
~1113 iiicoritestavel forile cle iiilliic~ricia politica, visto que  
al;ircam o domiiiio (Ia sua sobcrariia e auiiieritarii e eIigrarr- 
dtc*t&rn o seu poderio no muritlo. Na \.ida moderna as 
tbi~lli~.ezas coloniaes assumerri uma iinporlancia primacial: 
o -1ir.cesso duma naçáo e m  tacs emprezas é considerada 
corrio uma pedra de toque do seu valor e (Ia sua impor- 
tancia. Para as nacfies (Ia Europa, de  territorio limitado e 
d e  accentuadas tcndencias expaiisivas, a posse tlum im- 
perio colonial é uma cundição irnprescintlivel tla rnanu- 
tenção tlo seu potlcr e iniportaricia; para rriuilas é uma 
vertladeiiaa questão da  vida ou de  morte. 

A Inglaterra, s e  tivesse ficado encerrada na sua ilha, 
reduzida a sua população de  $0 milfiòes e meio de  Iiabi- 
tanles, não tlesempenliaria tle certo o papel preponderante 
que Iioje lhe perlence no cquilibrio europeu. Em França o 
dilemma tem sido posto muilas vezes: ou a França ha-de 
ser uma grande polencia coloriial ou lia-de ter no mundo 
o logar que a Suissa tem na Europa. 

Porlugal sem colonias perderia o seu prestigio por 
cotnplelo. Liniitado ao lerrilorio conlinental e ao das ilhas 
adjacentes, Portugal occupa, na escala dos povos europeus, 
o 13.' logar, relalivamenle ao territorjo, e o 1 1 .O, relati- 

(1) Sr. ~ r .  Lopes P r a ç a :  ob. cit., pag. 99; Sr. Dr. Mariloco: ob. 
cit., pag. 3 5 ;  Sr. Moraes Cnrrallio: ob. elt., pag. 17;  Hougier : ob. cit;, 
pag. 16; Siger : ob. cit. ,  pagg. l i%  e 475; Laniba Doria: ob. cil., 
pag. 126; Leroy-Beaiilieu: ob. cit., vol. 11, p a g .  704; Tliozde: ob. cit., 
p a g .  653; Girault: ob. cit., vol. I ,  p a g .  & I .  
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vamente á populaçãd. Mas com as suas vastas colonias Por- 
tugal tem apenas a sua dircila ciiico tlos prinçipaes estados 
europeiis! Para 1~6s realmenle as colonias são uma questão 
de vida ou de morte! . . 
I, caolonias são ainda uina condiçâo tle paz exterior. A 

arnbisâo dos povos faz-llies Sentir uma necessidade intensa 
de exparisão, que os leva a eiigrantlecer-se para alem das 
suas fronteiras. $: iirn facto, discutivel na sua apreciação, 
rnas iiiconteslavel e que dornina, sobreludo, o elemento 

~h e occu- mililar, que lia em lodos os estados europeus. F-1 
lia-se nas coloriias, cujas giicrras são sempre, ainda nos 
peicri.tbs casos, menos c.uslosas c morliferas, do que as 
guerras europcias. É, porquc lotlos o.; Rslatlos se lança- 
ram soBi.e o conliiicliilc n(!gr6, que se Lcm cvilalo lima 
roiiflagra~áo iiiaior e que se tem conseguido viver em paz 
na Europa por tanto lernpo. 

A colonização pode tambem ser considerada corno uma 
c o h S ã o  tle paz interna. Em lodos os paizes lia lioinens 
turbiileiilos, incapazes de discipli~ia, averilureiros, quc ria 
metropolc vão de encontro aos preconc:eitos e a. coiicepção 
rla vida c.uidadosarnente regulameritada, que nella domi- 
nam. Sab volonias podem esses elementos exercer a sua 
aclivicladc sem prejuizo, fazendo a siia felicitladc propria 
e tornando-se uteis. Assim as colonias podem servir de 
yalvulas de segurança a sociedade motlerria, como diz 
Chailley-Uert. 

use a arle de governar os liomens, dizia Talleyrand, 
consiste em (lar a cada um o logar que Ilie compete, a 
iiiissão mais delicarla dum Estado 6 a tle acdiar um emprego 
para os espiritos iritlisciplinados, avenlurosos e descon- 
tentes. IIomens aclivos e intelligenles, perigosos pela sua 
desoccupação nas riossas velhas sociedades, poderão pres- 
tar serviços num meio, em que a acção das auctoridades 
é menos pesada e menos ligorosa. E, pois, nccessario, 



c~ncluia Talleyrand, tratar de crear colonias novas para o 
futuro da riqueza nacional e da tranquilidadt? publica, 
ligando a essas emprezas tantos homens irrequietos, que 
teem necessidade de acção, tantos homens infelizes, que 
nccessitarn cle esperança ! u 

A Australia foi durante muito tempo uma valvula de 
segurança para a Inglaterra. E hoje, em que as democra- 
cias, para se manterem, leern lisongeado os mais vis desejos 
do povo e se vêem expostas a maré creicente das recla- 
mações e dos odios, que despertaram, esta utilidade das 
colonias adquike notavel imporlancia. Os esodos, habil- 
mente preparados, podem calar a fome c addiar o dia 
em que os escravos hão-de vir pedir conlas aos senhores 
das promessas enganadoras e das esperanças sempre illu- 
didas ! 

I? certo que, comó tão repetidamente observam os anti- 
colonialistas, as colonias apenas se sujeitam a metropole, 
emquanlo carecem da sua prelecção. Desde que altinjem" 
um certo desenvolvimento, emancipam-se e tornam-se iri- 
dependenles, formando Estados livres e, por vezes, pode- 
rosos. Foi o que aconteceu na Arnerica aos Estados-Unidos, 
ás colonias hespanholas e ao Brazil. 

Mas, ainda depois de independentes, esses estados con- 
tinuam a concorrer para a prosperidade da 'metropole. Os 
colonos conservam por muito tempo os coelumes da mãe 
patria, fornecem-se de preferencia juiito dos seus com- 
merciantes e corisclrv;iiii voni ella relaiòcs ilo parlicular 
intimidade. Não se apiiyrirri com uma simples revolução 
os vesligios duma eiluca~áo cornmum e de tradições secu- 
lares; quaesquer que sejam as suas organizaçoes ecoqg- 
micas e politicas, os dois povos conservarão sempre indes- 
tructiveis analogias, de accenluada influencia nas relações 
commerciaes. 

Assim ainda hoje 6 uma vantagem para a Inglaterra ter 
. . 



possuitlo outr'ora os Estados-Unidos; o Canadá conservou-se 
sempre mais ou menos francez; a exportação da Hollanda 
para o Cabo ainda 6 consideraveli Em ~ o r t u g a l  ninguem 
desconhece os multiplos lacos que ainda hoje nos prendem 
ao Brazil. 

Pela sua sepuranGa, pela sua continuidade, pelo desen- 
volvimento gradual das suas relações, o commercio com 
as colonias, mesrno depois de emancipadas, continua a 
approximar-se mais do commercio interno do que do 
commercio estrangeiro. Co~no disse Talleyrand : os habilos 
d e  raça são mais difiiceis de romper do que s e  julga (I). 

(1) Sr. Dr. Marnoco : ob. cil , pag. 36; Sr. Dr. Mora~s Carvalho : 
06. cit., pag. 18; Heinsch : ob. cit.. pag. 1%; TtiozBe : 06. cil., pagg. 641 
e 653; Girault: 06. cit., vol. I, psg. 39; Hougier: ob. cit., pag. 16; 
Siger: ob. çil., pag. 173; Leroy-Reaulicu: ob. cit., vol. 11, pag. 5%. 



CAPITULO I[ 

Conceito e divisões da sciencia colonial 

1. - Imliortnncia do estudo das colonias. 
11. - Caracter scientilico deste estiido. 

111. - O  estudo da colonização como objecto dunia sciencia espe- 
cia!. 

IV. - Divisões da sciencia colonial. 
V. - O plano qiie segiiimos iio seu estudo. 

I. -- Importancia do estudo das colonias. - Tendo de- 
monstrado já a importaricia das colonias, tanto bastaria 
para podermos affirmar a importancia do seu estudo, o 
que  sobejamente seria confirmado, quando nos occupasse- 
mos tla historia da  coloriização e do problema colonial na  
aclualidade. 

I)e facto, a necessidade deste estudo, que  ainda ha 
trinta annos era  considerado como u m  anachronismo, 
anirma-se hoje inilludivelmente. D'antes, a colonização a 
poilcos interessava, sendo considerada por muitos como 
um monopolio da  Inglaterra. Mas o desinvolvimenlo econo- 
mico das nações modernas acresceu ás suas preoccupações 
diarias muitas materias, que pouco antes interessavam 
apenas alguns especialistas. Assim succedeu com a colo- 
nizagão. 

Forrada pclas necessidades ecririomicas, a Europa em- 
preherideu, nos ultimos tririta annos, a conquista de  terras, 
ate então rebeldes a qualquer forma de coloniza~ão. Neste 



periodo realizou-se uma obra colossal: ao passo que alguns 
Estados, como Portugal, lutavam corajosamente pela con- 
servação dos reslos dos seus imperios colonines, a Ingla- 
terra, a França e, mais tarde, a Allemarilia empreliendiain 
a conquista da Africa e a Russia conliriuava, alravez da 
Asia, a sua empreza de colonização conlinenlal. Estes 
trinta annos foram a epocha da conquista e de mil actos 
de valor e de audacia; esse periodo está, porém, hoje 
terminado, soou a hora da valorização dos terrenos con- 
quistados. 

As emprezas coloniaes seriam absolutamerite coriclemna- 
veis, se não se tratasse de organizar e explorar corivenien- 
temente os lerritorios penosamente adquiridos. Outr'ora o 
genio aventuroso, a audacia, o amor ao trabalho, o gosto 
dos negocios, a finura commercial e o espirito inventivo 
bastavam para fazer um bom coloiio ; hoje exigem-se-lhe, 
aleiri clessas qualidades, solidos coiitieçimeritos techriicos. 
A colonização incumbem actualmente deveres novos de 
prolecsão, de civiliza~ão e de bondade; aos colonos, por- 
tanto, cabe lambem a obrigação de usarem processos novos, 
que se não improvisam. I?-llies inclispensavel uin saber 
profuntlo 6, por isso, v~?irios Iioje todos os que se inleres- 
sam pelas coloriias preoc.cuparem-se com os estudos scien- 
tilicos. Estamos, como já dissemos, na phase da orgariização 
colonial, em que temos de resolver todos os problemas 
que ella suscita. 

São muitos e con~plexos ossrs problemas, cujo estudo 
tem ainda a vantagem de vir esclarec.er muitos assurnptos 
de economia, de direito e de politica. 

O interesse ocoriomico do prol~lema colonial 6 talvez Q 

maior de todos e por isso vemos tão amiudadas referen- 
cias a colonização nos lralados e nas publicações ccoiiomi- 
cas. Surgem-no3 lia ecoiioinia colonial queslões especiac.;, 
como a da mão d'obra e a do regimen das terras, e questões 



gemes de toda a economia, 'como a emígra~go, os bancos; 
o credito, a moeda, etc. 

Sob o poiito de vista juridico, ha a considerar os prin- 
c i p i o ~  especiaes da legislagão colonial e encontra-se lias' 
rolonias uiii cainpo excellenle cle experimentação para as 
i.nslituiçóes eni geral. Kas colonias é facil ensaiar um novo 
~egimen hyp~lhecario ou um novo codigo de processo, sem 
*ceia tle perturbar as'situações atlquiridas ou os costumes 
das populagGes. I3scusamos de encarecer a vantagem de 
4aes experiencias, tão difiiceis de realizar em materias 
~sociaes. . , 

Todos os principias da sciencia polilica: separação de 
poderes, tlireito tle suflragio, voto do imposto, elc., teem 
nas coloriias applicayões ou excepçiíes egualinente curiosas. 
Pelos tralatlos de delirnilação das espheras de influencia e 
-pelo prolectorado, as queslõea coloniaes affectam lambem 
o direito inlernacioiial. Emlirn, a colonização penal e um 
dos problemas capikes da sciencia criminal. 

C Assim 0. estudo das coloriias 6 uin precioso complernento 
rio$ estudos economicos e juridicos, contribuindo para a 
.appro)sirriação dos diversos ramos da sciencia social; con- 
dição fuiidamental do seu progresso. Por isso, e porque 
deva a encarar I{stados da mais differente e variavel civi- 
lização, o esludo das colonias tem a especial vanlagem 
.de alargar consideravelmente o horizonte intellectual dos 
professores c estudantes das faculdades de Direito. 

É claro que o estudo das questões coloniaes e sobretudo 
ulil para os que se destinam a furiccioiiarios coloniaes. 
hlas, alem desses, A vanlajosissimo, como meio de elucidar 
a opinião publica. Esla carece Iioje de possuir o maior 
numero possivel de liorneris iiislruidos, que a dirijam e 
oi~iciilrm. Converiiente 13, pois, aumentar o 1iumei.o dos 
conliecctlores de queslões coloniaes, a fim de que elles 
actuem sobre a opinião publica, quando, como frequentes 



vezes succede, ella tenlia dc pronnuciar-se a tal res- 
peito (i). 

11. - Caracter scientifico deste estudo. - Durante muito 
tempo se negou a coloiiizaçáo clualqoer aspecto scieritifico. 
$ certo que, como já dissemos, a coloiiiza~áo não e ,  em 
si mesma, nem uma arte, nern iirna sciciicia, é urn facto. 
Mas é claro que, como facto, pode coristiluir ol~jecto de. 
estu(lo scientifico. 

Esta verdade, hoje geralmenle acceite, impoz-se como 
conclusáo tlo esludo de outras sciencias. Assirn a historia 
tlemonslrou que Iiavia normas reguladoras das ernprezas 
coloniaes, das quaes o Eslatlo st: náo podia afastar, sem o 
perigo de coinpromelter o futuro tlessas emprezas. A eco- 
nomia, vei~ificantlo a esisleiicia tle elemeritos economicos 
na colonização, tentou estabelecer a sua Iheoria, tlelermi- 
narido, segundo a nalurcza das colonias, os meios proprios 
para favoi.ecer o desinvolvirnento deslas sociedades novas 
e as relações entre ellas e a metropole lia esphera dos 
interesses maleriaes. 

A seu lado a geographia, a antliropulogia e a ethnologia, 
mostrando o que lia a esperar do clima e das populações 
indigenas das colonias, vieram enriquecer a colonização 
com novos e valiosos principios. 

Assini se revelou a natureza scientifica duma materia, 
que parecia, até então, apenas subordinada ao capricho e 

(i)  Sr. Dr. Marnoco : Adminis/r.~rfâo colonial (Licy6es de  4903- 
i906), pag. 173; Hougiclr : Prícis dtj lrgislntion et d'iconorn.ie coloniale, 
pag. 5 ;  ílaudel: De l'in11,oduction drs mctli(;res colinioles, agvicoles et 
iadustriclles duns l'enseignerne~~t cles Li.nicr~~sitCs no 3.0 Cong~,es inter- 
nalionel de l'enseignentent szcperieur, pag. 3; Silvestre : ' M a t i è ~  es co- 
loniales no Congrt's cit., pag. l 7 4 . ;  Carriille Guy: Happovt p~dlimCnaire 
no Congre's coloninl i~~te~.nal lonal  de 1.900, pag. 3; Girault: Pt,inci- 
pes de color~isulion et de 1r;gislatioa colojiiale, vol. I ,  pag. xiii. 



ao arhitrio do Estado. Trata-se aqui, 6 claro, apenas duma 
scirricia em formação, em que s0 se pode fazer a historia 
e foriniilar os principias, mas cujos methodos são ainda 
vagos. Isso, porém, basta para que se possa elevar a 
categoria de sciericia o estudo da colonização (i). 

111. - O estudo da colonização como objecto duma scien- 
cia especial. -Durante muilo tempo a theoria da colo- 
nização foi consideratla como um simples capitulo da 
sciencia economica, alleridentlo-se apenas ao seu aspecto 
material. ISm breve se reconheceu, porem, quanto isso era 
prejudicial, visto a coloniza~ão abrayger outros phenome- 
nos sociaes, alem dos economicos. 

Na obra coloriial nunca se pode abstrahir dos elementos 
polilicos e nacioiiaes, que nella se acham envolvidos. Assim 
os plieiiornenos ccorioniicos presuppóem muitas vezes a 
solução previa de problemas polilicos, como o são o das 
relagões eiilre colonos e i~idigenas, o da orientação geral 
a seguir na administração, etc. De resto, é evidente que as 
colonias são sociedades novas, que precisam duma orga- 
nização economica, familiar, intelleclual, moral, juridica e 
politica e que, por consec!uericia, a sciencia colonial tem 
que aiteritler a 10110s esses aspeclos differentes da vida 
social. 

Portanto, a sciencia coloriial deve ser tlestacada da 
sciencia ecouorriica, forinaritlo uma sciencia separada e 
especial, com o seu objecto preciso, bem delimitado, bem 
difl'erenciado de qualquer outro, que é estudado com ins- 
trumentos, fornecidos pelas outras sciencias, mas formando 
um conjuncto proprio e caracleristico. 

( I )  Sr. Dr. Yarnoco: A d m i n i s l r w  colonial (Licções de 1906- 
1907), pag. 79; Silvestre: ob. cii., no Congres cit., pag. 175. 
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De resto, a sciencia colonial já ho,je existe, tendo-se 
formado lentamente, gragas as adquisições e trabalhos de 
todos os que estudaram as colonias, a parlir de Itlarn 
Smitli. i\ ideia de que a scieilcia coloriial constitue uma 
sciencia independente é hoje urianirneriie ix:corihecida e 
oficialmente proclamada. Temos j& disso provas evidentes 
na fundação tlo Instituto colonial iriternaciorial em 1894 e - 
nos progressos do ensino colonial. No Congresso interna- 
cional do ensino superior de 1900 foi approvado um voto 
no sentido de se desenvolver nas Universidades o ensino 
das materias coloniaes, com um caracter essencialmente 
scientifico. 

É claro que a theoria da colonização não pode consti~uir 
uma sciencia pora. Ha nella regras, que variam c0111 as 
condições proprias do povo colonizador, da colonia ou dos 
indigenas quc a habitam, mqs ella constitue, seni duvida, 
uma sciencia applicada, uma lhcoria tle arte aiialoga a 
pedagogia, no dizer de Girault. 

tla ainda, uma arte (Ia c.oIoiiização, que, scpiindo Gi- 
rault, é analoga a uma arle da educação. As relações da 
metropole com as colonias são semelhantes as (10s paes 
com os filhos, como as coloriias se assemelham a crean- 
ças. A metropole na sua attitude para com as coloiiias tem 
até as qualidades e os defeitos, que, em geral, se notam 
por parte dos paes para com os lilhos, e a auctoridade da 
metropole sobre as colonias tem soflrido no decurso da 
historia unia evolução semelhante a da auctoridade pater- 
nal. Até nos sacrificios, que a sua fundação exige, as colo- 
nias se assemelham aos filhos, que são lançados ao mundo 
com soffrimerito ( i) ! 

(1) Girault: ob. cit., pag. 5 ;  Sr. Dr. Marnoco: ob. cit., pag. 84; 
Rougier: ob. cit., pag. 3 ;  3.0 Çmgrt% d'enseigment cit., pag. 20'3. 



IV. - Divisaes da sciencia colonial. -Na sciencia colonial 
(levem-se distinguir quatro disciplinas, correspondentes a 
oulros taiitos pontos de vista, sob o.; quaes o phenomeno 
(Ia colonizaâão pode ser encarada. 

'l'uiiclo os t3uropeus invadido regiões de todo o mundo, o 
seri priiiiciro cuitlado será o de conhecer o seu dominio, - 
o que rorislituc objecto da geographia colonial, no seu 
serilido mais amplo, abrangendo a geographia physica, a 
polilica ou liuiiiaiia c a economica. A geographia 6 a base 
íla sciencia colonial, porquanto não se limita a estudar a 
riatureza do solo, o clima e os habitantes, mas mostra 
lambem a necessidaite de subordinar todos os esforços do 
lioiriern aos phenomenos physicos e as indicações da natu- 
reza, precisantlo as relasòes entre o homem e o mundo 
physico. geograpliia dissipa muitas illusões, não valori- 
zaiitlo as colonias pela sua estensão, mas mostrando o seu 
valor clirriaterico, a densidatle tla sua população, elemento 
primacial de riqueza, ctc. A geographia reivindica para 
si muitas queslões, que a primeira vista lhe parecem 
estranhas, e ministra-iios ensinamentos preciosos, que de- 
verri ser escrupulosamente altendidos. Se sempre assim 
se tivesse feito, tcr-se-hiam evitado muitos erros e desas- 
Lrcs coloniaes. 

Ao lado da geographia colonial cnfileira a disciplina, que 
esluda o homem, as suas condições de vida, os seus usos 
e costumes e a sua civilização-é a ethnologia colonial, 
cujo valor os allemães foram os primeiros a reconhecer e 
que tanta importancia tem, no campo scierilifico e no 
carnpo polilico. O desconhecimento da etlinologia colonial 
tcrri dado azo a muitas difficuldades para os colonizadores 
e a muitos soffrimentos para os coloriizados. A ethnologia 
colonial forriece a tudo isso precioso remedio, quando 
estudada com a latitude que deve ter. 

A terceira disciplina da sciencia colonial é a que estuda 



as  obras tlo Iio~iicin, csamiiiando os resultatloi: tlii expe- 
ric3iicia ja loiigii, rluc ;I liiirnnriitlatlc lem feito da  coloiuzagào. 
fi a Iiisloria coloiiial, qi lc  lios eiisina a forma pela qual 
leem sido rrsolvitlos ale hoje os vai~iadissirnos problemas, 
que toda a obra colonial suscita. A historia occupa-se dos 
esforr,os coloniaes tlo todos os povos, antigos ou modernos, 
eni relagão corn totlos os pi,oblemas da  coloniaaçáo. Do 
seu co~iliecimeiilo tlcrivara a exp l i ca~áo  de  muitos factos, 
na apparericia singulares, e a indicasão de  muitas praticas 
uteis aos colonos. 

Finalmente ha a considerar a iicgão do Estado no pre- 
sente e a cleleriniriar a orienlasão que deve ter  no futuro. 
O conjiincto ilc principias referentes a esta acfão conslilue 

ia sciencia tla administra~ão colonial, tomando a palavra 
administração rium sentitlo inuito mais amplo do que 
aquelle que lhe 6 geralmente attribuido. 

O decretei de  24  tle dezembro tle 1901 ilcu B presente 
c.at1eii.a o titulo tle ((Sciencia e admiiiisli.u~áo  colonial^. Como 
se  tlcduz tlo relatorio d e e e  tlecreto, a palavra flatlniiriistra- 
ção colonialn e tomada no amplo senlitlo, qiie ja tlissemos. 

A esta disciplina teem sido datlos la~nl)ciil os nomes de  
politica coloriial, de  economia colonial, tle sociologia colo- 
nial, tle legislação colonial e cle tlirflilo cbolonial. A lodas 
esta8 designayões preferirnos, por ser  a mais comprehen- 
siva, a d e  administração colonial. Esta C que por seu turno 
se divide, como veremos, em politica, economia, socio- 
logia, etc. (i). 

VI. -Plano que seguimos. - Interpretado a letra o enun- 
ciado legal desta cadeira, leriamos de estudar toda a 

( i )  Froidevaux : L'enseignetrbent colonial géJral  no Compte-Rendu 
de lu sessinn de l'lnstitut colonial internatimal tenue a Londres en 
1903, pag. 471; Sr. Dr. Marnoco : ob. cit., pag. 84 e seg. . 



sciencia colonial, nas suas quatro disciplinas. fi evidente, 
porém, que numa faculdade de  clireito aperias podemos e 
(leverrio.; estudar a coloriização no seu aspecto social. Assim 
lia t l i i , ib  tli,ciplinus, que nos devem ficar extranhas: a geo- 
grdpliid c a etlinologia coloniaes. 

C iihu, cie resto, o que se  t~eduz da  juxtaposição do termo 
catIiiiiriistra~ão» ao termo sciericia, feita pelo nosso legis- 
latlor, e das  consideraçfies que acerca desta cadeira sc 
(soiiii~ciii iio Relatorio do riiado decrelo d e  0 4  de dezembro 
dc 1!)01. Limitada assiiri a cutcnsão da nossa tarefa, 
cumpre-nos assentar agora rio plano a seguir no seu 
esliido. 

Antes dc  Iiido cart~cc~mos tle firmar alguns priricipios 
I'uiitlameritac~, qric iio.; Ii~lbilitcm a proseguir no c.;t~itlo tlo 
prograirima tlesla cailtbira. 'l'al foi o ol),jecto tieste capilulo 
c tlo ariteiedciite e tal sera aiiitl;i o o l ~ j e ~ t o  de  alguns 
cnpitrilos sul)sequen les. 

Cuiii1)rc~-fios tlepois tlrterrniiiar pibeci<amen te a interven- 
cluc u I<sl,iclo t l cw tcr na colonizaçâo e a orientação 

gcral que iiella o (leve guiar. Este ser8 o objecto da  i.= 
parte - irilitulatla Politica coloiiial. Alii c~orisideraremos os 
problernas, por assim tlizer, I)asicos, tla colonização, d e  
cuja solusão se devem tirar elementos e corollarios para 
o r.siuilo tle todas as qiieslòes coloriiacs. 
Sá tlcpois de formulados estes principias furidameritaes, 

potlcreinos entrar no estudo dos problemas que a coloiii- 
zafão suscita. 

1)esscs os inais geraes são os econorriicol;, cuja solu~$) 
mais dcvc influir nos reatanles pherionienos. >i 2.a  paric 
s r r a  pois a Ecoiiomia colonial. 

Carcceinos depois d e  nos habilitar ao estutlo da vida 
jurif l ic~ e social da. colonia e, poitanto, lcrcmo5 de  eatu- 
dar a sua estructura. Tal é o objeclo da administração 
colonial propriarneritc rlicia. em qiic distinguiremos diias 



parles : uma mais gcral, tratando da orgariizafão adminis- 
trativa e dos problemas mais importaiitcs, que ella suscita; 
outra mais especial, tr;rtarido tlos iliversos serviços adrniliis- 
trativos, tle caractcr ic~cliriico rnais ou r i i~nos  accentuado. 

Posto isto, poderemos eiitrar r io  est~it lo da  vida social 
das colonias. Então trataremos da  sua oi.ganização juridica 
e das suas normas legaee, islo 6, do  I)iiueito colonial. 

Pela sua  natureza e~pcc ia l  e porque presuppõem o conhe- 
cimento das outras partes da  sciencia colonial, rescrvnre- 
mos para o fim o chstutlu especial (Ia s i l u a ~ á o  dos intligciiiis. 
Assim s e  originara a 6." parte, irililulada Sociologia coloiiial. 

Por iilliiiio e~tudare inos  a colonizayio penal, que não 
tem cabirnerito em nenliurna tlas divisòes referidas e que 
envolve o esludo de  priricipio,s especiaes, eslranhos a toda 
a restante sciencia colonial. Assim fecharemos corn o estudo 
(leste assiimpto, num Appeiiilic.e, o desenvol~~irnciito do 
nosso programma. 

Para maior clareza, vamos traçar um scliema tlo plano 
que seguimos, indicando ja os assumptos principaes, que 
teremos d e  considerar e m  cada uma das suas partes. 

Noções geraes. 
Conceito da sçiencia colonial. 
Typos de colonias. 
Estudo historico da colonizaçiio. 
CPprohlenia colonial ria ;rctiialitladc. 
As cansas da expaiis50 colonial. 
A emigração e o povoarneuto das colonias. 
As colonias em direito iriterriaciorial. 

I Systemas roloniaes. 
A intervenyao do l<slado nas colonias. 

IBARTE I ConlpaiiIii:is reli iiiacs. 
Politica colonial. . . . . A aliennyào tia, caoloiiias. 

I A emancip;içB~~ das colonias. 
A orientação geral da politica coloiiial. 

\ A propaganda colonial. 



f Noções geraes. 

1'1iH TI< IV 

Serviços technicos . . 

PARTE I I  
Economia colonial.. . 

1 Regimcn legislativo. 

Iristrucçiio publica. 
Serviços sanitarios. 
Assistencia publica. 
Policia. 
Missòes religiosas. 
Organizaçso ecclesiastica. 
Finanças coloniaes. 
Ilegimen aduaneiro. 
Defeza das colonias. 
Obras piibliras. 
Vias dc cornmuriiçação. 
Correios I, telogi'al~hos. 
Outros serviyos. 

Regimen das terras. 
As minas. 
A agricultura. 
A 
O commercio. 
Hegiriicn do trabalho. 
O c;tpital. 
O credito. 
A moeda. 

I IARTI< 111 
Organização adminis- 

trativa.. . . . . . . . . . . i  

Institiii(6es representativas. 
O poder execulivo. 
Orgáos de administraçso na rnetropole. 
Adiiiinistra~ào central nas coloriias. 
Administração local. 
Iiistitiii~Ges riiiinicbipacs. 
(;,ir;irtr~r. atlininistrati\o dos governos colo- 

niaes 
Hclaçòcs adniinistralivas entre a coionia e 

a metropole. 
O pcssoal adniinistrativo 
I\ecrutame~ito desse pessoal. 

1 O dominio publico. 



Organizacão judiciaria. 
Direitos politiços. 

PARTE V Direito civil. 

Direito colonial. . . . . . Processo civil. 
Direito e Processo eomniercial. 

I Direito penal. 
Processo penal. 
Condição dos estrangeiros. 

i Noções geraes. 
PAUTE V I  Condicão material dos iritligenas. 

sociologia colonial,. , Cnndi!:ào inoral dos iridigenaa. 

i Coiidi(;tio juridica dos indigenas. 
Condição dos mestiços e estrangeiros de 

raça iridigena. 

APPENDICE. . . . . . . . . . . .- Colonizaçáo penal. 



Typos de oolonias 

I.  - Variedade das eolonias. 
11. - Classificação tlas coloni:is segundo o seu systema de rxplo- 

rayáo. 
111. - Classific:ição cconoiiiicx das colonins. 
1V. - Classificação politica das colonias. 
V. - Classificação administrativa das colori ia^. 

VI. - Ontras classificayões. 

I .  --Variedade das colonias. - As colonias apresenta111 
entre si uma profunda diversidade. h; isto corisequencia 
das diflerenças de motivos que determinararri ;L sua fiinrla- 
cão, do fim a que ellas principalmente se destinam, da 
natureza das regiões em que foram instituidas e das insti- 
tuiçùes que as regem. 

Rem se comprehende, pois, que haj'a a distinguir diffe- 
rentcs typos de colonias e que, para o fazer, se attenda 
a poiitos de vista diversos, originando-se assim oulras 
lantas classificações. Consitleraremos quatro classifica~ùes: 
i ." Fundada no systeina empregado para a exploraçâo de 
(%da coloriia; 2.' Fl~n(la[la rio caracter economico tle cada 
coloriia; 3." Fiiridada no seu caracter po1itic.o; 4." Fundada 
no sou regirncri administrativo. Alem destas, lia outras 
classificações de menor importancia, a que faremos breve 
referencia (1).  

( i )  Hoilgior: Prr;cln (li* I ígis/tr lror~ el rl'c;cotiuiirie rolonialr, 1 1 ; i ~  2 
i0 



11. -- Classificação das colonias segundo o seu systema 
de exploração. - 0 s  esoclos iniciaes da colonizasào reves- 
tirain sempre duas modaliclades, que por vezes, se cscluem 
e por vezes se comhiriarn: ou tiveram a forma individual, 
como nos cruzeiros tlos grcgos, dos phenicios e nas viagens 
dos exploradores piodernos, ou a forma collectiva, como 
nas cruzadas. O exodo individual foi, erh geral, realizado 
por homens aventureiros ou por negociantes desejosos de 
aumentar o seu trafico. 

Jlas o exodo primitivo individual pode ser seguiclo ou 
aco~ripaiiliad« r10 exodo collectivo. A colo?ização, logo que 
altinge urria certa importada,  tende at6 sempre a tomar 
a í'orina tliirii negocio do Estado e, porlanto, collcctivo. 
I'or vezes não ha mesmo senão a colonização do Eslado, 
como succede na Siberia. 

Em regra, por61ri. tem as colonias primeiro a forma 
individual. Mais larde tomam a forma collectiva, quando 
a concorrencia de povos rivaes faz apparecer a qiiestão 
de soberania e quando as colonias reclamam grandes des- 
pezas para a sua explordção. 

Entre os dois regimeiis extremos, ha uma forma transi- 
toria ou mixta, em que as colonias são exploradas por 
caon-ipanhias. Tendo já antecedentes nas antigas colonizay,íies, 
as companhias s6 apparecem realmente no principio do 
seculo XVII. Cahida em desuso, esta forma cfe colonização 
foi modernamente restaurada pela Inglaterra, logo iriiitada 
por outras nações. 
Em condusâo, temos portanto que dividir as colonias 

em: a) Colonias exploradas por individuos; h)  Colonias 
exploradas pelo Eatado; c) Colonias de sjstema mixto, isto 
é, explorados por companhias coloniaes (i). 

(i) Siger : Essni sur la colonisalion, pag. i4Z. 



111. - Classificação economica das colonias. - Sob o ponto 
de vista economico, as colonias dividem-se em feitorias ou 
colonias de commercio, fazendas, colonias de povoação e 
coloiiias iriistas. Nestes Iypos se resumein a9 varias com- 
hinações empregadas pelos povos europeu:: na appropriação 
de territorios coloniaes; estes lypos geraes de colonias 
revelam a diversidade da sua origem e do fim, que liveram 
em vista os seus funcladores. 

Esta divisão tem urna grande importancia, pois t o d ~  o 
paiz que pretende colonizar deve procurar cuidadosamente 
dentre os quatro typos de colonias o que fbr mais conve- 
niente e mais accornodado aos rccursos e aos cosiumes do 
paiz. A tiistoria mostra que para cada uma destas formas . 
de colonização se exigem aptidões muito especiaes. 

A clistincção é ainda capital para a solu(.ào de varios 
problemas coloniaes, como, por exemplo, o do regimen 
legislalivo. Corno liavernos de ver, o regimen legislalivo e 
a propria legislayáo não podem ser uniformes para todos 
os lypos de colonias. 

Examinemos, pois, e caracterisemos cada um dos quatro 
typos referidos dc colonias. 

FEITORIAS.-& feitoriasco estabelecimentgs de pequena 
~utorisão, que r-unem, p ~ l a  siia situaião geographicaL2.t~ 
co11,juncto tle condiçùes L~voraveis a um importante inovi- 
menio de trocas. São as sttilcs tle agencias comrnerciaes, 
cstal~elecidas em regiões ja povoadas e com abiiridantcs 
recursos, mas cujo cornmercio ainda se acha muito a1i.a- 
zatlo. 

A feiloria, j ustamenle cliainada tambem colonia de com- 
riierc*io, 6 corno que a succursal dum estado num paiz lon- 
giiiquo, iirii logar de protecção para o seu trafico, uma 
escala para a sua nai.egasáo, um estabelt:c.iriicrilo destinado 
a vender ao longe os productos da metrol)ole, concentrando 



as  relaçiíes dessa com urn paiz determinado, numa palavra, 
iim entreaosto em a u e  s e  trocam as  mercadorias e u r o ~ e i a s  
pelos proauctos inaigenas. 

A superiicie a a s  reitorias e muito restricla., não ultrapas- 
sando, eni regra, os limites (Ia cidade e m  que ellas s e  
acham estahelecidas. Não carecem de terras; um ilheu ou 
urn rocliedo potlern ter maior valor comrnercial tlo qiie iim 
porto ligatlo a urpa vasta região subrnettida á colonização. 

Oliveira. Alarlins divide a s  feitorias e m  parliciilares e 
militares, conforme o scu commercio 6 feito livreriieiite 
por caixeiros, em virtude de licença dos so1)eranos iiitligr- 
nas, ou é imposto e defendido pelo podcr rriiiriliino-rnilitar 
da  iiagào, que adquiriu o privilegio. Esta tlivisão tem pouca 
impoi,lancia, visto que,  coino o reconlieceu Oliveira \Ia1 tins, 
as feitorias particulares tornam-se quasi sciiipre mililurei. 
A designação de  militar 6 em todo o caso pouco feliz. porque 
pode levar a confundir as feitorias com coloriias niililarcs, 
quando ellas são de  natureza funtlamentalirierile civil. 

IIeeren considera e m  especial dentre as feitorias as que 
se destinam a eslracsão de  metaes, a que elle ctiama colo- 
nias para a csplorafão das milias. Natla juslifica esta 
tlistincgào, qiic logicarnente nos Icvaria a tlifrcrciiciar todas 
as c-oloriias tle commercio pelo objecto deste. 

As feitorias cncontrarn-se tanto iia aritiguitlaile corno nos 
tempos modei nos. 

Foi esle o Ijpo qiie pi.incipalrneriie caraclerisou ;L çolo- 
nizayão (10s ~)l ieri icio~ e ilos gregos em torno rlo Alt~liter- 
rarieo. A colonizafio iiiicial da  lntlia, (Ia Afric,l e iIu Aiiierica 
do Sul taiiil~ern liii loda de caracter comrnerc~al. Veneza 
tairibem riunca fuiitlou seiião colonias de  cornrnercio. 

Aclualmenle ha ziintla rnuilas feitorias. Como taes devem 
ser  consitlerados no Oriente: os estabelecimerilos por- 
tuguezcs tla India e da China; os estabelecimentos inglezes, 
francezes e allemães na China; os estabelecimentos inplezes 



( 1 1  >irigupura e ilo Estreito e alguns (10s Iiollandezes no 
r i i ~ i i .  das In'dias. Na Africa temos as reitorias tia Franca na 
Custa do Marfim, as feitorias portuguezas na Africa Oriental 
e Occidenlal. A feito]-ia-typo e ,  porCrn, a colonia ingleza de 
Ilong-Korig, que era  um simples rochcdo antes de  i842 e 
que, comprada pela Inglaterra u China, tem hoje um rnovi- 
mento commercial cle mais tle ti00 riiilhões d e  francos! 

,Da natureza deslas coloiiias resulla a pouca iniportaricia 
para ellas da  apropriaçào tio solo e tla legislagão e, tlum 
 nod do geral, a preemincncia da  sua importaricia econornica 
sobre a sua importanria politica. As colonias de  commercio 
não srio, a rigor, verdadeiras colonias, não permitlinilo a 
inelropole exercer urna giaiitle acção so1)i.e a terra e os 
seus Iiabilanles c lendo uma irifluencia muito superficial 
sobrc as regices visi~ihas, cujos habitantes, e m  regra, 
apenas as toleram. 

Não admira, pois, que  actualmente, abolidos os anligos 
monopolios, o cornmercio busque a s  suas condições riatu- 
raes de  progresso e que, á som1)ra tlo dominio politico dum 
paiz, outros povos venham permutar directamente nas rei- 
torias os seus generoç com os dos indigenas. Assim fazern 
a Franca c a Allemanlia e assim cuccetloii tlesignatlamente 
rias roloriias poilugiiezas de illacau, de  Moçambiqiie, da  
Guiiié, do Congo e em grande parte da de  Aogola. Aholitlo 
o manopolia e não tendo nOs generos para trocar coiri os 
inflig-as, assislimos apena? á s  operações dos estraiil11,s. 

-. 
As reitorias ri;~o carecem d e  grande emigrafão, porque 

o pessoal que empregam 6 restricto, visto procurarem 
apenas o trafico coiii os indigenas e não a funtlação d e  
sociedades tlc colonos. Para as feitorias dirigem-se apenas 
comrnerciarites, que, em geral, regressam a metropole, 
sem se  estabelecerem definitivamente na colonia ou, pelo 
merios, sem ahi estabelecerem os seus fillios. 

Para fundar as feitorias não carece, pois, a rnelropole 



tlc possuir vastos territorios e grande exhuberancia de 
população. As feilorias existem eni virtude dum forte poder 
naval, creando um inonopolio artiticial, e ila preeminencia 
fabril das nações, que della tiram um monopolio natural. 
I)ortaiito as feitorias são cspccialrnente vaiitajosas para os 
povos manufactiireiros, commercialmente avançados e, con- 
seclueulemente, possuindo meios tle expansão e tendo uma 
rnarinlia mercante e militar de relativa importancia, que 
riiaiiteriha as cornmunicações corn a iriae-patria. A sciericia 
econoinica evidericcia a intima ligação, que existe cntre a 
rnarinlia rnilitar, a rnarinha mercarite e as colonias. As 
feitorius exige111 airida a w s e  .,c& grandes capitaes por 
parte dos seus f u n d a m &  

&Sr. Dr. Laranjo contestou esta doutrina, dizendo que, - 
se as feitorias exigem capitaes e marinha, tambem tlellas 
rcsullain o aumento daquelles e os progressos desta. 
Quaiitlo Portugal fundou as suas primeiras colonias com- 
rnerciaes, não possuia grandes capitaes e a Inglaterra não 
tem muitas colonias, por ter uma inuririlia forte, mas tem 
sim uma marinha forte e um grande commercio, porque 
tem muitas colonias. 

Não nos parece muito acceitavel a doutrina do Sr. Dr. La- 
ranjo. Sera possivel a um povo sem capitaes e sem marinha 
fundar feitorias, rnas com que sacriricios e com que proble- 
maticas vantagens! Ainda depois de fundadas, podem essas 
feilorias servir mais ao commercio dos extranhos do que 
ao proprio commercio nacional. 

As condiçóes de geographia commercial são as que quasi 
exclusira~nerite influe111 na criagão e existencia das feitorias. 
Com effeito, a sua situação 6 a primeira condição do seu 
exito; as feitorias carecem de ter um bom porto, collocado 
no percurso das grandes vias maritimas. Pouco importa 
que possuam terras, basta que nellas se possa construir um 
porto, com os seus caes e arrnazens. Estando bem situadas, 



trii(lo um bom porto e um regimen liberal de trafico, em 
breve, serão visitadas por muitos navios e nellas se creará 
um inleii-o ~novimento cnrnnicrciai. , I 

E.iia 6 ,I i;)rrna mais simples da colonização, nascendo 
" esl~~iilaiieainentti da iniciativa parliculai e das relações 

I ~~~iirrierciaes, que se impòem a certos povos marilimos. 
U,tita, para fundar feitorias, que alguns negociantes ricos 
criem estabelecimentos e entrem em relações de negocio 
com os iriclipenas. Quanto mais os negociantes penetrarem 
no interior da região, maiores necessidades tlespertarão 
nos indigenas, logo maior será a quarititlade tle objeclos 
de troca trazidos por estes e mais prospera se tornarti 
Y coloriia. A feitoria, uma vez fundada, ~na~iter-se-lia, 
emquanto a respectiva melropole conservar a sua supre- 
macia e emquaiito não se motlificar o commercio com os 
povos longinquos. 

As feitorias são as colonias, que mais rapidamente pro- 
gridem ou decahern. Segundo Roscher, estas colonias podem 
ler tres destinos: ou o povo, junlo do qual estão estabe- 
lecitlas, retrograd?, como succetleu a India no fim do 
seculo xvirr, e então ellas tornam-se fortalezas, formando 
pouco a pouco o nucleo tlum grande imperio colonial; .ou 
o povo progride e, não tolerando esta possessão encsavada 
no seu solo, desenvolve o seu commercio, abre-o a todas 
as naçóes, rodeia-o das necessarias garantias, então as 
feitorias perdem a sua razão de ser e desapparecem; ou 
o povo se conserva estacionario e a s  feitorias não soffrem 
alteração alguma. 

I? certo, porkm, que os destinos das feitorias não depen- 
dem unicamente do povo, junto do qual são estabelecidas. 
Como nota o Sr. Dr. Marnoco, dependem tambem dos povos 
que as estab-eleceram; 6 da coordenação dos estados econo- 
micos dos dois povos. que depende o destin0,da.s feitorias. 

Do exposto resulta claramente que as vantagens econo- 



niicas tlas feitorias excedem em muito as suas vantagens 
polilicas. As feiiorias podern accrescer a riqueza e a 
influencia da re~pecliva irietropole, mas não aumentam o 
seu poderio, nein tlilalarn a sua raça. 

Apesar da diversidacle do seu fim, iricluern-se pcral- 
rnente nas feitoriaa, as posições inarilimas eslralcuit.as, 
que tlellas sc approxirnarri pela exiguitlade tlo seu lerrito- 
rio e por náo coristituirein tainbern vercladeiras coloriias. 
São portos fortifirarlos, cIn que os navios durna potcricia 
inarilima se' podem refugiar, para concerlarem as suas 
avarias e para se aprovisionarem de carvão e de generos. 
A sua imporlancia tlcriva tambern da sua situacão. Como 
exemplos das posições maritimas eslrategicas, podemos 
cilar Gibraltar e Aden. 

FAZENDAS. - &q fazendas são as colonias que, pela natu- 
reza do seu solo ou do seu clima, teem a faculdade de 
produzir genems de exporlação e que, por isso, se entre- 
gani especialn1enle.s~ mesmo esclusiyarrienle, á cultura 
de cerlos prodmtos deslir~arlos ao commercio exteT5r. 

-T---- 
a Nessas colonias cultivam-se os cliamados generos colo- 

niaes: canna de assucar, café, clia, tabaco, etc.; as cul- 
turas alimentares, que se destinam a satisfazer as neces- 
sidades da colonia, teem nas fazendas uma importancia 
secundaria. As fazendas são fundadas por europeus, que 
para ellas levam os seus capitaes, a sua sciencia, a sua 
industria e a sua civilização, limitando ahi a sua actividade 
a vigilancia e direcção dos trabalhos agricolas. 

Estas colonias são, de resto, fundadas nos climas inter- 
tropicaes, onde os europeus dilficilmenle se acclimatam e 
onde, em todo o caso, nunca se podem dedicar a trabalhos 
manuaes. -4s fazendas são, por vezes, muito importantes 
em extensão e em população. 

Segundo Oliveira Marliris as fazendas podem classifi- 



( I - t a  pela producgio, pelo - - iegimeri (10 trabalho e pelo 
I c g h n  politico. Pela protlucçào, dividem-se em fãzendas: 
a )  mineiras; h )  de cultura esolica (canna, caf6); c) de 
cultura iiii1i;tlriii (cravu, ~)irncnta). Quanto ao regimen do 
traballio. as fazeridas diffèreriçam-se, conforme o trabalho 
nellas empregado é : (L )  escravo - por negros importados 
ou por sujeição das raças iildigenas, forma esta que não 
cxi.;Le Iia actualidade; b) sei,\il- pelos indigenas sob um 
regirnen feudal, como em J a ~ a ;  c )  li=- por trabalhado- 
res contractados. como rias A2ntillias. O repimrn politico 
das fazerida.; pode ser: a) Luzeiario - corno o (10s inglezes 
na India e ilus liollandezes em Java; 6) absolw-como 
foi o nosso no Brazil e como 6 o de todas as colonias, 
cuJas populações foram exterminadas ou escravisadas, e 
o das ilhas desliabitaclas. Estas tres divisões, comquanto 
exactas, teem pouca irnportancia, quer no campo scienli- 
fico, quer rio campo pratico. 

Qiriult clivicle as fazendas em co@ias de exploração, - 
em que o trabalho A fornecido pelos indigenas, e colonias 
ae plaritaçáo, em que o trabalho se obtem por meio da 
escravidão ou da immigração. Com effeito, nas colonias 
de plantação não havia i~idigenas ou estes desappareceram 
pouco depois da chegada dos eiiropeus, que, não podendo 
elles mesmos entregar-se a'cultura, por causa do clima, 
tiveram de recorrer a meios artificiaes para alcançarem a 
mão d'obra necessaria. Estas c*oluriias de plantação dedi- 
cam-se a cultura de geiieros coloniaes, especialmente a 
do assucar; esta, pelo exgotamento do solo, pela abolição 
,&gscravatura e pela concorrencia do assiicar de better- 
rava, decatiiu muito, depois dum periodo iriicial de grande 
f l~~escencia.  As colonias de plantação, outr'ora considera- 
das como as mais prosperas de todas as colonias, teem 
hoje uma importancia secundaria e um futuro pouco pro- 
mettedor. 
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As ilhas Mascarenhas e as Anlillias são o lypo das colo- 
nias de plantação. 

Nada ternos a opph  a esta divisão, mas, não offerecendo 
utilidade alguma e sendo mais geralmente designadas 
ambas as formas de colonias pelo nome commum de fa- 
zendas, preferimos estuda-las conjunctamente sob esse 
nome generico. 

Como exernplos de fazendas podemos citar as antigas 
coloriias Iiespaqholas de Cuba e das Philippinas e actual- 
mente : as ilhas Canarias ; as colonias llollandezas de Java, 
de Horneo e da Guyana; as coloriias iriglezas de Ceylão e 
das Antillias; as colonias francezas da Guadalupa, da Mar- 
tinica, todas as possessões fraricc~~is da Africa Central e 
Oriental; o Estado Livre do Congo. Portugal tzve uma 
importanlissima fazenda no Brazil c possue Iioje fazendas 
em S. Thome, na Guiiié, em Cabo Vertle, em Angola e em 
Moçambique. 

A Inàia Tngleza e as colonias francezas da Reunião, da 
Nova-Caledonia, das Antilhas, do Indo-China e de Mada- 
gascar tambem foram a principio fazendas, mas hoje de- 
vem antes considerar-se como coloriias mixtas. 

Para fundar uma fazenda, preciso possuir uma 
numerosa população, qem um vasto tcidtorio. l'ampouco --.. 
são necessarias urna farte marinha uu uma graiitle pro- 
--L 
diicyão inanufactureira, visto que em riacla sáo cerceados 
os lucros da fazenda- pelo facto de nella se consumirem 
productos estrangeiros, como succetleu rio Ilrazil e hoje 
succede em S. Tliomk; as colonias importam do estrari- 
geiro, mas exportam os s e u S p ~ - c l o s  para a metropole. 

- ~ambem-não carecem as fazendas duma grande immi- 
gração europeia. Os immigrantes europeus formam riellas 
uma pequena minoria, ein confronto com a grande rnassa 
de população indigena, mas essa minoria domina e dirige 
todas as outras classes. Os europeus s6 temporariamente 



se estabelecem nestes paizes, sahindo delles logo que 
conseguem fazer fortuna; outros veem depois, mas nunca 
cleixani descendeilcia fixada na colonia. 

O (~ue~~indislieiisavel - para Lo(1as as fazendas 4- 
necessario para seccar os ~a-, E e e g t r  a i ,  a E r  - 
estradas, custruir  arma= e obier os braços precisos, 

Alem d o  capital, ou antes, para"o seu empÍ-ego, A necea- 
saria ainda. pelo menos na infancia destas colonias, 

ganizaçào artificial do trabalho. A escravatura suppriu 
~ n t i g a m e i i l ~ u i s i t o ;  hoje ha a immigratão de tra- 

balhadores contractados, a immiarar.án dos çaolies, isto 
A, dos trabalhadores da India ou da China, que se conten- 
tam com salarios iníimos, como houve a dos iitdented 
sc?vn~zts nos seculos xvl e xvrr. 

Com o mesmo fim pode-se ainda recorrer a9e~xortasão- 
de criminosos ou ao regimen especial, que Wakefield t: os 
seus discsipulos defenderam. 

Do exposlo facilmente se conclue que as fazendas con- -- 
veerri ás naf8es ricas. _ _ ".L- 

Nus fazcnclus, a organização da agricultura e da indus- 
tria tecrri i~riicainenlr em vista a exportafão. fl claro que 
o seu rc'ginicii ccoiioiiric~o leiii rnuito mais importancia do 
que o seu systema politico ou admiriislialivo. 

As fazeridas alcdllçarn mais rapidameiile do que as outras 
colo~iias urn alto grau de prospericlade, rnas estão expostas, 
mais do que as outras tambein, ás crises economicas e 

~esinvolventlo-sèiiellza riqueza em grandes 
proporções e em pouco lernpo, pelo contrario a sua po- 
pu!açáo SU tern um desinv~lvime~nto lento. 

O seu estado social 6 pouco invejavel; entre os colo- 
nos e os trabalhadores, que elles empregam, ha sempre 
iirna grande deseçualdade de condições. Pela accentuada 
tlil~creiiçiação das classes, as diversidades de origem 
iiianteem-se por muito tempo e difficilmegte se apagam 
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por complclo. Estas colonias raras vezes clicgam a estar 
aptas para se emanciparem e pouca influencia exerce 
nellas, em regra, o espirito democratico. 

COLONIAS DE P O V O A Ç Ã ~ .  - AS colonias de povoação são 
aquellas, cuja população origir~aria foi deslocada, em grande 
parte ou por coml~leto, por emigrantes da metropole, que 
se estabeleceram na nova região, dedicando-se alii a agri- 
cultura o11 á indiistria. Nestas colonias fundadas em paizes 
longinquos, abandonados oo pouco habilados, afim de ahi 
se cultivarem generos que mais conveem ao solo, ao clima 
e a exportação, formam-se pois grupos sociaes c'ornpostos 
de elementos analogos aos da  mãc-patria c que com ella 
apresentam grandes affinidades. As colonias de povoação 
tambem se dcriuniiiiam coloriias propriamerite diclas ou 
colonias agricolas. 

As ro1onias de povoação differençam-se radicalmente 
(Ias fazcridas, comquanto amlias sejam de caracter predo- 
minantemente a g r i d a ,  pelo destino dado aos respectivos 
productos. Com effeilo, ao passo que a producfão das 
fazendas se-destina a exportação, a das colonias propria- 
mente dictas é quasi toda absorvida pelo consumo local. 

T a r a  a fundação, ou pelo menos para a prosperidade, das 
colonias de povoação consideram-se geralmente necessa- 
rias as seguintes condições : 

a) A metropole, que as fundar, deve ser importante e 
povoada, de modo a poder-lhes fornecer uma emigração 
abundante. Se assim não succeder, as colonias passarãò, 
apenas fundadas, para o poder de outros Estados, aptos a 
fornecerem-lhes uma corrente mais densa tle emigração. 
Portanto, as nações pouco numerosas, não possuindo um 
excesso de população, nunca devem empreliender a fun- 
dação de colonias agricolas. 

Como nota Oliveira Martins, estas colonias não são o 



resultado duma creação economico-social, como as feitorias 
e as fazendas. 'Dependem dum facto natural-- a exhube- 
rancia de população - que o homem não pode crear nem 
destruir, e procedem espontaneamente, lançando as raizes 
de nações vindouras. Podem até exislir verdadeiras colo- 
nias rle povoaçáo ern territorios extrangeiros; assim ha as 
colonias allemãs do Brazil e dos Estados-Unidos, as colo- 
nias italianas dos Estados-Unidos, as colonias francezas do 
Caiiatfá e as colonias hollandezas do Cabo. $ claro que não 
lia nesses (*asos verdacleiras colonias, riias ha estaheleci- 
me~ilos qiie, pelas suas causas e effeitos e pelas leis econo- 
micas que os regem, quasi se identificam com as colonias 
propriamente clictas. 

I i )  As colonias de povoaião e.ujgem condições climate- 
ricas approxirnada~iieiile analogas ás da metropole, Sendo 
estas colonias fuiitladas por europeus, que neilas empre- 
gam os seus capilaes e o seu trabalho, é claro que só se 
podem estabelecer na zona temperada, por soi' essa a unica 
ein que os emigrantes se acclimatam Sacil~nente. Sob o 
sol riolento tlos tropicos, podem-se fundar feitorias, mas 
nunca colonias tle povoação; estas apparecem todas ou 
quasi todas ao si11 cio tropico, onde os europeus se fixam 
sem ciislo e ondc obteem productos agricolas, analogos 
aos que consomem tiabitualmente na metropole. 

c) As coloriias de povoação sd se podem estabelecer 
em paizes vagos ou pauca.hatiitados. O povo colonizador 
apropria-sc tle terras e fixa-se nellas defiriitivamenle; 
não se sobrepõe, portanto, apenas ao povo indigena, 
repelle-o ou confunde-se corii elle. Na colonia nascem e 

'continuam a viver os fillios e os netos dos seus fundadores, 
formando-se assim, ao cabo de algumas gérações, um 
povo novo susceptivel de adquirir uma mentalidade dis- 
tincta. 

A metropole, para fundar colonias de povoação, segundo 



Leroy-Beaulieu, não carece de ser rica, nem tle para &as 
enviar grandes capitaes. Os Srs. Drs. Laranjo e Marnoco 
não concordam com esta opinião de-Leroy-Heaiilieu, enten- 
dendo que a colonização sem capitaes náo (lu resultados 
eficazes e seguros. Oliveira Alartins, l-iclo coti trario, defende 
as ideias de Leroy.Beaulieu, fazcnilo tlepentlcr a existencia 
destas colonias simplesnieiile tlurn facto : a cxliuberaricia 
de populafão na metropole, a immigrayão corisequente e 
a adaptação ao clima ultramarino r10 tcniperamento da 
raça emigrante. 

A nosso v&, a doulrina tle Lero~~lleaulicii niio significa 
a desiiecessidade absoluta, nem a do~varitagem, tlo eniprego 
de capitaes neslas colonias. I:\pi,ime unicarnerite a ideia 
de que para estas colonias são necassarios rri~iilo nienos 
capitaes do que para quaesquer outras, bastando talvez ape- 
nas os que os emigrantes naluralinenlr Icvarào cornsigo. 
Depois o seu trabalho os h r a  frucliíicar, oi~igiriaiitlo-se 
assim riquezas piboprias da colonia, que riurica tern, por- 
tanto, de exigir grandes sacrificios a mclropole. i\cl4es 
termos é evidente que uma ~nelropole pobre pude I'tindar 
uma destas colonias, o que não quer dizer qtie a colonia 
não seja mais prospera e náo lucte com mcnos difficulda- 
des, quando a respectiva metropole fùr rica. Esclarecida 
desta forma, parece-nos ])lenainerite acceitavel a iloulrina 
de Leroy-lleaulieu e de Oliveira Alarlins. 

Os principaes exeinplos de c3010iiias de povoação sâo o 
Canadá, a Australia, o Cabo (Ia Boa-Eqicrança. I'crten- 
ceram a esta categoria, quando colonia.;, os 1Sstados- 
Uiiidos da America do Norle e as colo~iias porluguezas dos 
Açores, da Matleira e do Brazil Austral. 

Quando as colonias de povoayão pertencein a uma metro- 
pole~i~&strial,  ---- leern - -  para ella unia iinportaiic*i;~ cv.onoinica 
consideravel, servirido tle rricrcado aos seus produclos. 
Para os paizes não fabris as colonias de povoa~áo apenas 



trazem um aumento de população, o que nem sempre é 
uina riqueza; assim os boers. da Afvica Austral não acres- __-- 
cerarn em-nada a riqueza da melropole hollrlndeza. E eco- 
riomiramente teem ainda as colonias de povoação uma 
outra desvantagem, em relacão ás outras formas de colo- 
nias. Destas, com effeieito, regressani á rnetropole os 
coinmerriantes e fazendeiros enrique(-idos, ausentando a 
ricliic~a nacbional ; das colonias de povoacáo nenhum colono 
regrtisia. 

S o b  o ponlo tle vislu h u m a n i ~ s 1 : o l o n i a s  du-po- 
~ o a ç á o  teem, pou3n1, unia accentmrta-supeiiorittatie sobre 
todas as outras, porque coristitum facos.de dispersão da 
rafa hranca em todo o mundo, preparand_oasu~conquista 
total pela civilizaçáo europeia. . 

As colonias arricolas teem um desenvolvimento muito 
lento; são precisos muilos anno? para que nellas se desen- 
volvam as diversas industrias. São obra de muitas gera- 
ções e por largo tempo carocem do auxilio da mãe-patria, 
que Ihes deve fornecer um pessoal agricola e outro, 
cornposto de sal~ios, artifices, commerciantes e agentes de 
transportes. Em compensafão, logo que atlingem um certo 
grau de prosperidade, o seu progresso fica garantido e 6 
illimitado. 

Atlingintlo um relativo grau de riqueza e cle bem-estar, 
as colonias de povoação deixam de precisar (Ia mãe-patria 
e tendem a afastar-se della. Recrutantlo-sc pelo movimento 
da sua propria popiila~ão, tarito mais rapidamente quando 
maior f i~r  o espaço tle que tlisporiliam, estas colonias 
eii(~aniiri1iain-sc irresistivelmenle para a intlependcncia. 
Coiri ruzáo d i~ i a  'i'urgot, trinta'anrios aiiles da revolla da 
Aiiierica irigleza: ( A  colonias são como fructos que s6 
pendem da arvore a16 amadurecerem; bastando-se a si 
rneçmos, fazem o que fez outr'ora Carlhago e o que a 
Arnerica ainda um dia lia-de fazer!)) E, uma vez eman- 



cipadas, estas colonias formam muitas vezes Estados po- 
derosos. 

Esta tendencia para a emancipação resulta tambem do 
caracter accentuadi~rne~~te democratico, que domina nestas 
colonias. Com effeito, iodos os seus liabitantes foram pi-i- 
rnitivamenle emigraiites, todos elles foram cultivadores 
hereditariamente, lodos, portanto, se sentem eguaes. Por 
isso, uma vez emaricipatlos, é a forma republicana a forma 
politica, que mais convem á sua situação economica e aos 
seus costumes. 

O unico meio, que a metropole pode empregar, para 
impedir ou pelo menos demorar a emancipacão destas 
colonias, consiste em as sujeitar, aleni dum cerlo periodo, 
a uma ligacão com ella apenas iiomirial e voluntaria, dotan- 
do-as corn u n i  regiriicn polilico I)aseatlo rias iriais ainlilas 
lil~erdadcs. Seria uma al~aurtia cliirnera pretentler manler 
estas colonias indefinidamcnie riurn regimen de sujeiçáo; 
mais tarde ou mais cedo liiio-tle alcançar necessariamente 
a sua emancipa~ão. 

COLONAS MIXTAS. - A classificayão das colonias nos tres 
typos t111e acabamos de estuclai hO se applica a generali- 
dade das colo~iias, pois que lia algumas, cujo caracter se 
não pode determinar dum rnotlo absoluto e que 1150 podem 
ser incluidas em nenhuma das tres categorias mencio- 
nadas. 15ssas são as colonias mixtas, islo é, as re,'- w e s  em 
que se encontram reunidos loclos ou alguris tios tics 
typos de colonias referidas. A s  colonias mixtas resultam 
pois da c ~ m i n a ç ã o  de dois ou de tres typos definidos de 
.calonias. 

A existencia tle colonias nlixtas deriva ou de circums- 
t a n c i a s _ c ! . i m ( N o v a  Caledonia), ou de d i f f a e  
allitu~lc (Madagascar, 'Tonkim) ou de. situação geographica 

.i- (Tunisia). 



IIa colonias, que participam, ao mesmo tempo, das fa- 
zendas e das colon(ias de povoação. Em certas regiões, 
com effeito, a importancia da população não exige o movi- 
mento immigratorio, que caracteriza as colonias de povoa- 
ção, mas por outro lado essa popula~ão não é bastarite 
numerosa, nem bastante activa, nem bastante docil, para 
que a metropole se possa limitar a dirigi-la na sua indus- 
tria e no seu commercio. Assim, por exemplo, a Algeria 
não é uma fazenda, porqiie o europeu acclirnata-se nella 
e cultiva-lhe o solo com os seus I)raços, mas, tendo uma 
populagão dc quatro milliões tle iiitligenas, tambem não 
poJe ser consitlerada como coloiiia de povoação. Esta 
forma tle colonia rnixta foi outr'ora a do Peril e do Mexico 
e 6 hoje, alern cla Algeria, a da Tunisia e tle Madagascar, 
a das ilhas Mauricias, da Reunião e das Antilhas. Tarnl)erii 
uma feitoria pode ser ao mesmo tempo uma fazenda; é o 
caso das colonias europeias da Asia Peninsular: Intlia e 
Indo-Cliina. 

._O caracter mixto das colonias deriva tamhem muitas . 
vezes da sua transformação. 

Assirn unia feitoria potle muitas vezes servir de base a 
I I I I I  t1\t iI1t1li~ciniento colonial, qiie, ampliando-se \uccessi- 
\ I i i e i ~ ' ~ ~ ,  .e coiiverte em fazenda. Os europeus, a prin- 
I il~iu, lirnitam-se a traficar com os indigenas para delles 
til,tercin os generos exolicos; mais tarde, para activar a 
~~i~uducção desses generos, tornam-se elles mesmos chefes 
tle cultura. Este caso é bastante vulgar; deu-se, por 
exemplo, na coloriia frariceza de Senegnl, cm que S. Liiiz 
era a priiicipio uma simple-;ifciloria. 

Ja  dissernos que das feitorias se podia derivar um im- 
perio colonial extenso, quando aquellas são fundadas entre 
populações sem liomogerieidade e que não teem, para se 
tlefenderem da invasão dos estranhos, nem sentimento 
iiaciorial fortemente radicado, nem governo regular. Assim 
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succedeu com os inzlezes na India e com os francezes na 
Cocliinchina. 

Tambem não 6 raro ver uma fazenda transformar-se 
numa colonia de po~oagão. Asqiin buccedeu no Norle do 
Brazil e no Rio da I'raia, na California e na Aristralia, que 
passaram de fazendas mineiras a colonias propriamente 
diclas, e esta succedendo em Cabo Verde, que, sendo 
ainda em parte fazenda de assucar, já 6 tambem habitat 
duma população europeia fixa. 

fias coloiiias mixtas, em que a civilisação penetrou mais 
profundaniente, a pnpulayão e geralmenle rnerios docil e 
menos mal-eavcl. É mais difficil sempre tornar-se senhor 
destas colouias e cõnseguir desenvolve-las converiiente- 
mente (1). 

1V. - ClassificaçBo politica das colonias. - I1oliticamente 
as colonias podeni dividir-se em: - a) Cojonias de admi- 
riistraçáo directa; - b) Protectorados; - c )  Espheras de 
influencia; - t l )  Coha&s G r  arrendamento; -C) 

de adir~iiiisti~asâu; -0 Settlements. Traternos, pai., tle 
definir e de esludar cada um destes typos rle c:olonias. 

COI,ONIAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. -Nas coluiiias de 
atlmiiiistração direcla ou coloriias propriamenlc (licalas, a 
soberania da metropole acha-se esrab~lecida tliirn iriodo 
directo e sem restriryfies algumas. Eslas colotiias foram, 
em regra, anriexada> por incio tle conquistas ou de tra- 

(1) Pctg de Thozec : II%c;o?~rs dr lu colonisation ou 1.90 siecle, 
pag. 613; Giraiilt : Pri~icipes de colonzsutioit et de 14gislation coloniale, 
vol. 1 ,  yag. 16; 1,eroy-Beaulie~i: De lu colonisation chez les peuples 
nzodernes, vol. 11, pag. 564: Sr. Dr. Marnoco: Administraiclo colonial 
(1,i~ùes do 1906-1907), yag. B i ,  Oliveira Martins: O Brazil e a8 

c o l o ~ ~ i m p o ~ ~ l u g i ~ e m s ,  pag. 901; Reinsch: Colonial government, pag. 17; 
Rougier : ob. cit., pag. 6 .  
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lados e fez-se nellas um estabelecimento completo de 
adininistração, com todas as consequencias de direito e 
r l ~  facto da soberania do paiz occupante. e 

Yeslas colonias as aucloridactes locaes são privadas de 
todas as suas attribuisões. li aos delegatlos da metropole 
qrie incumbe a cobranfa (10s impostos e o respectivo lan- 
camento, a partilha e a5 concessões do solo e a sujeição 
fla populaâáo vencida ás 01)rigaçõcs civis e mililares, que 
se julgam necessarias. I3 certo que os poderes dos referidos 
tlelegaclos não são sempre os rncsinos; comportam varian- 
tes e graduacões, Inas ern qualquer caso a metropole 
reserva-se sempre direitos t)ern definidos e bastante exten- 
sos sobre o governo e a administração tlas colonias. 

A ilependencia da colonia para com a rnetropole varia 
com o systhema colonial seguido. O menos accentuado cara- 
cteriza o regimen da-, mas ahi mesmo a inter- 
venção dã7nF&?@& aarrirma-se claraiiiciite na nomeação 
dos governaclores, na fiscalização da atlíninistração cenlral, 
na coriservação cle agenles das colouias junto da mãe- 
patria, etc. $ por isso que julgamos iiifuiitlada a doutrina 
dos que pretendem considerar as coloriias autonomas corno 
um dos termos proprios da (livisao politica das coloaias, 

Como resulta do que Tá dissemos, o Estado com colonias 
de atiministração direcla 6 sempre uni estado simples. O 
tt~rritorio tlas colonias faz parte tlo trrrilorio do Estado 
r~icii.ol~)lilano, por mais afastatlo que clelle esteja, e assim , 

esse Estado conserva em absoluto a sua unidade organica. 
Os liabitantes destas colonias são subdilos e cidadãos 

tla iiietropole, ainda mesmo que as colonias se*jam autono- 
iizas. I? o que succede desiguadarnerite iio imperio hritan- 
nico. As colonius propriamente dictas sáo as mais vulgares 
de todas. Pertencem a esta catcyoiia (luasi totlas as 
antigas colonias dos difereiitcs Eslados europeus, designa- 
damente todas as colonias porluguczas. 



As colonias de administraçao directa representam a 
unica forma possivel da colonização nos paizes, em que 
não lia nenhum elemento de civilização, como na Negricia, 
no Congo, etc. As outras formas politicas de colonias pre- 
suppõem quasi sempre, como veremos, a existencia duma 
orgariiza~ão e duma civilizag,ão relativamente perfeitas. 

Neste ultimo caso a soberania do Estado apparece dis- 
farçatla. Assim succede em muilas colonias modernas. Re- 
sulta isso principalmente da necessidade, iniposta a lodos 
os Rstarlos, de respeitarem a soberaiiia dos povos-barbaras 
e do dcaejo tle sophisrnarern o principio da occupaçáo 
efi'ecliva, exigido pela conferencia rle Berlim. 

Nas formas de colonias, que seguidamcnte vamos estu- 
dar, cBonservarn-se a soberania e as instituições existentes. 
Estas formas resultam geralinenle de tratados, em que se 
delimitam os direitos (10 Estado civilizado e os do Estado 
barbaro ( i ) .  

PROTECTORADOS. -- O protectorado pode assumir tres 
formas fundamentalmente distinct as;?a) Protectora~lo do 
suzerano, conccpçáo de direito inter acional, que consiste 
em modificar ou limitar a soberania dum estado protegido, 
em proveito dum ou de mais estados protectores. A subor- 
dgação do Estado prategido manifesta-se principalmente, 
ou mesmo exclusivamente, nas suas relações exteriores; 
a sua soberania interna pode se manter inlacta ou ser 
muito restririgida, consoante o que se achar disposlo no 
acto conslitutivo do protectorado. 

( i )  Sr. Dr. Marnoco: ob. ci t . ,  pag. 48;  Siger : ob. cit., pag. i55; 
Petií: Organzsation des coloriirs f t ~ u n ~ a i s ~ s  et des pays da protectorat, 
vol. I ,  pag. I ; Viliert : Ln rolonisu1io.n p~~a l ique  et compurkr, voi. 11, 
pag. 22. 



[)um modo geral, pode-se, porhm, dizer que o Estado 
protegitio não tem o direito de legação activo, nem passivo, 
nâo tem o tlireito de fazer guerra, salvo quando seja em 
defeza propria, nSo pode fazer tratados, nem modificar o 
seu lerritorio. aumentando-o ou diminuindo-o. Portanto, o 
Estado protegido não abdica da sua independencia, mas 
fica sujeito a deveres tfe deferencia e de subordinação para 
com o Estado protector. É esta a forma de protectorado, 
que se chama protectorado ordinario. ou protectorado 
inlernacional, ou protectoratlo propriamente dito. 

b) O protectorado, forma especial de soberania colonial, 
o protectorado colonial ou o protectorado sobre regiões 
não civilizadas, que se approsima mais tlo dominio directo, 
sobretudo em regiões longinquas, em que a existencia de 
vcrcladeiros Estados é duvidosa e onde ha apenas, como 
sobcranoç, chefes de 1ril)us selvagens. Trata-se aqui dum 
regime11 especial, s6 impropriamente chamado protecto- 
rado, que Chailley-Bert define do seguinte modo: cEsses 
protectorados sào processos, inventados pela politica colo- 
iiial, empregados por vezes para com terceiros, por vezes 
para com povos protegidos e, por vezes ainda, para 
com ambos. Para fallar com mais precisão, são habilidades 
de coridiicta, que (admittindo que uma nação, sujeito de 
tlireito internacional, queira alcançar, dentro durn prazo 
mais ou menos curto, a autoridade sobre um territnrio 
1150 dependente ainda do direito internacional) tendem, 
por varios meios, rnenos onerosos que a tomada de posse 
e a occupayão propriamente ditas, parLum lado, a sustar 
as pretençóes das naçòes rivaes, e, por outro lado, a atte- 
nuar as susceptibilidades das populações que habitem esse - -  - 
territorio. v 

c) A simples protecção, relação convencional, em virtude 
da qual um Estado forte se obriga a proteger um Estado 
fraco. O Estado protegido conserva neste caso a sua plena 



soberania, contraliindo apenas algumas obrigações para 
com o Estado protector, como, por exemplo, a de acolher 
guariiifóes delle iio seu territorio. i3 esta uma forma 
pilratnenle sytial1;~grnatica do protectorado, que sempre 
foi pouco vulgar e que tende a desapparecer. 

Cotno se vê, o prolectoratlo colonial difl'ere subslancial- 
mente do protectorado de direito internacional. O primeiro 

, teve o segundo como ponto de partida, adquirindo depois 
varios elementos proprios, que o transformaram profun- 
damente. O protectorado internacional presuppõe a exis- 
tencia de dois Estados separados, o exercicio da influencia 
dum sobre o outro, sem que comtudo isto envolva qual- 
quer direito cie soberania territorial, a legislação roristitu- 
ciorial tlo Estado protector não tendo nunca applicaf$o no 
Estado protegido. Estas formas de protectorarlo são raras 
na politica colonial, em que talvez o proterloratlo francez 
de Tunis seja o unico que dellas se approxime. Em Tunis o 
representante da França é o ministro dos negocios estran- 
geiros do Bey, o qual conserva uma certa independencia. 
Ora 6 claro que não é possivel reconhecer a chefes indi- 
genas a personalidade do direito das gentes dum verda- 
deiro Kslado, sem se ser levatlo aos mais flagrantes 
absurdos. Assim o protectoratlo cle Allemanha sobre os 
chefes indigenas da Africa Oriental não pocle ser equipa- 
rado ao da Tunisia; na realidade aquelle reduz-se a uma 
posse eRectiva e completa. Como nota Chailley-Bert, o 
proteclorado colonial é um processo, um expediente, um 
truc, por assim dizer, por meio do qual urna potencia, 
desejosa de se apoderar dum lerritorio, que não é sujeito 
do clireilo das gentes, e que quer, ao mesmo tempo, 
poupar-se ;is despezas e as coniplicações duma occupação, 
notifica ás outras potencias os seus direitos sobre esse 
territorio. 

Ila diversidade de natureza, que fundamentalmente 



i e  entre o protectorado internacional e o protectorado 
c 1 1  ciial, resultam os seus multiplos caracteres differen- 
cldes. 

No protectorado internacional os direitos de soberano 
exercitlos pelo Estado protector collocam o Estado prote- 
gido numa situação de vassalagem, inferior e subordinada; 
este fica numa situação intermedia entre a annexagão e a 
simples alliança defensiva. Esta dependencia do Estado 
protegido, geralmente manifestada pelo abandono duma 
parte mais ou menos completa da soberania, como que 
constitue uma compensação pela protecção que o 1Sstado 
protector se obriga a dispciisar-lhe. Este protectorado tem 
logar entre Estados de importancia tlilfrrcnte, inas tle 
civilizaçáo sensivelmente egual. l? uma coriil)iria~ão, que, 
corresporidendo a uma neceasidatle perinaiieiite, tem per- 
sistido alravez dos tempos, tendo ate por vexes mutiado 
os Estados protectores dum mesmo Estado, que sempre 
continua lia sua situação de protegido. 

No protectorado colonial, o Estado protegido conserva 
as suas instituições, a sua hierarchia, o seu pessoal, in- 
cluindo o seu chefe supremo, mas subordina-sé á direcção 
do Estado protector. Da-se assim uma conquista pacifica 
dos povos menos civilizados pelos Estados de antiga civi- 
lização, em que aquelles conservam uma reltiliva auto- 
nomia. Esta forma de protectorado, de origem recenle, 
deslina-se a iniciar os povos barbaros nos progressos da 
civilização, respeita~ido a sua soberania e poupando-os as 
violencias tlurna annexação forçada. É, sem duvida, esta 
forma muito mais importante e vulgar hoje do que o 
protectorado internacional ou politico. 

A o  passo que OS antigos colonizadores exigiam a ceden- 
cia de todos os direitos civis e politicos por parte dos 
povos submettidos, arrogando-se s6 a si a soberania e a 
propriedade, os modernos colonizadores respeitam a exis- 



tencia e as instituições (lesses povos, assumintlo apenas 
sol~re clles um poder de direcção, oricritado de harmonia 
com o seu proprio interesse politico e com as exigencias 
da civilizafão. 

Por meio do prótectorado, os Estados colonizadores al- 
cançam sobre certas regiões alguns atlributos de soberania, 
sem chegarem a exercer nelles uma jurisdicção completa, 
mantendo-llie o seu governo local e as suas instituiçóes. 
O Estado protector 6 quasi um tutor do Estado prolegido, 
guiando-o rias sua> relações com outros povos, que elle 
não poderia dirigir corn successo, facilitando-lhe o seu 
ingresso na comunidade internacional, defendendo-o contra 
totlos os perigos externos e fazendo-o progredir. 

O protectorado offerece a um Estado um meio facil de 
se antecipar a outro na occupação duma região fronteiriga 
ou tluma posisão estrategica. .4 Inglaterra tem-no empre- 
gado para se assegurar do dominio das vias maritimas, 
de estações de carvão e de praças commerciaes, mdr- 
mente quando cubiçadas por algum rival ambicioso. 

O protectorado significa uma formula muito larga, não 
importando um regimen uniforme. A invasão de soberania 
pode ser minima, deixando ao protegido uma larga inde- 
pendencia T c r e a n d o  ao protector uma' situaçâo quasi 
ridicula, ou maxima, disfarçando apenas uma real admi- 
nistração dir&TEÍYtre estes dois extremos ha uma infi- 
nidade de graduagões, podendo-se afirmar que não ha 
dois protectorados absolutamenle eguaes. E, alem das 

r us ti.alailos cuoristilutivos, 
' que o régimèn p"Oe h n t e  
execu~ão das disposições 

contractuaes, multiplica ainda a sua diversidade. fi esta 
susceptibilidade quasi indefinida de variações uma das 
caracteristicas e ao mesmo tempo uma das principaes 
vantagens do protectorado. 



Yào 6 todavia tão grande esta variedade que não se  
11 esam encontrar certas regras e condições essenciaes 
t . i  toda a parte, onde existe o protectorado. Essas condi- 
! cies podem-se reduzir ás seguintes : 

a) Continuação do funccionamento das autoridades indi- 
genas e conservação das instituições e dos costumes 
locaes. __ -- Assim os chefes indigenas conservam a direcção 
immediata das respectivas populações. Ficam, porem, f6ra 
da sua jurisdicção os nacionaes do Estado prolector e, 
por vezes, os dos Estados estrangeiros; as contendas entre , 
elles ou c~ntre elles e os indigenas não entram na comp8- , 
tencia dos tribunaes do Estado prolegitlo. 

õ) O Estado protector substitue-se rias suas relações 
externas ao Estatlo protegitlo; este não lem o tlireilo de 
declarar a guerra e sO pode manter relações politicas com 
o seu protector. Assim o Estado prolegido não pode exer- 
cer nenliuma acção diploxnalica ou militar, sem a autori- 
zação e, em geral, serri a cooperasão do Fslatlo protector. 
Ihieste principio que reside a essenria do prolectoratlo: 
lia substitiiiião (10 Estado protector ao Estado protegido 
em tudo o que se refere á vida dos l3stados entre si. 

c) Existencia dum residenle polilico, representanle do 
~sladò protector, junto tio Estado protegido. Esle repre- 
sentante, exerce a sua influencia pessoal sobre o governo, 
junto do qual está acreditado, fiscalisando a sua adminjs- 
tração, ao mesmo tempo que di'i'sgé ã-exploracão do terri: , 

t*?; pelos seus nacionaes. k graças á sua interven~ão 
continua que o Estado protector pode elevar os seus 
protegidos a unia siluação social, politica e economica, 
superior áquella de que anteriormente gozavam. 

Por meio do seu representante, o Estado prolector fisca- 
liza, com mais ou menos rigor, os actos das autoridades 
indigenas, prestando-lhes ao mesmo tempo o seu auxilio 
na reorganizaçào do paix e na realizasão de certas obras 
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.publicas. Esle dcver do Estado prolecloi (1 uma natural 
conseque~icia do poder polilico que elle asbiimiu. 
. 11) Comquanto se manlenham geralmenle em vigor 8s 
leis e os costumes tlo Estado prolegido, elles podem ser 
revogatlos quaiitlo assim o exijam o interesse da civilização 
ou os interesses capilaes do Eslado proleclor. Responsabi- 
lizando-se em certo modo pelo governo do Eslado protegido, 
é claro qiie o Estailo pi.otecloi. não poc!eria admitlir que 
rielle se usassem costuine- liai-])aros o11 coinmettessem 
graves illegalitlades, ou cluc tlalcurn inotlo se contrarias- 
sem as itleias 1iuinanitai.ias. Nem ioilos os iriternacionalis- 
tas são, porem, concordes rieste ponto, enteridendo a!guns, 
como Grocio, Vale1 e Botlin qiie o protectorado apenas 
abrange a soberaiiia externa, ficaiido ii~tangivel a sobera- 
riia inlerna tlo Eslado protegido. A rriaioria dentre elles, 
como Pradier-Fodere, Pliilirnorc, Illuiil qchli, Piore, Bonfils, 
\Yillielm, adiniltem a inlervenção do pi'oteclor na soberania 
interna do Eslatlo prolegitlo, em virlutle das clausulas do 
tratado, mas iiào coiiio um principio inlierente á propria 
natureza tlo prolectoiado. A opinião, que nbs defendemos, 
6 a de Ortolan, de Chrétien, de Ilollzeiitlortl' e de Pillet. 

Com eíkito, iiao 6 possivel traçar uma linlia de sepa- 
i 'a~âo rigitla e absoluta entre a soberania iriterna e a 
sol~eraiiia cxteriin; uiri direito, qur faz parle (luma dellas, 
pode Facilirieiilc reflcclii~ so na espliera da outra. Alem 
tlisso a situação tio Iistatlo protegido não pode ser deter- 
minada apeiias pelos tratados, meros aclos conlractuaes 
entre dois Ustatlos, porquanto ella lambem interessa os. 
demais estados que iiào cool)eiain nos tratados. Na verdade, 
o protectoratlo iiivolve um coiijunclo de direitos e de 
obrigafões, que Ilic sáo iriliereiites e que são irreductiveis, 
não podendo pois ser modiricatlos por um tratado. 

0 s  tratadistas allemães teern afirmado a existencia duma 
soberania incomplela do Estailo protector sobre o territorio 



(10 Eslatlo protegido, differente da protecção no prolecto- 
rallo internacional e do poder soberano normal (Staatsgezcl- 
( r / / ) .  Nesse poder especial (Schutrgeudt) iiicluiam todavia 
os mesmos autores tiido o que fosse referenle a adminis- 
tração e ao exercicio da justiça e ao eslabelecimenlo da 
legislação, de rnodo que difficil se torna na realidade dis- 
tingui-lo do poder soberano normal. Esta doutrina, portanlo, 
levava tambem a admittir a inlervenção do Estado prote- 
ctor na soberania interna do Estado prolegido. 

e) O Estado protector responde pelo procedimento do 
htad; protegido para com os demais Eslad~s, como se os 
actos praticados no terrilorio desse Estado tivessem tido 
logar no seu territorio propriamente nacional. D'aquf se 
deduz um novo argiimeulo em favor tla admissão geral da 
caracteristica anterior. l? evi-nlc que, achan,.ose_g Eytado 
protegido privado da &ck dc riianter quaesquer rela- 
~ 6 e s  com os demais Estadas, elle náo pode respontier pelas 
acções illicitas que cornmetk-Logo, oii o Estado protector 
ha-de responder por essas acções ou ella3 hâo-de ficar 
impunes, o que seria absurdo. 

Mas, como essas acções illicitas podem derivar de qual- 
quer manifestação de soberania interna, ou o Estado pro- 
tector ha-tle ter o direito de intervir nesta soberania, em 
toda a sua extensão, ou será al>solutamente in,justo esigir- 
lhe a dita responsabilidade! E -5 por esta razáo que os 
tratados nunca enumeram com precisão os direitos do Es- 
tado protector, pois seria impossivel fazer, com elfeito, uma 
enumeração complela desses direitos, atteridcndo a que a 
responsabilidade do Eslado protector o pode levar a pra- 
ticar os mais variados actos de soberania. Qualquer enume- 
rasgo feria inconveniente e perigosa, sendo miiito preferivel 
indicar, pelo silencio ou pelo emprego íliiiiia formula vaga, 
a voiilade do Estado proleclor de {lcserriptlrihar rle modo 
completo a sua missão internacional. 



Mas não podera ser contestada a responsabilidade do 
Estado protector pelo-os do Estado protegido, dirão 
talvez ainda &que pretendam combater a interferencia 
daquelle, QO exercicio da soberania interna deste? Enten- 
demos que não. C o m  effeilo,. o. Eslada urolector exerce o --- -. 
direito de dominação sobre o territorio do Estado protegido, 
comprehendo-o nas suas possessõe~, excluindo delle à 
exercicio da autoridade de qualquer outro Estado; as suas --_.._ - 
leis applicam-se, pelo inenos, parcialmente no referido 
territorio, cujos Iiabitantes não podem deixar de ser con- 
siderados como seus subordinados. Dado este caracter 
exclusivo do protectorado, visto - que um Estado impede 
os restantes de eslabelecerem nessa região um governo 
apropriado as suas condições, justo é que se responsa- 
l~ilize pelas consequericias, que aos outros Estados p o d m  
ailvir, dessa absteiição, que clle Ihes impõe. Mal podermmB 
conce1)er que a coinuiiidade internacional admittisse a 
i'undaçáo tlum prolectoratlo df:sacornpanliado tla attril~uição 
da responsabilidade correlativa ao Estatlo protector. 

Alem destas regras essenciaes do protectorado, ha outras, 
que variarri para cada caso, e que dependem do contexto 
dos [ralados. 

No dominio legislativo, por exemplo, o Estado protector 
deve-se lirnilar a regulaincntaçâo tla applicação das leis, 
Alas esle regiiiicn iiorrnal modifica-se em casos especiaes, 
como succedeu corn a liiglalerra ria Intlia. A Inglaterra 
iricurnbiu a redacyão (10s codigos anglo-indiarios a homens 
dos mais riolaveis, como lacaulay e Sumnermaine, e, depois 
de elaborados, limitou-se a propcir a sua adopção aos 
priricipes indios proteçitlos, tleixanclo-lhes ampla liber- 
dade. Assim esses priricipes escolheram dos ditos codigos 
alguns textos e sú os adoptavam depois de os terem pro- 
funtlamente alterado, auxiliados nesta tarefa por agentes 
iiiglezes especialmente encarregados de adaptarem a legis- 



larao ingleza as necessidades proprias dos Estados pro- 
tegidos. 

l ha s  questões iinportantes se suscitam nos protectorahi; 
gferentes a s o r a p ã o  das terras e a 

Os povos protegidos consèrvam o direito dc regu- 
larem essas explorações, mas, como se trata aqui de 
interesses primaciaes da coloniza~ão, concluem-se quasi 
sempre tratados especiaes a tal respeilo entre o Estado 
protector e o Estado protegido. Nessas convenções não se 
pretende instituir um dominio privado do Estado protector 
sobre as terras do Estado protegitlo, mas unicamente se 
trata de permittir aos cidadãos do primeiro Estado instal- 
larem-se no territorio do segundo e explorarem-no. 

O prolec'torado implica uma certa collahoração entre os 
dois Estados, visto que o Estado protector tem todo o 
interesse em rliie o poder do chefe do Estado protegido 
seja respeitado, pois só assim podera governar por inler- 
medio delle. Longe cle enfraquecer o prestigio do chefe do  
estado que elk protege, o povo colonizador deve procurar 
robustecer essa influencia, de que elle, afinal, dispõe. 
Assim o protectorado implica uma associação entre coloni- 
zadores e colonizados e não uma sujeição destes aquelles : 
os primeiros exercem um certo predominio sobre os 
segundos, mas a sua acção não deve ser orgulliosa, nem 
violenta. O Estado prot,eclor não deve procurar substituir, 
a uma organização solidamente estabelecida, uma autori- 
dade nova, sujeita a ser discutitla; deve conservar as 
instituições existentes e ampara-las, poupando-se assim a 
graves difficuldades e a avultadas despezas. 

O acto final da conferencia de Berlim de 26 de fevereiro 
de 1885 occupa-se dos protectorados em regiões não 
civilizadas. Na retlacção primitiva (lesse aclo o estabeleci- 
mento dum prolectorado era equiparado a uma pura 
occupação; assim deveria ser notillcado as potencias, para 



estas o reconhecerem ou lhe oppôrem as suas reclamações, 
e acarretava para o Estado protector a obrigas%(; de exercer 
no territorio protegido uma jurisdic& fifliciente para 

e 

terra combateu esla-douLtrna,":mostrando qiie um Estado 
protector não podia ser equiparado a um Estado occupante, 
pois, ao passo que o primeiro apenas tinha a cumprir certos 
deveres, que não involviam a necessidade duma posse 
effectiva, o segundo exercia plenamente a sua soberania. 
Segundo sir Erlward Blalet, representante inglez, a occupa- 
ção esta sujeita á regra da effectividade da posse, mas esta 
nâo tem applica~,ão aos protectorados. A conferencia acolheu 
parcialmente a doutrina ingleza, mas não lia duvida que, 
nos termos clo seu protocollo final, o Eslatlo, que eslabelece 
um protectorado, deve notifica-lo as demais potencias eigna- 
tarias do referido acto, habilitando estas a apresentarem 
as suas reclamações, quando haja logar a ellas (art. 34.'). 

O Instituto de Direito Internacional, approvando em 1888 
uma serie de regras sobre a occupação, votou a sua 
ampliação aos protectorados. 

As formas do prolectorado são muito diiersas. Na sua 
forma mais rudimenlar, limita-se a uni reconhecimento da 
suzerania da nação civilizadora por parte dos chefes indi- 
genas e a um compromisso de protecção tomado por um 
representanle daquella nação. Desta forma elementar des- 
tacam-se outras cada vez mais perfeitas, em que melhor 
se precisam as obrigaçòes de cada contractante e se deler- 
minam as suas respeclivas siluayões. 

Reinsch disiingue duas formas de protectorado, conforme 
elle se destina a prcparar a ocriipafáo directa do territorio 
prolegido, serido uma lilera iorjna de transicâo, ou a 
manter definitivameute as insliluigões locaes sob a direcção 
superior do Rstado colonizador. 



Cliailley-Bert considera tres lypos de protectorados: pra- 
tectorado fronteira, -.. prmstorado iriterno e prote@rada..& 
accesso. O primeiro involve iiina itleia tle conquista; os 
inglezes na sua primeira phase de expansão na India 
annexavam territorios e, para protegerem essas conquistas, 
interpunham, entre os seus dominios e os dos seus pro- 
vaveis inimigos, territorios sujeitos ao regimen do protecto- 
rado. E pois uma verdadeira zona cle protecfão, que ri50 
se preleiidc annexar, tendo apenas por fim substituir, a 
unia simples linha de fronteira, facilmcnte alravessada, 
um territorio mais ou merios esleriso, que torne impos- 
sivel uma invasão de surpreza. Assirn erri 1'798 o aizam 
tle Haideljarad sustentava iim exercito comandado por um 
francez; o jiovei'natlor inylez lord Wellesley obleve o licen- 
ciamento dessa forca, mas não annexou o lerritorio do 
nizarn, deixou-o como proleclorado enlre os territorios da 
companhia inpleza e os dos Jlahvattas. Mais larde os inglezes 
anriexaram o teri-ilorio tios Jlaliratlas e o estado de Nagpur, 
visinlio r 1 0  (10 riizarri, que assim passou de proleclorado 
fronteira a prolcctoratlo interior. Entre os russos e os 
inglezes exislem ria Asia Ccnlral prolet.torados fronteiras: 
Bokhara do lado dos russos, o Afghanistan e o 13elouchistan 
do lado dos inglezes. 

O protectoraclo interior abrange territorios geralmente 
cercados por coloiiias (10 Estatlo protector. Coineça muilas 
vezes por ser uin prolectorado de dominação, converten- 
tlo-se depois em protectorado pacifico com intervenção 
administrativa. 

O pi.o?ectorado de accesso tem pois li111 a occupação, 
com um fim de seguranfa, de ponlos que formani outras 
tantas balizas no caminho entre a inetropole e as suas 
colonias. 

Aden, Mascate, os eslabelecjmentos inglezes da cosla da 
Arabiu c do golpho Persico são oulros tantos protectorados 



de accesso, que se caracterizam por estarem directamente 
subordinados, não a metropole, mas a uma outra colonia, 
a India. Estes protectorados podern visar a tres fins; 
a) a assegurar as comrnunicações entre a Europa e a India; 
b)  a assegurar a cabotagem entre a India e as regic?es 
visinhas; c) a proteger o cornmercio Lerreslre, combater o 
trafico, etc. 

Segundo Nys ha dois typos de protectorados, conforme 
existe um poder central indigena ou ha apenas, em vez 
delle, clans e tribus. fi claro que no primeiro typo a auto- 
ridade do Estado protector é mais restricta do que no 
segundo. 

O protectorado resulta logicamente da esphera de in- 
fluencia. Como numa espliera de influencia s6 ha relaçí3es 
politicas com uin Hstado, este pode facilmenle erigir nella 
um protectorailo; pode até ser levado a faze-10 pela ree- 
ponsabilidade que lhe assiste nos actos praticados dentro 
da referida espliera. 

O protectorado, baseando-se no contrasenso sclentifio 
duma soberania dividida, é urna instituição anomala, geral- 
mente inconsistenle. Por vezes é um meio de subtrahir a 
um jugo oppressor populações vigorosas, que luctam 
pela sua intlependencia, fazendo a sua educação politica e 
conduzindo ao reconliecimento da sua autonomia. Assim 
as proviricias dariubiarias, parcialmente emancipadas da 
Turquia pelo tratado de ,\ndriuopla de 1829, estiveram 
sob o proteclorado da Russia até ao tratado de Paris 
de 1856, ficaram depois sob a garantia das potencias 
signatarias deste tratado e finalmente foram quasi todas 
reconliecidas como independentes ou autonomas pelo tra- 
tado de Berlim de 1878. 

Nos exemplos citados trata-se, porém, de protectorados 
internacionaes. Nos protectorados coloniaes a tendencia é 
para a conversão em simples colonia e não para a corise- 



cusilo da independencia. De facto mesmo, a situação dum 
prolectorado e muitas vezes quasi identica a tluina colonia 
propriamente dicta. Gssirn succede rio Intlo Cliina fraricez, 
em que a administração da colonia da Cocliincliina pouco 
differe da (10s protectorados do Aniiam e do Tonkim, seritlo 
ambas dirigitlas pelo mesmo governador geral. 

Segundo a opiniào da maioria dos autores, o proteclo- 
rado é uma forma epliemera, destinada a preparar a 
annexasão. Corneça-se por assignar um tralatlo com um 
cliefe indigena, que mal sabe a que se obriga. Nesse tra- 
tado envolve-se uma quasi cornplela transmissão rle sobe- 
rania, o que ja revela os verdadeiros propositos do Estado 
protector. Slanley creou deste modo varios protectorados 
no Estado do Congo. Ainda mesrrio na ausencia de seme 
Ihanles tralaclos, irilroduzem-se gradualmente no Estado 
protegido a lei e as iiistituições do Eslado colonizador, 
aumenta-se a inlervençáo deste na vida atlministraliva da 
regiào e assim, eni breve, as aiitoridades nativas acham-se 
completamente supplantatlas. Os francezes teem seguido 
muilas vezes este processo, impellidos pelo seu ideal de 
assiinilaçâo (i outrancc. 

1)ispeiisado o prolectorado da effectividade de posse pela 
coriferericia de Dcrlim: tornou-se desde enlão o processo 
mais usado para iiiiciar uma adcluisição de territorios colo- 
niaes. Posto isto, a ideia de absorver inteiramente um 
paiz fraco, tutellarlo, quando náo escravisado, constilue 
uma lenlaçâo forte para os delegados do Estado protector, 
m6rmerite quando se lhes depara alguma resistencia por 
parte das autoridades indigenas, senhoras airida dalguns 
restos do seu antigo poder. Para o mesmo resultado con- 
tril,ue tainbem a crescente influencia do elemento immi- 
granle; este, coni eiTeiLo, cxige accornniotlações e alterações 
especiaes das leis vigentes, que o governo auloclitona se 
torna cada vez mais incapaz de prornylgar e de applicar. 
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l? pois com razão que Chailley-bert, escreve o se- 
guinte u .  . . . Pois bem, eu digo que isso é um artiricio, 
porque e evidente que com o tempo se ha-de penetrar no 
intimo das instituiçiies do paiz protegido- não houve nunca 
uma nação que tivesse escapado a esta regra - por uma 
lenta insinuação na administração interna. Nào se violarão 
os costumes, 6 certo; mas suavemente tratar-se-ha de os 
repellir, de os codificar, de os adaptar em maior ou menor 
grau a nossa civilizasão e chegar-se-ha a ser, não aberla- 
mente, mas cliscretamenle, o serilior incontestado no pro- 
teclorado)) . 

Reconhecendo que ria maioria tlos casos o protectorado 
colonial conduz ou a independencia, quando se trata dc 
populações fortes e vigorosas, ou a arinexação, quando se 
trata de Estatlos ilecailentes e degenerados, não devemos 
elevar esta regra a allura (luma lei foitinal. Não ha duvida 
que em muitos casos o protectorado constitue uma insli- 
tuição de caracter permanenle. 

O protectorado francez de  bladagascar transformou-se 
em colonia, mas o proteclorado da Tunisia dura ha 15 
annos e o do Tonkim lia treze, sem mostrarem tendencias 
para a annexação pura e simples. Mas são principal~nente 
os protectorados inglezes na India, que se afirmam com o 
caracter de permanentes. Com effeito, os inglezes v6em 
os encargos e as difliculdades, com que teriam de lutar, 
se assumissem o governo directo de toda a India e reco- 
nhecem os inapreciaveis serviços que lhes prestam os Esta- 
dos protegidos, graças aos quaes se manteem desunidas 
as forças indigenas. Esses Estados servem de valvulas de 
segurança, attrahindo os descontentes, que seriam fermen- 
tos terriveis de agitação nos dominios dircctos da Ingla- 
terra. Por isso esla se abstern de annexações, salvo quando 
irresistivelmente impostas pelas circumstancias, como, por 
exemplo, quando não exista no territorio em questão 



ncrihuina instituição regularmente estabelecida. E, ainda 
quu'ido sc t l io  rssas iiiiricsa~6os, a Inglaterra trata de 
regressar quanto antes ao regimen do protectorado; orga- 
niza o paiz annexado, educa um priricipe indigena e, logo 
que potlc, ilesannexa o territorio e põe á frente delle esse 
priiicipc, soh a sua prolecç5o. É certo que o regimen do 
prolectorado é tle mais dilficil execução; é bem mais sim- 
plcs ifnpijr I~rutalrnerite a sua vonlatle a urn povo, do que 
listbalizar iiIn cliet'e iiidigeria, que s6 procura enganar e 
illudir. Jlas qiiaiitos alli,icto.; se evitam com este regimen 
coiiciliatlor ! Os pi*oprios fraiic.tlzes nu Feiiegal desannexa- 
iam territorios, para nelles restaurarem protectorados. 

\ Ciiros pois que, pelas razões expostas, que todas se 
resuniern no iriteresse do Estado protector, ha protectora- 
do5 que representam formas - eslaveis e definitivas de - -. 
organização politica.; 

Com o tempo, corno vae succederido na India ingleza, 
os chefes indigenas, inais hem educatlo~, vão comprehen- 
clendo as vantagens, que o protecloradu Ilies traz, e assim 
o iriteresse do Estado protegido vem accrescer ao do Estado 
protector, para consolidar. a instituição do protectorado. 

O protectora110 rião 6 uma instituição de origem recente. 
Iqoi ja muito usatlo na antiguidade pelos romanos, especial- 
ineiite na Airica tio Norte. Dupleix usou-o Iiabilmenta na 
Iiidia, fazentlo até o que se chamou o protectorado passivo, 
isto 6, insiiiuantlo-se junto dos chefes indigenas, pedindo 
apparentemente o seu apoio. O principado de Monaco foi 
urn protectorado da Hespanha em 1605, depois da França 
eni i t i 4 1  c, cmfim, da Sardenha em 1815. A Inglaterra 
assumiu etn 1815 o protectorado das ilhas Jonias e ainda. 
Iioje a republica de Andorra continua sob o protectorado 
do bispo tle Urge1 e (Ia França. 

l'l.otectorados inglezes. - 0s  agerilcs das companhias 
africanas iriglezas concluiram numerosos tratados de pro- 



tectorado com os chefes indigenas, entre os quaes o mais 
importante foi o realizatlo com 1,o-bengiila. O sultão de 
Zanzibar tambem se submelleu ao prolecloraco inglez, 
tlesde o dia 7 de novembro de 1890. Mas os mais inipor- 
lanles proteclorados iriglezcs sâo os (Ia lndia, (10s quaes 
nos occuparemos, por isso, coni mais largueza. 

O protectorado inglez na Inilia leve aiilecedentes na 
polilica tios francezes e da curte tle Dellii, comquanto 
nem uns, nem outra, tivessem iiiirica orgaiiizatlo proleclo- 
rados dignos desse nome. Os francczes usaram primeiro 
do habil systema do prolectoratlo passivo, a que nupleix 
accreecentou depois o emprego de protectorados aciivos, 
isto 6, de instituifóes que delle tiilhain as caracteristicas 
essenciaes. Os inglezes lambem usaram a principio o pro- 
tectorado passivo, recebendo terras de soberarios indigenas, 
em troca duma renda, e obrigando-se esses soberanos a 
auxilia-los com as suas tropas. Nestes terrnos fizeram os 
ingl~zes tratados com o nizam de Hayderabatl e com o 
imperador de Ijelhi, depois que a vicloria de Rohert Cl i~e  
em Plassy firmou, em 1757, o seu dominio na periinsula 
liindustanica. 

Os inglezes náo seguiram desde o principio na conquista 
da Iiidia um plano premeditado e maduramente reflectido; 
a sua politica, sempre orientada no sentido de poupar o 
recurso á força e a diffusâo de sangue, foi dirigida pelos 
acontecimentos, que se iam succedendo, atravessando 
quatro phases: primeiro os inglezes quizt?ram apenas man- 
ter o equilibrio dos poderes na India, depois quizeram ser 
mais fortes do que cada um (lesses poderes, prirnus inter 
pa~es ,  em seguida quizeram ser   ri ais fortes do que lodos 
esses poderes juntos, plairnus supra omnes, e, emfim, 
quizerarn dorniria-10s por coniplelo. A eslas phases 'cor- 
responde a adopção de outros tantos processos politicos 
diversos. 



Piirneiro scguiu-se o systema do ~i?u~-jPnc.c; consistindo 
iia forinagio (luma harreira protectora, formada por Estados 
iiidigenas alliados, ein redor das possessões inglezas; foi 
o systema clominante desde a batalha de Plassy até ao fim 
do governo de Lord Minto em 1813. Nesta epocha os 
inglczes absteem-se cuidadosamente de conquistar novos 
territorios, limitando-se a fazer tratados de mutua protecção 
coin os seus visinhos mais progimos. Assim encontram no 
esta110 de Oudh uma protecção contra os Mahrattas, recu- 
sando-se a annexar qualquer parte do seli territorio, mesmo 
depois de terem intervido militarmenle em sua defeza. A 
mesma politica é seguida com 09 outros Estados maiores 
da Iritlia, o de Mysore e o de liaiclerabad; contra todos 
são os llalirattas o inimigo commum. E não s6 os tratados 
se limitam a esla collaboração, estipulada de egual para 
egual, como a16 se nota reluctancia em os estipular, por 
exemplo, ao Bliopal, que solicita a conclusão duma alliança, 
e ella recusa(1a. 

Mas este systema não oíTerecia todas as garantias de 
clefeza rcqiieridas e, ao mesmo tempo, a ambigáo dos 
inglezes irnpellia-os a uma lucta mais activa. Enlra-ee então 
no systema (Ias ulli~tnyrs subsitlinvias, iniciado pelo tratado 
cln 12 de no\ernfi,o de 1766 com o Estado de IIaiderabad. 
Com esle systeina siil~sliluia-se a egualdade entre os chefes 
iiidigenas e os inglezes a deperidencia daquelles em ~elaçáo 
a r\le*; a Inglaterra tornava-se o pnvamount pouje?., 
roileado tliim circulo crescente de Estados ilependenles, 
eiri ruja vida interna rião havia, porbrn, a miiiima inter- 
veiiçáo. O systema das allian~as coexistia, por vezes, com 
o systeina tlo ring-fencc. e, por vezes tambem, esle retomou 
sobre aquelle a sua antiga preponderancia. Lord Wellesley, 
fiel ao systema das allianças, coricluia-as com Mysore (1 70Y), 
Uaroda ( 1  802), Poona e Gwalil (1 805), mas os seus succes- 
sores lord Carnwallis e sir Georgc Barlon7 regressaram ao 



syslerna do ~. ing- / ;v ico.  A tleperitleiicia, que o systema das 
alliansas consagrava, revela ja os pi-iiiieiros irasos dum 
prolectai~udo real. 
' Mas, no decurso do seculo XIX, a tendencia para a con- 
quista prevalece entre os dirigentes inglezes, que se lançam 
abertamente no caminho das annexações. llesrno sem o 
querer, a Inglaterra vê-se obrigada, pela sua posisáo pre- 
ponderante na India, a intervir catld vez mais na vida 
inlerna dos respectivos Estatlo.; e t.ssa interveriçáo termina 
muitas vezes por uma aniiexasáo forinal. P!)r vezes, a 
anriexação resultava do simples interesse politico ou iiiilitar 
da dominação da liiglaterra, assiin succcdeu com o Siiid 
em 1843 e com o Sagpiir; por vezes tairil)em, era imposta 
como ultimo e supremo irint.tlio ;L absoluta iricapacidatle 
adrninistrativa tlos priricipei; iritligeiids, tal foi o caso tlo 
Outlli em 1856. Os principes irirlios, sob a prolecgáo (Ia 
Iriglaterra, livres de cuidados, eiilregavain-se a lima vida 
desregrada e dissoluta; a Inglaterra tinlia tle prover a essc 
mal, em que lhe assislia urna cerla respoiisabilidade. Mas 
a estas annexafões justificatlas, pelo interesse do irnperio, 
pelo da civilizqão e pelo dos povos prolegidos, seguiu-sc 
uma nova cia de annexarões violeiitas, srrli jlistificação t: 

sein pretexto, surgirido orilão a lheoria d a h e ,  Ile Iiarmonia 
com o direito dos Estados iridios, a Inglaterra arrogava-se 
uma cerla intervenção, na sua qualitluile tle suzerana, na 
adopção dalguem que, na falta tle 1i~rtlt~ii.o (lirecto, succe- 
clcss<: no lhioiio iluni Estado intliycria. 1)'alii tlcrivou Lord 
Dalliousie a iloutrinn rla lrcpscl, em vii,Lutle da qual a 
Inglaterra deviii .iiic-c,etlei. ao\ pi*iricipes iridigeiias I'nllecidos 
sem lierdeiros alguii ;, o11 stairi Iierdeiros direclos rio caso 
ern que para a atlopyâo fos3e iiet*cessario o c.orisetitiiiierilo 
do suLerario. Foi em viilude destes principio?; que se (leu 
a arinexação dos dorniiiios tlo Ri!jah tle Satiara rin 1848. 
Esta doutrina, vivainciilc tlisculitla iia propria Inglalcrra, 



PPOVOCOII, como era riatural, uma grande agitação entre o@ 
chefes iridigenas. 

Em 1857 rebenta a grande revolta, devida a irritação 
dos pri~icil~es indigenas, ameaçados conslantemente de 
serem despojados da totalidade ou de parte dos seus ter- 
ritorios. Apenas sulfocada a revolta, em 1858, a Rainha 
repudia numa proclamação a politica de annexaçáo, inaugu- 
rando unia politica nova. JA anteriormente os inglezes se 
tinham recusado, por vezes, a fazer annexações, mas era 
convicção sua que toda a Intlia acaharia por ser annexada; 
a proclamação (Ia Rainha, corilirrnada por urna circular de 
lord Caniiing aos principes indigenas e cuidadosamente 
euecutada, veio derruir essa coiivicção. A annexacão substi- 
tue-se o protectorado, não o protectorado internacional 
com a complcla abstencão de interferencia na vida interna 
do Estado protegido, mas o protectorado colonial, unico 
meio de, respeitarido a regia palavra, impedir a perma- 
nencia dc coslumes barbaros e da anarchia administrativa 
nos Hstados indigenas e de garantir a sua sincera amizade. 
A tloutrina da l q s e  cahiu em desuuo, concedendo-se aos 
principes indios sannds ou cartas regias, em que expres- 
samente se r e c o z a o  seu direito de terem herdeiros 
directos ou adoptivos. Esta politica, seguida inalteravel- 
merile desde 1860 até hoje, é vanlajosa para os principes, 
a quem consolida a situação e garante o futuro, para os 
povos, que apreciam os beneficios duma admiriistrai,ão 
torriada mais justa pela fiscalizaião ingleza, e para a 
Iriglaterra, cujo prestigio e cuja tranquilidade aumentam. 
.!ssim a adopção do systema (10 protectorado cor0a com 
vantagem a evolusão da polilica ingleza na India. 

Iloje na India ao lado dos territorios annexados (british 
do7ninion) e do Estado do Nepasl, quasi iiidependentq e 
cujas relações com a Inglaterra se regulam pelas normas do 
direito irilernacional, ha os Inrlinn Stntes o[ thc l i ) .o t~ctorate 
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c os fqz~linn SCnles of t l ~ c  tZo?,linion. 0 s  E.;la(los d c  protecto- 
rado, diz Cliailley-llcrt, forniani assirn ria. liirlia unia massa, 
a qual são reservados uina situafão e um regimen, no 
conjuncto e apesar das d ik renyas  d e  Estado para Estado, 
diametralmenle opposlos aos dos paizes de dominaâ,ão 
directa. Pode~nos defini-los Estados aulonomos gozando do 
direito de  soberania, em maior ou menor grau, sobre 
o seu territorio, sob a fiscalização brilannica. Todavia, 
apesar tiesta definição commum, os  Estados indigenas 
apresentairi entre si graves dilferenças. Totlos são poderes 
absolutos; mas eiitre esses poderes, ora vêmos principes 
estrarigciros governarem povos illinia religião differenlc 
da  sua, ora uiria oligarrliia de  riobres (Kutcli), ora airitla 
uma tlemocracia egualiiaria ou eiitão 6 uma dyiiasiia velha 
como o munclo (I\a.jputl, ou pelo contrario aventureiros 
Lriuiriphantes da  vespera. 

Nem as regras do feudalismo, riem o direito inlei-nac'ional, 
nos podem esclarecer sobre a s  relaçUes enlre a Inglaterra 
e os seus ISsiados protegidos tla India. E lodavia não os 
podernos çonsiderar como partes iritcgraiilcs tlo irnperio 
britannico, em que vigorem as suas leis e ein que s e  
exerçam as suas @,risdic~ões. Seguritlo Chailley-ncrt as 

- 
relações entre o governo iilglez e os principes h l i t icnas  
são regulada8:/n) pelas prerogativas (Ia Coroa, v. g. quanto 
A t u l ~ l l a  dos bii icipes menores :W pclos actor ilo parla- 
incnto iriglttz, nao applit,avcis tlireclamento, mas que, 
obrigarido o rcsidcntc iiiglez e os clemais siil)ditos inglezes, 
actuam indirectarrieiile$-c) pelo direito riatural, ou antes, 
pelos senlimeiilos liuiiiaiiilarios, quc repiirnrm os rostuiiies 
barbaros, por eseinplo; i$ pelo uso, tão imporlarite entre 
os inglezes- e pelo:: li.alados sobreludo, ou na fui*iiia tle 
sanatls, em p uc,  a troco tlo i~ecoiilicc~iiiieiilo dc  direitos suc- 
cessorios, se irnpc?em certas ol)rigasCes, o11 corno tralados 
propriameqte ditos, desliiiado$ a iegulareai as relações 



ciilre o soberanu indigena c o governo inglez, os quaes vão 
sendo substituidos, a medida que as circurristancias o 
esigein, e vão conlendo sempre novas e mais importantes 
clausulas. 

Apesar da diversidade, que ha entre elles, o regimen 
dos proteclorados hritaririicos pode-se reiluzir a alguns 
trasos geraes. A,s ohrigações dos_~fincipes iritligeiias são 

- -7- - priiicipalmentc as seguintes: a) ~ e c e i e r  jiirito tle si u m  
resiclente inglez, eiicarregatlo de os acorisclliar e dirigir; 
este resitlentc tem por missão capital coiiseguir do priricipe 
intligena unia perfeita iden1ificaç;lo tlos scus intererses 
coiri os do dorninio brilannico$,b) Abster-se de fazer a 
guerra a Iriglaterra, que e considerada como uina iiisur- 
reisão, e de fazer guerra ou concluir tratados coin os 
outro? povos indigenas;$) impedir os costumes barl)aros 
contrarios a civilizaSãdi t l )  Abster-se de qualquer relação 2 coiii estrangeiros, rnesmo qiic sejarn subclitos britannicos; 

X e )  Não lancar impostos excessivos; f j  Alanler a tolcrancia 
re1igiosa;rg) Contribuir para as tlespezas cle inlei,esse 
commum~k) Coricorrei para a formação do excrcilo inglez; 
nada menos tle 80.000 Iiomcris compõem hoje este exercito 
indigena, commandado por omciaes indigenas, auxiliados 
por europeus, sob a direcsão superior do comniandarite 
em chefe (do exercito da India. 

A Inglaterra, alem tla siibordinaçáa politica, a que sujeita 
todos os chefes iiidigenas, e da iuiçrvcnção na slia vida 
interna, quando as circuristancias o exigem, tem airida o 
direi10 de exercer uma'certa jurisdicção nos respectivos 
territorioi. Em principio, 6 claro que s6 aos tribunaes 
indigerias pertence o exercicio tla juristlicção dentro dos 
respectivos Eslados, mas ao lado tlesscs trihiinaes crea- 
rani-se outros eiicari.egados de adiniiiistrar a justiça aos 
sul)ditos t)rilannicos, ainda quando scjam indigenas. A 
çoinpetciicia destes tribunaes foi-se alargando e estende-se 
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já hoje, comquanlo sb em casos excepcionaes, aos subclilos 
indigenas dos Estados prolegidos, lendendo a dilatar cada 
vez mais o seu campo de acção. 

Uma polilica, semelhante a que hoje predomina na sua 
colonia da India, foi seguida pela Inglaterra desde 1873 
na Peninsula de Jlalacca. Nessa data, as luctas entre os - -. 
iridigerias e os irnmigrarites chinezes tinham abolido toda 
a segurança de pessoas e de bens e suspendido toda a 
actividade induslrial e comniercial. Tal era a anarcliia que 
os cliefes de l'erak vieram solicilar a prolecção dos ingle- 
zes, acceitando por um tratado de 1874 a sua suzerania. 
Pouco a pouco o mesmo se fez com os oulros Estados da 
Peninsula. I<m 1895 os estatlos de Perak, Selarigor, Negri 
Seinhilan e Peliauy concluiram um tratado de Sederafão; 
juiito íle cada um delles lia um residente inglez, subor- 
dinado a um residente geral, dependente do governador 
dos Stlaaits Settlements. 

Já nos referimos aos protectorados inglezes de accesso, 
subordinados ao governador da India, e que são Oman,_. 
Sokotora, Aden e a Agencia Politica do Golpho Persico, . 
com sede em Bushire. Plesies prolectoradoa a Inglaterra 
s6 intcrvem na administração interna para fazer realizar 
mellioramentos sariitarios ou para proteger interesses bri- 
tannicos. 

Havia ainda na Inrlia o protectorado fronteira do Afga- .- 
riistan, cujo crriir era mantido no throno pelo auxilio da 
Iiigiaterra contra o perigo duma invasão russa e das revol- 
tas internas e recel~ia uma subvenção annual tle 1.800:000 
rupias. 12ste eslado caonseivd\ a. cin todo o caso a siia quasi 
romplela iiitlependencia e durante muito lempo aspirou a 
ler um rcpreseritantt! tliploirialico ein Londres, ao que o 
goveriio cla India sernprc se oppoz, por julgar indispensa- 
vel á segurarica (Ia peiiiiisiila a siibordinação directa do 
emir ao seu govei.nador. Na convenção anglo-russa de 31 



de agosto do anno corrente, a Inglaterra obrigou-se a não 
alterar a actual siluaâão polilica tlo Afganistan e a abster-se 
de qualquer ingerencia na sua atltriinistração interna. 

No Baluchislan lem Lambem a Inglaterra alguns pequenos 
proteclorados froriteiras. 

O Ilgl!)to não pode, a rigor, ser considerado juridica- 
merite rorrio urn protectorado bmarinico, mas o certo é 
que lotla a sua administração interna está nas mãos dos 
inglezes, autores duma \lertlatleira rcslaiiração economica 
e fiiianceira do paiz.,.A siluação do ISgyplo difficilmente 
pode ser deíiriitla, seguritlo o direito -- inler~iaciona!~ A---- 

Y/sotecto~-aclos fiancezes. - 0 protectorado francez de 
'[wis foi inicialmente um protecloraiio internacional. Jules 
Ferry e Freycinel, tlese,jantlo fugir a dilficul~lat1es interna- 
cioriaes e a encargos financeiros, não quizeram a annexação, 
inaiiteritlo a soberatiia tlo Bey e as aucloridades arabes. O 
rasitlerile fraiicez 6 o minislro dos negocios estrangeiros 
do Bey; ainda oulros postos estão hoje confiados a fran- 
cezes e cin cada um dos treze districtos, em que se divide 
a regeiicia, ha um residente ou conlrtilew. Graças a este 
systema os fi-ancezes teem conseguido effectiiar na Tu- 
nisia grantles reformas, sem lutarem com os atlricios qutl 
a aclministragâo directa encontro11 ria Algeria. Os negocios 
da 'funisia dependem tlo minislerio tlos Yegocios Estran- 
geiros e não c10 lliiiisterio das Colonias. 

O prolectoratlo tem dado os melhorcs re.;ultados na 
Turiisia, evitando conlliclos politicos e religiusos, poupando 
grarides despezas pela diminuição do numero de fiiriccio- 
narios necessarios, alcançando a gratidão e a detlicação 
das popula~ões submettidas e tendo eleviitlo coiisitleravel- 
iriente o r i i~cl  tla sua civilização. E certo lc~tlavia que estes 
Itcllos resullatlus são em grande parte devitlos ~s condições 
políticas e sociaes da Tunisia e á liat~ilidatle dos funccio- 
narios francezes, ajudada pela boa ~roiitatle tlo Rey. 



A Franca lem ainda alguns proleclorados ~ S u d ã o  e no 
C o n g ~ m a s  os  mais imporlarites <%o os& Iriilo-Cliina. - -- -- 

O protectorado do & a m b o ( l ~  I'oi eslabclecitlo pelo tra- 
tado tle i i de  agosto d e  1863, e m  que a Fraiiça s e  obri- 
gou a manter a ordeni no interior do reino, a protege-lo 
contra ataques estranhos, a auxilia-lo na cobrança dos 
impostos c a facilitar-llie a communicação com o mar. 

Por seu lado o rei d e  Cambodge obrigou-se a permittir 
a livre irriporlaçáo de  produclos francezcs no seu paiz, a 
auctorisar a propaganda catholica, a por a disposição dos 
francezes as suas florestas, para elles as cxplorarem, e a 
receber um residente fraricez, siil)ortlinatlo ao governador 
geral tlo Indo-Cliina e encarregado de  velar pela execução 
(10 lratado. 

O tratado de  G de junho de 1884 cstabcleceu o prote- 
ctorado sobre o -riam, assumindo a Franca a represen- 
tação (lesse EStádo em todas a s  relagões exleriores. A 
iriterrenção franceza estendeu-se rapidarnpiile a todos os 
ranios cla adminislragáo e o mesmo succeilcii no TQolSim, 
depois do tratado que phz termo á guerra de  1883. Os 
rilaiidariiis eleitos pelos iiotaveis de  cada localidatle con- 
servaram as suas fuiicçües admiriistrati~as, teiido uma 
grande influencia sobre a populaçào indigena. No -- Arinam -- 

ha um residente francez, que dirige as suas relações exte- 
riores, sem intervir na a~lmii i i s l ra~áo local, resitlirido na 
citlatlella d e  IIue, tendo uma escolta pessoal e o tlireito de 
audiencia privada ju~i to  do rei do Arinam. No l'onkirn ha  
residentes locaes em varios pontos, subordiiiailos ao resi- 
dente geral. Assirn no Aiinarri, ao latlo dos fuiiccionarios 
i'raricezes, que tlirigciii os serviços lechriicos, lia os man- 
tlariris, que tlirigern li\-rcirienle a administragão local, ao 
passo que no Tonkim a assistencia dos residentes france- 
zes sujeita. os a uma Liscalização constante e minuciosa. 

A inliabilidade dos residentes francezes, tomando deci- 



sões, que por inapropriadas as condições locaes os man- 
darins si, de ma vontade acceilavatn, tornando-se assim 
suspeitos de setlição, gerou eritre uns e outros mas-rela- 
coes, cheias de tlesconíiança. Pelo conlrario o residente 
geral, sempre que encarregou os mandarins da solução 
tlalpum problema politico ou atlmiriistrativo, encontrou 
nelles uma valiosa cooperação; assim succedeu em 189 1 
caorn o rcslabelecimenlo da ortlern alterada. 

~~ ,o&ec io~ ,ados  lrollandezes. - A colonização hollandeza 
offerece-nos um exeniplo anligo tle prolectorado. Assim 
urna convenção da' Companhia tlas Inclias-Orientaes com o 
sultão de Macassar, em iGG7,  reservava á primeira cr 

+ 
rrioiiopolio cornmercial, a liberdade de importar cerlas 
mercaclorias e ii factiltlade de rnanler urna guarniçào per- 
manente no sullanato,, e eslipulava entre os dois coiilra- 
ctantes uma alliança eterna. 

Os hollandezes teem aproveitado com rara habilidade 
no seu goveriio colonial as autoritlades indigenas, fazendo 
perder ao prolectorado todo o seu caracler internacional. 

Nem por isso é menor o respeito dos colonizadores pelos 
costumes e pelas instituiçòes indigenas, mantendo-se na 
sua plena inlegridade os poderes constituidos e oppondo-se 
a qualquer tenlativa de assimilação dos indigenas; B assim 
que o uso da lingua Iiollandeza e dos costumes metropoli- 
tanos 6 visto com desprazer e a religião local e fielmente 
respeitada. As hierarchias administrativas locaes leem 
sido escrupulosamente conservadas, limitando-se o governo 
hollandez a pagar os respectivos funccionarios e a vigia- 
los, por intermedio dos seus representantes. 

Ein Java lia viiile e duas provincias, sub-divididas em- 
_ - -  

regericias, junto de cada tima das quaes existe um resi- 
dcnle, alem dos cunt.,tilrurs, que dirigem especialmente 
certos ramos de atlmiiiistração, ern regra, refereriles a 
inleresses economicos. Este systema de dualidade admi- 



nistrativa tem dado os melhores resultados, sendo egual- 
mente usado nas oulras ilhas do arcliipelago malaio, onde 
os governaniés iridigenas teern ainda maior autoridade do 
que em Java, pudentlo-se considerar virlualnieiite inded 
pendciitcs lia sua adminislração iriierria. 

P?.otecto?~citlus ullrn~ües,  - Os allrrr~ães usarairi larga- 
rncnte, talvez ale exce-sivamerile, tlo protectorado. Assim 
o 3r~Ti3m-?'s seiriaiias, ria espiiera 
cle irifluericia allemà na Africa Orienlal, coiicluiu nada 
menos tle 12 tratados, estal)elecendo o protectorado a l le~  
mão numa area de 50:000 millias quadradas! 

Corno 6 s;il~iclo, o eiitliusiasrno cúlonial alleirião é de 
receiite (lata. Ern 1884 estabeleceu-se o protectorado so- 
bre as feiloiias tle Aiigi.a Pequena na Africa do Sul e 
ern 1885 sobre os t a l i k ~ l G ~ m ~ a i i i i i a  tia AfriCã 
Oriental e da Compaiiliia da Nova Guirié. Ncssa epocha õ - -- 
goveriio allemão, pela bocca de Bismarck, cxpiimia a sua 
aversão pela constituição dum systema admiiiistrativo com 
iiumerosos funccionarios, com guarnifões permanentes e 
com o dever tle protecção em caso de guerra, declaran- 
do se apenas disposto a proteger as emprezas corrirnerciaes 
e a amparar as companliias coloniaes. 

Mas, pela fraqueza das companhias e pela falta duma 
organização administrativa indigena regular, a Allemanha 
viu-se em breve obrigada a eslabelecer orgãos de admi- 
nistração directa em T z e  nos Carnarôes. O mesmo suc- 
cedeu na colonia do Sud-Este 7afr-%no, depois da rev,olta 
arabe em 1888. 

Iioje lia ~)rolec~lorados allemries ?a Africa Orienlal, -na 
Africa do si~il-OehLe, eii! 'l'ogo, nos Ca~naiòes, na Nova- 
(;uiiié, rias illias .\larshull, tlrobvri e- l>i~ovitleiitaia. A juris- 
dicção alleiiis cxercitla iias coloiiias consei-va ainda hoje 
um caracler tle jurisdicção coiisular e extra-terrilorial, n 
respectivo territorio continua a ser considerado como ter- 



ritorio estrangeiro, em que não vigora a constituição 
allemã, e a sua administrasão depende da secção colonial 
do ministerio dos negocios estrangeiros, que s6 na mais 
recente actualidade se diz dever ser converlida proxima- 
mente numa secretaria de estado independente. 

Como se v6 do exposto, a Allemanha iniciou quasi sem- 
pre a sua occupação colonial pela funtlação de protecto- 
rados, protectorados cspeciaes, como tliz Cliailley-Berl, 
em que liavia agentes, q i i c ? m - n a c i o n a e s  al!em%ges, 
118m sul)tlilo, i~lleii iác~, inauiqdes-çBRfesignue 
. se invehl - ia iii diinia auloridade pa~-liclila~ dizendo-se-lhes : 

avós soiu os riossos protegidos e liaveis de conservar contra 
todos os compeliilores os Estados, que n6s prolegcrnos e 
40s tluaes suis chefes por nossa conta.)) 

Os pi'oprios jurisconsultos allernáes teem disculido o 
valor desses tratados, cuja utilidatle tein sido todavia 
incontestavel para fa~ci .  valer os direitos da Allemanha 
junto das outras ilações e para a desembaraçar, em grande 
parte, da atlministração indigena. Nesses tratados, em re- 
gra, os chefes indigenas acceilam-o protectorado allemão, 
obrigam-se a i150 fazerem cessões territoi.iaes nem tratados 
com outras potencias sem autorização do imperador, pro- 
Irietlein proteger a pessoa e bens de todos os suhditos e 
protegitlos allemães, concedem-lhes o direito de residencia, 
de apropriação do solo e de exercicio de industria, com- 
prornettem-se a manter a paz e reconhecem a jurisclicção 
imperial para a decisão de questões civis ou criminaes 
entre brancos. Por seu lado o Imperador aiitoriza-os a 
receberem os rendimenlos, estatuidos pelas leis e costu- 
mes tlo paiz, a cobrarem os impostos até entào habitual- 
ineiile pagos pelos subditos allemães e a exercerem a 
jurisdic~ão sobre os iiitligenas. 

A Allemanha procurou por meio desles tratados legitimar 
as suas occupayòes coloniaes, mas não o conseguiu, pois 



todos sabem a imporlancia que se deve attribuir a seme- 
lhantes tratados, obtidos por vezes a troco de 200 espin- 
gardas e tle 2:000 rnarcos em dinheiro ou que um mesmo 
chefe assignava successivainente com agentes allernães, 
francezes e inglezes! 1)e facto, os verdadeirgs lilulos 
juridicos da prol>riedade-<oloiiial (Ia Allemanlia resultam, 
ri%o-ilesses tiatatlns, mas da sua occupação effectiva e dos 
tratatlos tlc tlelimitaçâo de fronleiras celel~rados coin o!- 
tros Estados, por eseinplo, com a Iiiglaterra e com Portu- 
gal com respeito á sua colonia africana do Stid Oeste. 

P~~otcv.t»~.ndos 1-ussos. - Na sua expaii~âo atravez da 
Asia Central a Russia empregou, no emirado de Bokliaja e 
no khariato d&w, um processo semelhante ao prote- 

C_-------- 

ctorado. Pelo tratado de 25 tle aposto de 1872, que pbz 
termo a uma expedição militar, que se Iiavia assenhoreado 
de todo o territorio respectivo, a Russia impoz ao klian de 
Khiva, alem do pagaineiilo tluina contribuição tle grieira, 
a renuncia ao direito de manter rela~ões com os soberanos 
e khans visinlios. O tratado de 24  de setembro de 1873 
impoz um regimen semelhante ao emirado cle Bokbara, 
prohibindo-se a entrada no respectivo territorio a todo o 
estrangeiro não portador dum passaporte russo e instituin- 
do-se a resideiicia permanente dum agente russo na capi- 
tal do paiz. 

Protectorados italianos. - A Ilalia tern alguns protecto- 
rados na cosla Africanado Ocano Indico. 

~rotectovado japonez. - 0 Japão estabeleceu recznte- 
mente o seu protectorado sobre a Coreia. Em seguida a 
guerra russo-.iiiporit~za, fora es1al)elecitlo o protcctoratlo 
japonez na Coreia pelo 11-atatlo tle 23 tle feveieiro tle 1904, 
confirmado por oulro dc 17 da noveinbro do iricsrno arrno. 
Recenlernenlc, e111 scguitla á ab(1icagão tlo irnperatlor 
Yi-Yeung, foi assignado iirn no\  o tralado. Nelle se tlispõe 
que um resideule geral japonez dirigirá superiormerite a - 



atl in-inis tração da Coreia, ficando sujeitas a sua approvaçãc~ 
a I~romulgaçãode i d a s  as leis e decretos e as providen- 
cias referentes a iriteresses iriipoitanles do Estado; Tica 
egualmente sujeita ti approvação do resideiite a norneaçâo 
dos altos furiccionarios. Como se vê, trata 'se dum iole 
gtoiado W r e s s i v o .  - ..G 

Crilica do protecto~cldo. - (Torno se cleduz da theoria 
geral do protectorado e 'do estudo das suiis applicações 
praticás, e incontestavel que o protrclorado não pode 
exislir ou, pelo menos, não pode ser duratlouio, quarido 
na região, em que se tratar de o estabelecer, não concor- 
ram as seguintes condições : 

a) Existencia previa diim Estado sufficieriternente orga- 
nizado, com um poder geralineiile reconhecido, que ofte- 
reça certas garantias de segurança, e cvm baslaiile força 
para que o seu auxilio seja util, sem que ao mesmo tempo 
faça receiar qualquer revolla. Quando os europeus deparam 
com um paiz regularmente organizarlo, dolado duma civi- 
lizaçáo re1ativamr:iite avançada, o prolecloratlo impõe-se 
corilo a unira rorma possivel de coloiiizasáo; 6 o que 
succetle coiii a velliu civilizag.áo cliineza. Qiiaritlo, pelo 
contrario, fallam todos os elernenlos de civilização, como 
succede na Negricia, no Congo ou no Gabão, a adminis- 
tração directa 6 o unico meio de acção. 

6)  Grande superioridade numerica dos intligenas, em 
face duma pequena minoria de europeus. 

c) Força suficiente do governo indigena, por si ou pelas 
suas allianfas, para fazer receiar ao europeu as conse- 
quericias duma mudança brusca i10 accordo eslabelecido, 
perpetrada com o fim de enfraquecer o governo local e 
de Ilie substiluir a aclministraçáo direcla. 

/ - 
S) Formação dum corpo de funccionarios, aptos a pra- 

ticarem o protectorado, o que é bem mais difíicil do que 
atlminis trar direclarnenle. 

DIR., 13.. CAD. i6  



L-c) Respeito do protectorado e justa comprehensão delle 
por parte do governo metropolitano, que infelizmente se 
deixa muitas vezes arrastar pela opinião publica irreflectida 
e pelas Huctuações dos parlidos. 

Estas condições encontram-se na maior parte dos pro- 
tectorados inglezes e, dum modo geral, em todos aquellea 
que teem sido realmente coroados de exito. 

Realizando-se as condições, que acabamos de mencionar, 
é incontestavel que o protectorado offerece apreciaveis- 
vantagens. Tendo, por assim dizer, um comeco modesto, 
o proteclorado permilte exercer uma influencia progressi- 
vamente crescente, que cada vez mais domina a adminis- 
traçao da colonia. É evidente que o proleclorado representa 
uma forma de coloriixaçáo menos brutal do que a simples 
occupação. visto que respeita as autoridades indigenas 
conslituitlas, sobre as quaes apenas cxerce uma tutella. 
Grafas a c ~ l a  collaborayáo com as autoridatles locaes, o 
protecioratlo é um excellente inslrumerito de progresso e 
de c.ivilizagâo, permitlindo realizar reformas e melbora- 
mentos importanles, sem provocar allritos. fi mais facil- 
menle acceite e reconhecido pelas populacões indigenas, 
a queni não causa tanto terror como a occupa~ão violenta. 
O protectorado na apparcncia não altera nada, mas, de 
facto, o agerite europeu dirige os cliefes indigenas, 6 elle 
que ria realidade tem o poder e que prepara gradualmente 
o tlesinvolvimento da influencia europeia, vencendo sem 
grande cuslo as resistencias nacioriaes. 

Chailley-Bert, no seu adiniravel estudo sobre os prote- 
cturados da India ingleza, encarece a erricacia do systema 
mixto de adminislra~ão indigena sob a fiscalização ingleza. 
A administração indigena, com efyeito, 6 mais popular, 
impõe-se mais pelo cerimonial de que se reveste, tem 
processos menos rigorosos e mais accornodados ao espirito 
local, aincla que iiijuslos poi \ czes, respeita mais os pre- 



conceitos e os sentimentos religiosos, ambos tão poderosos 
em povos rudimentares, evita as substituições constariles 
de funccionarios e altende rnais a equidade do que ao 
texto stricto da lei. Emíim, seguiido Chailley Bert, á com- 
binação da adminislrasáo indigeiia com a fiscalização eu- 
ropeia pode-se attribuir uma triplice utilidade : 
)?a) Perrnitte educar os principes indigenas, desinvolvendo 
a sua capacidade administraliva. O principe, sabendo que 
s6 conseguirá conservar o potler administrando bem, 12 o 
primeiro a pedir o auxilio de funccionarios europeus com- 
petentes, que o educam e o tornam apto, se não a dirigir 
pessoalmente os diversos servisos, pelo menos a saber 
como elles tlevein ser dirigidos. 

b) Permitte educar os povos, o que os europeus tlirecta- 
ente nunca seriam capazes de fazer. Os eurol)ciis eslâo L- 

tlernasiadamente apartados dos indigenas e por isso luctam 
com grarides rlifficuldades para os co~nprelienderem e por 
elles serem comprehendicios. Assirn é que na Iridia codigos 
elaborados por liomens dos mais eminentes sO parcialmente 
foram adoptados pelos governos indigcrias. K natural C que 
assim succeda, porque entre os europeiis e os iiidigenas 
lia uma completa divergencia quanto aos principias funda- 
mentaes; por exeniplo, a egualtlade, em que se fundam 
todas as legislações europeias, seria para os indios um 
absurdo iriconcebivel. 

9, c) A autoridade dum principe indigeria, em regra, da 
esma raça e religião dos seus subditos e auxiliado pelos 

mais nolaveis dentre elles tem uma base mais e s t a ~ e l  do 
que um simples governo europeu. A propria parcialidade 
das auctoridades locaes, a que os europeus se mostrariam 
naturalmente adversos, é necessaria para angariar adeptos 
e defensores, consolidando assim a autoridade governa- 
tiva. 

Alem destas vantagens primaciaes, que largamente estu- 
. . 



damos, ainda outras resultam tlos protectorados. Citare- 
mos, em especial, as seguinles: 

a)  Facilila as experiencias sociaes, porque as medidas 
goverriamenlaes podem ser mais facilmente alteradas ou 
revogadas no protectorado do que na administração di- 
recta. , 

, b) Comquanto não Iiaja entre elles uma opposição radi- 
cal, é certo que o spslema do prolectorado é mais facil- 
rnerilc lolerado pelos poderes rivaes do que o systema da 
ailminislragão directa. 
, c) N o  contiiieritc africano o protectorado não esla sujeito 
i contlisão da elfectividade da posse, exigida para a sim- 
ples occupag%o pela conferencia de Berlim. 

r d )  Economicameiite tem o protectorado a vantagem de 
n5o aggravar taiito os encargos do orçamento metropoii- 
tano, como as outras formas de coloniza$ão. 
,L c) Nas regiões coutiguas as colonias de adn-iinistra$ão ' 
ilirecta 6 varitajoso manter os estados iridigenas, como 
valviilas de segurança, para onilc emigra a iiiiiioria de 
descoritenles, que sempre existe e que, por vezes, se torna 
tão pre~utlicial. Esses individuos, que seriam í'autores pro- 
vaveis de corispirações e de deaorilens ern territorios di- 
rectanierile sujeitos aos europeus, loriiam-se quasi inoffen- 
sivos nos estados indigenas, onde, de resto, são cuidado- 
samciitc vigiados. 

/) Em tempos de agitação, os protectorados servem de 
anteparo, dividindo e quebrando o irnpeto dos revoltados. 
fi o que succede na India ingleza, onde, alem disso, pelas 
naturaes clivergencias tlos principes indigenas, não sujeitos 
a um impulso commum, não ha a receiar uma união de 
todos os dominados conlra os dominadores. 

g) Rvitando as guerras violentas de occupação e garan- 
'tinila. por consequencia, a conservaç2o integral das raws 

indigenas, o protecloratlo iriaiilem a mão d'obra local 



sufficiente, o que representa a satisfação duma das mais 
fundamentaes esigcncias da colonizagão. De resto, ja hoje 
não ha entre os incligenas o terror supersticioso, que 
outr'ora lhes inspiravam os europeus, de modo que as 
violencias coloniaes j á  não se praticam com a antiga faci- 
lidade e impunitlade. 

Em conclusão, 6 incontestavel que o protectorado ofie- 
rece em muitos casos vantagens relevantes. l? por isso 
que alguns auctores, como Vibert, chegam a prophetisar 
que o protectorado sera, sempre que seja possivel, a 
ultima palavra da colonização pratica c10 futuro! 

Este enthusiasrno pelo protectorado tem gerado, por 
vezes, censuraveis abusos, havendo protectorados estabe- 
lecidos por simples agentes, não do Eslatio, mas de com- 
panhias e protectora~los constituidos sobre tbliefes de lribus 
africanas, sem que elles realmente saibarri de que se tra- 
cta. O proteclorado colonial tem sido assim sopliisrnado na 
pratica, náo tcntlo já quasi nada de commum corn o pro- 
tectorado do direito das gcntes 

Nestes casos lia, como diz Clikradame, p- 
rado-, em que, ein vez de se fallar em protectorado, se 
deveria anles dizer que o Estado estende a sua protecção 
a certos indivitluos, ou sejam o particular ou a companhia, 
que emprehenderarn a colonização, ou o chefe indigena, 
com quem foi celebrado o tratado. Cliegou-se a attribuir o 
exercicio da soberania a. individuos, que não representam 
o Estatlo protegiilo, visto que elle, de facto.  ião exisle, 
sendo simples delegados do Eslado proteclor iio territorio 
que se diz prolegido. por isso que alguns auclores alle- 
mães, como Stengel, declaram francaineiite que os prin- 
cipes protegidos se tornam pelo protectoratlo subdilos do 
Estado protector, sobre os quaes este exerce a sua aucto- 
ridade direclamente e com as nni(-as reslricções, que 
porventura constem dos tratados celebrados com os chefes 



indigenas. Esta doutrina mostra bem quanto se acha trans- 
tornado e degenerado o verdadeiro conceito do protectod 
rado (1). 

ESPIIEI~AS DE INFLUENCIA. - A  espliera de influencia é 
uma forma de colonização moderna, que se desenvolveu 
depois da conferencia de Berlim (1  884- 2 885). 

Stengel define as espheras de influencia: a territorios que 
devem ainda sei' adquiridos por um Estado como colonias 
ou como paizes protegidos, mas a adquisição dos quaes 
esse Estado tem um direito certo reconhecido por con- 
tractou. Mondaini diz que a esphera de influencia duma 
potencia é o territorio, qiie lhe é reservado, quer para o 
exercicio actual da propria actividade economica ou colo- 
nizadora, quer para uma eventual occupação futura. 

Segundo Reinsch a esphera de influencia deve ser con- 
siderada comi urna porção de territorio, dentro do qual 
um Estado, em virtude de tratados celebrados com os 
poderes coloriiaes visiuhos, gosa do privilegio exclusivo de 
exercer influencia politica, de concluir tratados de prote- 
ctorado, de obter concessões industriaes e de eventual- 
mente sujeitar o referido territorio ao seu poder directo. 

Os tratados, que eslabelecem esplieras de influencia, 
não conferem direitos de soberania ou de protectorado, 

( i )  Rivier: Principes dzd droit des gens, vol. 1, pag. 89; Thozee : 
ob. cit.,  pag. 624; Ch:iilley-Bert: Les prolcclortrts l'lndc britan- 
niqrce no Compte-renrlu de la session de l'lnsfitztl colonial inlernatio- 
riu1 t ~ ~ z u e  a B~su.celles en 1899, pag. 366; Nys: Le droit interna- 
tional, vol. 11, pag. 80; lleirisch: 06. cit., pag. IO9; Chbradanie: La 
colonisalion et les colonieu allcmandes, pag. lG9; Sr. Dr. Villela : 
Difaeito inlerizacionitl (Lic~óes de 1905-1906), pag. 359 e seg.; Sr. 
Dr. Mariroco: 06. cit., pag. 50; I 'eti l:  06. cit., vol. I, pag. 1; Girault : 
ob. cit., vol. 11, pag. 637; Siger : ob. cit.,  pag. 15.5; Vibert: ob. cil., 
vol. 11, pag. P3. 



dando unicamente a faculdade de os vir a adquirir dentro 
tia area designada, o que não impede os Estados não 
contractantes de penetrarem na area da esphera de influen- 
cia e de ahi expandirem a sua acção. Assim a esphera de 
influencia não é, a rigor, uma colonia, mas apenas uma 
especie de reserva para o desenvolvimento colonial futuro, 
cuja conservação é garantida pelo direito das gentes. A 
esphera de influencia é geralmente constituida por terri- 
torios contiguos a uma colonia, cuja melropole deseja evi- 
tar o estabelecimento doutros Estados em regiões, que por 
ella poderáo ser mais tarde annexados ou que, pelo scu 
valor estrategico, dariam ao seu occupante uma situação 
militar preponderante. O tratado gerador duma esphera 
de influencia tem como elemento essencial a clausula, pela 
qual os contractantes se obrigam a não se engrandecerem 
alem duma determinada fronteira, para aquem da qual o 
I{stado privilegiado fica tendo a mais completa liberdade 
de acção, comquanto subordinado sempre as normas do 
direito internacional. 

Para fazermos uma ideia justa do que seja uma esphera 
de influencia, basta lermos o tratado que a estabelece. 
Assim diz o preambulo do nosso tratado de i i de junho 
de 1591 com a Inglaterra: a s .  M. F. e S. M. a Rainha da 
Iiran-Bretanha.. ., no intuito de regular definilivamente 
a delimitação das suas respectivas espheras de influencia 
e animados do desejo de assegurar as rela~ões de ami- 
zade entre as duas potencias.. . n ;  segue-se o texlo do 
tratado, que diz rio seu art. 8,': #Cada uma das potencias 
obriga-se a não intervir na esphera de influencia respecti- 
vaineiite determinada á outra. Nenhuma das potencias fará 
adquisições, celebrara tratados, acceilará direitos soberanos 
ou protectorados na esphera da outra. Fica entendido que 
riem companhias, nem particulares, dependentes duma das 
potencias, poderão exercer direitos soberanos na esphera 



reconliecida a outra, a não ser ,que para isso tenha o 
consentimento  desta^. 

Semelhantemente dispõe o tratado franco-allemão, de i 5 
de março de 1894) o seguinte, no seu art. 2.':-a0 governo 
francez e o governo allemão tomam o compromisso reci- 
proco de não exercerem nenhuma acção politica nas esphe- 
ras de influencia, que se reconhecem. Pica entendido que 
cada uma das partes se inhibe de fazer adquisições ter- 
ritoriaes, de concluir tralados, de acceitar tlireitos de 
soberania ou de protectorado, de contrariar ou dtl con- 
testar a influencia da outra potencia na zona que lhe é 
 reservada^. 

Alguns atictores consideram duas formas de esphera de 
influencia: d s o l u l a  e relativa. Na primeira ha a concessão 
dum con,juncto de privilegios sobre um territorio, feita 
pelo Estado que soljre esse territorio exerce direitos de 
soberania, sendo, portanto, valida para totlos os Esta- 
dos; a segunda funda-se num tratado entre dois ISstados, 
nenhum dos quaes poderia, a rigor, dispor do terrilorio 
de que se trata e, portanto, s6 para esses Estados tem 
valor. A primeira forma encontra-se principalmente no 
Extremo-Oriente; a segunda forma é vulgar ria Africa e 
na Oceania. 

A maioria dos auctores altendem, porkm, ao fim que 
teem em vista a creasão das espheras tle influencia, dis- 
linguindo a esphera de iiiílucricia propriamenle dicta, com 
uiri fim polilico, c a t:splici~a dc irileresse, com um fim . 
econoniico ou cominercial. Assini, na primeira rorma, ha 
o esercbicio, em maior ou merior grau, tluma acsão politica, 
ao passo quc ria seguntla lia apciius a explora~io material 
e commercial clum teri.ilorio. 

Entre as duas divisões lia uma clara correspondencia. h 
espliera de interesse, cuja area continua sujeita a sobera- 
nia do 1Sstado a que pertmce, caberido apenas ao coloni- 



zador o exercicio de certos direitos e privilegios, taes 
como a exploração de minas e a construcção de caminhos 
de ferro, corresponde i esphera de influencia absoluta. 
A esphern de influencia politica corresponde, por sua vez, 
a esphera de influencia relativa. Como, porém, 6 a segunda 
classifica~áo a mais geralmente usada, toma-la-hemos como 
base da nossa classiEcação. 

Espheras de inpwncia. - 0 systema das espheras de 
influencia, na sua forma politica, é geralmente chamado 
Itinterland, pois que consiste em fixar uma linha topogra- 
phica, para cada lado da qual pertence a um dos Estados 
contractantes a adquisição da soberania e a instituição de 
protectorados. Assim a esphera da influencia é, para cada 
Estado, o hinte~land, isto 6, o territorio situado para traz 
da linha convencional. 

Esta palavra hinte.rland designou outr'ora o fundamento 
duma doutrina, segundo a qual o paiz, que se assenhorasse 
duma costa, podia ampliar indefinidarnentc o seu dominio 
pelo interior do paiz correspondente a dita costa. Assim o 
liintzl-krnd significa, a rigor, o bmk country dos inglezes, 
o territorio que fica para traz da costa. Mas na actualidade 
o hi~zto.lnncl 6 considerado como simples sinonymo de 
esphera de influencia, comquanto esta não tenha, e claro. 
como condição essencial, uma posse da costa. De modo 
que a palavra llintwland pode ter dois sentidos, ou signi- 
fica o prolongamento para o interior, até ao limite dos 
dominios doutro Estado, dum territorio occupado na costa 
ou significa uma região, cujo dominio foi attribuido ou 
rcconhccido a um Estado, em virtude dum tratado. 

' 

Segiintlo hlondaini, o que caracteriza as espheras de 
influencia, taes como teem sido estabelecidas pelos tratados, 
é a pi-ohibição reciproca de as duas partes contractantes 
poderem fazer adquisiçòee territoriaes, uma na esphera da 
outra, de concluirem tratadas, de acceilarem direitas de 
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soberania ou de protectorado e de estorvarem e contestarem 
a influencia, uma da outra. A esphera de influencia não exige 
a posse effectiva, cuja e x m ã  t r a i i c r i a  numa - .  colonia, geJld~ asairn uma f n r m a e a l ,  

Não involvendo posse effectiva, é, claro que tambem não 
da logar á creaçgo dum machinismo governalivo. Deste 
modo a eephera de influencia, visando sobretudo a impedir 
o exerdicio da acção polilica durn outro Estado numa deter- 
minada zona, é uma inslituição de caracter predominante- 
mente negativo. 

claro que enumerámos apenas as caracterislicas essen- 
ciaes da esphera de influencia, pois esta pode ter uma 
latitude muito diversa e applicar-se a uma grande variedade 
de relaçóes. 

Como se deduz do que temos dilo, a esphera de influencia 
destina-se, não a fixar as fronteiras, seguntlo a posse actual, 
mas a fixar os limites do dominio para o futuro. 

- DO que fica exposto egualmente se deduzem já as diít'e- 
renças fundamentaes entre as colonias propriamente ditas 
e as esplieras de influencia, pelo que respeita á exiutencia 
ou a falta da posse effecliva e de organização administrativa 
e ao caracter presenle ou futuro da occupação e conse- 
quente soberania. Alem disso as esplieras de influencia 
distinguem-se ainda fundamentalmente das colonias por 
serem fixadas por corivenções intcrnacionaes e terem 
caracter internacional, visto se referirem ás relações entre . 

dois Estados. 
O fim do hinlcr.lunt1 politico, generalizado pelo uso e 

juridicamenle consagrado depois da conferencia de Berlim, 
consiste principalmentc ern evilar c:onfliclos entre os Eslados 
na' sua expansão colonial, demarcando a cada um o seu 
campo de accáo. Corn eíi'eito, para evitar os confliclos inter- 
nacionaes violenlos, a diplomacia iriveritoii dois processos : 
o de dec!arar neutros, isto 6 ,  insusceptiveiu de occupação, 



certos territorios e o dc fixar a area de expansão de cáda 
Eslatlo pelo systema do hintel4a1zd, que lhes permitte consti: 
tuirem protectorados ou estabelecerem a sua occupação em 
certos territorios nullius. Assim, evitando contendas sobre 
a prioridade da occupação, o systema das espheras de 
influencia permitliu effectuar pacificamente a parlilha da 
Africa. 

blas o systema das eapheras de influencia teve uma con- 
sequencia necessaria: não tendo os Estados conlractantes 
de provar a effectividade da sua occupa~ão sobre as regiões 
abrangidas na sua esphera de influencia, tornou-se a posse 
effecliva uma condição dispensavel da occiipa~ão. Se este 
não foi urn dos intuilos do systema, foi pelo menos uma 
conseque~icia irievitavel delle; mas o facto do seu uso s6 
se ter generalizatlo, depois da conferencia de Berlirn ter 
exigido a effectividatle da posse na occupação, leva a cr6r 
que esta vantagem do systema não passou despercebida 
áquelles que o applicaram. Na verdade, este systema é 
duma grande commotlidaiie; graças a elle, determinam-se 
anlecipadamente os territorios, em que se hão-de fundar 
colonias ou protectorados, e o Eslado, que aliás não tem 
auloritlatle nenhuma sobre elles, vae lentamente preparando 
a sua transformação. Assim os Estados europeus poderam 
adquirir (lireitos sobre vastos territorios, que seriam inca- 
pazes de occupar elTectivamente, desde logo. 

E cerlo que os tratados de hinterland s6 obrigam os 
Estados signatarios e nâo impedem um terceiro Estado de 
adquirir leriilorios, referidos nesses tralados, mas sobre 
os quaes não exista uma occupação effectiva. fi claro que 
se um Estado, não teiido estipulado no tratado conetitutivo, 
occupar o terrilorio abrangido na esphera de influencia 
doutro Estado, ficará soberano desse lerritorio: um tratado 
eiitre doisEslados não pode obrigar os demais a respeitarem 
uma occupação íicticia. 



Mas a generalização destes tratados tem sido tal que 
hoje a Africa esta na sua maior parte dividida em zonas 
de influencia de Portugal, da França, (Ia Allemanha, da 
Inglaterra e da Italia. Natural é, pois, que haja sempre 
uma resistericia collectiva (10s Eslados, que se atlribuam 
espheras de influencia, contra aquelles que pretendam des- 
conhece-las. Sendo interessado cada um dos Estados, se- 
nhores de espheras de influcncia, em que sejam respeitadas 
as dos outros, a fim de ficar bem garantido o respeito pela 
sua propria, o syslema goza por esse facto duma grande 
estabilitlade. Portanto, e a parte o respeito pelos direitos 
adquiridos em terrilorios effectivamente occupados, 6 incon- 
testavel que as terceiras potencias ou teem de se sujeitar 
a desistir da coloniza~áo de territorios, alias realinente 
~ Z U . I I Ê U S ,  O U  correm o risco de se envolver ein grave 
confliclos inlernacionaes. Ile facto, pois, não ha duvida que 
o direi10 internacional alcansou um meio tle sopliismar o 
principio, que faz depender a legitimitlade da occupação da 
effectividade da posse. 

R claro que a esphera de influencia tende, em todo o 
caso, a dar logar a uma occupação elrectiva ou ao estabe- 
lecimento diim protectorado, como jii dissémos. A transfor- 
mayão da esphera dt: irifliiericia em simples protectorado 
tem a vantagem de evitar quaesquer attritos com as ter- 
ceiras polencias, sem do mesmo modo exigir a cffectividade 
da posse. Esta transformação é de mais a mais muito facil, 
visto que para o reconbecimenlo dum prolectorado colonial 
apenas se exige a declarasão unilateral da polericia inte- 
ressada; não é de admirar, por isso, que alguns tratados, 
como o da Inglalcrra com a França, de 10 de agosto de 1889, 
empreguem indifieicnleinerite os termos de prolectoratlo 
e de espliera de influencia. 

O desirivolvimento do systema das esplieras de inflhencia 
foi, de resto, naturalmente imposto pelas condições actuaes 



da colonização. No fim do seculo xrx, emancipada a America 
e occupada a Asia e parte da Oceania, a Africa era quasi 
o unico campo aberto a colonizaçao dos europeus, comquanto 
a sua situação geograpliica, a insalubridade do seu clima 
e a ferocidade dos seus habitantes toriiasse impossivel a 
effeclivação rapida da sua occupação. ,l occupagão lcnla, 
pelo caminhar progressivo da civilizagáo da orla marilirna 
para o interior, orerecia, porém, o perigo cle se poder ser 
precedido por outros, tanto mais para temer em face da 
altitude geral dos povos europcus dominatlos por insaciavel 
ambicão. Por oulro lado, o capital, designadamente pela 
construcção de caminhos de ferro, permittia explorar re- 
giões ainda não realmente occupadas. A ideia de um 
besmembramento Iheorico da Africa, unico possivel e até 
facil, pelo estado de civilização rudimentar e de fragmen- 
tarissima divisão dos seus habitantes, iinpoz se aos Esiados 
colonizadores mais poderosos. Eram estes demais a mais os 
Eslatlos, que, opprimindo os fracos, clispuiiham discricio- 
nariamenle das terras e dos mares, o que Pacilitava con- 
sideravelmenle a realização do seu plano. Assim appareceu 
e em breve se geiieralizou o emprego tlo systcrna das 
espheras de influencia. 

Não s6 a Africa suscitava a cubiga dos insaciaveis colo- 
nizadores; até os recifes de coral da Oceania eram suffi- 
cientes para fundar colonias e, por isso, tambem nessas 
regiões loriginquas vigora o systema das espheras de 
influencia. A China apresenta egualmerite vestigios delle. 
fi que, na verdade, os antigos syslemas de coloiiização 
tiriliam-sc [ornado lenlos em demasia, em face do desin- 
volvimerito da iritlustria e do commercio e dos prugressos 
da civilização geral; assim a lodos os Estaclos se impoz a 
necessidatle de recorrer a um processo novo e rapido, 
comquanlo artificial, de coloriização. 

0s Iralados, que estabelecem espheras de influencia, 



devem ser interpretados restrictivamente, visto que envol- 
vem renuncia de direitos. Assim enlende-se que um Estado 
contraclante não pode occupar a espliera de influencia por 
elle reconhecida, mas pode adquirir iridirectamente o res- 
peclivo lerritorio, por exemplo, por cessão tlum terceiro 
Estado. 

Como já temos dilo, é sobretudo na Africa que teem 
sido estabelecidas modernamenle as esplieras de influencia. 

Com esle fiin fizeram-se os seguintes tratatlos: a)  Entre 
a Inglaterra e a Allemanha a 25 de abril de 1885, referente 
6 Africa do Sud-Oeste; - em abril de 1886, delimitando 
as respeclivas espheras &e interesse no Pacifico; -a  27 de 
jullio de 1886, referente aos Camarões e ás colonias ingiezas 
do Golplio tla Guiné; -a i de jullio de 1890, acerca d8 
Africa Oriental allemã e de Zanzibar. Esle tratado amplipu 
até ao Congo o hintwland allemão, em que se tinham dado 
já varias invasões das cclmpanliias inglezas, e reconheceu 
o protectorado da Inglalerra sobre Zanzibar e o sultão de 
Vitu; neste tratado a Inglaterra cedeu a Allemanha a ilha 
de Helgoland a troco de territorios africanos; - a 15 de 
novembro tle 1893, fixando as espheras de influencia allemã 
e irigleza iid Africa central, a primeira nos Camarões at4 
á niargem sul do lago Tchad, comprehendendo o Sokoto 
Orierilal a16 ao Bdhr-el-Gazal, e a segunda abrangendo as 
regiões contiguas ao Sudâo egypcio, islo é, o Darfour, o 
Kordofari e o Ualir-el-Ga~al; - a 23 de fevereiro tle 1901, 
relativo a regi50 dos lagos Nyassa e Tanganyiia. 

b)  Entre a Inglaterra e a França: a 10 de agosto dc 1889, 
referenle ás possessòes respectivas na Africa Occiderital; 
-a 5 tle agoslo de 1890, attribuinilo a Iiiglaterra todo O 

Sokoto, tendo o respeclivo ltinte~la?zd, como fronleira 
septentrional, uma linha tlo Niger ao Tcliad, e relalivo ao 
dominio fraricez na Algeria e em Madagascar; - a 15 de 
janeiro de 1896, relativo ao Siairi ; - a 1 4  de junho 



de 1898, referente a região do Niger: -a 21 d e  rnareo 
de j 899, provocado pelos acontecimentos de Fachoda, 
fixando os limites dos dois Eslados no Sudão Oriental; - 
de 8 de abril de 1804, contendo uma declaração acerca 
de Marrocos, que representa uma forma de acção polilica 
ainda mais attenuada do que o estabelecimento de espheras 
de influencia. Neste tratado a França obriga-se a não alterar 
o regimen politico de llarrocos, mas a Inglaterra reconhece- 
lhe o direito, como potencia limitrophe, de olhar pela 
tranquilidade tlo paiz e tle o auxiliar em todas as reformas 
econoniicas, administrativas, financeiras e militares de que 
elle carecer. 

c) Entre a Inglalerra e a Russia: de 11 de março de 1895, 
' 

delimitando as respectivas esplieras de influencia na região 
dos Pamires; -de 31 de agosto de 1907 estabelecendo 
a zona de influencia ingleza na Persia, -limitada por uma 
linha que vae de Kasri-Ghirin, por Ispahan, Iezd e Knakh, 
até a fronteira persa, no ponlo de intersecção das fronteiras 
russa e afghan, a zona de influencia russa - limitada por 
uina linha que vae da fronteira afghan por Gasik, Birdjend, 
Kerman a Bender-Abbas, - e  creando enlre as (luas mnas 
de influencia uma zona neulra; o mesmo tralado &Figa 
os dois contractantes a não exercerem a sua influencia no 
Thibet e junto a elle foi publicada uma carta do ministro 
inglez, Sir Edward Grey, resalvando os direitos especiaes 
da Inglaterra sobre o golpho Persico. 

d) Entre a França e o Congo a 22 de novembro de 
,1885, delimitando as fronteiras do Estado independente e 
as das possessões francezas na regiáo de Manyanga; - a 
29 de abril de 1887, delimitando as fronteiras do Estado 
independente e as das possess6es francezas ao lado do 
Oubairgie. 

P )  Enlre a Inglaterra e a Italia a 24 de março de 1891, 
clelimilaiitlo as respectivas espheras de influe~tcia na 



Africa; - a 15 de abril de 1891, referente á Africa 
Oriental. 

f )  Entre a França e a Allemarilia a 24 de dezembro de 
1885, referente ao Corigo francez e ao Camerum allenião, 
á colonia de Togo e á Oceariia; -a 15 de março de 1894 
flxando o lirnite dos llinte~laluls allernão ' e francez, na 
regiào do lago Tcliad, a 12'-40'. Lsle tratado, restringindo 
o liinterland allemão fisaclo pela convenção ariglo-allemã 
de 15 de novembro de 1893, revelou claramente que essa 
ci)nvenyão não era obrigatoria para a Franca. 

y) /!Entre a França e a ilcspaiiha por uma convenção 
addicional ao trataclo franco-inglez de 8 de abril de 1904, 
ao qual a Hespanlia deu a sua adliesão formal. 

ir) Entre a lriglaterra e o Corigo a 12 de maio de 1894, 
delimitando as respectivas esplieras de influencia. 

i) Entre Portugal e a França a 12 de maio de 1886. 
Neste tratado a França reconliece como espliera de influeri- 
cia portugueza os territoi.ios, que separam as colonias de 
Angola e Mosambique, c (iljriga-se a não exercer a sua 
influencia'denlro dos liniiles da Guiné porlugueza. Por seu 
lado, Portugal reconhece o protectorailo tla França sobre 
os territorios de Fula-Djallon, tal como fora estabelecido 
pelos tratados celebrados em 1881 eutre o governo francez 
e os almanys de Futa-Djallon, obrigando-se, porém, a 
Franca a náo modificar o tralamenlo concedido, desde 
antigos tempos, pelos referidos almanys aos subditos por- 
tuguezes. (Carta Regia de 23 de agosto de 1887). 

j) Entrc Porlugal e a Allemanlia a 30 cle dezembro de. 
1886. Neste tratado a Allemanlia recoiiliece a Portugal o 
direito de exercer a sua iiilluencia no lerritoriu, que separa 
as suas colonias de Angola e hloçarnbique, sem prejuizo 
dos direitos ahi adquii-idos por outras polencias, e obri- , 
ga-se a não adquirir teiritorios, a não acceitar protecto- 
rados e a náo oppôr obslaculos a influencia porlugueza 



dentro da referida zona. Portugal reconhece a esphera tle 
influencia. allernã no sud-oeste da Africa e toma com 
respeilo a ella as mesmas obrigações eslipuladas para a 
Allemanha. (Carta Regia tle 14 tle julho de 1887). 

k j  Entre Portugal e o Estado do Congo a 25 de maio 
de 189 1,  delimil:intlo a.; frontkiras tlo Estado Indepentlcrite 
e os da esphera tfe influencia portugiieza lias terras tla 
1,unda (Carla Regia de 16 tle jullio tle 1891). 

1) Entre Portugal e a Inglalerra de 1 1  de junho tlci 1891, 
limitando a esphera t l  iiilliieiicia porlugueza, ao sul do 
Xambeze, ao sul de Loureriço Marques e na Africa Ceiitral, 
e reconhecendo a espliera de influencia ii~gleza. Os dois 
coiitractantes obrigain-se a iião fazer adquisições, a rião 
celebrar tratados c a iião act:eitareiri tlireilos sol~eraiios 
ou proleclorados na espliera de influencia alheia, iião 
podendo niesmo os particulares ou companhias, tlepen- 
(lentes tlum (10s Eslatlos. exercerem direitos soberanos lia 
esphera de infliieneia tlo oatro, sem conseritimc.nto deste. 
Foi este o tratado tle trisle menioria, (pie tanto rios preju- 
dicou, separantlo as iiossas possessões da cosia Oriental (Ias 
da costa Occidetital (Carta Regia de 27 (I(: juiilio tle 18!)1). 

Como acabamos Je  ver, são ia bem nuinerosos os 1i.a- 
tados conslitulivos de espliei*as de irifluericia. Mas, alem 
disso, lia ainda regiòes ein que alguiis Esta~los aspiram a 
crear novas esplieras de iriíiucncia; é o que succede na Asia 
Menor e na Syrin, I~ern coiiio iia China. Assim a Cliiiia 
c.omproinelleu-se com a Iiiglalerra a não alieriai. a nenhuiii 
oiitro Eslatlo a provincia rlo Yang izé; egiial compromisso 
tomou com a Iriglaterra e a Franca quanlo a provincia de 
Yiin-iiaii e aiiitla corn a Allemanha. a Riissia e o Japão, 
i:oin referencia a oulras regiUes. E claro, lotlavia, quc: 
c:sles tralatlos não se potlcm coitsitlerar roino lratatlos 
conslituiivo; rle espheras tle inf1uerit:ia. 

Alas qiie juizo devemos ncis fazer (leste zysleina tlas 
l)lli., 4:j.' I X D .  18 



esphrlras dc influencia? Não podemos contestar a sua 
legitimitlade em face do direito inlerriacional. Mas, sendo 
legitimo, sera vanlajt!so ? 

O defeito principal de syslema cotisiste na restaurayào 
do principio da occupação ficlicia, que consagra. Mas ellr 
tem o apreciavel effeilo de tliminuir os casos de conflictos 
ou mesmo de guerras enlre os Estados, fixando antecipa- 
damente limites á expansão da aclividade colonizadora dos 
differentes povos. Para corrigir o seu principal defeito 
seria conveniente firmar o principio de que o hinte~lwú 
politico só (leve ser reconhecido legitimo, nas relações 
com terceiras potencias, ate onde o defeiitla uma occupa- 
são eff'ecbliva. 

l~sp11~1~usdde interesse. - A espliera tle interesse consiste 
lia atli.ihuição a um Estado iiurna cerla região, com exclu- 
são de lodas as outras, clalgu~nas concessões economicas, 
como a exploração de minas e a conslrucção de caminhos 
de ferro. Formam-se assiin monopolios regionaes, em pro- 
veito dos Estados de civilização europeia e do Japão, que 
aiilecipadameiite tlividem o territorio enlre as varias con- 
correncias ec.oriomicas. A espliera de interesse resiilla dum 
tratado entre o Estado soberano clo respectivo territorio e 
o Estado coriceesionario, mas pode ai~itla ser como que 
roriíii'rnada por tratados eiitre esle segundo Estado e ter- 
ceiros, que se obiigairi a iião obter eguaes concessões 
iiua ~nesinos lerritorio>. 

Sa politica iriteriiacioiial lia duas correntes: uma, - cha- - 
inatla a polilica da porta a k r l a  e tleleiidida pelos Eslados- 
Unitloa, pela Inglaterra e pelo Japão, segundo a qual os 
capitaes, o commercio e a iiitluslria tlc lotlo,s os Hstatlos 
(lerem ser livrernriite exercidos ou crnprtbgados no Ex- 
Ii~eino-Oriente; oulix, t!o-esphei.as tle ii~fluciicia, a que 
coi~respondern a!: e2ylieras (te - interesse. e que é cleferiilida 
pela França e pela Iiussia, segiiiido a qual cada E.;tado - 
-- - --- 



deve poder exercer o commercio e a industria e empregar 
os seus capitaes exclusivamente iium dado territorio. 

Até a guerra russo-japoneza prevaleceu no Extremo- 
Oriente o primeiro systema, mas, tlepois de evidenciada 
a fraqueza tlo vellro imperio, deu-se a preferencia ao 
seguntlo systerna, fazendo-$e conc~ssõcs ainda aos Estatlas 
que as impugnavam. como unico meio de manter o equi- 
librio tlentro do riovo regimen. A politica de porta-aberta 
iitvolre o respeilo pela integridade territorial da China; a 
poliiica da.; espheras tle influencia respeita apparentemente 
essa integi.idatle, rnas, dc faclo. pi-epara o seu desmern- 
hramento, por meio da futura occupação etrectiva tlas 
aorias, hoje apenas exploratlas economicarnenle. Compre- 
Iientle-se que a primeira solução convenha aos paizes, que, 
pela sua pi~eeiiiiiieiicia fabril, lucram com a concorrencia, 
como a Inglalerra, e que a segunda seja preferida pelos 
pai~es,  que, sentlo economicamente pobres, só podem pro- 
gredir a ~ombra  dos monopolios, como a Russia. 

~ o r k n t o ,  a esphera rle interesse, rnórmente quando 
confirrnarla por tratatlos entre o Estado concessionario e 
terceiros ~ s t a d o c  representa uma forma tle occupação 
t:coriomica, em certo modo preparaloria tlurna futura an- 
riesação. Assim este systema pode ser consitleratlo como 
um meio cle occupar suave e juritlicarnerite os 1eri.itorios 
asialicos. 

O primeiro exemplo tla insliluição tlurria espliera tle inle- 
resse encontra-se iio lratatlo secreto de oulubro de 1895, 
pelo qual a Cliiria concedeu a Russia o direito tle fazer 
passar pela \laritlchiiria o camiriho cle ferro 'i'rarisiheriano. 

Kste tratatlo foi confirmatlo por iim outro, provavelmente 
celebrado em 1898. pelo qual a liiglaierra se ol~rigava 
para com a Russia a renunciar a toda a concessão tle 
camiriho.; tle ferro na Alantichiiria, 1o;nantlo a Russia egual 
comproniisso quanto ao l ang-tz6. 



O systema tias: esplieras d e  inleresse 6 incontestavca I 
irieriie legilimo, em face do ilireilo internacional, pois, - I  

iim Eslado tem o direito d e  alienar uma fracçâo do se i i  
leri.ilorio, por maioria de razão tem o direito d e  declar;ti 
uma parte delle propria para o desinrolrimento da  acliii- 
dade dum nutro Estado. Sob o ponto de  vista economic-o 
6, porém, tliscutivel o valor desle systema, violentameiiit. 
alacaclo pclos ~~ur t idar ios  do regimen da  porta-aberta. A! 

esphera d e  interesse, excluindo a aclivitfacle economicil 
dos Estados de certas regióes, ern provei to exclusivo duiit 
s6 concorrente, reduz-se em ultima analyse a restauragão 
do anligo monopolio colonial. Ora, sendo a ~ s i m ,  não potlv- 
mos deixar de  reconl~ecer que o systema exclusivista das 
esplieras tle iriteresse conliaria as ac'lilac. teiitlrncios t l  I 

politica coloiiial I ~ e m  erile~itlida. 
Consítleratla como um inrio iritlirecto de  preparar a 

conquisla tle territorios sujeitos a uma soberania regular- 
rnerite organizada, a esphera de interesse iião pode tieixai- 
tle ser  encarada como injusia e contlernnarel. Só eera 
legitima, quando se mantenlia sempre com o seu caii.aclei. 
de. simples hinte~./nnrl ecorio~nico (1). 

C~ssões POR ARRENDAME\TO. -Alem dos typos de  colo- 
iiias, j á  esludados, lia outros ainda, ym dos qiiaes 6 cons- - -- - 
liluitlo pela occupação de  territorios alheios, a titulo de  
aicndamerilo. 

Ha exemplos, i150 muilo recentes, d e  semelhaiites occu- 
payóes, e m  que se  tratava de  coiicsessões l~ouco extensa?, 
relevando tlo direito privado, mais do que tlo direito 
publico. I? este ainda o caracter (Ias cessões de territorios 

( i )  Cheradanie : o11 (.&I.. pag. (93; Sr. Lir. Ilarrioçu . U ~ I .  ('a1 , 
11:ig. 58; ' iys: oh. cil., vol. 11, pag. 98: Hainscti: ob. UI..  pag. 95: 
Hivier: 06. cil., vol. I, pag. I i i ;  Sr. Di.. Villrl:~: nh. cit. ,  pag. 353. 



feitas pela Inglaterra á Franca na região do Niger, em 
vil-tutle do tratatlo de 14  de junho de 1898. As clausulas 
deste tratado teem toda a apparencia durn simples con- 
tacto de arrendamento entre particulares, estipulanclo-se 
designadadente que o territorio cedido ficara sujeito As 
leis em vigor no protectorado inglez do Niger. 

Te1.e o mesmo caracter a cespâo de Macau feita pela 
Cliina a Portugal em 1557 ,  mefliaritt: uma renda annual 
(te 500 taeis, que s6 se tornou em cessão definitiva em 
1887. É, roin effeito, rio Extremo-Orieiile, que mais exem- 
plos se encoiitram destas cessòes. 

Ern seguida a guerra do opium em 1841,  foram conce- 
didos a Iriglalerra certos (lireitos provisorios sobre a ilha 
tle Hong-Koiig. O traiado de Nankim ile ?9 (de agosto de 
18i2 transformou a coricessão anterior ein cessão completa 
e perpetua. Pelo tratado de 24 de maio de 1887 o sultão 
tle Zanzihar concedeu a Inglaterra 1 0  rnillias de costa, por 
um prazo de 50 annos. 

A 12 de agosto de 1892 firmou-sc uni tratado entre o 
sultáo tfe Zanzibar, prolegido e autorizado pela Inglaterra, 
e a Ilalia, em que o sultão arrendava a Italia as escalas 
tle Brava, Merka, Mogadixio e Uarsclicick ria costa tlo Be- 
riadir, por 25 annos, mediante o pagamento de i 0 : 0 0 0  ru- 
pia.; na occasião da tomada de posse e de 40:000 rupias 
por trimestre no decurso tle toda a concessão. A Italia 
ficava autorizada a exercer todos os clireitos, poderes e 
privilegias, pertencentes ao sultão, em materia adminis- 
trativa ou judiciaria. 

Pela conveii~ão de 1-2 ile maio de 1894, o Estado Livre 
tlo Congo arreridou a Iriglalerra uma faxa de terreno tle 
2 5  kilometros de largura nas margeiis (do lago 'i'aiiganika, 
entre este e o lago Alberto Eduardo. 

O tratado de Shimonasaki de 17 dt: abril de 1805, que 
paz terrno a guerra russo-japoiieza, consagrou o respeito 



pela integridade territorial da China, imposto pela Alle- 
manha, pela Russia e pela Franca ao Japão vencedor. 
que se viu assim tlefraudado nas justas pretensões que 
alinienlava. Mas, por esse facto, ficaram as polencias chu- 
ropeias impedidas de anriexarem tcrriiorior: cliinezes, ( 8  

que as levo11 a recorrer a processos indirectos e dissimi- 
lados, mas conrlucentes, no seu entciider, ao mesmo fim. 
0 assassinato de alguns rnissi»iiarios europeus, entre os 
quaes dois allemáes, na peninsula do Chan-tung, a 2 de 
novembro de 1897. serviu de pretexto a Allemanha, corno 
o confessou mais lartle o chanceller Bulôw, para mandar 
occupar pelos marinlieiros da sua esquadra a bahia de 
Kiau-chau. Posto isto, restava legitimar os factos consulna- 
dos; no tratailo (Ir: 6 tle março de 1898 a China arrendou 
á Alleinaiiha por !I9 annos a magnifica enseada. A Allerna- 
nha fici)~ autorizada a exercer nesse territorio totlos os 
direitos ioboranos da China, a qual se retirava toda a 
ingerencia no governo e administração respectivos. 

Pelo iralado de 27 (le março tle 1898 a Russia rece1)cu 
de ariendnmenlo Porto-Arthur e Ta-1,ien Wan com os mares 
adjacentes, sob a reserva de que o arrendamento em riada 
piejutlicaria a soberania da China sobre esse terrilorio. O 
arrentlainento tinha a tluraçâo tle -25 annos, podentlo ser 
reiiovado por accordo dos sigiialarios. Pelo tratado tio 
I'oi~tlismouth de 5 de setembro de 1905, que poa terrno 
á guerra i.usso-japoneza. foi a nussia obrigada a reslitiiir 
i Cliina esla concessão. 

O lialatlci de I tle julho de 18!)8 eiili.egava por arrenrla- 
rne~ito a Ingialei.ra o porto cliiriez ile \ITei-hai-\Irei, iia pro. 
viiicia tle Chaiig-Tung, e os mares \.izinhos, tluraiiie iirr i  

prazo egual ao da occupação tle Porto-Ai.lhur pela Riissia. 
.4 5 de abril tle 1898 a Cliiria ai.reritlou, por 99 ariiios, 
i França, Kouarig-Tcliéoii-011a11, Licaiitlo a sua ailrniriistrayio 
exclusivamenle a cargo (Ia Franca. 



O tratado de 9 de junho de 18!)8 deu de arrendamento 
a lnglaterra, por 99 annos, o territorio chinez de Kaoliing, 
clependente da colbnia de Hong-Kong,. e as ilhas de Lantao 
e Larina, ao todo uma extensão dum milliar de kilonietros 
quadrados com 100:OOO habitantes. 

É facil de comprehender quaes são as causas delermi- 
riantes da conclusão destes tratados, representantes duma 
nova forrna diplomatica duma prudente politica de expan- 
são. A rivalidade (Ias botencias europeias e a evolução 
civilizadora tornam hoje menos frequentes , a s  guerras de 
conquista e as potencias visam antes a obter mercatlos 
tlo que a conquislar terras. Graças a estes novos processos, 
ttjdou os Eslatlos se podem engrandecer, sem conflictos, 
item rivalidacles sangrelitas. Coni o riiesmo 81n existia já 
u expedierile do protectorado, mas este é. por natureza, 
iriapplicavel a certas regiões. Inventaram-se pois novos 
Iirocessos. que, seni violarem apparentemente nenhum 
direi to, offerecem todos as vantagens das annexações. 
Com emito, 6 bem claro que- nos pretendidos arreiida- 
meiitos lia uma perfeita tranaferencia de soberania, tem- 
poraria sim, mas que tende a tornar-se definitiva. 

As clausulas do tratado, que eslabelece uma cessão por 
arrendamento, são variaveis, ora aflirmarn o respeito pela 
soberaiiia do Estado cetlenle, ora coricedem sómente ao 
Estado cessioriario o direi10 de exercer certas faciildatles. 

pelo contexto dos-respectivos tratados, que se resalvam 
as questões relativas a estas cessões, Irias podem-se toda- 
via formular, a seu respeito, algumas regras geraes. 

O esercicio tia soberania fica geralmente a cargo do 
Estado cessionario, que se obriga a protegt:r os cidatlãos 
do Estado cedenle; este conserva a soberania, mas, como 
tliz Laband, o seu direito 6 apenas um n u h m  jus, não 
abrangendo o exercicio dos direitos e do poder publico. 
Assim no territorio cedido, por uma extranha combinação, 



c ~ x i s t e m  duas soberanias: uma platonica. nominal e im- 
perceptivel, --- out!?jei:àadeira, reâl e effectiva. 

O Estado cessio~iarici ~ i ã o  pode sublocar a outro o terri- 
b r i o  tctlitlo, pois entende-se que  o Eslado cedente sb fei 
a cesqâo a urri Estalo determinatlo, por manter com e l l ~  
boas rclaçòes politiras ou frequentes e intensas relaçõeh 
commei.ciaes e iritlustriaes. 

Ao lado deslas regras fundarnentaes, nola-se, porem, a 
fdlla de rriiiilas outras, que seriam necessarias para a 
solução d e  varros problemas complexos, que  a cesliã? 
suscita. Assirn, quanto á nacionalitlade dos habitantes do 
territorio ceoido, quanto a determinação do Eslatlo a 
quem perlerice o direito d e  legação e o de  concetlei. o 
rJ.requc~tu9. aos consuleu, nada .;e acha lixado e assente. 

Tdlvrz e m  attenção a essa5 difficiilrladei; e com o lirn 
tle rneltior disciplinar no cainpo juritlico esta instituirão, 
teiri-se proruratlo itlentifica-la com varios instiliito.: do 
direito privado, iria:: e s s a -  tenlativas leem sido pouco 
felizes. &o se potlem cquipar,ir esta3 cescões a um arren 
damrnto,  porqut> : -f cc) ha nellas uma violeiicia moral, 
que em direito privá(lo annullai ia o c*ontraclo ; - 0 )  falta o 
mutuo consenso, visto que a~irbos os coiitraentes se  julgam 
proprietarios rlo terriioiio cedido ; + G )  na cessáo não lia 
o gozo da  cousa, mas sim o gozo cle tlireilos sobei.anos e 
assiin o ol).jecto tlo contracio, npto é o direito de  gozo da  
cou.;a, mau sim a deletição maierial tlella; -td) no arreii- 
darriento a pi'e~tag.51) (Ia cousa corresponde uina p r e s l a ~ ã o  
tle valor equivaleiile, por pai.le d o  ari~entlatario, o qilo 

I nào se  tla na ce.;sáo; e) o ttrrcritlamento 6 um coiilrac~io 
oneroso e a cessão um corilriicto grafuito, salvo iio caso 
tlo tialatlo tle 12 tle agoqlo t l ~  i892 crilre ;i Ilíilia e ( 1  

siillào tle Zanzibar. 
-4 cessão tambc3in se não potl(. eclriiliarar a cmpliyieii-c,. 

pois:@ia pi.inreira n io l i a  a ri.pai-acão dos dois ilomiiiio- 



e a coiisequente liberdade de alienação do dominio util, 
que se notam na segunda; ;zO) na cessão não ha o paga- 
rnento do foro ou canon, elenieriio essciicial da empliyteuse. 

Egualmerite a cessão differe do coiilracto constilutivo 
4~- usrrfmZt$@Zs neste lia o exercicio ternporario cie 
todos'-Òs direitos do proprietario e naquelle ha alienas urri 
jus in re aliena, conservando o cedenle a sua qualidade 
de proprietario. 

Reconiiecentlo o insuccesso das terilalivas dnquelles que 
pretendiam equiparar as cessões de arrendamento ainslitui- 
ções ilo direito privado, procuraram alguns autores identi- 
fica-las corn uin instituto tle direito iriternaciona1:a w- 
tituição de servidões internacionaes. Alas e3bs são .px 

. !iatureza perpeluas e aqueltas são por esc%& temporarias. 
Na verdatlc, a cessáo de ai-rentlamento é um instituto 

jui-idiro de ~iaturcza especial, ein que se da uma lran.;niissão 
tle inzlx~riunt tlo Estado ceilenle para o Eslaclo c.c..;\ioi~iirio. 
'i'rala-se aqui tluina transmissâo tle wberania, isto 6, tlurn 
~lireilo geralineiite consitlerado cle natureza pessoal, pela 
sua intirna ligaçiio com a propria persoiialidade do Estado, 
em que o territorio é apeuas um elemento securidario da 
relafão juritlica. 

O fiin tledas cessBes é manifesto. Escondem tentativas 
tlc verdaileird conquista, fornecendo ao.; Estados europeus 
~ ~ o ~ i l o s  de partida para posteriores engrandecimentos e 
clelimiiando as suas pretensões no caso de uma partilha 
futura. fi certo, porém, que, ernquanto ficarem ein vigor 
os tratados coiicluitlos com a China e emquanlo o.; Estados 
cessionarios não sc tiverem recusatlo a reslituifào (105 terri- 
lorios cedidos, não se pode fallar erii parlilha tlo iinperio 
cliinez. 

Alguns autores leem censurado vivarnenle o emprego do 
sysleina das cessões por arreridnmento. l'errinjaquel diz 
que elle consiste numa hypocrisia mal dissimulada, enco- 
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brindo o velho systema de conquislas e illudindo os povos 
barbaros e incultos com as afirmações solemnes e fallaciosas 
dos que se inlitulam civilizados. Gérard observa que na 
cessão por arrendamento se encontra, sob a forma duma 
convenção bilateral perfeitameiite livre na apparencia, 
um optimo instrumento de engrandecimenlo territorial; a 
primeira vista não se medem bem todas as suas conse- 
quencias, mas o certo é que ella converte a soberania do 
Estado cedenle numa mera ficção tliplomatica e permilte 
operar transformações, cuja execução pela força arrastaria 
gravissimos inconvenientes. fi curioso, diz ainda o mesmo 
autor, o silencio dos tratados de cessão sobre as condições 
do regresso do territorio ao poder do Estado cedente; mas 
a explicaçâo tlisso-e Eeicif, é porque o Estado ce&nte com- ---- 
preliende que se trata d u m  abaudono definitivo e o cessio- 
nario julga fazer uma adquisição perpetua. 

Alem de que, como nota Perririjaquet, a população do 
territorio cedido não pode deixar de ser assimilada no 
decurso do longo prazo da cessão, tornando-se dificil depois 
faze.la regressar ao dominio do Estado cedente. Por vezes, 
mesmo, o tratado estipula que o Estado cedente, paru 
recuperar o territorio, terá de indemnisar o cessionario 
das despezas feitas e de lhe alcançar um estabelecimento 
egualmente vantajoso; o mesmo valeria dizer francamente 
que se tratava duma cessão perpetua (1). 

C E S S ~ E S  DE ADMINISTRAÇÃO. - AS cessões de adminis- 
tração consistem na transferencia para o dominio dum 
Estado, encarregado de os administrar, de territorios até 

( 1 )  Compte-rendu de Ia session de PInstitut colonial, cit., pag. 480; 
Nys: ob. cit., vol. 11, pag. 104; Cavarreta: Diritti sui territori allrui 
nel diritlo internnzionale contmporaneo, pag. 15. 



então sujeitos ao dominio effectivo doutro Estado. Podemos 
citar varios exemplos tle cessões de administração. 

O tratado de 18 de julho cle 1867, confirmado pelos 
de 24 de novembro de 1877 e de 2 de março de 1887, 
transferiu para a Prussia a administração do principado de 
.Waldeck, cujo soberano apenas .conservava o direito de 

_ amnistia, o direito de sancçiío nas alterações da constituição 
e da maior parte das leis e o direito de representar o 
Estado no- estrangeiro. Todos os restantes direitos de 

-L- 

administração e as correlativas dcspezas ficaram a cargo 
da Prussia. 

A 4 de junho de 1878 foi firmado um tratatado de 
alliança entre a Inglalerra e a Turquia, em virtude do qual 
a Inglaterra, a titulo de se habilitar a desempenhar os 
compromissos que dessa alliança Ilie poderiam advir, era 
autorizada a orcupai. e a administrar a ilha de Chypre. 
Uma iiova coiiveiis,io tle 1 tle julho tlo mesmo anno esla- 

, belecia algumas condiçóes refcretilc~ i1 i~crupação e adminis- 
tracão cla (lita illia, que, em breve, foram violadas pela 
Iiiglaterra rias suas leis rle 17 de janeiro e de 21 de 
dezembro de 1879, reorganizando as jurisdicções locaes e 
proinulgaticlo riovos codigos, moldados pelas leis inglezas. 

No congresso de Berlim os plenipotenciarios da Austria, 
tla hllemariha e cla Inglaterra propozeram a cessão de 
administração, em favor da Austria, das provincias turcas 
(Ia Bosnia e cla flerzegovina. Os plenipotenciarios turcos 
prolestaram em vão, pois todas as potencias representadas 
no congresso volaram em favor da dita cessão. Em conse. 
quencia, foi celebrado a 21 de al~ril de 1879 um tratado 
austro- turco, transferindo para a Austria a administração 
da Bosnia e da IIerzegoviiia e subordinando o exercicio 
dessa admiriislração a certas condifões. O governo austriaco 
lem promqlgado varias leis importantes, em relação as 
provincias cedidas, tendendo a assimilar a sua população 



e a accentuar cada vez mais o caracter definitivo da si 
occupaCão. 

A siluação da ilha de Crela e do Sudão egypcio, comquaiii~ 
semelhantes as dos terriloiios cedidos administrativainerii(~. 
não se podem equiparar as t1t)sles ultimos. Para a primeii , i  

falta a adhesâo (Ia Turquia ao regimen instituido e 1 1  

segunda ha antes um condomiiiio do Egypto e da Inglateri $ 1  

comquanto esta ultima terilia de facto absorvido vari~l- 
direitos, cujo exercicio sb atjilelle pertencia. 

Na cessão administrativa continúa a soberania sobre 
territorio cedido a pertencer ao Estado cetlente, comquaiitl I 
o poder real se ache nas mãos c10 Estado cessionario. 

Na verdade, é difficil caracterizar precisamente a situai I 

dos territorios cedidos, havendo a lal respeito grantll - 
divergencias entre os escriplorcs cl' it!  se teem occupar 
do assumpto. A maioria, com .Ilaitens, Ulrich, Despagrici. 
affirmain a continuação da soberania do Estado cederite, ; i t ~  

passo que outros, como Neumann, Lingg e Liszt, equipara111 
estas cessões a cessões especiaes de territorio ou susitlii 
tam que se trata aqui (luma forma nova dum caracioi 
particular em materia de forma@o de Estados, como fazt)rii 
lloltzendorff, Blunlschli e Calvo. Como já dis~emos, parcc.tl- 
nos preferivel a primeira opiiiião. 

A fim de discipliriar niellior as relações juridicas, a que iI<i 

logar a cessão de administração, tem-se procurado ideriti- 
fica-la com institutos de direito privado, como vimos fazer 
a proposito das cessões de arrendamento e sem mellior 
exito. 

Com effeito, não se pode equiparar o Estado cessionario 
a um curador, encarregado de substituir o Estado cedente 
no desempenho duma funcção, para que este seja incapaz. 
$ claro que, sendo a Turquia considerada como membro tla 
communidade internacional, implicitamente se acha reco- 
nhecida a sua capacidade administrativa, nem, de resto, 



se  comprehenderia essa incapacidade, referida apenas a 
algurnas das suas proviricias. 

Tambem não s e  pode equiparar a situação dos Estados 
cessionarios dos gestores de negocios, visto que'estes 
actuam por sua iniciativa e sem delegação, resultando o con- 
tracto dum facto uiiilateral, ao passo que o Estado cessio- 
nario sc[, procede ern virtude duma autorização expressa 
e formal do cedente. Uavera então um mandalo? Tarnbem - - 

não, visto que aqui o Estado cessionario, isto é, o manda- 
tario, não procede e m  nome e por conta do mandante, isto 
e ,  do Estado cedente, faltando pois nesle caso uma das 
caractc?risticas essenciaes do contracto íle mandato. 

Egualmenle infundada 6 - a identificação entre estas cessões 
e urn contracto de  commissão, pois o Estado cessionario 
n5o aclua por conta do cedente, como faz o commissario e m  
relação iio commiltente. 

AIguiis autores, reconhecendo já a impossibilidade ,de 
encontrar no tlii,eilo privado uin s i ~ j i i l v  das cessões de  
adininislra6.áo, pretendem explica-las, dizendo que houve 
uma naturalização collecliva dos habitantes do'territorio 
cedido pelo facto cla cessão e que os effeilos desta s e  
(levem explicar como consequenciae da  (lita naturalização. 
320 c8+l;iriios, porem, auctorizados a admiltir a existencia 
dessa natiiralização, no caso duma sirnples cessão de admi- 
nistração; se realmente esislisse, decerto nos respectivos 
tratados se  garanliria aos habilanles do lerritorio cedido 
o direito de  oplarem pela sua antiga nacionalidatle, como, 
em regra, se  faz no caso d e  cessão territoi.ia1 pura e 
simples. E, se  alguns abusos houve por parte tlos Eslados 
cc~i+ioriarios, con.itlcrando os Iiabitanles (10 lcrrilorio cetlido 
corno seus nacionaeq, tle tal incorrecçáo d e  proceder 
neiilium argumento be pode deduzir para a solu~.ão do 
problema juridico. 

As cessõeçde administração (levem-se considerar tam- 



bem como formas de organização transilorias, destinadas 
a transformarem-se em cessões dcrinilivas. O Estatlo inter- 
vem coin um pretexto de civilização, mas coin um fim real 
de engrandecimento. Como diz Gérard, em consequencia 
duma evolução natural e progressiva e pela força tlas 
cousas, o Estado administrador S levado a absorver pouco 
a pouco todos os direitos do Estado cedente, de modo que 
esta cessão de administrarão pode ser consitlerada como 
cessão disfarçada, produzintlo os mesmos eli'eitos duma 
cessão ordinaria (1). 

SETTLEMENTS. - OS scttlenzents são zonas de terrilorio, 
concedidas pelo governo chinez a +uns Estados, para 
gue os siii~dilos eslrangeiros possam ahi viver e ser gover- 
nados sob a protec~áo das proprius leis, e nos quacs 
vigoya em toda a sua plenitiitle o regimen da extra-terri- 

, torialidade. Os scttle?,aents sáo, como nota o =, , i -  

noco, pelas applicações juridicas e econornicas, ou i r ; ~ .  
tantas colonias, que, com a ingere~iciit iiiaior ou menor ~ I ( I  
governo do paiz, teem uma vida adrniriistrativa propri 
livre do arbitrio dos funccionarios chinezes e inteiramei 
independente de qualquer direito da soberania local. 

O apparecimerito (10s settlements corresponde a urn a511 
cto especial da lentlencia expansiva dos povos europcLi 
no seculo xrx. Os europeus, impelliclos para o Exlrciii 
Oriente pelas iiecessidades da emigração, procurara 
tlesenvolver alii os seus privilegias e irnmunidades dun 
forma nova e extraortlinaria, querendo subordinar a1 
seus interesses e aos d o  seu paiz a velha civilização oric 
tal. Hevcla~itlo assiiii as suas ambições de dominio e ( 

erigraricleciinenlo, provocaram uma reacção natural da rac 
rival, com que se defronlavam no Oriente, o qual até enl ;~ 

( i)  Nys: 06. cit. ,  vol. 11, pag. 12; Cavarreta: ob. cit., pag. 53. 



tinha resistido energicamente 4 influencia da civilização 
occidental. Esta reacçâo, não se podendo lraduzir nunla 
lucla franca e aberta, por insuficiencia de forças, conver- 
teu-se num odio formidavel, alimentado pelas constantes 
humilhações soffridas. Em face desla situação, os europeus 
trataram de obter garantias, que assegurassem o seu 
triumpho, e uma dellas foi a fundação de settlements. 

As violencias e abusos dos europeus levaram o governo 
chinez em 1717 a adoptar medidas reslrictivas contra a 
sua immigração. Nesse anno o tribunal supremo do palacio 
imperial decidiu, com a sancção do imperador, que só 
poderiam habitar o territorio chiriez os missionarios euro- 
peus, munidos duma auctorização governaliva especial, ou 
os commercianles estrangeiros, na medida e satisfazendo 
as condições fixadas pelos mandarins dos portos impe- 
riacs. Sb no porto do Cantão os europeus eram constan- 
terrienle admiltidos, comtanlo que residissem na margem 
esquerda do rio das Perolas e s6 negociassem com os 
iridigenas, a isso auclorisados, os quaes formavam uma 
corporação, chamada aco-hoqn . 

O tratado de Nankim com a Inglaterra e outros tratados, 
successivamente estipulados com os demais Estados euro- 
peus, aboliram estas disposições restrictivas. Os europeus 
furam admiltidos nos cinco portos chinezes abertos ao com- 
mercio e auctorizados a negociarem com qualquer pessoa, 
sendo abolido o co-hong. Alem disso, foram admiltidos a 
estabelecer-se com suas familias e sem limite de tempo no 
territorio chinez, sob a protecção dos respectivos consules. 

Os mais antigos desses tratados, que apenas iratavam 
dc direitos individuaes, não se referem a concessões de 
terrenos para o estabelecimento dos europeus, não deter- 
minando que as suas casas sejam contiguas, nem que 
tenham de ser construidas numa determinada area de 
terreno. O agrupamento dos estrangeiros em localidadcs 



conliguas a s  cidacles abertas fez-se esporilaneaniente, sem 
a menor iiilerfer~iicia dos respectivos governos, sendo 
unicaineiite delei~miriado pela evitlente necessitlatle de  s e  
reunirem para a dcfeza contra qualquer hostilitlade dos 
indigerias. 

Portanto, nos termos dos tratados, o.; europeus tanto s e  
podiam oisseminar no inlerior das t5idatles aljerlas, como 
agrupar-se e m  lerritorios a ellas adjacentes. As coridições 
do rncio levaram-os a preferir este segundo processo c 
elle, em breve, generalisou-se de  tal forma, que a con- 
cessão durii terreno para habilação dos europeus passou 
a ser consideratla como uniu consequencia intlispensavel 
da  aberlura ao commercio (luma citlade oii diim porto 
cliinezes. 

Pelos tratados a situayáo tlos europciis avliava-se eritão 
regulada tlo seguinle rriotlo: estavairi proliibiclos tle se 
estabelecer em portos rião mencioriatlos nos Lralados; po- 
diain-se estabelecer livi~crr~r~iiic~ no. poilos ahi nienciona- 
dos; nesses portos podiam residir em casas ou terrenos 
p q a  isso escolliitlos por commum acxc.oi (lo das aiit~ioiidades 
locaes e (10 consul cornpete~ile. A coriveiiyáo anplo-cliiiiezi~ 
tlc'cefti crn 1876 foi a primeira, clilc, sem ricgar aos eslran- 
geiios o direiio rlt: >c  eslabelccercin iritlivitlualmeriie rio 
irilcrior tlas cicliitlc~, affiiniou claiarncritr: o seu direito a 
um setlle?lient, islo é, a urna area de  lei rriio, que Ilies fosse 
colleclivaineute assignatla tlurn modo cspccbial. Procurava-se 
asqirn a+.;egui.ar a totlos o\  tburopeiis a possc tluni terreno 
proprio para a sua i.esiclericid, tSoIn pari ici i lni~s garanlias 
de  seguranga, tle atlininislrayáo c t l t :  polit*i;t, seni que 
toclayia Iiouvcsse quebra cle sobei~~r i ia  para a Cliiria oii 
preponderdricia tle influencia diiin Eslatlo europcu, ern coii- 
fronto coiii os demais. 

Os tralndoç não fallarn t l i i  atlqiiisiyão tlo lerreiio dos 
srttlc7,11~7its ein propriedatle lielos europeus, mas apenas 



do seu arrendariienio. Eqtes arrendamrillos foram, pordm, 
perpetuo3 e ol~rigando ao pa~arrienlo tluina reriila infima. 
O proprio governo chinez reconheceu a perpetuiclade dos 
direitos dos europeus sobre esses terrenos. Quanto a esco- 
lha do terreno e a fixaçào da  sua renda, dispuriliam os 
tratados que seriam decididos por accortlo entre os euro- 
peus e os proprielarios indigenas. 

A fixação d e  eslrangeiros em lerritorios especiaes gerou 
a iiecessidade da organismos administralivos proprios, em 
liarinoriia com as ~iecessitlatles cle con\~iuencia dos respe- 
ctivos agrupanieiitos, coiii o seu eslatlo social e com a 
necessaria lulela da  aegui.aiisa, tla hygierie, da  benelicencia 
e da viação. Hão foi tlevitla a. auctoridades europeias a 
formasão (lesses organisrnos ; elles appareceiarn como obra 
espontaneamente realislida pela coopeiação tlos europeus 
iriteressatlos. Por outro laclo, é claro que as auctoi,itlades 
lerritoi,iaes lambem não podiqn intervir em tal assiimpto, 
em virtude dos privilegias e irnmunidades pessoaes (10s 
europeus na China, bem como (Ias suas habitações e dos 
seus uavios. 

Eram essas mesmas immunidades que lornavam possivel 
a existencia duma vida administrativa nos settlcmenls, 
independente das auctoridades cliinezas e apenas sujeita 
n riscalização dos rcpresenlaiites tliplomalicos das polenciaa 
europeias. Foi assirri qiir o.; sc~tlletrrents appareceram como 
oi~gariismos ~ i ' op r ios  e caracleristicos. 

Nestes Leriiios, C claro que, comquanto a China conser- 
vasse a soberaiiia tei-rilorial sobre os lerritorios ilos srtl le- 
rnents, as aucloridades terriloriaes abandonaram alguns 
direitos dessa soberania, tass  como o de  policia e de  ju- 
risclic~,ão e o dc suprcmacin c ~Tgilancia atlminislrativas. 
'i'otliivia, n sol)ci.aiiia cla i Iiina allirina-se airida nalguns 
fac-10s; é assiiri que o irnpohlo pretliai, cobraclo pelas auto- 
ridades europeias, B cutregue ao covprno chinez. 

10 



Aos diplomalas europeus incumbe ainda, alem da fisca- 
lização administrativa, a promulga~ão de regulamentos, 
cuja força legal é confirmada pelos respectivos governos 
e reconhecida pela China. Muitas vezes esses regulamentos 
são feitos de collaboração pelos representantes das diversas 
potencias, de modo a poderem obrigar os habitantes dos 
settlements de qualquer nacionalidade. 

Os settlements podem-se classincar em settlements parti- 
culares, destinados aos cidadãos duma s6 nação, e settle- 
ments geraes,. em que a concessão 6 feita a estrangeiros 
sem distincção de nacionalidade. Nestes ultimos, a tutella 
da vida administrativa pertence a todas as autoridades 
diplomaticas e consulares, rios primeiros pertence exclusi- 
vamente ao respectivo consul. 

Mas, em breve, surgiu uma dificuldade pela fixação de 
emigrantes rie nacionalidatle dinèrente da do Estado con- 
cessionario em settlements parliculares. Esses novos emi- 
granles não estavam sujeitos senão ás leis da sua nação, 
sendo, portanto, necessaria, para a promulgação de qual- 
quer providencia adminislrativa obrigatoria, a intervenção 
dos respectivos diplomatas ou consulee.' Para evitar esta 
difriculdade, formou-se uma commissão eleila por todos os 
habitantes do settlement, encarregada da adopçâo de me- 
didas tlc utilitlaàe geral. Assim succedeu, por exemplo, 
em Sliangai. 

Deste coriselho derivou mais tarde uma regular orga~ii- 
z a ~ â o  municipal. Constituiu-se iim corpo eleito, encarregado 
de gerir os interesses da concessão, de promulgar regu- 
lamehtos administrativos, ile cobrar impostos, de esecutar 
obras publicas, de exercer a policia, numa palgyra, de 
desempenhar as funcçòes, que habitiialrnente iricumbem 
as mtinicipalidades europeias. 

A formação do organismo municipal não atravessou, 
todavia, sempre as mesmas phases. Por vezes a organiza- 



ção municipal foi instiluida desde o inicio pelos governos 
concessionarios, noutros casos foi devida a iniciativa dos 
represeritaiites europeus e airida nalguns selllerne?zts liouve 
apenas a cooperagão espontanea dos habitantes, sem que 
chegasse a ser investida de autoridade municipal pelos 
respectivos governos. 

A conslituirã:, e o governo destes municipios estão 
sujeitos a fiscalização de (luas autoridades : da indigena, 
representando o Estado a quem o territoi-io pertence, e 
da estrangeira, represenlaiitt: do Eslado a quem os habi- 
tantes continuam a eslar sujeitos. Quando no sc7ttlemerit 
existam eslrangeiros de diversas nãcionalidades, é indis- 
peiisavel a intervençáo de todos os represerrlaiiles dos 
respectivos Eslados, para que a autoridade do muniçipio 
e a força obrigatoria das suas decisões se irnporiliam a 
todos os Iiabilarites. Assim se forrnou esta origiod iiisti- 
tuirão de municigaIi(1ades ~ i i n a ç i o ~ s ,  eleitas pef. U-A 
dãos tle diveÍ%os Estados e sujeeas á Gtela de r e $ r @ F _  

. -- 
tantes das diversas naçóes. 

09 ehinezes põ"&mhãbitár'-no territorio das co-uiies, 
sujeitaitrio-se aos regulamentos nellas em vigor e não po- 
dendo adquirir bens jrnmove?~. De facto muitos se leem 
api.oveitado desta e- para gozarem de mais segii- 
rança e fugirem as exacções das autoridades cliinezas, 
possuindo, por irilermedio dos estrangeiros, um grande 
numero de immoveis. 

Os se l t lments  teem, por vezes, uma certa organiza@o 
mililar e defensiva, cuja necessidade Ihes 6 imposta pela 
liostilidade das populações arnbienles. Enlrc os serviços 
inunicipaes inclue-se vulgarmente a forrnaçào duiil corpo --- 
de policia, gei3alrnente constiluido por volunlarios e cus- 
teado pela c&-. A necessidacle de se defenderem 
contra os ataques dos chinezes não foi s6 a causa desta 
organizacão mililar, foi lambem um dos factores, que mais 

.- 



aonlribuiu para a fgrmafão e progresso das instiluiçõc~ 
municipaes. 

São nurnerosos os scttlements que lia rio Oriente. Os 
principaes são os de  Shangai, Tien-tsiri, Cliemulpo e 
Hankow; alem dos quaes, podemos ainda mencionar o.; 
d e  Ning-po, Kiu Kiang e Cefií. 

Na actualidade os settlew~ents lendexri a soffrer ürriit 

profunda transformação. Perante a fraqueza (10 Estado 
chinez, vae-se considerando o sclttlcmont ( s o ~ ~ i o  urna atlri- 
buição de terrilorios ao Eslado ou Estados. a quem pei-  
tencem os re?pectiros 1iat)itantes. Ihte coriceito foi afIir- 
mado j á  pela França, pelo Japão no tralado tle paz de  189;) 
e pelas potencias no tratado d e  1900, com referencia ao 
bairro das legações em Pekim e as reservas nacionaes eni 
Tien-tsin. Talvez que o desperlar da Cliina, que hoje se 
manifeda já, obste a accenluação rlesça I~ntlericia, que 
seria deploravel, porque iria aumentar o oilio dos chinezes 
contra os europeus, ta!vez prejudicashc os proprios euro- 
peus, mais farorccitlos com a sua administração municipal 
do que com a sua subortlinação a admirii~lragão colonial 
geral, e mostraria a impossibilidade dos povos europeus 
coexislircm corn outros povos sem haver (Ia sua parte 
abusos ou violencias. 
' Fia sua forma actual os seltlements tecm iricl)nleslaveis 

vanlagens, chegando a 3er considerados por alguns auto- 
res coriio a forrria mais perfeita da cqlorii~ayâo. A tal res- 
peito escreve o Sr. Dr. Marnoco:  deri ir ai ido do accortlo 
tle dois 11stados, evila o seltlevnent os darririos da conc!uisla 
e diçpeiisa as despezas da  conservarão dum exerci10 colo- 
riial; scritlo constituido por um povo que se  torria Iiosperle 
de oiilro, elimina o otlio dos vizinlioç e, permitlintlo a 
a c ç k  tla civilização, raconliclce que rião pode (lar-se uma 
traiisforrnagáo rapida dos sentimeritos, das aptidões e tio.; 
coslumes duma socieclatle. E se um settlevzent, pela sua 



limitada extensão, não pode constiluir por si sO uma 
grande eolonia de povoa~áo, tambeni não deve haver 
duvida alguma de que elle pode concorrer, com outros 
situados em logares differenles, pala formar um centro 
vastissimo, em que a população dum paiz se pode estabe- 
lecer facilmente,. . 

É apenas para lamentar que lenliam sido commeltidos 
frequentes abusos, por parte dos representantes europeus, 
ao tratar-se da fundação dos settlements. As clausulas clos 
tratados, que mandam escolher a area para a fundação do 
settlen~ents por accordo eiilre as autoritlades locaes e o 
agente consular do paiz interessado, teem sido sophismadas 
ou illudidas em prejuizo qaquellas autoridades. O mesmo 
se triii (3;1(1o acerca do arrendamento dos terrenos e da 
fixação tlas condições do respeclivo contracto; até, por 
vezes, os representantes consulares ou diplomaticos teern 
intervindo violentamente nesta materia, desprezando os 
direitos dos riacionaes cliinezes em favor dos seus compa- 
triotas e ol)i.igando a China a expropriar as propriedades 
dos seus subditos para satisfazer us interesses dos eslran- 
gêiros. 

A tendencia dos estados europeus para fazerem preva- 
lecer a sua vontade sobre a do Eslado cliinez, no referenle 
a escolha e a tlelimitação dos territorios a conceder aos 
seus subditos, tem sido constante. Egualmente tem preva- 
lecido sempre a interpretação extensiva dos tratados, em 
virtude da qual, na escolha dos lotes de lerreno e na 
transferencia dos respectivos direitos de propriedade, se 
tem julgado poder invocar o emprego da expropriação em 
prejuizo dos proprielarios chinezes (i). 

(i) Catellani: Formazione d i  gmppi municipali internazionali 
nell'E~tremo Oriente contmpwc~rieo na Rivista italiana di sociologia, 
anno 6.0, pag. 527; Sr. Dr. i\larnoco : ob. cit., pag. 68. 



V. - Classificaçáo administrativa das colonias . - .\ 
grande maioria das colonias, destinadas a realizar o I i i i i  

proprio da colonização, teem uma natureza civil. Algun~~i- 
ha, porém, em que o referido fim apenas tem uma impc 
tancia secundaria: são as colonias ~nililares especial 
Assim temos que as colonias se podem classificar admini 
trativamenle em : a)  colonias civis ; b) colonias milita] ' 

- -- e c) coloiiias peiiaes. -- 

COI.ONIAS CIVIS. - Segundo o Sr. Dr. Marnoco as dill, 
rericas caracteristicas entre as colonias civis e as militart 
ou penaes são as seguintes: 

\ 

a) As colonias civis permittem a mãe-patria Jesemp. 
nhar uma acção eficaz na ditrusão da civilização, ao pas- 
que as colonias mililares e penaes apenas teem na adiri 
nislração colonial uma func~ão accessoria. d por isso qi ic  

as questões geraes de colonizaçâo se referem so as co1oni;i- 
civis. 

b) As colonias civis teem muito mais importancia pai 
a expansão economica e social da mãe-patria do que , I -  

colonias militares e penaes, que apenas obedecem a ne- 
cessidades de preponderancia politica ou de correcção 
social. 

1)) A orgariização das colonias civis levanta problemas 
muito Merentes daquelles que suscita a organização da- 
colonias militares e penaes. / 

COLONIAS MILITARES. - A designação de colonias milila- 
res tem sido lomada em diflerentes senlidos. Tem sido 
dado este nome ás povoações maritimas estrategicas, a 
que já antei.iormeiite nos refeiimos. Na verdade, porém, 
estas simples estacões navaes não cabem na definição de 
colonias, visto que a metropole não exerce nellas nenhuma 
acção civilizadora. Sem vantagem economica alguma, po- 



dem todavia estes estabelecimentos ter uma importancia 
politica consideravel. Por isso se comprehende que sejam 
relativamente tão niirnerosos. Potlemos cilar como exem- 
plos destas posições Helgolantl, Gibraltar, Malta, as ilhas 
Falkland, S.ta Helena, Aden, Obock, etc. 

Tambem se da o nome de colonias militares as passes- 
sões de que os europeus se apoderaram pela conquista e 
onde sh se podem manter __ - pqrmeio ,da força mililar, For- 
nece-nos um exemplo destas colonias a Algeria, onde os 
francezes s6 se conseguiram estal)elecer depois duma 
lucta encarniçada com os indigenas; as numerosas revol- 
tas dos arabes depois de 1830 mostram que a França s6 
tem podido conservar essa colonia, graças a presença 
permanente nella dum exercito, sempre prompto a repri- 
niir esses movimentos. 

Nalguiis paizes, em que s6 as costas se acham povoadas, 
dCse tarnbem o nome de colonias militares a> guarnições, 

- que guardam as fronteiras; assim succede no Ilrazil. 
Não 6 porem em nenhuma das referidas accepções que 

n6s aqui entendemos o termo de coloriias militares. Taes 
como agora as consideramos, as colonias militares são uma 
especie de postos-avançados, formados por grupos de 
soldados cultivadores e ordinariamente casados, que os 
Estados estabelecem para defender as suas fronteiras e 
cobri-las das incursões do inimigo ou para assegurar a sua 
dominação num paiz recentemente conquistado e preparar 
a assimilação dos seus habitantes. Estes estabele'cimentos 
teem em vista conservar como que em pé de guerra ele- 
mentos militares consideraveis, sem todavia roubar braços 
a agricultura. 

A Austria fundou colonias militares, concedendo as terras 
nas suas fronteiras a soldados encarregados de as defen- 
derem das invasões dos turcos. A Russia emprega hoje 
este systema, transplantando para a Asia Central os seus 



regimentos de coesacos, encarregados de preparareni 
assimilação dos Turcomanos. Bugeaud tambern tentou c 
forma de colonização na Algeria. 

07soldarfaiavrador é o tgpo de colono militar. Na verdn 
este sgslema dc colonizag,ão pode {lar resultados admira\ ( & i -  

Os romanos eriipregararn-no com brilliante exilo na regi,i~ 
onde esta hoje a Romania. Vauban defendeu-o caloro-,i- 
mente, no que ainda lioje é imilado por varios escriptore- 

COLONIAS PENAES.-A colo~iizaçâo penal consiste em I ~ I I  

viar para as colonias certas categorias rle malfeitores, ( 11. 

vez de os encerrar nas prisões da metropole. Essas colo- 
nias tornam-se pois colonias penaes; nellas se aproveitain 
os detriclos sociaes, como diz Siger. 

A coloriiza~ão penal suscila gi~avissimos problemas. Foi 
outr'oi*a acolliida lielos ci iininalistas com gra~ide ciilliii- 
siasmo. Com effeito, esta forrria tle coloriização tlescriil);~ I *i 

çava a metropole de elementos perigosos, levaiitlo-os pa1.d 
sociedades novas, onde ellcs podiam vi\~er mais fat:ilmeiilo 
e para cujo progresso potlia~n conlribuir, aumentando a 
at)uridaiicia da mão d'ohra. 11 colonizagão penal esta, alern 
dislo, isenta dos inconvenientes do isolamento reliujar ou 
tia pi.orniscui~ade das prisões, não ,- ofrerece - a fiscalizagâo 
palicial as difficukdacles com que ella lucla em regiões 
rnuito povoadas e substitue com vantagem ao [ralalho das 
prisòes, sempre cheio de obstaculos, o trabalho valioso e 
iitil da transformação duma região inculta num paiz pros- 
pero. 

%a pralica, porém, a colonização penal não tem sido 
coroada de exilo. Em regiões de clima desfavoravel o 
trabalho dos condemnados 6 impossivel, porque elles, em 
breve, são victimas da doença, e 6 rnuito difIicil arranjar 
o pessoal necessario para os vigiar e dirigir. Nas regiões 
de clima favoravel a transporlaçao 6 um preiriio e não 

I 



um castiço; deve ser reservada a dite da povoação e não 
a sua escoria. 

Sob o ponto de vista colonial, tambem nuo foram melhores 
os resultados da colonização penal. Nesle campo pode-se 
dizer que as tenlativas feitas degeneraram todas em aberta 
fallencia. Os criminosos não reunem evidenlemente as 
qualiclades necessarias para serem uns boiis colonos; de 

I 

resto, a coloni~açáo h(í é proficua quando livre e esponta- 
nea, - uma coloiiizigi@ forcada, serri iinpulso e seto von- 
iade creadora, é um absurdo. Alern disso, a coloiiização 
penal 6 muilo dispentliosa e afasla das colonias a emigração 
livre, que decerlo náo escolliera para destino um meio de 
vicio e de crime. 

Como se sabe os convicts desembarcados em 1788 em 
Llotany-Day foram os primeiros colorios da Auslralia. Na 
Inglaterra, porém, a colonização penal não tem sido geral- 
merite usada. A França é que a tem empregado com mais 
insistencia, consagrando-lhe as suas colonias da Guyana e 
da Nova-Caledonia. Leis ainda recentes, de 1850, de 1854 e 
de 1885, eslabeleceram penas, que dão logar a remessa 
dos condemnadoa para as colonias penitenciarias. 

Mais tarde estudaremos minuciosamente e sob os seus 
diversos aspectos a colonização penal ( i ) .  

VI. - Outras classificaçóes. - Ilepois das tres classifica- 
ções, a que nos referimos, e que são geralmente acceites, 
a mais importante classificação 6 a defeiidida por Schalfle. 
Partindo do principio de que a coloniza~,ão é sempre a 
influencia exercida por uma sociedade de civilização supe- 
rior sobre outra de civilização inferior, considera este 

(1) Girault: 06. cit. ,  vol. I ,  pag. 20; Sr. Dr. Ivtarnoco: 06. cit., 
pag. 73; Thozde : 06. cit., pag. 622; Siger :. 06. czt., pag. 147. 
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autor differcntes lypos d e  colonias, c o n f ~ r m e : a  distancia 
e r i -  - *  'VOS graus d e  desinvolvim%o attin idos elas 

-S. Ora, como para o més&ii~;I 
graus de civilização (cla..m~~@, sociedaG$feudal, c&adI 
Estado territorial, Eslatlo nacianal), catla um delles pode 
coloniaar os graiis iiiferiores ; islo 15, urn Eslatlo no segundo 
graii potle ser coloriizatlo por um Estado pcrtencenle ao 
lerceiro, iim Estaelo no lerceiro grau pode ser  colonizado 
por i i i i i  1Sslatlo perlencenle ao quarto, etc. Como se  vC ha 
assirii iiiriíl soric kaleitloscopica, como observa Rcinsch, de 
relag6es possiveis entre a coloriin r o Estado colonizatlor. 
Se 11n.i I:sta(lo tlo quiiilo grau coloniza um tlo primeiro, 
lia unia colonização tio quinto ;i.au; se urn Eslatlo tlo 
segu~itlo grau coloniza um c10 primeiro, lia uma colonizasão 
do primeiro grau, etc. 

Sc1i;ifle faz, poi.ém, a curiosa observação de  que a actual 
coloiiizayão é quasi locla do primeiro grau, porque os 
crnigrantes parlern não (Ias grantlcs citlades, que allirigiram 
o quinto grau dc  civilização, mas dos campos, e m  quc a 
popii la~áo não oltrapassou ainda o segurido grau. As colonias -- 
já coiii urna certa organizasão social é que são occupadas 
pelas  classes mais elevadas da população metropolitana. 

A classificqáo tle lern o grave deTeiEó de se  
fuiiclar 1120 sol)i,r a diversa natui.c.za (Ia.: colonias, Irias 
sobre o è.slatlo da> suas ielacões coiii a melropolt:, riada 
contribiiiritlo assirii para tios elucidar acerca dos caracteres 
de cada t ~ l i o  ele colonias. Alerii disso, a complicação desta 

-divisão lorna-a irisuscepli\ cl dch cliidlquer applicação pratica. 
Alem desla classificayão ( I r .  Sc.h;iflle, lia outras mais ou 

menos moldadas na classificação ecoiiomica tradicional. 
Assim 6 que Reiriscli clii iile as colonias em colonias de  

o oa ão e coluiiins tle e\ploi:aiãp, subdividindo-se estas P V >  --.-- 
em çommerciaes, agi.icollib e iiiduslriaes. I 

Roscher divide a s a ,  r m  quatro classes: d h -  
L 



quista, c-:: agricolas eide plantafão. Fal>riadmilte 
. S 6 s  grupos: a g ~ c o ~ u ,  cPmercXes e g n a e s .  

Chailley-Uqt classifica-as ciii i . i > l ~ i i i i i ~  -- - pos<;;;ias e colo@!- 
* +- 

por povoar. As primeiras são as que possuem uma popula- 
çgo indigena consideravel, d e  modo que nellas só ha logar 
para um pequeno iiumero de  colonos europeus, que, a 
rigor, nem colonizam, pois se  limitam a educar os indigerias 
e a dirigir os seus esforços. As segundas são os espaços 
vagos, que aguardam uma immigração numerosa, que as 
venha cultivar, valorizar, riuma palavra, coloiiizai . í:olol~ias 
povoadas são por exerripltr, a Iiidia c o Iiitlo-Cliiiia; coloriias 
por povoar são, por excbiiiplo, o Canadu e a ,iusti.alia. 

Estas' divisões leern geralinenle o defcilo de separar 
coloiias da  mesma rinturcLa e de itleritilicarem coloriias 
fundahenlalmentediiersas. 1)oi. isso, apenas acceitamos as- 
tres divisões, que já acima estudámos (1). 

(1)  Sr. Dr. Marnoco: ob. cit., pag. 39; Reinsch: ob. cit., pag. i7 ;  
PBty de Tliozbe: 06. cit., pag. 620. 



Estudo historioo da colonizagão 

1 .  - Considcra~Gcs gcracs. 
11. - As primeiras migraçòw. 

111. - A colonizaçáo na antigiiidado: a) Os plionicios. 
IV. - b )  Os carrhaginezes. 
V. - c) Os gregos. 

VI. - d) Os romanos. 
Vfl.  - C) OS h;irl)nros e os moiiros. . 

VIII. - A coloniznçHo na Edade-Media: as cruzad:is e as repu- 
k~licau italianas 

IX. - A coloiiizaçâo e o dcsinvolviiiiento da civilização na 
antiguida* e na Edade-Mstlia. 

X. - A colonização nos tempos rnodernos: a) Os porlii- 
giiezes. 

XI. - b )  Os hespanhoes. 
X11. - C) OS hollandezes. 

XIII. - d) Os francezes. 
XIV. - e )  Os inglezes. 
XV. - f )  Os dinamarquezes. 

XVI. - g) Os suecos. 
XVII. - l i )  Os russos. 

XVIIL - i) Os alleniies. 
XIX. - j )  Os italianos. 
XX. - h )  Os belgas: o Estado livre do Congo. 

XXI. - 1) Os americanos. 
XXII. - rn) Os asiaticos. 

I .  - Consideraç6es geraes. - A liisloria da colonização 
confunde-se coin a hisloria c:;liilologica, polilica e econo- 



mica da humanidade. Tem-se dito que a colonização come- 
çou com o mundo e ha nisso uma certa verdade. Desde a 
formação da familia, o homem errou pelo mundo a fim de 
satisfazer as suas necessidades; elle ja então era, pois, um 
colono, obedecendo ao impulso ecoiiomico. O homem iden- 
tifica-se, porem, neste ponlo ao simples animal; o instincto 
e o fim são-lhes coirirnuns. Ora na colonizaçâo ha a satis- 
fação das necessidades materiaes, mas ha tambern o 
dominio de intelligencia sobre os instintos. Por isso nesses 
phenomenos primitivos ha uma emigração, mas não uma 
verdadeira colonização. 

O primeiro molivo, que levou o homem a emigrar, foi a 
procura de terras mais favoi.aveis ao seu dcsinvolvimento 
pela produclividade e pelo clima. Da occupação de novas 
terras resultam novas necessidades e assim surge uma 
nova determinante da emigrafão: o desejo de alcansar 
um protlucto desconhecido até então tlo solo, ou um animal 
OU um escravo. 

Outros motivos se vêem pouco a pouco ajunlar'aos 
primitivos : a curiosidade de conliecer terras novas, de 
accrescer a espliera de influencia da nação, de conseguir 
os gozos, que proporcionam as viclorias e os abusos lia 
força. 

Mas esses desejos pouco elevados perdem o seu imperio 
com o progresso tla inlelligencia e da nioral menos egoisla. 
Primeiro são apenas alguns raros individuos, que preferem 
aos prazeres materiaes os prazeres da invesligasão scienli- 
fica e da vicloria do espirilo humano; mas desses focos 
civilizadorcs irradiam os sentimenlos inlellecluaes e moracs, 
que pouco a pouco dominam a raça humana. Não são ainda 
hoje estes os uiiicos rnoveis da actividade, mas as ideias 
de frateriiidade e de solidariedade exercem ja uma incon- 
teslavel acção na exparisâo da  Iiiirnanidade. 

Tal é a historia geral dos movimenlos migratorios e das 



suas causas, que vamos vêr confirmada pela analyse dos 
factos (1). 

11. -As primeiras migrações. - Admittindo a unidade 
primitiva da raça humana, lemos Lambem de admittir a 
existencia dum muntlo primitivo, em que os relevos do solo 
eram pouco accentuados e em que, porlanto, a diversidade 
dos climas era pequena, pois doutro modo não se com- 
prehendem as migra~ões humanas para os climas extremos 
do equador e do polo. fi natural lambem que nessa epocha 
os continenles estivessem menos separados do que estão 
hoje e que, por isso e pela maior uniformidade de climas, 
o Iiomem encontrasse em toda a parte uma identidade 
fundamental do meio physico e biologico. Nesta epocha o 
homem tinlia uma vida meramente vegetativa e não exis- 
tiam os menores rudimentos de civilização. 

Pouco a pouco, modificando-se a structura do globo, os 
climas foram-se differenciando, originando uma distribuiráo 
desegual dos Iiabilantes tla lerra, que emigraram das zorias 
frigidas para os climas temperados. Alguns homens houve, 
porém, que permaneceram nos seus liabitats, adaptando-se 
as suas novas condições, que s6 por uma lenta transifão 
se iam transformando. 

Ikrmaram-se assim numerosos typos humanos, que pai. 

successivos cruzamentos se vieram reduzindo até aos typo. 
relaiivainente poucos, que hoje existem. Assirn se formarai 
os typos: americano e patagâo;.'esquirnau, hy-perboreo 
laponio; papou, australiano, neo-caledoniano, tasmaniali 
e malaio; dravidiano, iraniano e aryano, mongal, tureoman 

( i )  Lanesrcan : Principes de colonisatio~z, pag. 1; Sr. Dr. Marnocu 
Adtninislração colonial (Lic~ões de 1905-i906), pag. 75; Lamù 
Doria: L'molwione delle colonie, pag. 7 .  



ou turco e finnez; fouhlah, hotlentote, negriciano; arabe 
e berbero, ibero, celta, germario e slavo. 

Estas massas humanas não permaneceram scdentarias'; 
quasi todas se  tleslocarain ein busca tle melhores coridições 
de  vida. Vivendo da  caça, eram quasi todas nomadas. 
Os que liabilavam ria inargem do mar t1 (10s rios foram os 
primeiros, que, dedicarido-se a agricullura e t'orrnantlo 
cenlros imporlanles de  povoação, se  torriaram sederitarios. 

E claro que neslas sociedatles não havia ainda rienhuma 
preoccupação inlellecliial. O ti.al)allio pliycico mesmo e ra  
pouco intenso, porque a temperatura, a ;iI~uritlancia d e  
alimentos, - que salisfaziarn tarnbem os animaes f'erozes, 
não os levando a alacar o homem, - e  a facilidade tle s e  
abrigarem das internperies Ihes permittiarn urna vida facil e 
sem esforço. Foi nos grupos collocados em condip5es mais 
desfavoraveie, tendo de luctar conlra o clirria e conlra os 
animaes, que mais se  expandiu a acliviclatle hurnaria e que 
primeiro appareceram as  preocupag,ões intellecluaes. 

Já nestas epoclias reinolas se  começa a ol)sei.var que a 
lendencia expansiva das raças aurnenla em proporçãro da  
sua superioridade. As raças mais iriferioi.es, como a dos 
hotlentoles, a dos palagões e a tlos papils nunca saliiram 
das suas lerras. Pelo contrario, eslas rasas forain expulsas 
e gradualmente clestruitlas pelas raças siiperiores. Para 
estas lia como que urna f o r ~ a  invencivel, que a s  iinpelle a 
coloiiizarem. 

lia, é certo, quem sc  insurja conlra eslas afiirma~ões, ' 

que, levando a tlividir a Iiumanidatle em duas classes e 
a rebaixar uma dellas, significaria, segil~i(lo tliaem, um 
regresso as cloiilrinas, com que anligarneiite >c defendia a 
escravatura. As r i iga~ cc~loriizatloras são niuitas vezes infe- 
riores ás raças colonizatlas e as grandes civilizag6es surgem 
sempre tlo concurso de  varias raças. Os povos rião- são 
inais ou menos aptos a colonização por qualidades remotas, 



mas em virtude de circumstancias extrinsecas, que I 

tornam mais vigorosos e empreliende~lores; um cliii 
temperado, uma certa sitiia~ão geograpliica e, dum mo1 
geral, o facto dum povo ter luctado com grandes dimcii 
dades de viila- eis outros tantos phenomenos deter111 
nantes do genio colonizador. 

Em nosso entender, as qualidades dos povos coloni~~r 
dores resultam em parte das condições elhnicas e eiii 
parte de circumstancias sociaes. Parece-nos egualmenl~ 
erroneo pur de parte a influencia dum ou doutro deslit- 
dois factores. De resto, não ha duvida que todas as graii 
das raças civilizadoras ou colonizadoras afirmam em ta('- 
emprezas a sua superioridade. Não resulta esta duiii,~ 
tentativa esporadica e porventura artificial de colonizagá~~. 
num caso [lado pode mesmo ser superiar a civilizaçã« (li) 
povo roloriizatlo. Mas um povo realmente colonizador affiriii,i 
claramente nessa qualidade a sua pujança e o seu v a l ~ ~ i .  
E é certo que, se muitos povos são colonizadores, nerii 
todos o podem ser. A historia mostra-nos, em multiplos 
exemplos, raças inteiras de colonizados e raças inteiras dc 
colonizadores. 

A historia evidenceia-nos egualmente nas mais diversa.; 
regiões a victoria das raças superiores sobre as raça:, 
inferiores. ilssim e que nOs vêmos c,aliirem successiva- 
mente, vencidas nessa lucta mundial, as raças da Africa, 
da Asia, da America e tlas regiões polarcs; depois a ractl 
malaia, em seguida os mongoes, emfim a propria rara 
semita ficar confinada num estreito territorio. 

Comtudo, a raça semita constiluiu com a raça indo- 
europeu o grupo das raças do Mediterraneo, raças coloni- 
zadoras por excellencia. 

Temo-nos referido até aqui varias vezes As migrações 
prirniiivas. fi inconteslavel a sua exislencia, mas acercLa 
dellas nenhumas ou quasi nenhumas iiiformações existem. 



Limitamo-nos por isso a fazer referencia sómente á s  que 
são scientificamente conhecidas. 

Na historia dos hebreus encontramos já um caso typico 
d e  colonização na Paleslina. Seguem-se as migrações dos 
assyrios no Valle do Euphrates e do egypcio Sesostris a té  
ao Ganjes, a Thracia e a Sc! tliia. Na epocha heroica d a  
Grecia existiram nella coloriias cio Egypto, da  Phenicia e 
da  Asia Menor. A aventura dos argoriautas vem-nos evocar 
a lembrança dos conquistadores liespanhoes. Os eolios 
colonizaram a Asia hlenor e o mesmo fizeram depois os 
jonios, fundadores da  Smyrna. 

Mas, nestas epochas remota.;, os povos que emigravam 
perdiam, pela dilficiildade de  communicaçózs, lotla a liga- 
ção com a mãe-patria (: assim fiindavam, não colonias, 
mas  verdadeiros estados iridependerite~. Foram os pheni- 
cios os primeiros que venceram essas dificuldades e, por- 
tanlo, os primeiros que coristituiram verdadeiras colonias, 
Por isso 6 a soa a primeira colonização, que  mereoe ser  
estudada mais detidamente (1). 

111. - A colonização na antiguidade : a) Os phenicios. - 
Os plieriicios, apertados riuma eslrcitn facha d e  territorio, 
sentiram-sc aaturalmentc attrahicios pelo mar, que foi 
sulcado em totlas as tlirecções pelos seus navios. Já no 
seculo x antes de Cliristo, e talvez mesmo muito antes 
disso, os ptienicios faziam um grande commercio pelo mar  
Vcrmellio com o Oriente, que  elles chamavam Ophir. 

Varias condições favoreciam a eua colonização. A con- 
figiiração do seu territorio, os excellentes materiaes que  

(1) Lariessaii: ob. cit., pag. 2; Girault: Principes de colonisation 
r~t ( 1 ~  1r;gislation rnloniale, vol. I ,  pag. 8; J,amha Doria: ob. cit., 
pag. 1 0 ;  Siger: I~s s~r i  sur lrr colonisation, pag. 27; Sr. Dr. Marrioco: 
06. cil., pag. 76. 
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no Libano enconttavam para os seus navios, a posição 
central do seu paiz e o seu caraclcr independenie, que 
os fez regeitar a autocracia e adoptar um regimen (i(, 
governo oligarcliico, tudo isso favorecia as suas emprezas 
marillmas. 

Assim os phenicios fundaram colonias em varios ponlos 
da costa do Meditekraneo, chegando a transpor as columiias 
de Hercule.. A tradição attribue á phenicia Dida em 880 a 
fundação de Carthago, que, por sua vez, se tornou metropole 
de novas colonias. Os egypcios pela sua alla cultura 
podiam ter feito aos phenicios uma temivel concorrencia, 
mas didso os dissuadiu o sagrado terror do mar e doe 
seus mysterios. 

Os phenicios fundaram em Hespanlia 200 cidades; fun- 
daram ainda muitas na Sicilia e na Sardenha. As suas 
possessòes tle Tinges (Tanger) estendiam-se alé aos confins 
da Lgbia. Não se contentando com isso, foram ainda os 
ousados navegadores até á India e Herohlo afirma que 
clerarn a volta Africa. 

As colonias plienicias eram simples feilorias cleslinadas 
a gayantir o monopolio commercial, pois que sO aos inte- 

' resses commerciaes e não á supremacia polilica vizava 
esse povo essencialmenle pacifico. As colonias continuavam 

' sujeitas ao soberano reinante, reservando-se apenas aos 
phenicios privilegias commerciaes. Pouco a pouco estas 
Simples feitorias foram progredindo, transformando-se em 
cidades e ,  por vezes, em Estados independentes. Assim 
os plienicios nunca pretenderam fazer conquistas, limilan- 
do-se a estabelecer deposilos de mercadorias em ponlos 
isolaclos, cle facil abordagem e de facil defeza; nessas 
colonias vendiam aos indigenas o que lhes traziam os 
navios da sua nação e accurnulavam os productos locaes, 
que os mesrrios riavios levavam. 

Ao seu vasto commerciu maiitimo ligavam os phenicios 



um importante commercio terrestre, feito por caravanas, 
que subiam os rios, atravessavam os isthmos e paravam 
em mercados certos, que pouco a pouco se tornavam 
cidades florescentes. Nesse te-mpo, na verdade, o com- 
mercio terrestre era ainda o mais vantajoso e o mais 
vulgarmente empregado. 

Alem do seu espirito mercantil, tarnbem a necessitlade 
de se desembarasar de elementos de população irrequielos 
e turbulenlos levou a Phenicia, em certos periodos histo- 
ricos, a fundar colonias. Esses elemenlos abandonavam a 
mãe-patria, fundando novos centros, em que exerciam pleno 
dominio; tal foi, segundo parece, a origem de Carthago. 
0 s  phenicios, como os Estados republicanos da anliguidade, 
depressa comprehentleram o perigo, que Ihes advinha, da 
existencia duma plebe em demasia numerosa. 

Comquanto sejam mal conhecidas as inslituiçóes das 
colonias phenicias, parece qiie nellas havia um governo 
atistocratico, semelhante ao (Ia metropole. Não estavam, 
porém, sujeitas a mclropole, que era apenas urna federaçào 
de cidades, cada uma das quaes tinha o seu territorio 
proprio, as suas assembleias e o seu rei. Ligadas unica- 

, mente entre si e com a metropole pela communidade de 
culto, de origem e de interesses, as colonias phenicias 
nunca se uniram para mutuamente se sustentarem, vivendo 
antes numa rivalidade constante. Havia unicamente entre 
ellas uma especie de federação, sob a autoridade das 
mais potlerosas. A sua organização parece ter sido muito 
semelhante a que tiveram mais tarde as colonias das repu- 
blicas italianas e as hanseaticas. 

Nesta epoclia o luxo das curtes orientaes, as luclas fre- 
qoentes para a posse duma costa ou dum porto e a creação 
tlc grantlcs citlatles no meio dos desertos geravam um 
conirncrcio aiblivo e regular, que estava quasi todo nas 
mãos dos plienicios, desse povo aclivo e industrioso, cuja 



inteiiigente actividade e m  tempo algum foi excedida. 1 

isso a Phenicia foi um grande Estado, comquanto pequ, 
pelo seu terrilorio. Os productos egypcios, chaldeu- 
phenicios eram levados pelos navios destes a16 aos coriii 
do globo e assim se t l i~~ulgavam praticas e rnethodos, 1 1 1 ,  

influiam na civilização de lodos os Estados abrangi111 
nessa vasta rede de  trafico. E inconlestavel a imporiaiii I 
da funcção desempenhada pelos phenicios na antiguidatlt, 
como fabricantes e agentes de  transmissão. 

Os plienicios são muitas vezes chainados os inglezes t l  
muiitlo antigo, por terem, como estes, fundado uma grariilr 
potencia maritima e contribuido para a grandeza lia ci \ i  
lização mundial. Mas, s c  ha na verdade grande a n a l o ~ i  
entre os resultados obtidos pela actividade commercial I 

coloriia1 dos dois povos, é grande tambem a d i fbre i i~  
que se  observa entre os seus processos d e  colonizayiiii 
Os plienicios não conquistaram territorios longinquos, fuii 
dando apenas feitorias, que defendiam por meio tle foriili- 
cações, ao passo que os iiiglezes colonizaram pelo c0111 
mercio e pela conquista. 

Tambem s e  pode encontrar uma certa analogia entre 
os plicnicios e os hollandezes, porque ambos deveram a 
sua prospcrit1;lile a i'alla d e  recursos rialuraes dos seii- 
paizes e porqiie a sua força militar nunca cxcctlcu o qiic 

e r a  cslrictamerile exigido pelo interesse da sua tranquili- 
dade e do seu trafico. 

A prosperidade das colonias phenicias foi devida i1 

raras qualitlades tlc frugalidatle, ilc Iiabiliilade e tfe inrlu- 
tria, cluc lorriavain eslc povo rieccsiario a todo o rnuiitl( 
e á atlrniravcl siluagáo tlo seu paiz. 

A sua decadencia resultou tlos vicios, que a sua ra< 
trazia o corilaolo com a populasâo cosmopolila dos me! 
cados rnuntliaes, e tla sua fraqueza militai-, que llies ii,i 

permiltiu luctar contra os gregos. Depois a facilidadl 



crescente dos meios d e  communicação, abrindo caminhos 
novos e mais seguros ao commercio, @leram passar a 
oritros Estados o nionopolio commercial, que durante tanto 
tempo a Plieriicia tiiilia relido em scu potler (1) .  

IV. - 7)) Os carthaginezes. - A Plienicia deixou uma 
Iicrcleira tlo scu espirito aventuroso e do seu poder ria 
sua coloiiia tle Carlhago, que, por sua vez, se  tornou a 
~nelropole tle novas coloriias. Carlliago, lançando-se na 
coloniza@o com ideias mais accomotlatlas ii civilização da  
epoclia, cstentleu as suas relações pelo mundo inteiro. 
Ilcm situatla, precisamenle rio centro dos seus estabeleci- 
mentos, clisporido de forças consideraveis e tendo na poli- 
tica muilos chefes illuslres, Carthago acliou-se prompta 
para succeclcr a Phenicia, quando esta perdeu a sua pre- 
poritlcraricia pela queda tle Iy ix~ e m  potler tle Alexandre 
hlagrio. IJigrios succes>oi.es tlos ~)liriiic*ios, Ii.afic*ando em 
toclas as regiões enlão c.orilicciclas, os carlliaginezes foram 
senliores tlum  ast tis si mo imperio colonial. 

Giiarneceram corri aç suas fcilorias as costas do Mecli- 
terranco e o scu trafico passou alem (Ias illias Sorlingas 
na Gran-Bretanha, ao Norte, e alem tlos lirniles dc  hlarrocos, 
ao Sul. Afirmam alguns autores que os carthagiriezes fun- 
daram tarnbein colonias no interior dos paizes, designada- 
me~i l e  na Ilespanha, mas  esta afirmação é duviclosa. fi 
cerlo que IIerodoto se  refere aos lolofagos e aos cai-aman- 
tes, rnas nada diz de  preciso acerca das relaçóes que com 
elles teriam tido os carthaginezes. Alas sabe-se como, mais 

(1) Sr. L)r. Marnoco: ob. cit.,  pag. 76; Sr. Moraes de Carvalho: 
Compunhias de coloniza(.ãn, pag. 7 ;  Siger : ob. ril., pag. 28;  Girault: 
ob. cit., vol. I ,  pag. 8; Lamba Doria: ob. cil., pag. 11; Pety de 
Tliox6e : Thlories de lu colonisation au X l X e  sic;rle, pag. 15; Dubois : 
S y s l l ~ i r t ~ c s  coloniuux et peuples colonisaleu~~s, l ia$ 13. 



tarde, Carthago ousou disputar a Roma pelas armas a SI,  I -  

lia, a Hespanlia e at6 a propria Italia. 
Vindos do Metliterrarieo o~~icri~lal, os cartliaginezes fai 

mente se atlaptarain ás coiitliiõcs tlo meio (Ia Africa s 

nor. É cle notar, porérn, que o gosto pelo coirirnercio sú - =  
desenvolveu em CarLliago, depois cliim certo periodo i ,. 
sua liistoria. Os seus fundadores tiveram em vista, r i~ i  I 

como tle costume, o estabelecimento duma feitoria, rii - 
sim a dum Estado, cujo progresso fosse devido a corageir, 
e a prudencia dos seus habitantes. SO mais tarde a clic+ 
gatla de riovos plienicios, ti.azoritlo as 1i.adiqões e os coslii- 
mes tla mãe-patria, veiu impellir a coloriia a procurar o 
seu engrandecimento mais ousadainerite tlo que a metro- 
pole, pela guerra e pelo trafico. 1)estle então a conquisia 
foi apenas para os carthaginezes um meio de dilatarem a 
esplieia da sua aclividade commercial e de explorarem os 
povos vencidos. 

As coloriias dos cartbagiiie~es, bastarite semelhantes as 
(10s phenicios, eram estabelecimentos commerciaes e a g i -  
colas, mas principalmente commerciaes, simples entrepos- 
tos mercaiilis eslabelecitlos muitas vezes entre povos, cuja 
lingua os carthaginezes desconheciam e com quem se 
limitavam a effecluar a troca dos respectivos productos. 
Carthago foi, porem, muito dais  guerreira do que a Phe- 
nccia, usando largamente da conquista; pode-se mesmo 
dizer que entáo pela primeira vez se evidenciaram os 
inconvenientes, que para os povos commerciantes resultam 
da invasão de territorios á mão-armada e dos deslumbra- 
mentos das glorias militares. 

Carthago não procurou nunca assimilar os habitantes 
das suas colonias, antes os sujeitou a um regimen oppres- 
sivo, receiosa de quc clles se tornassem independentes. 
Approximando-se de Veneza em varios aspectos, Carthago 
distingue-sc fiindamentalmcnte neste pnnto ria Rainha do 



Adriatico. Todas a s  praças fortes exislentes nas colonia~ 
carlhaginezas eram cuidarlosamenle desmanleladas e lrans- 
formadas em grandes aldeias agricolas, encarregadas de  
approvisionarem a populagáo (Ia metropole e de  ahastece- 
rem o seu exercito e a sua iilarjntia. 

As producçóes (Ias colonias enriqueciam riaiuralmclnte a 
metropolc, quc, alem disso, exigia (Ia.; coloriias iirii pezado 
tributo, que, enrit~uccentlo o lliesouro iiacionitl, Ilie per- 
rnilliii sustentar lantas guerras e ampliar tanto o dominio 
coiniric~rcial tla iiagão. 

Essencinlinente rleilicatla ao commercio, Carllingo ado- 
ptou um regimen inlerno proficuo á sua prospei.itlatle. Os 
seus negociarites enccmtravam nas costas africanas va8- 
tos inercatlos e para lá eram enviados os proletarios, 
que angariavam forluna como cultivadores. Tudo concorria 
para a opulencia da  metropole, unico ol)jectivo visado, 
pois os cartliaginezes não queriam conquistar apenas 
para s e  engrancederem polilicamente, como faziam os 
rornanos. 

A polilica colonial de  Cartliago caracleriza-se pela sua 
desconfiança para com as  colonias; esta, trazendo por c o k  
sequencia a implantação dum regirncn tle rigida sujeição, 
impediu as colonias carthaginezas de  allingirem um elevado 
grau de prosperitlade. (:orno nota Thozée, as colonias car- 
lhaginezas foram mais iiolíiveis pelo seu numero do que 
pela sua iriiporlancia. 

Os maus resullados desta politica manifestaram-se sobre- 
tudo, quarido Carthago, no apogeu da  grandeza, teve d e  
susterilar essa lucta titanica com Roma, que primeiro 
sustou os seus progressos e depois a arruinou. Nessa hora 
suprema Cartltago achou-se, com effeito, completamente 
abaiitlonatla pelas suas colonias. 

Coni a tomada de  Carlliago no anno 146 a. C., termi- 
nou a evolução do cornrnercio da  antiguidade, pois Roma 



nunca teve tendencia, nem espirito mercantis, como've- 
remos (1). 

VI. c)  -Os gregos. -A civilização grega, cumo A sabido 
irradiou muito para alem do sei1 foco, tendo a colonizaçã 
desse povo desempenliado uma funcção de capital impor 
tancia na historia antiga. 

As colonias gregas espalliaram-se por todo o mar Ege~ 
e até ao Mediterraneo occidental, tendo a16 sido chaniad, 
a mais imporlanle dessas colonias, no sul da Italia, L 

Grande-Grecia; os gregos funtlaram ainda varias co1onia.- 
nas coslas da Hespaiilia e da Gallia, uma das quaes fo 
mais tarde Marselha. Os gregos eslenderarn-se tamben; 
pelas coslas septentrionaes tlo Alcdilerraneo, em direcçãcl 
ao Orienle; depois com Alexandre atravessaram a Persia 
e foram a16 a Intlia. Para o sul, caminharam elles pelo 
Rgypto, su1)intlo os ferteis valles ( lu  \ilo e seguindo d'ahi 
para o mar Vermelho; foram iiic~iiio, por um lado, atS ao 
golplio 1)crsico e as coslits (Ia Asid ~l~eridional e, por outro 
lado, até a Africa Oriental. Sum logar apropriado para 
servir ile emporio commcrcial aos productos dos paizes 
rnedilerraiieos e dos paizcs occiclentaes fundou Alexandre 
a cidade, que teve o seu nome e que duranle tantos secu- 
10s foi um foco brillianlissirno da cullura grega. 

Pretenderido determinar a rausa das expedições colo- 
niaes gregas, diz Atlam Srnilli, que, sendo muito pequeno 
o territorio dos'tli~erentes Eslatlos da antiga (irecia, quaiido 
a população nelles se tornava superabundante e não podia 
de motlo algum alimentar-se, era enviada uma parte do 
povo para fundar um Estado novo nalguma região 1011- 

( i)  Sr. Dr. Marnoco: ob. cit. ,  pag. 7 9 ;  Sr. Moraes Carvalho: o6 
cit., pag. 7; Péty de Thozbe: ob. cik., pag. 41; Diibois: ob. çii . 
pag. (2; LaiiiLa Doria: ob. cil., pag. 13. 



ginqua. Esta explica$ão é muito incompleta, pois, alem da 
mencionada causa, muitas outras levaram os gregos a 
colonizar. Coritribuiram para isso : a siluação geographica 
do seu paiz, a insufficiencia da sua producção cerealifera, 
as re\701u~ões internas, o caracter nacional naturalmente 
expansivo, o desejo de alargar as relações politicas da 
mãe-palria e de occupar ao longe ponlos de appoio para o 
seu commercio e para o seu domiiiio e até a influencia 
religiosa. 

de notar que entre as determinantes da colonização 
grega não figura, senão a titulo secundario, o interesse 
commercial. Neste ponto se acha uina importante caracte- 
ristica differencial entre essa colonização e a niotlerna, em 
que, como veremos, o referido inleresse é predominante. 
Sob o ponlo de vista das suas origens, podemos pois clis- 
tinguir duas categorias de colonias gregas: colonias luri- 
dadas pelo Estado, por razões politicas ou para cercear a 
população excessiva, e coloiiias fundadas por parliculares, 
expu!sos da palria pelos males da guerra ou pelas discor- 
dias internas. 'I segunda categoria foi de muito a mais 
numerosa. 

l'osse qual fosse a sua causa determinanle, a fundação 
das colonias dava-se pela emigração dum grupo de habi- 
tantes, que se estabeleciam definilivamenle numa região 
nova. Os emigrantes eram enumerados num decreto, que 
~nantlava fundar a coloriia, e parliam sob o commando dum 
cliefe, salvo ern casos excepcionaes. O Estado concedia 
a estes emigranles armas e provisões e dava-lhes diplo- 
mas ou litulos, reveslidos de todas as formas de aulhenti- 
cidade. 

A religião tambem intervinha na fundação das colonias. 
A frente dos emigrantes ia um sacerdole do culto nacional, 
conduzindo as imagens dos deuses tutellares e o fogo 
sagrado tirado do sanctuario da metropole. Assim se sym- 
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holizava a ligação, que ficava existindo, entre a colonia c 
a metropole. 

Presa a metropole por um laço religioso, a colonia, coni- 
quanto dotada de absoluta autonomia, plenamente indepeii- 
dente, conservava-se-lhe sempre alliada fiel. Na verdatlc, 
os gregos, a quem de resto não escasseavam qualidades 
militares, nunca conslituiram, a bem dizer, um impeiio 
colonial; as suas colonias ficavam apenas vinculadas á 
metropole pelos laços de sangue, pela communidade do 
culto e dos coslumes e pela tradicção, sempre muito per- 
sistente entre os gregos. Desprezando os outros povos, que 
appelidavam de barbaros, as colonias gregas mantinham, 
poróm, sempre, estreitas relações com o seu paiz de ori- 
gem. I$ claro taiiibem que as colonias, levando comsigo a 
civilização grega, fundavam instituiçGes semelhantes ás da 
mãe-patria e espalhavam assim essa alta civilização pelos 
povos, com quem se achavam em directo contacto. Sob o 
ponto de vista civil e politico, diz Tliozée, os laços, que 
prendiam as colonias á metropole, eram os mesmos, que 
unem os diversos membros duma familia commum. 

Seni toiias as colonias gregas, porém, eram eguaes; 
distingiiem-se nellas duas especies: as a p o i r b l ~ i a ~  e as &-- 
~~chias. Tão differentes eram as relaSões de dependencia 
da metropole, a que ficava sujeito cada grupo de colonias, 
que os gregos entenderam dar-lhes riomes diversos.. 

As apoichiczs eram colonias fundadas em paizes desertos 
ou barbaros com o fim de os povoar, roiisliiuindo Estados 
iridependentes, sem sujeição a nenhuma metrcipole. Tinham 
a sua constituição propria, governavam-se por si, promul- 
gavam leis civis e penaes, escolliiam os seus magistrados, 
faziam a paz e a guerra com os seus visinhos, numa pala- 
vra, administravam-se a si mesnias, sem esperarem pelo 
consentimento ou pela approvação dum Estado metropoli- 
tano. Nonhuma relação politica existia entre as colonias e 



a metropole, salvo quando entre ellas se houvesse feito 
algum tratado. 

As c l e~uch ins  eram colonias mais recentes do que as 
apoichias, fundadas num territorio da mãe-patria e della 
dependentes. Estas colonias tinham os mesmos direitos 
civis e politicos da mãe-patria, sem carecerem de estipu- 
lar com ella qualquer tratado. Nestas colonias existiam 
guarnições permanentes, cusleadas por ellas, afim de as 
defenderem tle invasóes estranhas c de nellas reprimirem 
qualquer revolta. 

As clel-uc.llic[s e as colonias romanas formam uma tran- 
sisão entre as colonias commerciaes independentes da 
ariliguidade mais remota e as colonias militares cslabele- 
citltis por iilcsaritlre Magno na Asia. 

É digna de reparo a habilidade com que os gregos 
motiificavam as formas da sua aclividade, consoanle as 
exigencias locaes da coloni~ação. Com efleilo, >e os gregos 
encontraram, por exemplo, na Grande-Grecia coridiçoes de 
vida analogas as da sua patria, tambem depararam com 
condições milito diversas noutras regiões, como nas coslas 
do mar Negro. Ora o typo das colonias applicado nuns ou 
rioulros logares não foi o mesmo. 

Os gregos tiveram que luctar, no seu desenvolvimenlo 
coloiiial, com os phenicios e com os carlhaginezes. Houve 
entre elles uma verdadeira concorrencia, assignalada por 
numerosos factos de guerra. Então, como hoje, os povos 
rivaes pretendiam reservar-se a protecçào ou a conquisla 
das regiòes ricas. 

A colonização foi de grande vantagem para os Estados 
gregos, pois contribuiu para manter entre elles relações 
pacificas. Conhecido o grau de civilização, que attingiram 
os gregos, e sabido que .as colonias foram preciosos meios 
de diffusão dessa civilização, escusado é encarecer os be- 
rieficios, que para a humanidade eili geral trouxe a coloni- 



zação grega. As colonias gregas foram, sem'duvida,  o 
typo mais brillianle tia coloniza~ão na antiguidade ( i ) .  

VI. --ti) Os romanos. -Os romanos, senhores do mundo, 
foram tarnbem grandes colonizadores, deixando por toda a 
parle monumentos do seu genio, cujos grandiosos vestigios 
os seculos muitas vezes respeitaram. 

Assenliorando-se primeiro da Peninsula italica, os roma- 
nos invadiram depois a Gallia, a Hespanha, a Germania e 
a Gian-llrclanha e espalharam-se pelas costas do Mediterra- 
rico. En lucta com os semitas ao sul desse mar, os romanos 
expulsaram-os da  Sardenha, da Sicilia e do sul da Ilalia, 
conquistaram-lhes os seus principaes centros de civilização 
c substituiram-se aos gregos nas margens do Nilo. Para o 
Norte repelliram os celtas, colonizando a Gallia e a Gran- 
Ijrctanha e entrando na Germania. 

0 s  romanos foram os grandes imperialistas da antigui- 
tlade, convertendo em colonias imperios asiaticos e afri- 
canos. lias é certo que, sob o nome tle colonização romana, 
se designam muitos trabalhos grego-romanos ou gallo-roma- 
110s e frequentemente mais gregos ou gaulezes do que 
romanos. 

A colonização romana foi o typo da colonização militar. 
Fundadas muitas vezes por legionarios, a quem se  incum- 
bia a manutenção da  paz, as colonias eiain mililares na 
sua origem e no seli fim, verdadeiros baluartes tlo poderio 
romano, na plirase d e  Cicero. Os romanos não fundavam 

( I  r Girault: ob. cit., vol. I ,  pag. 8 ;  Lanessan: ob. cit., pag. 10; 
1,aiiil)a-Doria : ob. çit., y a g .  13; Sr. 1)r. Marnoco: ob. cit. ,  pag. 80; 
Marteris : l'raité dt! droit international, vol. I ,  pag. 62; Sr. Ur. Moraes 
Carvalho : 06. cit., pag. 7 ;  Siger: ob. cit., pau.  29 :  Pbly c18 TliozSe: 
ob. cit., p a g .  25; Dubois: ob. cit., paç. 14; Fallot: L'aoenir çolonial 
de la France, pag. 3. 



cidades e centros de civilização, conslruiam campos, tendo 
pois os seus estabelecimentos um caracter muito mais mi- 
litar e politico do que economico. 

A colonização romana foi uma obra polilica, realizada 
durante muitos seculos na execução dum mesmo plano 
methodico, tendente a assegurar a obediencia dos povos 
vencidos, sujeitando-os. Foi, como diz Siger, uma consa- 
gração magistral da força, da força romana, da qual a 
famosa paz romana era a mais perfeita expressâo. Roma 
destaca-se pois profundameiile na sua obra coloni~adora 
(10s plienicios, dos carthaginezes e clos gregos; riunca 
procurou como estes lucrar com a prosperidade tloutros 
poros, desejando apenas lorria-10s inoffensivos, construindo 
tle lorige em longe no seu territorio fortalezas, que eram 
como que o prolongamento da metropole atravez dos terri- 
torios estranhos. 

Os romanos foram conquistadores por essencia, procu- 
rando sempre alargar pelas armas a influencia do respectivo 
Nstatlo e não visando nunca ao predominio economico. O 
seu genio, a sua gloria, a sua educação militar e a sua 
forma de governo afastavam-os das preoccupações mer- 
cantis. O espirito de negocio não reinava em parte alguma, 
dominando nas cidades o interesse pelas guerras, pelas 
eleições e pelos processos e nos campos o gosto pela agri- 
ciillura. Não quer islo dizer todavia que os romanos fossem 
euciiisivarne~te guerreiros, mais tarde; fechada a era  das 
conquistas, accentiiaram-se mais claramente as suas ten- 
tlencias commerciaes. 

Os primeiros emigrantes romanos eram homens fortes e 
rudes, impregnados do espirito militar, simples constru- 
clores de campos entrincheiraùos, dos quaes pretendiam 
dominar as regiões vizinhas. O primeiro fim das colonias 
rornanas foi, pois, o de assegurar dum modo estavel a 
clependcncia dos territorios conquistados, mas para isso 



tornava-se necessario fixar nesses territorios emigra1 
que, transformando-os pelo seu trabalho, os ligassci 
palrfa por um vinculo indissoluvel. Era facil alcançar e 
emigrantes. 

Com effeito, a principio, em Roma havia um nuii 
limitado de proprietarios terriloriaes e aos escravos inc I, 

bia o exercicio da maior parte dos misteres, de modo 1 1  
a maioria da população livibe, privada de meios de vitl,i 
excitada pelas ambições dos tribunos, aspirava contiii 11 

mente a guerra ou a revolla. Esla população era compoyi 
em grande parte pelos legionarios, que, regressando ; i ( # -  

seus Idre.; depois de terem posto as suas forças e atcl ,i- 

suas vidas ao servigo rla patria, apenas encontravam ct~ii, 
recunipensa as avidas reclamações dos seus credores. Ora 
segu~iclo o direito de guerra romano, lodos os bens (10: 
vencitlos pertenciam aos venceclores, que não os trucitla- 
vam, mas lhes coníiscavam a terça parte do seu territorio. 
Este territorio conslituia o ager publicus, que era conce- 
dido aos colonos, que se encarregaram (Ia sua clefeza. I ( I  

a estes priricipios do direito de guerra, que o Senado i c  

correu, para por termo as revoltas e as sedições interiid- 
conlinuadas. O Senado distribuiu pois aos veteranos a? 
terras conquistadas, desembaraçantlo assim a metropole 
dw elemeiitos mdis pobres e mais turbulentos e, c nsequeii- 
temerilc, niais perigosos da popula~ão nacional. f o mesrno 
tempo os roiiiaiios tlestruiam as cidades vencidas e trdii>- 
poriavam para a melropole os seus habitantes. Assim c.sld 
colonizasão, orientada por considerafões adniinis tral i~~i~.  
linlia evidentemente um caracter mais polilico e militar t io  

que economico. 
Mais laríle Homa conservou as cidades vencidas e 

mesmo Leinpo enviou para ellas muitos dos seus cidadàci- 
pois as condições economicas da plebe iam-se tornaiiill~ 
sempre mais difficeis e dia a dia era maior o numeru t l c  



desoccupados, que  afluiam A metropole. Assim nas propriag 
cidades conquistadas ficavam vivendo, ao lado dos habi- 
tantes sulimetlidos, os romanos concessionarios das terras 
do a g w  l ~ u b l i c ~ r s .  Iks te  rnodo a colonização romana, tor- 
nando-se rnenos cruel c tfevastatlora, prestantlo se mais B 
diffusão da  lingua, dos costiimes e da  vida civil e polilica 
tla metropole pe!os povos sujeitos, reveslia ao mesnio lempo 
um caracter rnais accenliiarlamcrile civil e cconomico. 

Não podia deixar cle coincitlir com esta riova modalidade 
tla coloriização romana uma profunila transformação no 
respectivo rttgimen aclministralivo. A nova polilica romana 
levava o Estado a uma inais larga intrrverição na vida da  
coloriia e deterniiiiava a reprotlucção iiesla tlas leis c tla 
civilização tla ~ r i àc  patria. 

A furitlag,ào tl i i  rna coloriia era  orrlenatla priinciro por 
um decreto tlo rei, mais tartle por urn senado-consulto e 
depois do v s ~ c u l o  por iim senado-consulto confirmado 
por um volo popiilar. Liriia íi)rmiila ou 1c.z colonias regulava 
o e~tal~elecimeii lo tla coloiiia, rliic liiilia tle ser feito snh a 
clii.ccgão tle magistrados especial~nente nomeados corn esse 
fim, em iiiimero variavel, primeiro de  Ires ou de  cLiricno, 
mais tarde de  15 a 20. Estes magistrados dispunham tle 
lotlos os poderes e designatlameiito tlo d e  concederein 
lerras aos colorios e d e  delimitarem os respeclivos pre- 
tlios, apenas lhes faltavam a autoridadc militar e o poder 
jiidiciario. No territorio, em que a coloriia se  estabelecia, 
realizavam-se complicadas cerimonias scrnelliantes ás que  
estavam ern uso para a funilação d e  citlatleu. 

A condição dos colonos era  muito variavel: se a colonia 
e-lava em territorio italiano, concedia-se-llies \~iilgai%merite 
a propriedade quiritaria do lote d e  terrcno, que Ihes era  
assignado; se  a colonia ficava numa provincia, não podia 
liaver nella o tlominio quiritario, a não ser qiie a colonia 
tivesse sido coi~cetlirlo o jus italicum. A co~isliiuição da 



propriedade era a questão primacial da colonização ronian 
sendo feila por meio duma lei especial, em que se delilrn 
nava que o solo, outr'ora do tloniinio publico, se lornava pr 

* 
priedatle privada e que, como tal, ficava isenlo de qualilu 
prestação para o Estado e susceptivel de se transmitlii p 
herança, venda ou doaçãq. Muitas vezcs tainbem o terre 
era deixado nas mãos daquelles, que ate eritão o tiiilis 
possuido sem titulo regular e que o linliain desbravad 

Vivendo a par uns dos oulros, os colonos romanos co 
fundiam-se muitas vezes com os indigenas das coloiii 
e foi assim que, por meio das colonias e tias alliança 
Roma, fraca pela sua população pouco numerosa, se tornt . 
forte e poderosa. Ao mesmo tempo, Roma transmittia pel - 
seus colonos aos povos submettidos a sua civilização, rac. 
cando o seu dominio sobre elles. 

Comtudo, Roma foi pouco favoravel a liberdade das su - 
colonias e, mantendo a assimilaçào, que os gregos, fazia. 
das relações entre a metropole e as coloi~ias com as rel 
ções entre paes e filhos, deu-lhe um significado novo, ma . 
rigido e severo. Ás relações de affecto siibstiluiram-se i 

de dependencia, aos carinhos malernos a oppressão dui 
poder illimitado. Como diz Thozée, a mãe-patria chama-s- 
na verdade a Cidade Eterna, mas é para lembrar aos seu. 
filhos que nunca se devem emancipar das suas leis, qu 
dependem inteiramente clella e que nunca devem ter liber 
dade nem espontaneidade. 

Desle modo nunca houve confiança e affeição enlre E 

metropole e as suas coloriias, mas aperias inimizades, qut 
muito contribuiram mais tarde para a queda do imperit 
romano. 

De facto, o contacto com a civilização romana fez pro- 
gredir rapidamente as suas colonias, radicando nellas a. 
tendencias para a autonomia, que mais se accentuaram. 
quando, corri a transi'erencia da capital do impciio para o 



Orienle, diminuiu a intluencia da metropole e enfraqueceu 
a autoridade do imperador sobre os proconsules. Por seu 
lado o catholicismo, espalhado por todo o imperio com uma 
organização semelhante a da administra~ão romana e com 
os seus bispos em todas as. provincias, directamente e 
exclusivamenle subortlinados ao Summo Pontifice, impellia 
as provincias a emanciparem-se, tornando-se a religião 
cumplice de todas as tentalivas de independericia. E assim 
pouco a pouco as colonias sacodem o jugo do poder romano, 
enfraquecido pelo platoriismo dos Anloninos e pelas cor- 
rupçóes do orieritalismo. 

Terminado o dominio politico, subsistiu por muito tempo 
nas anligas ,colonias dos romanos o influxo da sua alta 
civilização. Foi enorme o dominio desta influericia na Iies- 
paiiha e no sul da Gallia, menor, rnas grande ainda, na 
Gran-Brelanha e na Germania, mais distanles e communi- 
cando mais dificilmente com a capital do imperio. 

As colonias romanas desempenharam, como as colonias 
gregas, uma funcção civilizadora, pois que, como ellas, 
inculcaram aos povos conquistados a inslrucção, a lingua, 
as opiniões polilicas e juridicas dos romarios, os seus usos, 
o seti direito, elc. Mas a acção das colonias gregas e 
romanas rio progresso geral da civilização leve resultados 
muito dilf'ereriles: a liberdade, favorecendo o movimento 
das ideias, fez das pi-imeiras o elernenlo progressivo da 
vida lielleiiica; as segundas, pelo contrario, corieervando-se 
como a irnagem fiel da metropolc, tlestruiram a influencia 
tlesla (1). 

(1) Fallot : 06. cit., pag. 3; Lanessan: 06. cit., png. 31  ; Siger : 
ob cit., pag. 30; Dubois: ob. rit., pag. 1 4 ;  C;ir;iult: 06. cit., rol. 1, 
pag. 8 ;  Martcns : 06. (-11.. vol. I, pig. 58; Sr. Moraes Carvalho: 06. cit., 
pag. 7; Pety de Tlioz6e: oD. cttt . ,  pag. 23; Lamba Doria: 06. cit., 
pag. 14; Sr. Dr. Mainocc : ub. ct t . ,  pag. 82. 

 IR., 13: w. 24 



VII. -e) Os barbaros e os mouros. -- Os germanos, p~ . 
um lado, e, por outro, os slavos detiveram ao norte e i 

Oriente da Europa a expansão colonial dos romanos. E S I O -  
liordas barbaras tentaram mesmo varias invasões em t ~ i  

ri torio romano. 
Mais tarde sentiram o enfraquecimento do imperio i1 - 

mano, iniciando decididamente os seus ataques contra , I -  

fronteiras imperiaes: godos, allernaes, sasonios, franco- 
vandalos, lombardos, burgundios, herules formaram iim ( * i  I - 

culo de ferro ameaçador da foz do rifieno a foz do Uanul)ic 
Invadiram primeiro a Callia, dcpois a Gran-Bretanha, ;i( 

mesmo tempo que os slauos carnirihavam por um lado pai< 
o mar Baltico e por outro lado para os Balkans e para I 

Mediterraiieo. 
No seculo v irroinpe de todos os lados a invasão brii i ,~ 

dos povos barbaros. Yovos poderes sc affirmani, inicianl' 
em certo modo novas colonizaçóes. A invasão (10s huni 
passa como uma tempestade, força devastadora e I IQI  

fecunda. 
Mas eis que os sarracenos arrancam a Hespanha ali- 

wisigodos, ao passo que os normandos assolam o paiz d o -  
francos. No seculo x as invasões hungaras lançam aintl i 

no Occidente novas massas humanas. São as ultimas c011 
vulsões, pois a população inteira da Europa eslk quii-I 
definitivamente conslituida e vae ciesinvolrer-sc atravez t l , i -  

luctas do feudalismo e da contenda prodigiosa (10 Papa( l~\  
e do Imperio. 

Nesta epocha, tão perturbada e tão cheia de  exodo- 
. violentos, náo houve, porem, a rigor, colonização. As in\ ,i- 

sões ou se  reduziam a expedições militares sem consequeii- 
cias coloniaes ou conduziam i furidação [le Estados, q i i e  

eram verdadeiras metropoles e não colonias. A coloniza~áo. 
no seu significado preciso, nunca foi praticada nem pelo- 
barbaros, nem pelos musulrnanos. 



Por isso, nos limitamos a fazer as suas conquistas esta 
breve referencia (i). 

VIII. - A colonização na Edade-Media: as cruzadas e as  
republicas italianas. - 0 esludo da colonização na anti- 
guidade 6 interessante, porque nella encontramos as origens 
dum phenomeno, que hoje assume tão capital importancia, 
mas não o 6 menos o estudo da colonização medieval, que 
constitue uma phase de transição entre a colonização 
anliga e a colonização moderna. Os processos de colonização 
então usados são lioje tidos por obsoletos, nias o seu ealudo 
mostra-nos que um povo, por mais pequeno que seja na 
Europa, pode ser grande pelas suas colonias. 

Com a queda de toda a organização do iinpctio romano 
e corn a invasão dos barbaros, a Europa entrou num periodo 
de isolamento e de obscurantismo, que por largo tempo 
se protrahiu. 

A Italia soffreu dessa decadencia geral e s6 depois do 
anno i000 as suas republicas cornegaram a expandir-se, 
resurgindo para uma civilização nova, que não era calcada 
sobre a dos romanos, mas um producto original da com- 
binação de elementos lielerogeneos. Uma nova cultura, com 
a influencia do feudalismo e do individualismo altivo, 
impellia as communas a tornarem-se autonomas e as cidades 
maritimas a alargarem o seu commercio. Estas lançam-se 
nas navegaçóes, percorrendo o mme ~nostrum dos romanos 
tanto tempo abandonado. 

Os piratas sarracenos infestavam, pbrérn, esses mares, 
incumbindo o Pontifice a Genova e a Pisa o seu exterminio. 
Com as suas expedições conseguiram essas republicas, já 
de posse da Corsega e da Sardenha, travar relações com 

(1) Lanesaan : 06. cit., pag. 13; Siger : ob. cit., pag. 34. 



OS POVOS da  Africa Septentrional, das ilhas Baleares e i lCi  

IIespanlia. Os seus navios percorriam mesmo o Allanlicv. 
traficando com a Cirari-Bretanha e com a Liga Hansealica 

Mas, duranle esses Ires seculos, de  1095 a 1270, u n i  

vasto erodo religioso se  protluz do Occidente para o Oriefite, 
dirigido á conquista dos logares santos e a fundação dum 
imperio cliriatão. Os cruzados não podem deixar de  ser 
tidos por colonizadores, pois entre os sarracenos fundaram 
epliemeras monarcliias latirias, de que ficaram corrio ves- 
ligios a s  coloriias francas. 

Mas este moviinento impetuoso e r a  enfraquecido pelas 
desurtiões constautes tlos seus chefos e pela falta dum 
grande poder, que o apoiasse. Foi uma mera tentativa, que 
bem mostrou a irnproficuidade das colonizações feitas ao 
acaso e sem o apoio durna força real. 

Pisa e Genova collal~oi ainrn, coiii a primeira cruzada, 
ria tomada de Jerusalem; c1 alii ali.avc~saiido os Dardanellos 
forarn fundar ao Yorte tlo Alar Segro a colunia de  Calfa na 
Crimeia, ao mesmo tempo que ol~tiiiliam aulorização de  
Manuel Comrieno para fundarem eslal~elecimentos com- 
merciaes nas margens do Uosplioro. 

Foi, pois, no fim (10 seculo x que as republicas italiana.; 
iniciaram a sua expansão, levadas ein grantlc parle a isso 
pelo movimento das cruzatlas. Até enlào os estabelecimentos 
tio Levante, cliamados Escalas, erarn simples portos de 
abrigo, mercados comrnerciaes ou forlalczas, cm que t oclas 
a s  nações gozavam tle cgiiatl.; privilegios, obtidos por 
coricessão ou por conquista. 14s republicas italianas, grasas 
as cruzaclas, tornaram um conlacto mais intimo com o 
Oriente e obtiveram privilegios especiaes, em remuneração 
dos auxilios preslados as expediçiies cliristãs. Assim essas 
cidades nascenles transformaram-se em verdadeiras colo- 
nias comrnerciaes, muito d i f i rentes  das antigas escalas. 

Já virnos corno Pisa e Genova iniciaram a sua coloriização. 



Alem das concess8es referirias e doutras que obtiveram ira 
Sicilia, sustentaram essas cidades um commercio impor- 
tante na Africa do Norte, em Marrocos, na Tripolitana 6 
no Egypto. 

uma riova rival, Amalfi, surgiu, fundando eslabeleci- 
mentos no Cairo, em Jerusalem e em Constantinopla, mas  
a sua (1urag:ão foi ephemera. A verdadeira inimiga d e  Pisa 
e de Genova foi, porém, Veneza. Auxilianrlo a quarta 
cruzada, os venezianos collocaram no throno de  Constan- 
tinopola um imperatlor latino, obtendo clelle valiosas con? 
cessões e m  Constanlinopola, em Corfu, na Cefaloriiti, nas 
ilhas do Archipelago e na hiilor6a e recebendo a ilha de 
(:aiitlia das mãos dos cruzados. 

(iravcrncrite prejudicados com estes successos, os geno- 
vezes ? o\  pizanos emprehenderam com cxito a restaura- 
cão dos imperadores gregos e m  Constantinopla, obtendo 
dclles novas colonias nos respectivos dominios. A lucta 
entre Veneza e Genora rião s e  limitou a esse conflicto, 
degenerantlo em puerra aberta. Genova siiccumbiu, esma- 
gatla pelos cricargos financeiros das suas luctas conti- 
nuas, e Veneza adquiriu no seculo xv o predominio corn- 
mercial. 

Ale aqui decorrera o primeiro dos dois periodos, em que 
sc  potlc dividir a historia da colonização das republicas 
italiarias, Fora este o periodo da  grandeza maritima, que 
teve o Oriente por theatro principal e e m  que as repu- 
blicas italianas conseguiram monopolizar por meio das 
suas possessões quasi todo o commercio do mundo. 

Mas, em breve ( 1  i53),  o Oriente fechou-se-lhes, sob o 
jugo do islamismo substituindo-se ao imperio romano de- 
cadente e anarchico, de  ciija fraqueza os italianos tão bem 
se  haviam sabido aproveilar, que tinham um ou dois 
bairros seus e m  quasi todas as cidades importantes do 
Oriente. Tudo mudou com a victoria dos turcos.' Apesar 



dos interesses economicos lhes aconselharem a manter-se 
no Oriente, os italianos tiveram de orientar a sua expansão 
para o Norte e para o Oeste da Europa, em face rias inva- 
sões turcas no Occidente. 

Mas a descoberta da America veiu deslocar o centro dc 
coinmerciõ do mundo. Depois disso as repuhlicas italianas 
conservaram ainda uma certa iinporlancia, mas acabaram 
por decaliir completainente. Todavia, Veneza, a que poi- 
mais tempo resistiu, manteve a16 aos fins do seculo xvrri 
uma parte do seu imperio colonial. 

Feita a largos trasos a historia da colonização medieval, 
cumpre-nos agora reconhecer a ulilidade indirecta quc. 
para ella iiveram as cruzadas, que, consideradas em si 
mesmas, forarri expedirões coloriiaes desaslrosas. A ellaç 
se deveu, com efleito, o eslabeleciiiiento de cornmunica- 
çdes enlre povos, que a16 então viviam isolados, conlri- 
l~uindo assim para o desinvolvimento da industria, do 
commercio e da navegação e espaltiando lia Europa a 
predilecção pelos productos asiaticos. 

Os italianos,' considerando as cruzadas sob o ponto de 
vista mercantil e pondo de parte os interesses religiosos, 
seguiram uma politica habilissiina, que se approsima tla- 
cluella que mais tarde láo vantajosa foi para os inglczes e 
para os hollandezes. Pelos auxilias, que prestavam aos 
cruzados, recebiam, como ja dissemos, alem de dinheiro 
e duma parle nos despojos dos musulmanos, importantes 
privilegias commerciacs. 

As republicas italianas obtiveram o exito que vimos, 
pela sua posição geograpliica, pelo seu eyslema politico e 
pelo seu commercio. Segundd Thozée, os meios, que ellas 
empregavam para firmarem a sua supremacia politica, 
resumiam-se no seguinte: a) Extensão das relações com 
o estrangeiro, afim de crear novos mercados commerciaes 
6- meios de adquirir os productos estranhos; b)  Protecção 



dos nacionaes em terra e no mar; c) Deslruição da con- 
correncia. 

O que mais prejudicou a expansão colonial destas repu- 
blicas foi a sua rivalidade, que as lançava em luctas in- 
testinas continuadas. Estas divisões e inimizades impediam 
qualquer Estado italiano de se converter numa grande 
potencia colonial, rn6rrneiile na epoclia em que se accen- 
tuava a tendericia para a constituição dos grandes Estados 
unitarios. Já nos referimos ás luctas das republicas italia- 
nas, sem o conhecimento das quaes não se pode compre- 
hender a evolução da coloni~açáo medieval: tal 6 a sua 
importancia. 

Sub o ponto de vista administrativo, o governo das 
colonias venezianas pertencia as podei.osas familias patri- 
cias, cabendo os empregos sul)alternos a nobres de gerar- 
cliia inferior. Para evitar que os funccionarios commetes- 
serri abusos, limitava-se muito a diiração das suas funcções, 
o que os impossibilitava de lerem tempo suficiente para 
cliegarem a conhecer a fundo os negocios da,colonia. 

Os governadores eram assistidos por um conselho de 
governo e pelo commandante mililar, que tambem os vi- 
giava em certo modo. Ainda como medida de precaução 
contra as faltas dos funccionarios, era enviada as colonias, 
de cinco em cinco annos, uma commissão de tres senado- 
res, para ouvir as queixas dos habitantes e salisfaze-las, 
quando fossem justas; esta inspecção era sernprc muito 
summaria e raro attendia os queixosos, alem tle que a 
ausencia dos furiccionarios respoiisaveis, derivada da curta 
duração das suas fu~ic~ões,  impedia de toinnr contra elles 
qualquer medida de repressão. 

As republicas italianas estabeleciam ordinariamente guar- 
nisões nas suas colonias e promoviam a emigração para 
ellas, distribuindo lotes de terreno aos colonos, que assim 
ficavam interessados na prosperidade da empreza, encar- 



regando-se de vigiar os indigenas e de garantirem um 
melhor acolhimento aos estrangeiras nas possessões. 

As republicas da Edade-Media não trataram as siia; 
colonias como partes do Estado, procurando torna-las 
prosperas e alliaclas fieis, antes trataram duramente o- 
indigenas, como vencidos. Rodearam as colonias de foiti- 
ficações e esmagaram-nas sol) o pezo dos impostos e tlaa 
exacções dos ricos e poderosos. A diireza das meditlas 
fiscaes, aggravada pelos abusos dos seus execulores, im- 
pedia o desinvolvimento economico das coloniás, de que 
a metropole deveria ser a primeira promotora. 

Não admira, pois, que com uma tal politica as republica. 
talianas nunca tivessem merecido a dedicação das Süii- 

colonias, sempre promplns a revoltarem-se. O erro poli~ic,cl 
dessas citlades preparou-lhes assim a perda da sua pi.iii- 
cipal fonle tle riqueza ( t ) .  

I X  . - A colonizaçáo e o desinvolvimento da civilização 
na antiguidade e na Edade-Media. - Encarando dum modo 
synlhetico e succinto a colonização da antiguidade, vtrmos 
que ella se reduz a emigrações em massa, em que os 
emigrantes conservam poucas relações com a metropole. 
que sobre elles exerce mais uma autoridade de protecção 
do que uma autoridade de direcção e de governo directo. 
I? esta uma das caracteristicas da colonizaçáo nessa epocha. 

Na antiguidatle o mundo divide-se em duas grandes 
partes: o Oriente com as suas velhas e sumptuosas civili- 
zaçCies e o Occidente cheio de regiões inexploradas. Hojc 
succede o contrario, são os navios do Occidente que levaiii 

( i )  PBty de ThoxBe: 06. cit., pag. 3 i ;  Lamba Doria: 06. cit. ,  
pag. 16; Sr. Dr. Marrioco: ob. cit., yag. 8 4 ;  Siger: 06. cit., pag. 35; 
Fallot: ob. cit., pag. 3. 



ao Oriente os conhecimentos e os germens das evoluções 
futuras. 

Emfim, a colonização e a navegarão antigas foram am- 
bas, por assim dizer, de cal)otapeni, limitando-se as costas 
tlum mar e fazendo sentir a sua influencia sobre regiões 
relativamente pouco extensas. Iloje a essa navegação 
~iil~stiluiram-se os trajectos de longo curso. 

Nas o mais frisante contraste entre a colonizaçáo anbiga 
e a moderna consisle no facto cle povos mais Iiuriierosos 
tereni, tlcpois dos descobrimentos, colonizado terras mais 
ou iiieiios povoadas, mas toctas tlesprovidas cle civilização 
analoga á sua. São se pode equiparar a differença clc cul- 
tura enlre o grego e o gaiilez ou o ligure, com a distancia 
entre os portuguezes ou os liespanhoes e os caraibas, os 
incas ou os azteques. Quando se deu a colonização grega 
tlo Mediterraneo occidental, havia uma certa preparação 
para ella resultante da passagem dos phenicios e, (10 
rnesmo motlo, a anterior eupaiisão (10s carthaginezes faci- 
lilou muito aos romanos a coloiiizagáo da Africa. E, ainda 
quando houvesse differença? importantes entre esses povos, 
que as primeiras colonizações puzeram em contacto, havia 
entre elles analogias preparatorias, pela semelliança das 
condi~ões naturnes de vida e pela communidade das in- 
fluencias soffriclas. Pelo contrario, a colonizagão da America 
e da Asia pelos eiiropeus p6z frente a frente elementos 
radicalmente tlislinc [o.;. 

Sdo iiicontestaveiç as vantagens da coloniza~ão anliga 
para a causa da civilização. Como d i z  Thozée: «As humildes 
nails dos povos aniigos fizeram brolar as primeiras luzes, 
que allumiaram a Europa e lhe permittiram sahir da bar- 
])aria. Os potlerosos navios modernos não podem, sem' 
injusti~a, tlesdenliar as frapeis embarcações, que nos mares 
perigosos, tenclo só as eetrellas por guias, começaram a 
grande tarefa, sem a qual a civilização humana não e pos- 
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sivel: tornar os povos conhecidos uns dos outros, pôr em 
circulação as riquezas e as ideias, quebrar as separaçaes 
e dar assim coino ponto de partida a todo o esforço novo 
o conjuucto dos progressos precedcnlemente realizadosn. 

Na ISdade-Aledia a influencia excrcicla pela colonização 
foi rnais penelraiite, ilo que o fcira na anliguidade. Quando 
o imperio grego ?e sul~stituiu ao imperio latino do Oriente 
em 12(3 1 ,  este coinpunlia-se de territorios, obedecendo a 
numerosos soberanos e designadamente a Veneza e a Ge- 
nova, que nelles mantinham verdadeiras praças forles, 
deslinadas a assenhorarem-se a bem ou a mal de todo o 
cominercio maritirno; os genovezes apoderaram-se dos 
principaes portos da Russia e chegaram a tentar supprimir 
a dynastia reinante na Asia Ileiior. Nessa vasta area o 
convivi0 das dominações clirisià e musulmaria gerava 
mais a anarchia, do que uma organizaçáo qualquer, e 
tornava impossivel a fundação de vertladeiras colonias. 

Nessas regiões habitavam tribus bellicosas em luctas 
constantes, cujo desprezo absoluto por tudo quanto po- 
desse produzir o desinvolvime~ito cla riquwa tlo seu paiz 
era habilmente explorado pelas republicas italianas. Estas 
alargavam as suas dependencias, cliegando a lornar beni 
precaria a existencia do irnperio grego. A autoridade do 
podestat das coloiiias estrangeiras era muitas vezes supe- 
rior á do governo imperial, que demais a mais apenas 
dispuriha dum exercito de barbaros avidos e violentos e 
que se via obrigado a recorrer ao auxilio, ora duma es- 
quadra genoveza contra os veriezianos, ora duma esquadra 
veneziana contra os genovezes. .io inesnio tempo o iinpcrio 
soff'ria os males das guerras, que as republicas rivaes entre 

-si travavam no proprio Oriente. 
Com a tomatla tle Constantinopla pelos musiilmanos, a 

29 de maiq de 1453, começou a decadencia das colonias 
italianas, desde então obrigadas para com o sullâo a uma 



submissão, que nunca tidham respeilad6 para com os irn- 
peradores gregos. Os turcos, em breve, iniciaram a lncla 
contra Geriova e contra Veneza despojaodo-as das suas 
colonias e obrigando esla ultima cidade a pedir a paz, 
sol) ;i iinminenle ameaça dum alaque nas suas lagunas. A 
paz, teila eiri esinagadoras coridiçdes, foi um golpe, de que 
Vci~eza nunca mais se ciirou. 

Escusacio e encarecer a importancia, que para as repu- 
1~licas italianas teve a sua coloriização. Sem ella, nunca 
teiiain sitlo senão pequenas cidades, al)solulamenle ex l r a~  
nlias ao movimento civilizador produzido pelas relações 
enlre povos differenles. 

No decurso da Erlade-Media varios factos vieram preparar 
meios altamente favoraveis para o progresso futuro da ex- 
pansão coloiiial. Sáo dessa epocha as expedições de Marco 
Polo, os aperfeicoamentos na construcçáo dos navios e na 
arte naulica, a elaboração dos portulanos, das cartas ma- 
ritimas e das taboas aslronomicas. Graças a estes valiosos 
ausilios as navegações alargam as suas derrotas e a colo- 
nização vae penetrar em regiões mais remotas, 816 então 
iriacessiveis (i). 

X. - A colonizaçáo nos tempos modernos : a) Os portu- 
guezes. -Varias causas contribuiram para tornar os por- 
tuguezes um povo essencialmeiile marítimo e colonizador. 

O clesinvolvirnenlo das suas costas, em proporção com 
a area conlincnlal, o grande numero dos seus portos, a 
boa qualidatle tlalguns delles e a localização geogiaphica, 
toi-naiirlo Pui.lugal o baluarte avançado tla 1Suiopa sobre o 
Allarilico, tudo isso impellia os porluguezes pura o mar. 
Lisboa, ern primeiro logar, o Porto, Setubal, Vianria, Villa 

(i) PBty de Thozhe: ob. at., pa$. 39; Dubois: ob. cil., pag. 17. 



do Conde, Figueira, Caminha, Espozende, São-Martinho, 
Lagos, Faro, Castro-Marim eram portos, de facil accesso, 
em geral, e de facil defeza alguns, que, tendo um hinter- 
land limitado e em que as communicações eram dimceis, 
não se prestavam a ser centros de importação ou de ex- 
portag,ão, mas conslituiam magnificos pontos de escala 
para o conimercio tla Europa com a Asia, a Africa e a 
America. tlo Sul. Pela prosimitlade e pela tlisposição das 
correiites acicba.;, era mais curta a distancia e mais rapido 
o pcrcsiirso iiecessario para alcançar as regiões trans-ocea- 
nicas, partindo de Portugal. Apenas os frequentes nevoeiros 
da costa do Algarve e a violencia ila corrente de Gibraltar, 
por cujo tlslreito os porluguezes communicavam com as 
regiões ~ilecliterraneas, creallam alguns embaraços a sua 
expansão maritima. 

Ainda por outro lado as circumstancias geographicas de  
Portugal favoicrerarn a sua expansão marilima. Para o 
Oriente nâo tiriliam os portuguezes campo para se expan- 
direin, porque a clisposiçiio i~atural ilas suas fronteiras os 
isolava do resto da Penii~sula, garantindo-lhes ao mesmo 
tempo a sua indepentlencia e a cohesao cla sua nacionali- 
dade pela uiiiilatle d o  respectivo terrilorio. '"0 mar era, 
pois, o unico caminho aberto aos portuguezes para corn- 
rniinicai.em coni outros povos. Assim, sem terem qualida- 
des excepcioriaes de mari~iheiros, como linliam, por excm- 
plo, os normanrlos e os efcossezes, tlesprovidos de 1iabei.i 
pilotos e de grandes navios, sem a experiencia das longas 
viageric. os portuguezes foram comtudo, ein virtude (Ias 
suas condiç6es geograpiiicas, um grande povo tle navega- 
dores. 

Causas liistoricas conlribuiram tambem para provocar 
o movimciito nacional dos tlescobrimentos e da colonizayão. 
A iriflueiicia clas cruzadas fizera-se sentir em Ilesparilia e 
o desejo de imitar os valorosos christãos, combitendo os 



infieis e convertendo-os a religiáo catholica, não deixou de 
actuar rio espirilo dos antigos navegadores porluguezes. 
Tão grande era o fervor religioso de então, que em todas 
ou quasi loilas as grandes emprezas da epocha se nota 
um certo inluito de propaganda clirislã. 

O espirilo aventureiro, herdado das guerras permanen- 
tes com os rnouros, e a avidez mercantil, que o especta- 
t*ulo tla opiilciicia tlr Yciieza clesperlava, actuavam ainda 
corno krclores tlc esliaiisào da riacionalidade portugueza. 
« O  Oricnle, cheio de rnysterios e de  riquezas, tliz Leroy- 
Ueaulieu, o Oiieiile donde viiiliarn as aetliis, as perolas, 
os perfuines: as especiarias, a Iudia e a í:liina sobreludo, 
exerceram uma verdadeira fascinaçáo sobre as irnagina- 
~ ó e s  vivas c curiosas dos nossos aritepassados. Achar um 
caminho, ou mais curto, o11 mais seguro, para alcançar 
essas regiões privilegiadas, fazer concorrencia aos vene- 
eianos, que até eriião tinhani tido o moriopolio tlo com- 
~nercio mais l~cra i i \~o ,  lal era enlão o itleal de muitos 
espiritos ousados e avenlurosos)). Com effeito, no espirilo 
do nosso infante D. Ilenrique a cotisideragão dos lucros 
maberiaes não parece ter sido tida em menor conla do 
que as preoccupações scienliricas c religiosas. Alguns rlos 
seus actos revelam nelle o homem de ncgocios espcri- 
mentado; de resto, as iiiformações precio~as, que elle 
possuia acerca (Ias regices a esplorar, não llie perinilliam 
duvidar do c-aracter lucrativo das emprezas, que dirigia. 
A lenda da osistencia dum principe chriutào asialico, o 
I'restt: João, cujo iniperio não sc sabia ao certo onde ficava, 
dorninou toda a I<ilatle-Media e o seu doscobrimenlo era 
titlo curno duplamente proveiloso para a fé e para o inte- 
resse. 

Como se vê, porlanto, nem o excesso tle população, 
nem a necessidade ou o desejo tle furidar em remotas 
paragens uma patiia nova, nem a procura de mercados 



para os productos da agricultura: ou da industria, influirani 
em nada na expansão colonial porlugueza. Per isso, os 
respeclivos estabelecimentos foram sempre feitorias, ou, 
quando muito, fazendas, inas iiuiica colonias tle povoaçào 
ou verdadeiras colonias. Conhecidas as causas tleterrili- 
nantes da expansão colonial portugiieza, cumpre-nos agora 
expor a traços largos a sua historia geral. 

O ~einado de I). Pernando, em que varios faclos deslus- 
traram tristemente a historia portugueza, Bão pode todavia 
deixar de ser considerado como uma inlroducção prepara- 
toria a phase gloriosa dos descobrimentos. Foi graça? a 
algumas leis desse reinado que a polilica'maritima de 
Portugal sollreu iim Iáo graiitle impulso rios primeiros 
annos do dominio tla tlynastia tlc Aviz. ,4 creação tle bolsas 
e de seguros maritimos e os f a~ores  coriceditlos aos arrna- 
dores tletermiiiai~am, iio lernpo tle I). Fcriiando, uin acccri- 
tuado progresso do coiiiiiiercío e da navegação. J a ,  aiiics 
disso, rio reinado de D. Affonso IV parece ter sido orga- 
nizada uma primeira expedição as illias Canarias, entáo 
cliamadas ilhas hfortunadas. 

Alas foi no seculo xv e XVI que se realizaram as grand(b5 
descol~ertas inarilimas, ern que aos porluguezes, sob ; I  

direcção do grande infante D. IIenrique, coube um tão glo 
rioso papel. Neriliurna nação abraçou nas suas tentalivil- 
de expansão colonial um tão vaslo espaço cle mundo erii 
tào pouco tempo e com tão brilliaiite exilo. Com razão d i ~  
Leroy-ileaulieu que iiesla phase da hisloria da hu~nanidatlf~ 
nenliurna nação do mundo fez tanto como Porlugal, relali- 
varnente a sua exterisáo e a pua populafão. 

Em 1 'i 1 5 D. João I tomou Ceula e ahi collieu o ihfanlo 
I). Henrique preciosas irtfoririayões acerca do commerc,io 
dos mouros com o interior. O desejo de confirmar e coi~i- 
pletar essas informa~ões determinou a expedição de alguns 
navios para a costa Occidental da Africa e o c.oiiieço tla 



serie de conquistas, brilhantemente rematada pela desco- 
berta do caminlio maritimo para a India. E depois da con- 
quista de Ceuta que os dois infantes, D. Pedro e D. Henrique, 
se lançaiii clicíus ilc eiit!iusiasmo nas emprezas maritimas, 
D. Pedro era um sabio illustre, cujos valiosos conselhos 
muito conlribuiram para o suceesso das emprezas iniciadas 
pelo seu irmão, que por ellas tinha uma verdadeira paixão. 
Foi D. Heririqiie cjuein sc oppoz ao icsgale do seu irmão 
U .  Pernando, prisioneiro dos mouros, 'afim de conservar 
Ceuta em poder do seu paiz. 

A expedição a Ceuta não fora rigorosamente uma em- 
preza colonial; foi anles uma cruzada, devida ao fervor 
religioso e á ambição de gloria da jovem nobreza, e entre 
ella dos infantes, que a recente coi~clusáo da paz com a 
IIrsparilia viera iiiipetlir ile se distinguir nos campos de 
1)alallia. O Rci, a pi.iiic.ipio conlrario á expedição, decidiu-se 
por lirn a orgaiiiza-la, reuiiinilo para esse fim uma verda- 
deira esquadra; liinilou-se, porem, a tomada da cidade, 
abstcntlo-se pi~utl(~iilciriente tle pciietrar no interior do 
paiz. D. Iloiii~iiliie 1'01 riomeatlo govevriador de Ceuta, mas 
não se liniitoii a ( l e k ~ a  local; voltando a Portugal, conce- 
beu uni largo plaiio ile lula contra os mouros, fixando-se 
para esse fim em Lagos ( i )  e organizando a guerra mari- 
tiina com os mouros. Por esse-rnolivo, pela curiosidade 
scíentifica, pela ainbição co~nmercial e pelo fervor religioso, 
fui o infante levado a emprehender varias espediçóes ma- 
ritimas, ao mesmo tempo que buscava travar relações com 
o celebre Preste João. 

Teve o iiifaiite que se defrontar com grandes difficul- 
dades na realização da sua empreza. As lendas, que corriam 
entre os marinheiros, afastavam-nos do Alar Tenebroso, 

( I )  A pretendida escola de Sagres não passa, como hoje se sabe, 
duma mera lenda. 



fossem quaes fossem as recompensas promettitlas. Por 
outro lado a sua qualidade de Grão-Mestre da poderosa e 
rica Ordem de Clirislo, o valioso auxilio clo seu irmão 
D. Pedro e de varios sabios estrangeiros, que Linlia reuriido 
junto de si, e os progressos da construcção naval, obtidos 
nessa epocha, auxiliavam-no poderosamente. 

Em 1418 Gonçalves Zarco e Tristam Vaz Teixeira foi~iii  
arremessados por uma tempestade para as coslas tle I'oi.lo- 
Santo, junto da Ilha da Madeira; em 1419 desenil~arcai~airi 
na Madeira ou Lenharnes, nome que Ilie veiii (Ia riqiicli:l 
das suas florestas. Em 1422 foi dobrado o Cabo-hão (: 

em 1432 Gonçalo Vellio Cabra1 arribou a ilha de SaiiLl 
.\laria, nos Açores. Em 2424  o infante I). Henrique prepaioii 
uma esquadra, com o fim de occupar as Canarias, i i i i ~ : ,  

1). João I oppoz-se a isso perante as reclamações tl;t 

llespanlia e a expediçáo não se realizou. 
E111 1425 foi occupada a Illia da ~1acleii.a e em 1434 G i l  

1Sanncs clobrou o Cabo Bojador, lançando por terra a creiiqn 
rios pbanlasiosos horrores, que se diziam existir no. Blai 
Tenebroso para alem desse cabo. Os navegadores porlii- 
guezes, seguiritlo na esteira de Gi l  Eannes. reconliecerurii 
eril 1435 e 1436 a costa Africana até um pouco ao Noile 
do Cabo Hranco; Alfonso Gonçalves Ilaltlaya descobriu o 
Rio do Ouro. Neste mesmo anno teve logar a mallogratl,~ 
especlição tle Tanger, em que o infante I). Ferriaiido ficoii 
eiri poder dos mouros! 

Ein 1437  o ~iiloto Diogo de Sevilha encontrou sete das 
illias dos Açores, seguindo as iridica~ões de vellios porlu- 
Iarios ilaliaiio.;. Stbgiiiu-se uma interrupção das navega~Ge., 
em corisequencia do tlesastre de Tanger e tlau perturbaçüc- 
internas, que tiverarri logar por morte de I). nuarte. 

Mas, apenas restabelecido o socego, em 1441, forani 
enviadas duas expedições na direcção da Guiné. Uya, coni- 
mandada por Nuno Tristam, chegou ao Cabo Ili,aiico e I \  



mesmo fidalgo eni 1445 foi a16 á Senegambia. A oulra 
expedição, vizando sO a fins commerciaes e comniantlada 
por Anlão Gon~alves, trouxe alguns indigenas africanos para 
Portugal. 

A par dos tlescolirimenlos ia-se organizando a exploração 
commercial das novas regiões. Uns navios iam ao Rio do 
Ouro ou a baliia de  Ai'guim buscar pelles, gommas, pó d e  
ouro e escravos, emquanto outros procuravam o caminho 
das Indias. Os portuguezes começavam a compreliender as 
vantagens das emprezas c10 infante, appoiando-as enthusias- 
ticamente, e totlos queriam mandar navios para a Africa. Em 
1445 nada menos de  36 navios se  fizeram d e  vela para a s  
costas africanas e em 1 448 fundou-se um estabelecimento 
permanente, protegido por um forte, na baliia tle Arguim, 
centro da  região eiilão esploratla pelos portuguezes. 

Em 1446 o infante comprou aos herdeiros do respeclivo 
descobriclor, João tle Beltencourt, a Ilha de  Lançarole nas 
Canarias. No entretanto, o rei 1). Afi%riso V, movido pelo 
fervor religioso e pela ambição (Ia gloria militar, procurava 
alargar os dominios porluguezes lia Africa do Norte; em 
1458 organizou-se urna espediçáo de 22:000 homens, que 
totlavia se  limitou á lorilada tle Alcacer. 

O infante morreu ein 1460, mas essa grande perda 
não interrompeu o progresso das navegações portuguezas. 
I). Affonso V incurribiu-se da  contiriuação da  sua obra e 
logo em 14(i 1 riianclou restaurar o forte tle Arguim, para 
onde enviou tliias expediçUes ( 1  46 1-1 'i62), que clicgaram 
a S. Jorge tln lliiia. O rei fez iiin coiitibac.lo coiii Pcrnando 
(;ornes, pelo qual este s e  obrigava, mctliante 3008000 reis 
aiiriuacs, a esplorar lodos os annos 300 kilometros (Ia costa, 
a parlir da  Sei-ra Leoa. Foi ern eseciição deste conlracto 
que se attirigiu o Cabo Calharina e st: tlescobriram as ilhas 
clc S. Tliorné, Aririo-Bom e I'rincipe, primeiro cliamada 
Santa Aiiria. 
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Em 1463 realizou-se urna nova expeditão 4 costa de 
Marrocos; o rei atacou Tanger e Arzilla, mas  foi repellido. 
Em 1471, tendo reunido uma frota de  477 velas e um ' 
exercito tle 24:OíJO soldados, o rei conseguiu apoderar-se 
d e  Arzilla e Tanger rendeu-$e sem resisttncia. 

Em 1481 subiu ao tlirono D. Joiio 11, talvez o primeiro 
(10s moiiarclias portuguezes. No seu reinado continuou a 
luta contra os mouros, mas  ja com menor enlhusiasmo, 
tendo os portuguezes apenas juntado Azamor aos seus domi- 
riios, em 1486. Tratou, porem, o rei d e  proteger e animar 
o commcrcio rnai.ilimo, fundando diversas feitorias na costa 
c c*oiistruintlo um forte ein S. Jorge da  Mina. Em 1481 
Diogo (50 descohriu o Rio Congo, e explorou a costa tlc 
Angola ale 200 millias para o sul da  foz desse rio, sem 
acliar passageii, para leste; o mcsmo navegador e Diogo 
dc  ;\zninl)uja espIorai.am totla a Costa Occidental a16 Beri- 
guella. Tendo-se julgailo possuir iiovas e seguras informa- 
ções Acerca do reino do Preste João, Pedro da  Covilliã e 
Affonso de I'aiva partirarn do Senegal, em direcção ao 
Eqypto, para ahi collierem informaçòes acerca d a  Abyssi- 
nia, ja idenlificada com o lendario imperio, e do camiiilio 
para a India. 

Pinal~nentc, em 1446, Bartliolomeu Dias attingiu o cele- 
bre Cabo das Tormentas, no Extremo Sul da  Africa, cha- 
mado (lu Boa-Esperarica, porque, para alemdelle, s e  exleiidia 
livre e sein obstaculos o caminho maritimo para a India. 
Bartliolomeu Dias s6 viu o Cabo no seu regresso, tentlo 
verificado que, tlepois d e  elle transposto, a costa da  Africa 
se  prolongava para o Korte. Pela mesma epoca, Pero da  
Covilliam, levatlo por urn navio arabe, desembarcou na 
India, visitou a Costa de  Malabar e uma parte da  Costa 
Oriental da  Africa até Sofala, colhendo informações sobre 
Matlagascar, e ,  de  regresso ao Cairo, mandou a D. João I1 
preciosas in~licaçòes sobre o caminho a seguir, da  Guirik 
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até a India. Em 1402 Clirislo~ào Colombo descobrira o 
Novo-Mundo. Em 1495 morreu D. João 11, sem ter visto 
o triumpho Rnal cor3ar os seus porRados esforços. 

Coube esse prazer a. L). Manuel, o Aforturiatlo. Em 1497 
Vasco da Gama partiu de Lisboa; fez escala em Santa Helena, 
dobrou o Cabo e no dia de Natal aportou a uma terra, que 
chamou Natal; assaltadas por uma tempestade, as suas 
caravellas passaram ao largo, scm v6r Sofala, e arribaram 
á foz do Zambeze. Vasco da Gama desembarcou em Moçam- 
k~ique e 2rlombaça e finalmente, lendo partido de Melinde, 
chegou a Calicut a 20 de maio de 1498. 

Esta primeira viagem de Vasco da Gama constituiu, no 
dizer do Sr. Consiglieri Pedroso, a pagina mais dramatica 
da Iiistoria (10s tlescobrimentos. Tutlo conspirou contra elle, 
homens e elementos. O graiitle riavegador teve de luctar 
coin os pei.igos tla passageni t lo  Cabo, com as tempestades 
marilimas, contra as correnles contrarias do canal de Mo- 
çarnbiquc, conli-a a Iraisão tlos rnoulVos tle bloinbaça, contra 
as intrigas tio Samorim de Calicut, contra a hostilidade dos 
arabes desla villa e até contra a iridisciplina das suas tri- 
pulações. hlas venceu, o caminho marilimo da India eslava 
tlescoberlo, Calicut, Canarior c as outras praças ila costa 
de  Malabar caliiaiii cm po(l(.i. dos riavios porluguezes e 
Vasco tla Gama, aliniranie tlo rnai. (Ias Iridias, regressava 
ern triuinplio á patria rejubilaiitc! 

Ern 1500, Peclro Alvarcs Cal~ral descobriu o Brazil, por 
i im feliz acaso, seguiido a opinião geral e mais autorizatla. 
Alguns escriptores sustentam, poréiil, opinião diversa. 
Com effeilo, o tratado de Tordesillas enlrt: Portugal e a 
I-lespanha, celebrado em 1494, sob a ~riediação do Papa 
Alexandre VI, tinha determinado que loclos os paizes des- 

.cobertos, para alem duma linha traçada a 370 leguas para 
Oestc tlas ilhas tle Cabo Vertle, pertenceriam a Hespanha, 
cabendo a Portugal ludo o que Licassc para lesle dessa 



linha. Para não conlradizer o tralado, Cabral, ao saliir de 
Lisfoa, tomou tlizem esses aulores, ostensivamente outra 
direcção, mas em breve mutlou o seu rumo para Ocritleritc. 

Eni 1302, vollando a Intlia, Vasco da Gama iniciou a suíi 
occupasão militar, construindo um forte erri Cochim. Suc- 
ceasivameiile os tloriiinios porlugueze.; foram alargando-se 
no Oi.ieiile; a elles vieram acrescer Clegláo ein 1503, ilega- 
patam e as Elalclivas em 1507, GÔa em 1510, Malacca 
ern 15 11, Ormuz em 15 15 e l)iu em 1520. No Brazil funtla- 
vam-se successivamente o Maranhão e m  1499-1 500, Saii 
Salviirlor ou Daliia em 130 1 e o Rio de  Janeiro eni 1 -1(i7. 

No entrelanlo, conlinuavam os descobrimentos. Em I :)O0 
Cbrle-Rcal descobria a Terra-Nova e a parte mericlioiral do 
Groeiilantl. Em 1530 era  exploratlo o Golpho Pcr-' .r('o e 
em 154  1 Estevam da Gama e D. Joâo rle Ca.;tro exploi-:i\ c~ri i  

o hlar Vermelho. Em 1520 embaixatloi~e\ [ioi Iiig~ie/.ei v i  ,rm 
cnviados ao Negus da  i2b~ssioia, lor~idritlo c~orilieciilo o 
seu paiz. Em 15 1 1 l~rancisco Serrão e Antonio d'A11i.e~ 
exploravam as .ll»lucas; em 1526 Jorge de Jlriiezes a11 ,~ii-  
çava a Nova-(iuiri6; seguiam-se Sumalra, lloriico e as illitls 

da  Sonrla, ctiegantlo os portuguezes a16 a .lustralid. Um 1 . I  17 
Pcres d'Aiitlrarle tocou nas ilhas de Poulo-Coodor; erii I 120 
Fernáo de Magalhães, cuja expedicão deu pcla p1.irnc.11 ,t 

vez a volta a roda do mundo, descobriu o estreito, I ~ I I ( ~  

tem o seu nome no Sul da Ainerica. 
Emfim, a expansão dos portuguezes no Oriente clicga <i11 

seu apogeu, atlingintlo a China e o Japão. Ein 1520 c 1 ; ' 1 
os embaixadores portuguezes, teritlo tocado em Cairl~iii 
foram enviados a Pehim e a Ning-Pb; os porluguc~c~:, I 10 

tentaram fazer conquistas nesla região, mas e~lal~t31i~ct~i i i i  

feitorias em Liam-Po, ern Clrin-Clido c nas ilhas de Surii I I I  

e de  Lampaçao em 1547 e, emlirn, elri 1557 em Jlacaii. C1 

viajante Fernào hleiirles Pinto descobriu em i 542 o ar( Iii- 
pelago do Japão, que foi visitado pelo aposlolo das I n d ~ ~ ~ s ,  



S. Francisco Xavier, em 1543. Graças a estas feitorias do 
I'slremo-Oriente, os portugifezes crearam um activo com- 
mercio eritre a India, a' China e o Japão. 

O imperio colonial portuguez assumia então proporções 
cle admiravel grandeza. Coso diz Leroy-Beaulieu, a todos 
os logares, onde se  podia traficar com vantagem, acudiam 
os aventurei1.o~ e mercadores d e  Lisboa. Tiveram entre- 
postos em Jliilarca para a parte das Indias, situada para 
aleri1 da  Peiiiii~iil~i, em Aden para a .\rabia e o Ngypto, em 
Orniuz para a l'ei..<ia e o coritiiiclnte tla Asia. l~stabeleceram 
i . t i I i i < ~ ; ~ ~ ~  t'iitre as -rias í't~iiorias ilo Africa, que lhes forne- 
f,i;!iii $ I : ,  I e i i i  pb, e a Intlia, onde encontravam generos 

8 .!i \b:'ofi; :o. 'l'raziam para a Europa especiarias, iazendas 
a::oc: I tle setla, perolas e outras iiiercatlorias de  pe- 

~luerio vojuiiie; tiiiliarn-se estabelecido erri Ceylão em 1518, 
i iveriim IiimLem uin c~lal~elecirrienlo eni Carnliaia, depois 
ii.ra(liarai!i por todo o archilielago da  Sorida, e m  Java, nos 
c:t.lel~es, c!m Iloriieo. ISstentlerarn ainda mais longe a sua 
t y l i o r a  tle a(-çào. C r a ~ a s  aos seus missionarios, que  os 
precederam iio JapZo e nil Cliiiia, potleram manter relações 
vantajosai; com essas ricas rcgii,r:s : fixaram-se em varios 
~~or i los  e or~itriizai-am, eritre u Japão, a China. e a, India, 
iiin liafico ~luina  grande regularidade. 

.\I;L.; ~ i c s t a  primeira phasc ~ l o r i o s a  da epopeia mariliiiia 
porliigueza, não liouve, a bcin dizer, colonização, tratan- 
(10-se apenas de orgariizar linhas tle riavegaçâo e feitorias. 
0 s  logares, occupci(10s nas costas da  Africa cram simples 
~nscalas ou logares de  descanço e de  al~asteciriiento para os 
iiavios, ern poritos, que, pela sua situação geographica, 
tloniirinvain as vias comnierciaes; os primeiros riavegatlores 
crearam, de espaço a espaço, estabelecimentos desta natu- 
icza, cni que iiào liavia, muilas vezcs, ncm guarnições, 
iieiii I'uiic:cioiiai.ios. Mais tarde, com o aperfeiçoamento da  
iiavegaçâo, 0s navios poderam percorrer distancias maiores 



sem parar  e,  então, essas cstacões percleram toda a S L I ; ~  

irnportaricia; o Cabo, que sempre tem estado em potler 
da  nacão seriliora (Ia Intlia, bastou para a s  necessidatlt:~ 
rnaritirnas. I)e resto, os postos abicanos estavam i~odeatlos 
de  populaçóes em demasia selvageris para que entre elliis 
podesse prosperar o cominercio e coiii terras pouco al)iiii- 
tlantes e pouco ferteis, que riáo potliarn (lar logili' . I  

exploi~a6:ão agricola. 0 s  poiluguezes lralavaiii d e  possiiii. 
não a Iritlia, mas o seu cornmercio, e toda a coloiiizac~o 
portiigueza foi inspirada por esse priricipio. 

Ouli-as causas coiicorriarn ajuda par;i impedir os por1 i i  

guezes dc eniprelienilei~ern uma verclatleira coloriizaçáo. ( 1 -  

nobres, interessatlos sbinenle pelas guerras coin Caslella (: 

contra o': inouros, iiáo procuravarri, ern geral, o l~ te r  poslos 
nas colonias. Os canipt1iiczt.s eram demasiados pobrcs, 
esrnagaclos pelas r x a c ~ ó e s  fiscaes, para potlerein adquirir 
as cousas iritlispeiisaveis para o seu csi al~elecimento nuiii 
paiz novo; aperias as proviiicias do hliiilio e Douro, 1 1 1 5  

popiilação mais laboriosa e rica, e o ,llgarve forriecerai~~ 
aigilris colorios ás illiaa cio Atlarilico. A falia de  meio cii 
cularile, absorvido pelas grandes importações da estraii 
gei1.o e pela preparação das frotas reaes, trazia grandes difl, 
cultlacles a vida dos negociantes; eram os commercia~itc, 
esli~angeii~os, que pouco a pouco absorviam a maior par1 
tlo cornmercio de Lisboa e que adquiriam os produclr~ 
coloniaes, caros demais para serem consumidus no paiz. 1511 
vcz tlc procurar remediar estes ~nales ,  promovendo o prcl 
gresso da  agricultura e da  industrial a s  cortes e o rc, 
lirniia\-am-se a tomar meclidas dui.amente restrictivas pai.' 
o cornmercio dos estrangeiros. 

I ) .  A h n s o  V aggrayou estes males, empobrecendo airid. 
mais o seu povo e gastando inulilmente nas colonias impro 
duclivas de  Alarrocos quaiitiosas sornrnas; os portuguezc: 
nunca aproveitaram convenientemente as suas praças (11 



Norte da  Africa, magníficas escolas commerciaes, que sem- 
pre decahiram depois d e  terem sahido do poder dos mouros. 
Em resumo, com a unica excepção das ilhas do Atlantico, 
colonizadas por algarvio.; e minhotos, raros foram os terri- 
torios explorados pelos portuguezes e pouco numerosos os  
povos por elles civilizatlos, apezar da grande extensão dos 
i tinerarios percorridos. 

A partir de  1530 a situação muda, indo alguns colonos 
portuguezes fixar-se e m  varios logares da  Africa e da  Ame- 
rica. Por isso, D. João 111 é considerado como o verdadeiro 
fundador da  colonização ultramarina portugueaa, pois, com 
effeito, o seu governo decidira continuar a ampliar os 
ensaios anteriores de  colonização. Povoaram-se a s  ilhas 
S. Nicolau, Boa-Vista, Maio e Santo Antáo em Cabo Vcrde ; 
o nics~rio siiccctleii em S. Tlioril6; lia Zambezia fundaram-se 
os presitlios de  Senna e Tete, ao mesmo tcmpo que as 
feitorias commerciaes de  Iriliambane e Lourenço llarques 
vinlia accrescer em i 5'i 't a tle Quelimane. Einfiin o Brazil 
toriiava-se o 01)jeclivo preferido (Ia csl)arisáo porlugueza. 

A s i t u a ~ ã o  havia mutlatlo lambem no coriliiierite. D. João 11, 
restriiigintlo as preropativas dos nobres e supprimindo 
muitas (Ias pensões que elles recebiam da coroa, reduziu 
alguris a pobreza, o que os obrigou a ir procurar rneios d e  
vida nas colonias. O proprio rei, interessantlo-se aberta- 
meiile pelo commercio colonial, dava o rneinplo aos fidalgos, 
que até então se  tiiiliain liinitatlo a st8r fuiicc-ionarios colo- 
niaes, tlcsprezantlo as preoccupações mercantis. Os judeus, 
acolliidos com certa benevolericia, concorriam com a sua 
tratlicional habilidade para o exito do trafico coloriial. Mas, 
ao lado do commcrcio, em relativa ílorescericia, a agricul- 
tura e a industria jaziam no mais completo abandono e a 
ernigracão, como tliusérnos, sú iriuito mais Larde se desin- 
volveu. 

blas a prosperidade relativa das colonias porlugudzas 



pouco durou. A desastrosa expedição contra os mouros, 
terminada pela (lerrota de Alcacer-Kibir, e a morle de 
D. Sebastião em 1575, fizeram raliir, em breve, como C: 
sabido, I'ortugal e seus domirtios sob o jugo hespanhol. 
Destle logo Porlugal soffreu os ataques (10s inimigos tla 
Ilespariha, especialmente dos hollantlezes, que por lima 
acliva concorrencia venciam os negociantes portuguezes i io  

commercio do Japão e tla India, ao mesmo tempo que se 
assenlioreavam das ilhas d a  Sonda, do Cabo da Boa-Ehpci- 
ranca e da Intlia, a que os Philippes, enlliusiasrnaclos coin 
a explora~ão tla America, não ligavam irnportaiicia. 0.; 
proprios portiiguezes preferiam enlZo ao monopolio i10 

commercio tlo Oriente, ja menos productivo e de cliff i ( . i l  
conservaf ão, a frequencia das relações commerciaes cc 1 1  ii 

a A~ncrica, mais proxirna c cuja navegação tlispiinlia i l , ~  
oplirna escala de Guine e estava menos sujeita aos ataqiic \ 
(10s corsarios. Mas não foram os Iiollandezes os unito.; 
iiiimigos. que a iinião cofn a Hespanlia lrouxe a I>ortug,il; 
juiitai arn-se-llics ainda os inglezes e os fraiicezes, que 
tentaram estabelecer no Brazil 

Comprehende-se que os inimigos da Hespanha vizassc 
de preferencia as colonias portuguezas, formando mas. 
menos compactas e menos defendidas e tendo maior impo 
laricia coiiiiriercial. I'or seu lado, os povos tla Iiiclia e 1 

Persia prestavam geralmente auxilio aos nossos inimigtl 
Ni5o devcmos, porkm, altribuir aos Pliilippes a responc 

bilidndc exclusiva da nossa ruina colonial, antes deverna 
filia la na decadencia da nossa nacionalidade, que ja ni 
tiriha levado a perda da independericia. E a prova 6 q i i  

os alaqiies as nossas colonias precedem i 580  e vão ale11 
tle 1 6 4 0 ;  por isso, diz Oliveira Marlins, pode afirmar-$1 
que a índia se teria perdido, einbora os Philippes na1 
reinassem na IIespanha. 

Mas, ao lado desta causa essencial, não ha duvida que 1 



governo desastroso dos ~hi i ippes  prejudicou altamente o 
nosso irnperio colonial. -4 elle se podem altribuir os se- 
guictes elfeitos rleploi.avci::: - te) Fez nos compartilhar das 
iiiirnizatles e (Ias guerras (Ia Ilespanha; - b )  Empobreceu 
coiiàitleravelmerile o nosso paiz, diminuindo assim os seus 
recursos tle expaiisào colonial; - c )  Infatuado com as suas. 
[,oiscssõrs tla .\iiii.i.ica, tli.spi~ezou quasi por cornpleto as 
suas Iiovas aclq~iisifõrs iio Oriente; - r i )  Destruiu em ser- 
v i ~ , ~  ila sua polilica europeia a maior parte das forças 
riavaes porluguezas. Se as tivessem conservado, ilecerlo 
os porluguezes teriam porlitlo luctar, com egualdado, senão 
com vantagem, .com os outros povos europeus, ao tempo 
ainda sem grande poder maritiiiio; - (,) Perseguiu com 
inedidas vexatorias os commerciantes portugiiclzes, prohi- 
l~iritlo-llies, por exemplo o commercio coin as Molucas, 
possessk~  de  Portugal, e com as  Philippirias, possessão 
lic~~pariliola; - 1') Dominatlos pelo falso conceito de  que n 
oxport;i~.2o tios iiietaes preciosos era  uma causa tle ruina 
pL1.a uni paiz, proliil~iram-na, arruinantlo assim o comrnercio 
tla India, que sempre teve como elemento fundamental a 
ahsorpçáo por esse paiz da  prata e do ouro europeus. 

:\ssirn, quando s e  fez a restauracão de  Portugal, apenas 
st: ealrai,arn (Ias suas colonias o Ui.azil, as colonias africa- 
iiiis, embora já reduzidas, e alguns estabelecimerilos rio 
Oriente. 

Mas a restauração não trouxe a pacificação nas colonias. 
D e d e  o seculo xvr ale ao fim do seculo xvrir as colonias 
c o taoriiinercio da India e tlo Novo-hlundo foram causa 
cori.qtarile d e  guerras sangrentas. Quarirlo se  pensa, diz coni 
i.;izão Molinari, nas torrentes de  sangue exparsas, nos 
imrnensos capitaes aiiniquilados iicsses confliclos desas- 
l~.osos, emfim, quando sc curisitlera a raiva cega com que 
os povos da Europa se  tlispulavaiii essas regiões outr'ora 
quasi desertas, somos levados a perguntar-nos a nós 

27 



mesmos se  os grandes navegadores do seculo xvr não 
deram aos eutopeus um presente funesto! Mais fraco e 
rnals pobre, Portugal não podia deixar d e  se r  vencido na 
luala que Ilie moviam os hollandezes e os inglezes. 

Precisando de allianças, Portugal fez logo urn tratado com 
a Ilollantla, obrigando-se a rião reivindicar mais as colo- 
nias, que estivessem em poder dos hollandezes um anno 
depois da  concliisão do tratado. Os hollandezes aproveila- 
ram-se desse prazo, tomando-nos ainda Malacca, S. TliomB, 
Angola e parte de Ceylão. Felizmente a revolta dos portu- 
guezes no Brazil e o seu ataque aos estabclecimeiitos 
Iiollantlezes vieram romper o funesto pacto. L! paz com a 
lIollaiiila concluira-se e m  1641 por dez arinus; em 1651 
reabrirain-se as liostilidades, sb sendo assignado um novo 
tratatlo d e  paz em 1669, em virtude do qual rccuperamus 
o Brazil, inas pertlemos a Iiitlia. 

Eni 1661, prociirando a alliança da Itiglaterra coritra a 
Ilespaiiliu, (leu Portugal e m  dote a infuiita I). Catliariria, 
noiva tle Cni.10~ I1 de Inglaterra, Bombaiiri, Galle na ilha d e  
Ceyláo c Tanger! Inlerprelando abusivamente o tratado 
respcclivo, a lriglaterra apoderou-se de  varias povoaçóes, 
nos arreclores de  Bombaim. Já anles disso a Companhia 
Ingleza da  India tinha guerreado os portuguezes, auxiliaila 
pelo Gráo-.llogol; sO na batalha de  Surat contra os inglezes 
pereceram 400 a 500 portuguezes. Os iriglezes e os hollaii- 
dezes tornaram-se depois quasi uriicos seriliores da  Intlia, 
depladiaritlo-se entre si, como veremos. 

N o  scculo xvii a situar20 das coloriias portuguezas era  
ji bem pouco florescenle. Us raros eslabeleciirioiitos d u  
India, sujeitos a constantes ataques, eram apenas urria 
fonte de  encargos para a melropole; Macau pouca impor- 
taricia commercial tirilia airitla; a Africa Oriental abantlo- 
nada era  apenas um especie d e  dolação para o respectivo 
governador, que  realizava lucros abundantes com a sua 



administrasão e o seu commercio; S. Thome, o Principe e 
Cabo Verde vegetavam miseravelmente, sem commercio e 
quasi seiri occupaçáo real tlo lerritorio; a Madeira e os 
Arores, privados de meios de commuriicaçáo sufricientes e 
oiieratlos tle irnpostos, poiicbo rcritliarn, luctando com fre- 
queiites crises ecoiiomicas. Aperias Angola, pelo trafico dos 
escravos, sua quasi unica fonte de receita, e o Brazil 
enriqueciam o tliesouro tla metropole com valiosos subsidias 
arinuaes. 

Nos fins tlo seculo XVIII,  o governo do rnarquez de 
I'oml~al tainbein fez sentir a sua acção reforinatlora na 
iiossa polilica coloiiial. Pombal decrelou a egualdatle entre 
os iridigenas das colonias e os nacionaes da metropole, 
eslaluiiiclo penas para os que por algum modo pretentlessem 
rnanler tal distinc~ão. O mesmo estadista foi tairiberri o 
creatlor das coinpantiiae coloniaes do Maranhão e cle Per- 
iiambuço, cuja organização e elf'eitos mais tarde estuda- 
remos. 

O grande Alarrluez, reorganizando a atlministração, suppri- 
inintlo os pri~ilegios tlos (lonatarios e aurncrilando a iiitro- 
ducg:áo de escravos, favorcceu os progressos da agricultura 
do Brazil, mas prejudicou ao mesmo tempo essa colonia 
pela creação de varios monopolios e privilegias. Na India 
tambem se alcançaram algiins inellioramentos sob este 
liabil ministerio. 

D. Maria I e o seu reaccionario governo, permittindo a 
Iiiglaterra a absorpção de quasi todo o nosso comrnercio, 
nenhum esforço empregaram para melhorar a situação dos 
dominios coloniaes portuguezes. E todavia as circunistancias 
eram Favoraveis nessa data, em que a agricultura brazi- 
leira sorria a feliz influencia das meditias porribalinas e o 
comrneibcio da colonia ampliava a cifra (Ias suas csporta- 
çòes; riias os porluguezes coritiniia\lam a deixar grande 
parte desse commercio nas mãos dos estrangeiros e a 



descurarem a fabricação de  productos, com que poderiam 
abastecer os mercatloe coloniaes. 

Portanlo, no seculo XVIII, a coloniza~ão n" ao exerceu uma 
influencia benefica subre Portugal, antes diminuiu a força 
ecoiiomica da  metropole, que vivia artificialmente clas 
receitas coloniaes. A indolencia clo povo, a ma organização 
polilica e administrativa do Eslado e a incapacidade d e  
quasi todos os que dirigiram o seu governo fizera~n corri 

que os ~ O ~ ~ U ~ I I C Z P S  1)uscassem viver a custa das coloriiaq, 
sem tralialhar, t3iii vez de  procurarem na colonização uin 
meio de desi~i\olverem os recursos iiacioriaes. Dado este 
principio, a dorninação porlugueza não podia deixar de  
enfraquecer gradualrnenle nas colonias e estas riso potliairi 
deixar d e  continuar no seu triste pendor tle dccaíiencia. 

No seculo xix a transferencia da  monarchia porluguez;~ 
para o Brazil levou u proclamagão (Ia iiiclepeiidencia da  
principal (Ias nossas coloilias. O Brazil tiiilia progredido 
com a!: guerras rnaritimas do principio tlo serulo, ao coii- 
trario das demais fazentlas, porque, grasas a alliaiica tlc 
Portugal com a Inglaterra, senhora dos rnares, o primeiro 
não seiitiu a s  terriveis consequencias dessas luclas, como 
as senlii~airi as segundas. Com a estada d e  D. João VI no 
Bibazil, fo ixn  aberlos os seus porlos ao comrnercio esli.nii- 
gei ro e decretado o livre exercicio tlai iiitlustrias, medidas 
que muito contribuiram para os progressos locaes. 

As luctas civis, que diviclirain o paiz ainda na primeira 
melacle ilo seculo XIX, impciliram-iio de  trabalhar afincatla- 
ineiile iio progresso tlns suas coloriias. As más circumsiaii- 
cias tlo lliesouro riacioriai concorreram lainbern para addiar 
por rriuilo tc:rripo a o l ~ i a  tia restaiiração coloiiial. 

A Carta Coiistilucioiial concedera aos iritligenas das colo- 
nias a rlualitlatle cle cidadjos poi.luguezes e ampliara CIS 

colonias lotlas as clisposiçGes referentes a conservação t: 

protecção do territorio nacional. A suppressão da  e s c r a ~ i -  



dã9 iniciou a riova pliasc de reconstrucção coloqial, e m  
que s e  altentleu so1)retudo aos estabelecimentos da  Africa. 
Iniciou-se a occupação real. ainda muito insufficiente, desses 
vaslos Lci iilorius, supprimiram-se iiclles os moi~opolios e 
procurou-se iiiclliorar os seus meios cle communicação com 
d meliopole. AlOrrrierile, a partir d e  1869 e 1870, tem-se 
traballiado activaincrile ein Portiigal no intuito de restaurar 
o progresso (Ias coloriias ariligas e tlc tlesinvolver e orga- 
nizar as novas coloniai: tlc .lSi.ica Eçsa obra tem encontrado, 
Ioilavia, numeiosos O I I ~ I ~ C U I O S  na falta de recursos nacio- 
ii,ies c nas r ivalidatl~s do$ po\ O:, ~orico~.renles,  concretizadas 
por vezcs em etisovall~os tleprimcnles para a vellia palria 
poi-tugueza! 

Nos ullimos annos o esforço de  icgenerag,ão colonial 
lcin-se felizmeiite accentuatlo cBacla ~ c r .  iiiais cntrc nOs. 
I'ortugal, despertado do torpor pela alicia clevoradora dos 
svii.: vizinhos e coricorrenles, vae compreheiidendo que as 
huas colonias lhe peirnitiem aspirar aiiida a iirn largo 
futuro cle força e tlc opulericia. Por isso, a expansão colonial 
v a e - ~ e  convertendo na  prcoccupação tlominarite da vida 
social portiigiieza. As guerras coloriiaes tlos ullimos aiirios 
reproduziram as  façanlias epicas dos nossos antigos con- 
quistadores e lorla~eceram, aos ollios do mundo irileiro, o 
presligio naciorial abalado! Cor11 razáo escreve o Sr. Almada 
Negreiros: « A  febre colonizadora, que iiivadiu a Europa, 
atlingiu por sua vez o povo lusitano e,  nestes ullimos dez 
annos, rienhtiina outra naçáo, dispondo d c  recurso< tão 
fracos, traballioii em Africa coin tão eriergica vonlatleo. 

Portugal, que a tudo preferiu a Iridia, onde sO conserva 
vestigios do seu antigo poder, e depois o Ilraiil, que s e  
tornou independente, é hoje quasi exclusivamerilc uma 
potericia colonial africana. Mas. rcduzido corno s e  acha, o 
tlomiriio colonial porluguez constilue aiiitla urn vasto im- 
perio, sufficiente para a expansão de todas as energias 



nacionacs e capaz de  enriquecer c d c  engrandeder a 
respecliva metropole. Ao lermiiiar a exposisão da  evolução 
geral da  colonização portuyiieza, cumpre-nos apenas expri- 
mir um voto sincero, para rluc a politica colonial se 
torne para todos os portuguezes a base de qualquer 
orientas20 polilica e para que, com a mellioria adminis- 
traliva iiiterria, coincida o progresso da  valorizafão econo 
mica e da  organização social (Ias nossas coloriias. 

Ao estudo, que alé aqui temos feiio, procuramos apenas 
traçar as linlias geraes e indicar suminarianiente as succes- 
sivas pliases da  hisloria da  colonização portugueza. Comple- 
laremos agora este insufficienlissirno resumo, esliidantlo, 
em especial, a historia de  cada colonia portugueza. 

AÇORES E MADEIRA -NOS primeiros tempos da  nossa 
liistoria colonial, a descoberta conferiu tlireilos semelliantes 
aos qlie á conquista attribuia o direito medieval, sr-.ii(lo 
geralmente os navegadores inveslidos nas capitanias em 
que se  dividia o novo ler~itorio.  A Madeira e Porto Santo 
foram dividida? em 1425 nas duas capilarlias tle Funclial 
e de  hlachico, doadas a %arco e a Trislão Vaz; egual sys- 
tema foi seguido rios Açores. Apezar da doçura do clima 
c rla fertilidade clo solo, o desinvolvimenlo destas colonias 
foi, a principio, baslanle lenlo; eni 1455, trinta annos 
depois da  cliegatla dos primeiros colonos, sO Iiavia na 
lladeira 800 Iiomeris aptos a pegar e m  armas. Todavia o 
progresso e ra  conlinuo; o I'unclial foi villa em 1451 c 
cidade em 1508. 

No seculo xv a Madeira conlava qualro povoações, j á  dc 
relaliva imporlaricia, produzia cereaes para o seu consurrio 
e exportava assucar, cuja producgâo e ra  approximadamenlc 
de  2:000 arrobas, trigo e madeira; a cultura da  canna (Ir, 

assucar, dos cereacs e da  vinlia fazia-se já com grandc 
exito. Nos Açores a população era  meIios numerosa e eni 



1450, quaudo tres tlcssas iilias lorarn convertidas e m  
capitanias, parece que a cultura eslava apenas começada. 
Mas, no fim do seculo xv,  ja se  notavam accentuados pro- 
gressos; os tlircilos reaes sobre as  ilhas de  S. Miguel, 
Santa Alaria, Fayal, S. Jorge e Graciosa eram arrendados 
em 1494 por 1.300:000 réis (cerca de  8 contos da  nossa 
moeda actual); a Madeira produzia, e m  1493, 80:000 arro- 
Ii:is de assucar, 40 vezes mais do que e m  1455. 

Ern 1 580 a ilha Terceira dava a primeira prova brilhante 
tlo seu grande patriotismo. tendo si110 a unica colonia que  
se  recusou a recorihecer a legilimidade tlo domiriio hes- 
pariliol e resistindo energicamente a Philippe 1 cm 1581. 

No seculo x v ~  as colonias tio Atlanlico; proximas da  
inetropole, d e  facil defeza e presta~ido-se admiravelmente 
i fixação dos europeus, continuavam a prosperar, apezar 
tlo aliantloiio ern que as deixava a inetropole, para cujas 
receilas concorriam todavia com avultacias sommas. Os 
Açores ainda s6 parcialmente estavam oct~tiliados, concen- 
trando-se os eiirnpeus principalmente na 'l'erceira, de  mais 
facil accesso, e arn S. bligilel, de maior extcnsáo. Em 1581 
a Terceira tinha uma milicia de  9:000 1iomcri.i; i!iigra e 
S. Miguel contavam 10:OUO Iiabitantes; as exportações de  
riiilho, de  gado, de plantas tincturiucs crarn coilsitlcrnveis 
e as receitas para o thesouro real monlavam a 30 milhões 
de  reaes (cerca de  160 contos hoje). A Madeira ainda estava 
mais florescenle, dando ao rei em 1557 iim rendimento 
quasi egual ao dos Açores, produzintlo GO:000 arrobas tle 
assucar da melhor qualidade e vendendo os seus vinhos 
por toda a Europa a66 ao mar  Baltico. Assim as colonias 
tlo Atlantico, junctamente com S. Thome, apezar da  siia 
pequena extensão, nem toda susceptivel de  cultura, e apezar 
dos tlcfeitos da  sua administração e dos males do seu 
regimcri economico, davam a metropole iirn lucro superior 
ao que elia tirava das suas colonias da  Intlia! 



No seculo xvrII os Aforcs e a Jladeira, sacriEcados pelo 
regimen predial, que clava aos senliores da  nobreza c ao 
clero a propriedade da  maior parte das [erras, or iera t l ;~~ 
de  impostos o scm vias (le comiriiinicação sufficierilcs, 
decaliiraiii, retluzindo-se seiisivelmeiite o seu rentlimciilo 
para o tliesouro da  metropole. A sua população auinoiilavu 
incessant'e,inente e, prohibida de  se  empregar no exercicio 
de  intlustrias, tiiilia de  emigrar; tl'alii resultavam ci*isa.i 
graves,  principalmente nos Açores, privados da ricjiit~zii, 
que os seus vinhos garantiam a Madeira; s0 o B i x z i l  
lucrava com'estes males, que lhe fornceiaiii iiurrierosos 
colonos. J i  riesta epocha o cornmercio, espccialiiieiiie o 
vinicola, estava na sua maior parte na máo dos iiiglezrs 
e hollandezes. 

O trafico auxiliou rnuilo a exploracão (Ias st~l\.iis i ~ r i > i . i ~ i  

nas e dos cannaviaes tle assucar macleireiises, teritlo siilo 
extincto nestas provincias ao mesrno lerripo que na rneli,o- 
pole pelos regios avisos de  7 d e  janeiro de  17G7 e de  2 2  
d e  fevereiro d e  1776, seguidos do decreto d e  10 d e  maifo  
de  1800. 

Corno 6 sabido, os Açores e a Ilatleira não são 1io.i~ 

considerados como colonias, mas sim corno. partes tla iiic- 
tropole, e riatiiral é que assirii seja. Corri emeito, as illi:~s 
do Atlantico, povoadas e agi.icultatlas, darido, corrio cliz 
Oliveira Marlins, a primeira prova tla capacidade co1oni;~l 

.dos porlilguezes, em breve cspaço atlquiriram uma pliy- 
sionoinia europeia; eram como pedaços de  Poriugal, tles- 
tacados tlo coritirienle, embora s 0  rnuito mais tardc a 
administração tivesse consagiatlo esse faclo. 

CABO VERDE. -AS ilhas rle Cabo Verde foram tlescobei.tas 
em 1460 pelo porliiguez Diogo Gomes e o genovez Antonio 
de  Noli. 'i'endo sitlo (loatlas ao infaiite Ir. Poinando, procu- 
rou es te  seguir iicssas illias tlesiiabila~las o i.yslcrria, qutb 



tão Iicrn provara nos Açores e ila Madeira; neste intuito, 
pi'ocuruu povoa-lna coii! creatlos seus e gente da  Guinb, 
inas o exilo oblitlo foi iriuito i'elalivo. O primeiro capitáo- 
rritir tle S. 'l'liiago foi o seu ilescol~ricloi. Ariloiiio de Noli, 
que prorurou tleshi ;i1 ,li. as m a s  lerras com o pequeno 
nucleo cle povoarão i'ciii~tiiuitlo. A cloayâo, feila ao infante 
I) .  17ei.narido ern t 4 6 0 ,  roi aiiil~liatla e111 1'166 pela concessão 
aos Iial~ilariles europeus tle (:aba Verde d o  privile,' ex- 
clusivo d o  coniiiieicio, ria pai.lc cla cbosta africana entre o 
rio Seiic.gal e a Serra-Lcoa. 

Por niorte do irifaiite I). Fernando, cni 1489, foi a res- 
pectiva d o a ~ à o  Li~aiiil'~i~ida liara D. hla~iuel, duque de  Beja. 
tlivitliriílo-se a illia dc S. l'liiago erii doas capilaiiias, a 
tia Ribeira Graritle c a tle tIlcatr;i/c.. . I'oi esta epocha 
lixararn-se ein Cdbo Yt~icle alguiia litliilgos tla corte de  
D. Joào 11, cliie se erilrryavaiii ao corriiiiercio com a (iuiné. 
EIII 1>10 foi il\liricla a c;il)itiiiiia tlc Alcalrazes, que litilia 
iitlo ai,rasatla por ordeiii regia, divitliiido-se as lerras clo 
Noi.te em sesriidi.ias e capellas. Eesla tlaia já a popu la~ào  
lirilia auiilerilatlo e crescia cada vez niais corri a importa- 
ção cios iicgi.os da  Guirié, a cidade da  Ribeira Grarrtle 
progredia e erribellezava-se, constituilido-se uma camara 
iriunicipal e iioinea~ido o rei vaiios corregedores. 

Xo principio do seculo xvr lorarn enviados alguns de- 
gretlatlos para Cabo Verde, que, nso estantlo sujeitos a 
uin born regimen clisciplinar e levatlos pelos seus rnaus 
j i i ~ l i i i c t ~ ~ ,  foram um pernicioso elernenlo d e  desorclern e 
d e  desmoralização para a populaçâo iii~ligena. Com a com- 
binação 'destes diversos elementos, iniciava-se já então 
e111 Cabo Verde a formação duma população mes t i~a .  No 
entretnrilo essa população, principalinciile os nobres e os 
.utleus que  tlella faziam parte, entregava-se activamenle 1 
ao coirirnc~i~c'io, que  prosperava, apesar tlos imposlos esrna- 
gatloi.es, que o oiieia\Iarn. 

DIII., i3: CAD. 28 



Em 1515 D. Manuel prohibiu aos nohres e judeus a 
residencia na Ribeira Grande, salvo quando possuissem 
uma provisào especial. O mesmo rei, de 1 51 6 a 15 18, pro- 
mulgou meditlas muito oppressi~as para a cobrança (10s 
imposlos, que prejudicaram consideravelmente o com- 
mercio cabo-verdiano. Em 1530 foi nomeado capitão m6r 
da Ribeira Grande, Marlim Affonso, sendo aulorisado por 
cartas regias tle 1530, 1532 e 1534 a repartir pelos 
colonos, como sesmarias, todas as terras ainda não occcu- 
padas. ' 

Como já dissemos, foi com o governo de I). João 111 
que realmente se iniciou a coloniza~ão portugueza e as 
ilhas de Cabo Verde, onde a popurafão linha medrado ao 
abandono. foram as primeiras a chamar a attenção do 
esclarecido monarcha. Povoaram-se S. Nicolau, Boa-Vista, 
Maio e S.'" Antão, reviram-se e confirmaram-se as doac.c?eq 
e applicou-se a lei das sesmarias a esses territorios nolos, 
em que tão necessario se,  tornava impedir o desleixo e a 
ociosidade dos colonos. 

Apenas a perseguição contra os judeus constituiu uma 
mancha na habil politica desse governo, que bastalite 
prejudicou o cornmercio colonial. Todavia, gra$as as pri- 
meiras medidas, que citanios, a população cresceu taiito 
que se tornou necessario em 1532 crear uin bispado, incic 
pendente tlo de Furichal, em Cabo Verile, que s6, porCrii, 
foi provido em 1531. Apesar dos pi.ejuizos causados tio 
seu commercio pela intoleraricia religiosa e tendentlo jii a 
reduzir-se a um simples entreposto dos escravos, todavia, 
ainda em 1551 a cidade da Ribeira, ou antes, a ilha de 
S. Thiago rendia para o evario regio cerca de 15:000 tlu- 
cados. 

Em 1553 vieram alguns franciscanos missionar em C;il~o 
Verde, mas com fraco resultado. O grande mal, de que a. 
provincia soffria, era a pessima administração dos scaus 



capitães-móres, cujos abusos os envolviam ern frequentes 
contendas com a aristocracia local ou com o clero. Já em 
1570 se  começavam a sentir os maus efleilos destas intri- 
gas c disaeiisões, que ~iaturalrnente suscitavam graves 
empecilhos e dilficuldatles ao commercio. Ao mesmo tempo 
piralas cle todas as iiaçòes infestavam os mares do arclii- 
pe!ago e da  Cuiné, loriiando dilficeis e perigosas as com- 
inuiiica~.ões entre elles. Em 1583, ern i 583 e em i 595  a 
cidade da  Riheiia Grande foi posta a saque! 

Em 1592 reformou-se a at lministra~áo da  colo~iia, senclo 
os capilães-inores subsliliiitlos por capitães-geraes, com 
,jurisdic~áo eiii todas as ilhas e residencia em S. Thiago. 
Por esse leiiipo, sob o dominio tloà Pliilippes, o commercio 
tios escravos ampliava se, encontrando um novo mercado 
nas coloiiias liespaiiliolas e, por isso, o rendimento da  
coloriia subia a 30:000 ducatlos. Alas o commercio estava 
clecadenle, teiiilo os/ portuguezes da  Senegambia e da  
Guiiié passado a commerciar mais com os iiiglezes e hol- 
landezes, apesar das pro1iil)i~:ùes legaes, do que com os 
Iiabitantcs tla metropule e tle Cabo Verde. 

Ern 1604 os jesuilas vieram-se es1al)elccer nesta colonia 
e em 16-20 tlecretou-se a remessa para ella das rnullieres 
tlegretladas do Brazil, afim' de  nella se  tlesinvolver mais 
a popula~ão brarica.do que a populaçào mulat,a; mas, na 
realitlailc, eala:: iiiullicres corilinuaram a ter mais relap?es 
coin os pretos e mulalos, cliie fdziarn maiores saciilicios 
para as possuir tlo cluo o. I~i~aricos. E ~ i i  1613 oiçariizou-se 
a juslisa proviiit.ial, confiatla a magistrados, cliamaclas 
ouviiiores. 

Eni 1647 os capuchos vieram tambem estabelecer-se 
e m  Cabo Verde. Pião fallavani os iiiissioiiarios, mas  riem 
por isso c ra  menor a falta de cultura da população,, que 
excitou e111 1652 a indignação do padre Antonio Vieira, 
ao parar eni S. Thiago, na sua  viagcni para o Blaranliáo. 

. . 



I)(: lotlos os fratles, os mais tligrios c zelosos erarn os 
capuclios, que construirairi o seu coiiverilo tla Ribeira 
í;raiitle em i 657 ; os bispos tambt~rri si) tlcl~ois de  1674 
trtilararn activamente de converier e ilislruii. os liabi- 
tantes. 

Iiispiraiido-se erii irituilos religiosos, por vezes, os pro.  
prict,arios tla ilha ~naiiumiltiam gi.aiide numero de escrn- 
vos, que, formaritlo iiucleos iiitlcperitleiiles tlc popiilafão, 
se iaiii estal~clecei. em regiões t1rs~icc:upatlas tlo arcliipe- 
1:igo. Foi assiiri qiit: se  iniciou a ~ ~ o \ ~ r a c ã o  da  ilha Brava, 
para oiitle só furaiii crn 1680 alguiiias familins I)raiic-ils, 
fii~itliis ila ilha tlo Fogo, oriile uma erripfão vrilcaiiica 
uri.a>ili.;i i ~ s  siias 1)rt~l)rietlatlcs. 1)iirantc lotlo o scculo \vir 
;L silutlciTo de  Cal~o Veide foi iiiiseravel; muitos Iialiit;iiiit~s 
brailcnos t.iiiharn particio, fugindo as inciii.si,es tlos corii~i~iiis. 
Cabo Vertle. S. Tliomé e Principe pouco iririis erarii ilo ( I I I O  

deposilos dos escravos, viridos da  GuiriB. As irivasòcs i l o i  

francezes em i i 1 i' vieram aggravnr aiiiila a silua:3o i l i i  

pro\~iricia. Os braricos fugiam para I>ortugal e os i i e g i . , ~ ~ ,  
roubatlos e violeiitados nas suas aldeias da  costa, al)ri?;i- 
vam-se rias montanhas d o  iiiterior. 

Nesta critica situasão, os aririos tlc seçca, prosoc:;iii~lo 
fornes Iioi.riveis, vinham ainda cliiiiiiiiiir o numero i I  ; i  

popi~lacáo. .i crise tle foine tle 17rt7 tliirou dois aiirios, :i 

de 1 7 7 3  tliii.oii Ires itriiios e l'oi scrgiii~la duma epideinii~ I ,  

houve airida uma terceira de cgual tluração. Em 17;1': 
decretoli-51: que totlos os tlegreclatlos fossein iriaiidados uiii- 
cameiite para Cabo \'ertle. hlas o iiiai,tlucz tle l'ornhal vci~l 
acutlii felizmeiitc a esla riiiiiil tla coloiiia, que dia a ( l i , )  
se  aggi.avil\.a. Cal~o Vertle, infcutlatlo ciii 1756 i. Comparilii 
(10 Grão-l)ai.ii e Maraiilião, passou em 1780 para a Coiril); 
nliia tlo -Exclusivo tlo Coniiriei.cio tla Costa tle Africa, 
cujo po~ lc i  ficoii o stlii corriiiicrcio atk no liiii tlo sec.iili, 
G r a ~ a s  it cstr novo regimeri, as ilhas pi.ospeiararii 



população e producgfio, iniciando ~ a r i a s  culturas .novas : 
o anriil ern 1 i 0  1 ,  a iii.zella erii 1730, o senne e m  1783 e 
o café em 1790, e tlcpois clicso airida o a.ssucar, a pur- 
glieira e o sal. Ao mesmo tcrnpo tlosirivolvia-se o com- 
irieiacio d e  escravos, graças a coiisliluiyão da Coniparihia 
tlo (ir20 I'ará. 

I'ouco tliiroii cqle rejuvenescirnerito. A ilissoluyáo tlas 
Coinpaiiliias e n proliil)igão tlo commei.cio corri os eslran- 
geiros, irnposla pelas cartas regias cle 181 1 e tle 1x22, 

- gei.ararn, de novo, a decarlencia. Ia-se lratando sempre,, 
conilutlo, tla organizacão tla proviiit-ia. Ern 1815 foriirn 
iiclla iiisfi[uidds us juiilas (le fdzei~tl;~, ('o111 ~ I C I I O S  potleres 
para col)rarem as ix?ccilas e oi~tltliiai~ciii as tlt~.;l)c:za';; ern 
181 1 fora creada uiiia juiila clo melliorameiilo tla agricul- 
tura, com o l i i r i  cle I'azci. coricessões d e  leixis iiiciillas e 
liscalizar o cuiripi-iinento rlos reepeclivos conlractos; cm 
1817 foi creada pelo governo a pi.irneira escola d e  ins- 
trucgáo primaria. 

Eiri 1820 Toiaiii ciiviatlos para Cabo Verde algoris exi- 
latlos poliiicos, c~,jiL iiifliiciii.ia lia provincia pouco sc  I'cx 
seiitir. Eiii 18:i:I pi.ociii.oii-se rcfiizer a organizasão et:cle- 
siasi.ica tla provincia, u n d e  o culto estava quasi c.oinplela- 
rneiiie al~aritloriaclo, coiivitlarido-se ?i10 pat1i.e~ para iiella 
se lixai,eii~; em 183 i  allerou.se' a oi~gaiiizir~âo jii[liciul, 
si11~i;lituiriilo os ouvidorcs por juizes tle 1 ." iiiitaiic*ia, e 
fez-se iiina reforma atlmiiiistrativa, creaiitlo govcrriatloi~cs 
civis coloniaes, que Leve unia durafâo eplic-rnera. 

liiii 1835 auloi.isc~ii-se o goverriatlor a tlispi)r t l u i n  siil,- 
sitlio a!iiiiinl, ciii ortlciii a promover o aiiiiicnio ila popu- 
lagáo tla pi~ovirit*ia, o quc bern prova qiiaiilo ella era ainda 
esrassii, (: iio nicsino aniio tralou-se tle orgariiziir a iris- 
IriicnyCo ria ~i'ovirrcia. pondo-a a cargo tle professores 
tlevitlaineiile Iiabilillitlos. Ilm 1836 foi o tiapiiào gerieral 
siilrsliluido por urri poverriarlor, corri attril~uifòes admiiiis- 



trativas, civis e militares, mas sem ingerencia na vida 
judicial, assistido dum coiiselho de governo, que o substi- 
tuia nos seus imperlirnentos e por elle devia ser  ouvido 
em lodos os iiegocii~.; tle irnportaricia. Eixi 1837 fora111 
inslituirlas as Juntas íle Justiça, deslinadas a conhecer e m  
ultima instaiicia das causas crimes, alim de se  evitare~ri  
as despezas e demoras, que resultavam da vinda para a 
nietropole dos proce;sos e m  recurso. 

Na hisioria da  colonização tle Cabo Verde o que resalta 
com riiais evidencia são ou defeitos tla sua atlrniriistração. . 
])os sesseiita e nove go~ernatlores,  que houve na provincia 
tle 1592 a 1842, cerca d e  virite morreram, foram derru- 
I~ados  por revoltas ou obrigados a voltar para Portugal. 
Pclizrnente a siluaçCío mudou coi~.;id~rtivelmente na segunda 
metade do seculo passado. 

GUINÉ. - A  costa da  Guine Porlugoeza, que não corres- 
ponde exactamente a antiga Guine de  Cabo Verde, foi 
descoberta em i 417 por Nuno l'ristão e Alvaro 1:ernandez. 
O clima dessa regi50 não permillia nella a fixaçáo de  eu- 
ropeus, mas estes ao chegarem encontraram nos esluarios 
dos rios a nas lagoas da costa griipos niimerosos de 
negros, graças aos quaes ficava garantida a cullura da 
terra. O conirnercio apresentou-se pois, tlestle logo, conin 
a melhor forma de  explorasão destas terras iiisalul~res e 
d e  preferencia o com~nercio  dos negros, em qiie se  occu- 
pavarn destle tempos imrnemoriaes 0.5 I)ai.l)nros, a qut>ni 
nos mesmos compramos os primeiros escravos da Guiné. 
O commercic~ tla Guiiik pro.q)erou tão rapidamente que já 
em 14 i 5  trinta e cinco iiavios se  faziarn d e  vela para a 
sua cobla. 

I)esdc 1 4 4 8  procuraram >e eslabclecer relações com- 
r ~ ~ e r c i a e s  com o  pai^ de  Bodumal, 50 milhas ao sul do rio 
Senegal, as quaes ja existiam ern 1445, e, neste mesrno 



anno, entabolaram-se eguaes relações com toda a região 
do Senegal. $ notavel que Azurara, fallaiido, na sua chro- 
nica da descol)erta e conquista da Guine, tlo comrnercio 
de I1ortiigal com o ultramar, não se refira á Guine, pois 
as trocas com ella eram já activas á (lata em que elle 
escreveu, cerca de 1450. Segundo Laniioy o silencio do 
chronista resulta de ser esse cornrnercio na sua maior 
parle de escravos, o que era c.oii~Iernnatlo pelas ideias 
christãs e reprovado por inuitos Iioinenc dessa epoclia; 
ora Azurara mostra nos seus escriplos urna sir1cei.a indi- 
gnação pelo commercio de carne liuinaiia e por isso pre- 
feriu naturalmente não. se referir ao que elle consideriiria 
uma manclia no quadro glorioso das nossas façanhas cle 
alein-mar. 

Ko reinado de Li. Affonso V a siluagão economic-a de 
Portugal foi tão precaria, que os seus habitantes at6 (liiasi 
abandonaram, depois de 1475, o cornrnercio corn a Guiné, 
comquanto este estivesse em plena florescencia, apesar 
da sua ainda curta duração. 

D. João I1 fundou na costa occidental da Africa o esta- 
belecimento de S. Jorge da Mina, cujos progressos foram 
tão rapidos que, tres annos depois da sua fundação, em 
I48.2, llie foi cc~ricetlitlo iiin fora1 e o-titulo de cidade. 
Il'ahi se exportara ouro, marfim, assucar, cera e pimenta: 
no principio do seculo xvr avaliavam-se em 160:000 do- 
I~ras (cerca cle cluzcntos contos) as compras de ouro, que 
o rei ahi fazia, pagarido em fazendas de linho e algodão 
e em collares tle cSobre. 

Ein 1488 veiu a 1,isboa .um principe do Senegal pedir 
auxilio ao rei. O priricipe foi baptisado e prestou juramento 
de firlelidade e vassalagem, dando-lhe o rei o auxilio duma 
frota cornmantlada por Pero Vaz da Cunha para se reapo- 
tlerar dos seus Estados tomados por um usurpador. Mas o 
almirante portuguez assaasiiiou barbaramente o principe 



senegalez a seu I)ortlo, o que nos concitou o odio tle iodos 
os liabitanles do Seiicgal (: lornou impossivcl a coriliiiua- 
ção do cominei-cio corn tal região. 

As lentativcis de veixladeira colonização no reinado tle 
L). João I I í  não modilicararii a situayão (Ia Guiné, em que 
as agruras do clima e a absoi:pçàu pelo comrnercio do 
ouro e dos escravos lornavani impossircl o emprego (luma 
forma mais perfeita de colonização. Com a descoberta (Ia 
India, a Guiné passou a ser desprezatla pelos gouerrios (Ia 
irieli.opole. Apenas os inleresaava ainda o estabelecirnenlo 
tle S. Jorge da Mina e seus annexos, cujo intenso corii- 
iricrcio cle ouro reritlia para o Estado 100:000 ducatlos 
por ariiio; todo o i.èslaiite (Ia costa, tle Arguim ao Beniri, 
foi a1)aritlonado á. explorayão de concessionarios e donala- 
rios ou dos habitanles de  Cabo Verde e de S. Thorné. 

Em 1553 foram para a Guiné os pi,iirieiros missionai.ios 
'franciscaiios, cuja calechese não obteve gi,aritle exilo, e, 
a contar do anno seguinte, os bispos tle Cabo Verde eii- 
viaram annualmeiite algiiiis padres a evangelizar na costa 
da  AMca. 

No seculo xvi j i  os negociantes de  S. Tliiago iam esla- 
helecerirlo tle pi-eferericia as  suas feitorias entre os rios 
Casamari~a t! (ii~aiitle, iio longo dos rios Cacheu, Guinal;~. 
Casairiari~a e Geba. Em 1607 o rei de Cuiriala cedeu aos 

porluguczes a ilha de Bolama, para que elles ahi se estii- 
l~elecessem e defendessem o seri reino contra as  incursc?e> 
dos Ilijagoz. 

No seculo xvrr os Iiollai~dezes occuparam os portos por,- 
tuguezes da Guiné, tomando, em 1637, sem disparareiii 
um tiro, a fortaieza de S. Jorge da Mina, principal tlob 
nossos estabelecimentos. Á tlala tla reslauração de Poiiii- 
gal, em 1640, os hollaridozes eslavaiii senhores do golplio 
da  (;uirié, em que os portuguezes quasi Já não possuiaiii 
nenhum estabelecimento, tomando ainda em 1641 a ilha 



d e  Anno-Bom, optima escala para os seus navios negreiros. 
D. Pedro I1 mandou rcoccupar os anligos postos portugue- 
i!es junto dos rios africanos, e designadameate os d e  
Caclieu e da  illia de Bissau, e fez conslruir em 1680 o 
forte de  S. Joáo Baplista d'Ajutlá, ria costa tlo Daliomey. 

Em i G S 7  alguns frades cap~icliirilios forain missionar 
para Caclieu, ontle funclaraiii uni liospicio. Ern 1G90 foi 
creada a Companliia de  Caclieu e cle Cabo Vertle. a quem, 
a troco dum empreslimo e da  entrega duma parle dos 
lucros ao Lhesouro real, foi perrnillitlo exportar para a s  
colonias liespariholas, no prazo tlc seis arinos e oilo rnezes, 
trinta mil prelos. Esta coml~anliia, pcssiinainciile organi- 
zada, em breve s e  dissolveu, tendo (lado uma animação 
epliemern ao commercio ila Guin6. 

De resto, a s  possessões readquiridas pelos porluguezes 
não manlinliam um co~nmercio directo com a metropole; 
cleslinadas s6mente a fornecer negros para o Brazil, esla- 
varn e m  cerlo modo tleperidenles do governo da  Bahia, 
q& pagava parte das tlespcxas rla si l r i  aclminislração. No 
principio d o  seculo xviir, os portuguczes Lraiisporlaram 
para o Brazil o corririicrcio que alii Paziam. Comludo, pela 
mesina epoclia, urn jesuila, Blariuel dc Barros, percorreu 
loda a cosia tla Guiiit! alé i Serra Leoa, sendo o seu 
excniplo seguido por outros rnissionai.ios, alguns tlos quaes 
fizeram graricle numero tle cori~ci~sòes.  

Em 1775 a Guiné passou a depender da  Companliia do 
Grão Par i  t: Mararihão, desirivol\rerido-se por isso rriuito o 
scu cornrnercio de escravos. li Coinpaiiliia exlinguiu-se 
e m  1778 e foi subsliluida pela Compariliia tlo commercio 
exclusivo clas ilhas de  Cabo Verde, Bissau c Caclieu, cuja 
existericia, allribulada e sem bcrieficio algurn para a colo- 
nia, acabou e m  1786. 

Pelos tralados tle S.lu Ililcfuiiso cle 2 717 e do Prado de  
17 78, Porlugal Lirilia retluzitlo ainda mais os seus dominios 

DIR., 13.' CAD. e9 



no golplio da Guiné, cedendo a Hespanlia as ilhas de Fer- 
nando-1% e Anno-Bom. 

Na ideia de aumentar a nossa forga em Uissau e Cacheu 
decretou-se em 1801 a remessa para essa regiáo de todo- 
os condemnados a pena de deportagão em Africa. O aban- 
dono, em que se acliava a Guiné, prestava-se ás incursõei 
dos outros povos e assiiii vemos em 1827 os franceze* 
cubiçarem a região do rio Casamança, occupando a sua 
foz e eslabelerendo-se na ilha (10s Mosquitos, sem opposição 
nenhuma. SO em 1830 o governo portuguez começou n 
tomar providencias para obstar as incursões dos fran- 
cezes. 

1)espertados então pela cubiya dos estranlios, construi mo^ 
uma fortaleza em Bolama em 1830 e outra em Bolor eni 
1831 e nm negociante iniciou a esplora~ão agricola da  
ilha (Ia3 Galliiilias. 

A16 18:11 ;L I;uin6 eslcve dividida em dois districtos, 
Bissau e Caclieu, cujos g~\~ernadores  eslavam subordinatlo~ 
ao governador i e  Cabo Verde e accumulavani as funcaes 
adminislralivas e judiciaes. Em 1834 foram os governa- 
dores apenas investidos de allribui~ões adminislrativas e 
mililares, creantlo-se um certo numero de empregados 
fiscnes, mas não se providenciou ácerca da adminislragão 
da justiça, o que obrigou os governadores a continuai~eiii 
no desempenlio (li3 fuiic~des judiciacs. Os decretos tlc 7 
rle tlezeinl,ro de 1837. reorganizantlo a administração ( i \ . i l  
e judicialia (13s color~ias p~rtuguezas, não alterara111 o 

anterior estado (te cousas na Guiné. Einfim, em 18'1 í 
foram expressamente coiiferidos poderes judiciaes aos co-  

vernadores da provincia. 
Os inglezes, fundando-se numa pretendida cessão feii<i 

em 1792, coiilrslaram os direilos dos portuguezes sol 
a ilha de Bolama; pelo protocollo de Lisboa de 13 
jaiieiro de i868 foi a decisão da contenda entregue 



arbitragem do prcsitlcnte da  Republica (10s Estados-Unidos 
da  America, que proferiu, a 2 1 de abril d e  i 870, uma sen- 
tença favoravel a Porlugal. 

Os estabelecimentos portuguezes e os eslal~elecimentos 
francezes achavam-se nesta cpoclia ainda inisluraclos con- 
fusamenle no longo (Ia costa, o que originava conlinuas 
dificultlatles. 1)elo tralatlo d e  12  tle maio tle 1886 cedeu-se 
á França Ziguinchor e o seu territorio nas niargens d e  
Casamanga e ficaiain os dois Estados com possessões bern 
distinctas, tendo procedido á respectiva tlelirnitação uma 
commissáo mixta de  representantes dos dois piiizes. 

S. TIIOMÉ E PRINCIPE. -Parece que a iilia de  S. 'i'liomé 
foi descoberta a 21 cle dezembro tle 1440 por João d e  
Santarem e 1)ero d'Escobar. Em 1485 o rei (leu-a como 
capilania a João tle Paiva, coricetlendo varios privilegios 
aos que a fossem habitar, eiitre os quaes o tlo exercicio 
do coirimercio rios cinco rios situados para alenl da  forta- 
leza tle S. Jorge da  hlina e dando a ilha um foral. Por 
morte de João d e  Paiva a capitania passou a João Pereira 
eni 1490 e em 1493, por egual motivo, foi dada a Alvaro 
d e  Caininlia. 

Por cssa epoclia tinham sido arrancados aos judeus 
portuguezes os seus filhos para serem baptisaclos; foram 
elles erilregues a Caminha, juntamente com alguns degre- 
dados, para assim se  povoar a illia, dando-se, com esse 
fim, a cada um uma eacrava. No mesmo anno de  1493 
arnpliaraiii-se os privilegios concetlidos á populaçào de  
S. Tliorrié, seritlo-lhe permitlido o commercio em toda a 
costa alé ao rio Real e a cosla de  h!anicongo e na ilha d e  
Pernariclo Pó, com excepção dos logares e m  que houvesse 
ouro e com a obrigação para o admiriistrador cle S. Jorge 
da  hlina de  lhe comprar por um certo preço toda a pimenta 
que trouxessem. Ernfirn, a16 s e  admiitiu que  os degrexlados 



pudessem vir a metropole tratar dos seus negocios com 
um salvo-contlucto, passado pelo capitão-m6r. 

- Assim a colo~iização ile S. Thomé iniciava-se pela for- 
mação duma populagao rnesliça, fusão ile varias raças. 
Em 1500 1). Manucl iserilou tle imposlos as mercadorias 
trazidas ao reirio oii ilelle levadas por negociantes de 
S. Thom6 e ampliou o seu direito de  commerciarem ás 
costas da  Mina e do Benin. Neste mesmo anno chegaram 
á illia frades de  S.'O Agostintio, os primeiros rnissionarios, 
cuja tarefa e ra  tâo iiecessai.ia, dada a qualidade da popu- 
laça da  illia c os scus vicios e maus iiislinctos, e Ião 
difficil, pelas discurdias constantes entre as aiitoridades 
da  coloriia e as suas conleridas coni o clero. 

Foi cgualmerite em 1500 que se  concedeu Iiereditaria- 
mente a illia do Pincipe a A~ilonio Carneiro, com a obri- 
gação dc a Ijuvoar, e se  derarn aos seus Iiabitantes um 
fora1 c: privilegias eguaes aos oulorgailos em S. Tlioine. 

I)or unia carla icgia de  15 15 foi restituida a liberdade 
ás mulhei-es escravas perlencentes, como dissemos, aos 
Iiabitantes tle S. Tliomé e egual coiiccssão foi feila em 
1517 aos escravos dados aos pi.imciros habitantes da  
mesrna illia. No entretarilo a população florescera, de  
forrna que ja em 152-2 liavia na coionia 60 engenhos, pro- 
duzindo 150:000 ariobas ile assucar por anno, e nesse 
mesmo anno coritavaiil se  já na ilha G a 7:000 habitantes, 
incluirido os escravos. Xa mesma dala, lendo sido corifis- 
cados todos os bens do donalario da  illia, João de Mello, 
foi ella incorporatla aos bens da  corua, ficando sob o 
governo de capitáes-móres, de nomeação regia. 

Ein 1,534 foi erigido um bispado e m  S. Tliomé, do qual 
ficou depeiidente o terrilorio porluguez na cosla austral 
do Occitlenle tla Ali.ica e, portanlo, a s  coloriias de Angola 
e Congo. Em 1535 foram concedidos os direitos d e  cidade 

povoação d e  S. Tliomé e em 1539 decrelou-se a adiiiis- 



são ao exercicio das funcçòes municipaes dos mulatos 
residenles na ilha. Uina carla regia de 1549 prohibiu a 
remessa de degredados para a ilha do Principe. 

No entanto, a populacão de S. Tliomé continuava a ser 
absolutamente inculla e indisciplinada, tendo sido nulla 
a influencia das tentativas de calecliese emprehendidas 
pelos missionarios. E m  1567 os corsarios francezes ataca- 
ram e saquearam S. Thomé, arrasando as suas plantações 
e commettendo atrocidades taes que os habitanles tiveram 
de fugir para o interior da ilha, onde, por vingança, 
envenenaram as riascentes, matando assim muilos dos 
assaltantes. Pouco depois urn novo flagello veiu ferir a 
colonia. 

Um navio negreiro havia naufragado em S. ThomB, nos 
meiados do seculo xvr, e os negros, fugindo a nado, 
tinham-se refugiado nas florestas montanhosas da ilha, 
nos pontos de mais dificil accesso. Ahi o seu numero 
cresceu rapidamente e em 1574 atacaram e destruiram 
as plantações dos colonos, alagando a ilha em sangue e 
chegando a acommetler a propria cidade. Foram repellidos, 
mas por muito tempo continuaram a fazer uma guerra 
encarniçada aos colonos, que levoii muitos delles a emigra- 
rem. I'ouco depois, ern 1 JHJ, um terrivel iricendio destruiu 
grande parte da cidade de  S. Thomé e, em 1600, os hol- 
landezes saquearam a ilha, onde já não encontraram senão 
vestigios da antiga prosperidade, entendendo, por isso, 
que Ihes não valia a pena fixarem-se nella. 

Perante tao grandes e tão repetidas desgraças os habi- 
tantes cmigrararn em numero consideravel para o Brazil, 
altingirido o seli esodo enormes pi'oporgòes ern 1601. Ins- 
pirada talvez pela considerafão do cstado em que a colo- 
nia se encontrava, determinou uma carta regia de 1620 
qiio as mulheres degreílaílas ciimpi'issclrn a siia pena em 
S. Thomé ou em Cabo Verde. A ilha do Principe, pero 



conlrario, conlinuava a progredir, sendo erigida em con: 
dado em 1640. 

Em 1 G41 os l~ollandezes, considerando as vantagens que 
a ilha de S. Tliomé oíi'erecia como porto de escala para os 
seus navios negreiros, apoderaram-se da sua capilal e da 
respectiva fortaleza. No mesmo anno o governo portnguez 
tinha tomado uma providencia, sem duvida tendente a 
melhorar a miseravel situação da ilha, concedendo aos 
seus habitantes a livre culiura da gingimbra e o commercio 
das costas da Mina, devendo os navios ir pagar direitos ao 
por10 portuguez de Axem. 

S. Thomé foi reconquistado pelos portuguezes em 1644, 
sendo expulsa a guarnisão Iiollandeza. Deve-se esta gloria 
a uma frola de quinze navios, enviada pelos brazileiros, 
jL vencedores dos liollandezes no seu proprio tcrritorio. 
Todavia o tratado de paz enlre Portugal e a 1Iollanda de 
31 de julho de 1663 reconliecia aos hollandezes o privilegio 
de cornmerciarern com a cosla da Guiné, S. Thom6 e o 
Rrazil, o que era proliibido a todos os demais estran- 
geiros. 

Consliluida a Companliia de Cacheu e de Cabo Verde, 
foi a illia do Principe por ella escolhida como enlreposto, 
conslruintlo-se alii em 1G91 uma alfandega e uma forlaleza 
a custa da Cornpanliia. A ilha estava erilão no auge do 
seu progresso. Iilxlincla a tlila Companliia, alguns dos seus 
empregados eslabelecerani-se na ilha por conla propria, 
negociaiitlo com a cosla al'ricana, cujos productos enviavam 
para o Brazil, com grandes lucros. Nesta data a prospera 
ilha do Principe formava um contraste flagrante com a 
decadenle S. Thom6. Alas ein t 7 0 6  os francezes atacararn 
a ilha do Pri~cipe, destruindo as graiides plantações clc 
canna e os numerosos moinlios nella existentes. 

Em 1709 os francezes atacaram tambem a ilha tlc 
S. Thome, bombardeando a forlaleza, queimando a cidade 



e roubando o thesouro da provincia, acrescido duma con- 
tri1)uiçào d e  20:000 cruzados, imposta aos habitantes. 

ISm 1720 decretou-se que  todos c~s  ciganos, que estives- 
sem ou viessem a estar presos, fossem remetti;los para 
S. Tiiomó e outras colonias. A colonia, ferida por tantas 
desgraças, foi vegetando até que em 172 1 foi aberta, bem 
como a ilha do Principe, ao commercio estrangeiro, privi- 
legio de  que sO estas colonias gozavam. Desde então a 
colonia tornou-se a estalagem, onde iam refrescar os navios 
negreiros d e  todas as nações, que aflluiam ao golplio da  
Guiné. Viveu então, diz Oliveira hlartins, uma vida de. 
emprestimo, obscura e sem futuro, mantitla a custa do 
dinlieiro deixado pelas tripulações que a visitavain. 

Em 1770 dccretou-se que a Camara Muriicipal, que sempre 
fora um foco de  discordias intestinas, perderia d'alii em 
deante a faculdade de  governar a capitania. Em 1753 
D. Jose adquirira, por contracto com o seu ciorialario, a 
ilha do Priricipc, cuja aldeia foi elcvacla a villa c lorriatla 
sédc ila capilania; desde então a ilha tlo I'rincipc passou 
tambem a ser  governada por capitãcs-nioies, nonieados 
pelo rei ou pelo governador da  capitania. 

Nos principios do seculo xis, portanto, a agricullura 
estava descuratla por completo, visto tcrcm fugiclo para o 
Brazil a maior parte dos pioprietarios, que não linliarn sido 
substituidos por novos immigrarites; os liabilaritcs, que 
liaviam perriiaiieci~lo na illia, eram os mais pobres, que, na 
falta de  capilaes, se  limitavam a cullivar ccrlos protluclos, 
qne  veridiam aos navios d e  passagerri; estes eram niinie- 
rosos, enriquecenclo os liabitantes e o lliesouro da  proviiicia, 
a quem tinham de pagar uma certa laxa por cada escravo 
que transportavam. Erri 1803 um negociante portuguez 
reatou a s  relações comrnerciaes intcri.ompidas com os 
indigenas da  costa, fuiitlaritlo um eslal~elec.iinenlo impor- 
tante em S. Thome, com varias reitorias iio lilloral fronteiw. 



hlas, a contar tle 1808, os navios 1)razileiros foram dis- 
pensados (Ia ob r iga~ão  de  fazer escala por S. Thomé e 
depois de  18 1 1  os navios negreiros deisaram rle frequentar 
o golplio 'da Guiné. S. Tlioine ficou enlão abandonado, com 
a cornplela ruiiia tlo seu principal co~nmercio, e cios mesmos 
males soffreu a illia ilo I'riricipe. Emliin, em 1822, a emanci- 
paçáo rlo Brazil privou a ~oloiliii do subsidio, que reccbia 
annualmenlc dos cofres da alfaiidega (Ia Baliia. 

Em 1833 adoptou o governo libcral para S. Tliomé as 
mesmas medidas refereiites ao clero, que cilimos ao tralar 
da  h i~ to r i a  de Cabo Verde, e o mesmo succcdeu e m  1835 
com a reforma judicial e em 1836 com a reforma adminis- 
trativa. Desde esle tempo as ilhas de S. Thomé e Principc, 
com a depeiidencia de S. João Baptista d'Ajuda, ficaram 
consliliiirido um governo su1)altci~iio. 

Ao estudar a Iiistoria da  ilha cle S. Thomb, nota-se qiic 
esta colonia sofrieu de  graiitles males causados pelos 
inimigos exlernos. Não teve, porém, menos a solker tia 
sua má atlminislra~ão, em que se  notam a cada passo 
erros dos goverriadores, confliclos entre elles e outras 
autoridades civis ou cci~le.;iaslicas, disseiisões dos corpos 
municipaes, rcvoltas iiitei~iias, por vezes instigadas pclii\ 
altos furiccionarios, e frequentes desordens e irregulai I -  

dades destes. A ilha do Priricipe foi, durante o seculo SI i 

e parte clo seculo xvrr, considerada mais como uma p1.0- 
priedade particular do que como uma colonia nacional e,  por 
isso, foi preservada dos males tle que soffreu a sua vizinliii! 

ANGOLA E CONGO. - Ern i i82 iriandou D. João 11 o .;I 

escudeiro Iliogo Cão em busca d e  novas terras c, (.o 
effeito, esle fidalgo descobriu o rio Zaire, hoje chama( 
Congo. Diogo Cão siibiu o rio, encoiilrarido muilos intligen, 
que o receberam bem, mas não se pocleram comprelieriilt 
uns aos outros, por desconhecerem os respectivos idioma 



então os portuguezes combinaram deisar alguns refens em 
poder do rei do Sonho, levando quatro indigenas comsigo 
para Ihes ensinarem a lingua porlugueza. Chegada a expe- 
dição a Lisboa, e m  1483, foram os pretos bem acolhidos 
por D. João 11, que os fez reconduzir ao seu paiz em 1484 
por Diogo Cão, levando magnificos presentes para o rei, 
que recebeu effusivamente esse navegador. Entre os refens 
que haviam ficado no Congo figurava, segundo parece, uin 
padre, que conseguiu converter o rei do Congo. O certo 4 
que esle mariifestou a Diogo Cão, na sua segunda visita, o 
desejo de  que elle trouxesse algiins intligenas para a 
Europa, a Tin~ de se  instruirem, e d e  que lhe mandasse 
padres, operarios 11aReis e lavradores para ensinarem o 
seu povo. Foi nesta sua segunda viagern que Diogo Cão 
erigiu o seu celebre padráo na costa de Angola, eni 1485. 

~ c c e d k n d o  aos desejos do rei do Congo. vieram alguns 
dos seus subdilos para a Europa, onde estiveram a educar 
ate 1490, voltando então ao seu paiz numa esquadra com- 
mandada por R u y  de  Sousa e conduzindo alguns padres e 
operarios. A viagem de Ruy de Sousa foi um verdadeiro 
triumpho, baptizando-se na sua preseiiCa o rei e grande 
numero (10s seus sut)dilos e au\iliando-o os portuguezes a 
vencerem uiri tlo; seus inimigos, o que iião pouco conlri- 
buiii para uumenlar o prcstigio dos brancos. Um principe 
Pansa Aquilirio tramou varias intrigas contra os chrislãos, 
mas foi mal succedido, e o novo rei do Congo, o segundo 
depois da  chegada tlos portuguezes, .4ffonso I, grande rei 
que tornou o seu paiz florcsceiile, continuou a mandar para 
a Europa a etliicai algii~is dos seus su1)dilos t: foi sempre 
christiio fci~voruso. \ capital do Eslatlo do Congo, San 
Salvador, tornou-se, o111 breve, um cciilro cornmercial rela- 
tivamcntc civili~atlo, possuindo já em 1530 uma cathedral 
e um bispo. 

Mas j á  então o commercio predominante e ra  o dos 
30 
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escravos, como se vê dum intcressarile inquerito, que o 
rei do Coiigo inaridou fazer, em 1548, sobre o seu paiz. 
Doze a quinze navios sahiam annualmente do porto ilc. 
Pinda, levando cada um de 400 a 700 escravos amori- 
toados nos porões, liavendo frequentes coriflictos por o> 
negociantes portuguezes qiiererem empilhar nesses navio; 
mais carga do que elles podiam transportar. Os navios iarii 
ja buscar escravos a costa de Angola, contra o que pio- 
teslou o rei do Congo, enviando a I). João 11 em 1548 i ) ,  

resultados do mencionado inquerito e sendo esse coiri- 
mercio proliibitlo pouco depois. 

Angola continiiava ainda abandonada. O nosso domiiiio 
nos meados do seculo XVI afirmava-se pois apenas 1 1 1 1  

Congo, percorritlo por missionarios de differentes ordeii 
onde surgiam já diversas igrejas e ate um seminario pai 1 

a instrucção do clero indigena; tendo o rei do Congo prca 
tado vassalagem ao monarclia portuguez, haviam si(11, 
nomeados um coriegzdor e um adininistrador para a cirliiill 
de S. Salvador e mais duina vez os portuguezes auxiliarí~ri 
o rei preto na lucla contra os vizinlios ou na repi.cssão t l  ,I 

revoltas internas. A influencia portugueza rio Congo foi t i  

profunda que, ainda 300 annos depois tlo seculo xvi 
50:000 a 60:00il negros fallavam a nossa lingua e prali 
cavam a nossa religião, lieredilariarnente traiismitiitlu 
desde o lempo das missões. 

D. Manuel comesara em 1520 a occupar-se tle Angol;i 
mas I). João I11 desprezou poi- cornplelo essa coloniri. 
em 1559 6 que se tratou de utilizar a nossa descobt~il;i 
em consequencia das rivalidades enlre o rei do Ilongo c I 

rei (10 Congo. Este queixara-se do commercio clandestirio 
que se fazia lia costa, como rlissernos, tcrido obtido a pi.olii 
bição J c  lnl cominercio. Foi coiii isto gravemente prcjuiii 
cado o rei de Doilgo, que mandou crnbaixadores a Portuga 
a pedir a alliança dos portuguezes e a continuaçáo cla 



relações cornmerciaes com elles. Em vista disto foi enviado 
a Angola Paulo Dias de Novaes, com os embaixadores do 
rei do Dongo e alguns jesuilas, a fim de collierem informa- 
ções sobre a siti~ação da região. Foi, pois, no reinado e na 
menoridade de I). Sebastião, que se iniciou a occupação de 
Angola. 

Paulo Dias cliegou em 1560 a barra do Quanza; tinha 
morrido no enlretanto o rei do Dongo, mas o seu succcssor 
acolheu bem os portuguezes e pediu-lhes que ~oltassem 
com maiores forças para o auxiliarem a suI)rnetl,er os sobas 
rel)eldes. As circumstancias do reino só permiltiram que 
a expedisão partisse em 1574, sol) o cornmando do mesmo 
Paulo Dias, já nomeado governador e conquislatlor da nova 
colonia e investido de plenos poderes para exercer a 
administração e repartir as terras conquistatlas. Cliegado 
a Africa cm 1575, Paulo Dias fixou-se na ilha de Loanda 
e depois construiu, em frenle dessa illia, S. Paulo de Loanda, 
a primeira cidade porlugiieza em Angola, fundada em 1576. 

Nos primeiros tres annos da occupação mantiveram os 
portuguezes relações cordiaes com os indigenas, mas, 
depois tlisso, a traição do rei do Uongo, as revoltas dos 
chefes inciigerias vassalos delle, a deslealdade do rei do 
Congo e a ambi~ão inlriguisla dos ,jesuítas mudaram por 
complelo a siliiação, çomecanilo então as inlerminaveis 
guerras coiilra os ricgros. Sol) o tlorniiiio dos l'l~'lippes, a 1 priricipio, coriliriiiou a coiirliiista tle Angola, lendo sido 
reprirnitla cin 1583 urna graridc revolta dos indigenas. 

A Coiiipaiiliia de Jesus, declarando-se amiga e proteclora 
tlos negros, fazia quasi guerra aberta em Angola ao Estado 
portugucz e ao$ governatlores, seus representantes. Em 
15'33, li. Prancisco de Alrneida, que não quiz sujeitar-se a 
tutela jesuilica, teve de fugir, abanclonando o seu governo. 
Todavia a uccupação rnililar piosegiiia; espalhando-se a 
fama lendaria das minas de prata dc Caiiibambe, emprehen- 



deram-se em 1594 e 1602 duas éxpedições sertanejas, que 
levaram a occupação do tlistricto, e m  que nenhum meia1 
precioso foi encontrado. 

Em 1595, teve logar o heroico cerco de Massangano, 
primeiro baluarte do dominio portuguez em Angola. Os 
negros iam sendo vencidos, no meio de  sangrentas carnifl- 
cinas e em lucta com um clima horrivel, alargando os portu- 
guezes os seus dominios e construindo varios presidios. 
Mas a população, dizimada pelas febres, não crescia, nem 
s e  cultivava a lerra;  apenas se  fazia o commercio d e  escra- 
vos. S6 e m  1505 foram de Portugal doze mullieres brancas, 
as primeiras. 

Em 1596 lransferiii-se para Angola o bispado do Congo. 
A influencia ecclesiaslica crescia, ao lado da corrupta 
administração civil. 

Com o progresso da nova cidade de  Loanda, a antiga 
capital do Congo tinha decahido muilo, i.etluzindo-se a uma 
povoação de  secundaria importancia. 

Em 1604 partiu para Angola Ballliazar Barreira, a quem 
a omnipotente Companhia d e  Jesus distribuira essa colonia. 
cDesde então, diz Oliveira Martins, Angola 6 por um tempo 
colonia jesuitica: os padres governam, os governadores 
são pupillos seus, e o clero seculai. c os bispos e m  vão 
protestam e reagem corilra os intrusos. Não liavia, porém, 
em Angola, riem meios, nem ulilidatlc em aldear negros e 
plantar canna; havia apenas uin rentloso negocio, a escra- 
valura, para a qual eram desnecessarias catechese e pro- 
tecyão dos indigenas. Por isso as miuafies jesuilas cahiram 
em Angola (como as clo Congo iinliarn anteriormente cahido) 
e a Compariliia cleilou-sc~ ao ncgocio i los escravos (bapli- 
sados, convertidos, euçusatlo G dize-lo), oblendo o privilegio 
da  exportação de umias centenas, em tres navios ao anrio, 
isentos d o  direilos)). 

Com efreilo, o lrafico progredia a ollios vistos, ~solici lat l~~ 



pelas plantações do Brazil e de facil realizacão nas popu- 
losas costas de Africa. Era a ruina para as nossas colonias 
portuguezas, em que apenas se occupavam as coslas, des- 
prezando-se o interior. liavia unicamenle a animaçâo, que 
davam aos portos o movimento dos riavios iiegreiros; 
extincto o trafico, a coloriia havia de vegetar por muito 
tempo ria mais completa miseria. 

No emtanto, proseguiarn as guerras, fornenlatlas, no 
dizer do governador Luiz Jlen(les, pelo resgate de escravos 
no sei-tão, por elle em váo pruliibido em 1617. Por outro 
lado, teriilo corrido o boato tle que o cobre abundava no 
sertào tle Beriguella, empielicndeu-se ern 1620 a conquista 
tlessa regiào, enconlrantlo-se uma terra do mais morlifero 
clima e sem neriliurna riqueza inetal!ica! Ern 1617 obtive- 
ram os porluguezes uma grande vicloria sobre a celebre 
rainlia Anria dc Sousa, cujo eseicilo ficou totalmente des- 
baralado. 

O dorninio portuguez em Angola achava-se finalmente 
consolidatlo, tendo o rei de Angola prestado vassalagern 
a corba portugueza em 1620, obrigaritlo-se a pagar-lhe 
annualmente um tributo de cem escravos. Os porluguezes 
eram enláo senhores de varias forlalczas, que as neces- 
sidades da guerra os haviam ol)rigado a consliuir, em 
Massangano, Adenda, Huxima, Cainbarnba, Ambaca, ctc. 

Mas, em 1641, os hollandezes tomam Loanda seni disparar 
iim tiro; foi i,al o panico, que despertou a clicgada da sua 

- esquadra a barra, que a cidatlc se entregou seiii re.;içiencia, 
lendo-a abandonado o governaclor e a guarliifâo. Angola 
pouco valor tinha pelo seu comniei.cio de esl)oria~ão para 
a Europa, que se limilava a uma pouca da cera e de 
marfim, mas valia muito como fornecedora tle escravos 
baratos s cle boa qualidade para o Rio de Janeiro e para 
a Bahia. Os rendimenlos tlo lrafico pagavam todas as des- 
pezas da proviitcia e d e i s a ~ a ~ n  um saltlo avullado. Os 



hollandezes em 1642 tiraram de Angola um rendimento 
liquido tle 2.1 15:000 florins (2:300 contos)! 

I'ouco gozaram os Iiollaritlezes (lu sua facil e opulenta 
conquista. Ifrn 1648, Salvatlor Correia tle Sa, vindo do Rio 
de Janeiro com quinze navios, aportou a Angola, onde 
desembarcou 900 portuguezes; surpreheridida, a guariiiçâo 
hollandeza reí'ugiou-se ria hrlaleza de S. Miguel e teve de 
capitular. Seguidamente foram os tiollanilezes expulsos de 
toda a costa e tlo porto de Pinda c castigou-se o rei i10 

Congo, que os tinha auxiliado na fuiidaçâo deste ullinio 
estabelecimenlo. A lucla conlra os invasores não fez sentir 
os'seus effeitos na colonia, antes depois della Angola se 
tornou mais prospera, pelo presligio de que gozava entre 
os chefes iritiigenas o seu libertador Correia de Sa. 

Em 1653 vieram para a Angola alguns carmelilas, pri- 
meira orrlem religiosa, que nella se estabelecia depois dos 
jesuilas; seguiram-se-llie, ern 1 G6 1, os capuchinhos italianos, 
que fundaram dois Iiospicios, e, ern 1684, creou-se um col- 
legio para preparar os iritligenas a carreira ecclesiastica. 

Em i689 os chefes do Congo solicitaram a nossa inter- 
venção para a eleiçâo tlum novo rei. Ern iG98 fundou-se 
uma Juiila (Ias missòes em Loanda, que tinlia como ren- 
dimento a preferencia de. 700 escravos. Angola prospe- 
rava, grafas ao cornmercio iiifamanle; era essa a uriica 
fonte de riqueza, dcvitlo a qual era copioso o renclimenlo 
das suas alhiide;ras, opnlciilos a sua capital e os nùmerosos 
presidios, que proloiigavaiil pelo iiilci,ioi o tlominio porlu- 
guez. Apenas Iiavia uiria maiiclia no quadro brilhatilissiriio : 
a cafa dos negros fazia reriascei' a antiga guerra coin os 
indigenas. 

Pela Carta Regia de 1720, a que aiileriormenle nos 
referimos, foram deportatlos para Angola alguns ciganos 
e em 1754 dispoz-se que para lá fossem remeilidos lodos os 
degi-edatlos, sabendo exercer os misteres de carpinleiio~ 



ou de pedreiros. A occupayão da costa, de Cabinda a 
Mossamedes, proseguia e a suppressão de cerlos regula- 
mentos restriclivos o tempo do Blarquez de Pornbal 
tornava ainda mais fl ! rescenle o comrnercio de escravos. 

Em 1760 os jesuitas, culpados de taritos e tão nume- 
rosos abusos, foram finalmente expulsos cla provihcia. 
Pombal desejou transformar Angola, emancipa-la da sua 
condição.exclrisiva de mercado de escravos, como o prova 
o hrillianle governo de Sousa Coutinho de 1764 a 1772. 
Foi este nolavel governador o primeiro que pensou em 
civilizar a prooincia; não poutlc, Q certo, abolir o trafico, 
que por muito tempo ainda liavia de contiiiuar a despovoar 
os campos, a fazer retraliir os capitaes e a desmoralizar 
e corromper a sociedade inleira, mas devem-se-llie muitas 
valiosas rnedidas. Foi enliio que mais se desinvolveram 
as cliversas cidades marilimas, que se iniciou a agricul- 
tura, que se regulamentou convenientemente o exercicio 
do  comniercio, que se i~efoiriiou a legislação fiscal e militar, 
que se poz cobro a muilos crimes e abusos inveterados, 
que se fundou um celleiro commum, que se construiram 
um arsenal e uma alfandega em Loanda, que se tentou 
crear uma industria metallurgica com os ferros ria Nova- 
Oeiras, que se fez a fortaleza de S. Francisco, que se 
conce,rlararn varios edificios publicos e os fortes do inte- , 

rior, que se erigiram novos fortes, que se castigaram 
varias trihus rebeldes e que se íristituiram Iiospitae$ e 
escolas! Alas náo era posqivel ainda conseguir rieirhum 
desinrolvimento agricola ou indpstrial da colonia, porque, 
como nota Oliveira Martins, o commercio dos escravos 
rendia mais do que qualquer outro ! 

Em tlocumentos de 1769 expunha o governador, com a 
niaxima clareza, os rnales de que soffria a provincia. As 
melhores propriedades pertenciam a desertores do exer- 
cilo ou a criminosos, que as cultivaram por meio de 



escravos; a tlesmoralização desses individuos, por vezes 
muito ricos, e r a  completa e frequenles a s  rixas e vio- 
lencias entre elles e os indigerias. A remessa tle degreda- 
dos para a provincia, alem cla sua perniciosa acção directa, 
tinha ainda o inconveniente de impedir a emigração livre 
da  metropole. Porlugal, com escassas communicações com 
a sua colonia, considerava-a uma região mortifera e im- 
productiva, para onde s6 iam coiidemnados, indireclamente 
feridos por uma sentença de morte. Sousa,Coulinho trans- 
feriu alguns fortes e estabelecimeiitos para os lograres 
mais salubres e amenos (Ia provincia, organizando-os coii- 
venientemente e dotando-os d e  pessoal adminislralivo Iia- 
bilitado e em numero sulficiente. I'rocurou ainda o illuslre 
fidalgo mandar para esses estabelecimeritos algumas fa- 
milias europeias, exercendo diversas artes e profissões, 
que pudessem valorizar A territorio, até então quasi de .- 
co~ihecido e tlesaproveitado, e espalliar em roda de  si .I 

benelica acção duma civilização superior. 
Em 1 i 7 9  . alterou-se a organização adminis t ra l i~a  i i 

colonia, instituindo-se em Benguella um governo sul) ,  
terno. De 1807 a 1810 o governador Saldanha da  Gail 
enviou algumas expetliçõe.; liara alcanyarem pela via te1 
restre a coloiiia porlugueza clc Moçambique. Ile 1819 
1821 leve a provincia uril liabil governador, Manuel Vieii 
Tovar d'blbuquerque, que procurou aiiirnar o desinvolvi 
mcrito da  agricullura na provincia e nella el~ecluou vario 
nielhorarncri los publicos importaiites. 

Mas os iiicipenles Iirogi'essos d a  colonia foram suslail~ 
pelos aconlec.iiiit~iilos, que se succctleraiii a 1820 : as i t o i  

vulsões politicas tla iiieti*opolc e a proclamaçáo da  iiidc 
pendericia do ilrazil, cujos effeitos s e  fizeram senlir eii 
todas a s  colonias porluguezas. Em 183 i  foi a provirici,~ 
reorganizada adiriinistrativamente. Ate entào havia o capi- 
tão general e governador coin atlribuições militares e puli 



ticas, um auditor geral com fiinc~,ões administrativas, 
uina junta de  melhoramentos de  agricullura, urn conselho 
(Ias finanças. um consellio clc justica c! uin tribunal. da  
coroa, sendo o guvernador prcsitlenle de totlos estes 
roi9pos collecli\.os; assirn Iiavia i imii corifusâo geral d e  
~'otlt:i~!s e tle albribuigòes, qiie (lava logar a iiicessanter 
coiillictos! Ern 1834 ampliou se  6s c:oloiiias a legislação 
(Ia inetropole, clevantlo-as á calegoria tle muriicipalidatles ! 
Os goveriios sul)altci~iios, ate eritào confiatlos a militares 
com os litillos rltr capitães-mõres ou regentes, tam1)em 
forain i,coigaiiizlitlos. 

Os rcsiillatlos cla nova legis la~ão ?iolenlamente assimi- 
lacloi'a i120 se  lizeraiii esperar. Logo erri 1835 se  alterou 
a rcl'orina (10 311110 ariterior, substituinclo, aos governadores 
civis coloniaes, govci~nadores geraes com attribuições ci- 
vis e militares, que forain deleriilinatlas e rei;lritigidas 
pelos clecretos tle 7 de  dezembro tle 1836 e cle C7 e 28 
cle seleriibi~o tle 1838. Ern IS3G foi promulgada uma lei 
importante, proliibintlo o li.alico rriai'itirno d e  escravos, e 
nesse rnesino anno fuiidoii-se, á custa tlum governador, 
urn eslabelecimento tio poiio do rio Catumbella, em redor 
tlo qual se tleveriani fixar alguns colonos cultivadores. 

A lei tle 1836, ferindo os interesses dos negreiros, 
levou-os a revoltarem-se, não se alreventlo o governador 
Aiiloriio tlc i\i'oi.oiilia a applicar a lei. O seri clleilo foi 
c o r i t r i \ ~ ) r ~ e l ~ ~ e ~ i t c ,  porque os negreiros, seritiiido o scii 
corriiriei~cio a m e a ~ a d o ,  procurarani amplia-lo; 'si, erri 1838 
foram enibai'cados eln S. Filippe d e  Ilenguella trinta mil 
negros ! 

Por essa epoclia coineçani alguns arrojados exploratlores 
a al~aritloriar a costa e a penetrar nas trevas do interior. 
Gi.aua, tle 1843 a 1847, Silva Porto, hloiilaiiha e Teixeira, 
tle 1852 a 1856, procuram alfirmar corajosamente os 
direi tos de 1)orlugal sobre o hintel-lantl tlel Angola. 
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A actividade colonial fora despertada por um insrillo 
de estranlios. Pretextando a falta de cumprimento iIo. 

compromissos gssumidos pelo lrataclo de 1842, a 1ngl;t 
terra, com o fim apparente de impedir o trafico, occupou 
o territorio portugue~ de Ambriz. I)e.sde logo, a 1 4  tle 
dezembro de 1854, os portuguezes trataram de proliibir 
o trafico em todas as suas colonias e lançaram-se t'orn 
renovada energia na sua obra de expansão colonial. Am- 
briz foi logo reoccupado. Em 1854 chegou a Loanda o 
explorador Livingstone; o hungaro Magyar explorou o paiz 
do Benin e varios naturalistas allernães percorreram o 
interior da provincia: 

Capello, Serpa Pinto e Irens exploraram o norte e o hi11 

e fizeram a travessia da Africa, coníinuando assim a ol)i i1 

de Silva Porlo e dos outros exploraclores portuguezes 
1877 a 1880 realizaram-se tambem varias expedições iIc 
obras publicas, e as~irii >c: hi dissipando a antiga leiiilu 
de que as colonias africanas eram i~ihabitaveis e o horror 
pela emigração para ellas. 

Mas foi nesta epocha que a Europa viu que, em totla a 
superficie do globo, só a Africa náo tinha dono e qii(> 
tratou de a partilhar. Portugal, tlespertado por esse movi- 
mento de conquista, encontrava-se em excellente situaf,-i r ),  

senhor das grandes vias de penetração para o interior. 
Dos tres rios da hfrica Occidental para o sul do Equatloi., 
o Cuanza, o Cunene e o Orange, doia tlesaguavam ( > i 1 1  

territorio porluguez e comprehende-se a vanlagem q 1 1  I ,  

d'ahi resultava. Portugal tratou de melhorar ainda a si1 
siluação, assenhorarido se das duas margens do Coiig 
Mas durante muito tempo o nosso paiz tinha deixado ( 

quecer os seus direitos historicos e quando despertou I 

seu lethargo era ja tarde; em i877 Stanley tinha chrgí~i 
a Boma. Portugal pretendeu todavia oppcr-se aos projcclc 
da  Associação internacional africana, reivindicando para 



toda a costa desde o paiz dos Damaras ao sul a16 perto 
clo cabo Lopo C;orisalves ao iloi.tt?, comquanlo a siia occu- 
passo effcctiva iiuiicit Iivcsse ~)assarlo pai-a o sul do cabo 
Iris, rrciii para u riorle tle \111l)ri~. I'orlugal erilabolou ne- 
g o c i a ~ õ e ~ ,  tcnderiles a reclarnai. i~itlireclamente a posse 
plelia tla foz do Congo, pela forma exposta, com a França 
e com a Iriglalerra. A Frarifa respondeu evasivamente, 
tlizeiido que s6 tinha coloiiias para o norte tio paral- 
lelo 5'12' e que iiáo tiiilia, por iiso, iiileresse dirccto ria 
quc>láo. A Inglaleira, pelo coiitrario, cornquanto não ti- 
v e s w  rieiiliurria coloiiia nwsa  parte da costa, acolheii 
favoia~cliiic~iilc a.: pi.cllriisòt>s dc, Portugal, em que via 
um nieio rlc i!npedir a esparisâo tlos allemães, de  quem 
a ilssociafã» iiiterriacioiial e ra  iiislruinento. Erii troca, 
porém, a liiglalerra exipiii c,rrlas coricessões (10s portu- 
guezes, eylipularido sc  ciitre os dois paizcs o Lralaclo de 
2G d e  feverciio tle í'884. 

Nos leriiios tlc-le tratatlo recoriliccia-se a soberania 
porliigueza do i( " paralielo ao 5' 12' clc latitude austral, 
reiiuiic~i;irirlo Portug;il a toda a pretensão sobre o respeclivo 
l r i ~ i / c ~ ~ l n n ~ l .  Os seus (lireitos sobre o Cunga não iam além 
tlc Soqui, o Corigo ficava aberto a riavegafão e garantia-se 
a Inglaterra o tratamento da  naçào mais favorccida, fixari- 
do sc  iiina tarifa aduaneira masima, que nurica poderia 
ser excetliila. Em Noqui devia furicScion;lr uina comniissão 
anglo porlugiie~a,  iiicuriibida tle velar pela execução das 
clausulas clo tiatatlo, rnas cujas attribuiçóes eram mal 
tlcliiiitlas. Alern disso PorLugal coiicetlia a Inglaterra, c m  
caso tlc alieriação das suas possessões d o  golplio (Ia Guiné, 
desde o 5 . O  grau tle loiigilucle oestil ao 5." grau de  longi- 
lutle eslc, o tlircilo dc  opyuo e ncccilava corno fronteira 
iio Cliiré o t.oiifluciite do Ruo, renunciantlo assim a toda 
a csparisãci no Nyassa. I 

O tralado era  excellente para a Inglaterra, que r e c a n h e ~  



cia a Portugal direitos sobre uma costa, em que ella não 
tinha poder algum, e eni coriipcnsayào Iica\.a com uma 
situação prcpondei.anle no Coligo, que Ilie podia foi necer 
mais tarde niulliplos pretexlos de inlerveri~ão e de eii- 
grandeciinento ncssa regiào, e adquiria uma opiiina via 
de  accesso pelo Cliiré e pelo Nyassa para a região dos 
lagos. O lratatlo riáo agradou todavia aos inglezes, por 
entregar nas mãos dum rival a grande bacia navegave! 
da Africa Equatorial, e lambem não agradou em Portugal, 
cujas curtcs o não ratificaram. Gratas as liabilidades do 
rei Leopoltlo, a França e a Alleniaiilia proleçtaram coiitra 
o tratado; então a Inglaterra cedeu e acceitou a proposta 
de Bisrnarck para a reunião duma conferencia diplomalica 
em Uerlim, destinada a formular uma legislação econornica 
para toda a bacia do Congo. 

A conferencia reuniu-se no inverno de  1884-1885. Por- 
tugal reclamava a posse das regióes entre o 8' e o 5" 12' 
d e  Ialilude sul, allegantlo as incursões feilas pelos scus 
suhditos no interior desses territorios, as convenções as- 
signadas com os chefes indigenas, a prioridade da  tlest o- 
berta e a continuidade da soberania. ?cão foram alteriditlii~ 
as suas pretensões, mas  reconheceu-se a sua soberaiii I 

sobre a margem meridional do Congo e sobre o territoi 1 1  

d e  Cabinda, Malembo e hlalassi. 
Porlugal ficou, pois, impedido da  se  servir do  Conyi~ 

como duma via de  penetração, mas ficava com o carnl ) ,~  
livre pela caducidade do tratado com a Inglaterra. Porlug,ii 
conlinuava no eillanto a deainvolver a sua aclividail 
colonial; Serpa Pinlo, parlintlo d e  Loanda, explorava 
bacia do Zambeze e seguia para o Transraal pelo pa 
dos Matabeles; Capello e Ivens, partindo de  Mossainede> 
atravessavam as  regiões desconhecidas entre a bacia t l ~  
Zarnbeze e a do Corigo, terminando a sua viagem 11 

costa Oriental, em Quelimane; I-Ienrique Dias de Carvallil 



explorava o hintevlait/l angolez, chegando ao reino do 
Muata Yamvo, com quem celebrou um tratado de  pro- 
tectorado, tendo estabelecido no trajecto varios postos 
commerciaes (1 885-87). 

. As fronteiras de  Angola foram então fixadas pelos tra- 
tados de  12 de maio de  1886 com o Estado do Congo e 
de  30 d e  dezembro do mesmo anno com a Allemanha. 
Nas no Nuata I'arilvo, pouco depois da  partida d e  Carvalho, 
rebeiitou a guerra entre o rei e os seus sassalos e o Estado 
do Coiigo aproveitou-se da  anarchia local para intervir c 
arincxar e5sa região; o governo portuguez protestou, mas  
a s  suas reclamações sú r:m parte foram attendidas. A 
froiilei1.a liiso-congoleza foi definitivamente fixada pelo 
tralatlo t l t ~  2.5 tle março de  1891. A fronteira sud-oeste, 
tlo Iatlo (10 Zainbeze, foi fixada pelos tratados com a Ingla- 
terra dc 1 1  d e  junlio de  1891, que quasi se limitou a 
reproduzir as disposig,óes da convenção anterior d e  20 de 
agosto dc 1890 ; um corivenio posterior, em 1896, fixou 
as fronleiras das possessõps dos dois paizes do lado do 
territorio tlo Uarotze. 

I~rocurantlo fixar alguns traços geraes da  nossa coloni- 
zação no Congo, nolainos ahi a influencia de dois elementos 
antagonislas : o missionario, procurando civilizar o selva- 
gem, a força de  privações e de sacriftcios proprios, e o 
negreiro, dorninailo pela cubiça do luiro, aviltanclo o negro 
e destriiindo totlas as suas ligações Pdrniliares e sociaes. 
O segundo tintia de vencer;  o negro não poclia acreditar 
na supcrioritlatle durna civiliza~ão, ciijos representantes o 
expunham a tão terriveis e croeis tormentos. O insiiccesso 
Iiavitlo na nossa missão civilizadora deve altribuir-se em 
graiitle 1)nrtc a insalubridacte rio clima; inuitos missionarios 
e einigranies forarn para essa região inliospiia, animados 
(Ias irielliores irilençfies, mas irnpossivel c ra  luclar rium 
 pai^ rujo cliiiia ceiftdva as vidas i s  rcntenas! 



13m Aiigola o priirieiro elerncrito tla colonização foi o 
elernento mililar, que eli'cctuava a occupação do territorio 
e militas vezes riellc se fixava dcpois, no excrcicio de  
misteres pec-ilicos; C csta a regra cle quasi todas as ern- 
prezas t*oloni;i(ls eiitre povos ocioso.; e insiibn~issos, cujas 
iii(*ui.sões vio1t:iiias se  ret-eiarn conslanlemeiilc. Alem dc 
iiiililares a po1)iilayào europeia foi uriicamenle coiiipu.t;i, 
t l i i i . i i i i l ~  rnuilo lerripo, tle inissionarios, tle fiinccioiiai~ios 
civis, tlc degretlado5 tlum pecluciio riuincio de c~nigraii- 
tes, aveirtureiros incapazes da  menor ideia elevada; (luasi 
s6 ncgrciros iam da  metropole para .2ncola e é claro que 
Iioincris, capazes de  se  dedicarem a essa profissão, cons- 
lituiain felizmente uma parte miiiima cla população portu- 
gueza. Restas condições inal potIei.ia haver verdacleira 
colonização, pois difficilmeiile Iiorrieris capiizr.; o dignos 
se q ~ ~ e r e r i a m  siileitar a abíiiitloriai~ a palria c a farnilia em 
1)usca duina fortuna incerta, num paiz eelvagein, cujos 
perigos e incorrimodidades eram dernais a riiais esparito- 
sarnente exagerados. 

M ~ Q A M B I Q U E .  - Como é sabido, foi \'asco da  Gama o 
1)riiiiciro iiavegador portriguez que, tciitlo tlolirado n  cal^) 

da  Iloa E~peranfa ,  visitou a cciota Oriental tla Africa. h 
Africa não offeieçia então interesse aos porluguezes, qiitL 
iiella apenas pro(,iiravarn pontos de escala rio camiiiliu 
para a Iiiilia. Por isso Vasco (Ia Gama se  limitou ao papc~l 
cle tlescobritlor, parando iio Nalal e iio rio clos Bons Sigiiaes, 
eril hloçainl~iqiic, .\luiril)aça e hleliiide, para tomar piloto> 
011 r r f ~ . o s ~ a t -  oh s(:iis ~ ia \~ ios ,  sei11 iriliiilo algurn de  oct'ii- 
p a ~ ã o  nii de c.oiiqulsla; no seu regi,csço fez o mesn1o. 
siilvo iio I)ornl~artleamcrilo tle Mogatloxo, unico aclo t l ( 1  

conquistatlor que praticou. Foi lotlaviii. Com a viagcrii ( ! i h  

Vasco tla Gaina ciri 1498 que se  iriicioii a coloriizaçào (11:  
Moqarnl)i~lii(~, c*iijo priri-ieiru periotlo de  descoberta e ( 1 1 ,  



conquista vae ate 1590, sempre fertil e m  aconlecimentos, 
muitas vezes prosperos e felizes. 

Em 1500 sahiu a armada de  Pedro Alvares Cabral, mas  
o seu unico objectivo e ra  a India; apenas no regresso s e  
mandou Sancho d e  Tovar numa caravella reconhecer a 
cosla att! Sofala. Na sua segunda viagem, Vasco da  Gama 
foi a Sofala, explorou o rio, fez algumas compras de  ouro 
e colheu informações sobre o commercio da  região; d'ahi 
dirigi11 se para Jlosambique, onde o esperava o grosso da  
sua armatld, c ,  seguindo para a India, iniciou a conquista 
avassalaiitlo ern 1502 o rei d e  Quiloa. No mesmo anno 
Aritonio do Campo descobriu a baliia de  Lourenço Marques, 
que não foi, porem, occupada. 

l'ensou-se então em Portugal na conquista da  Africa 
Oriental, no intuito de  moiiopolisar o seu commercio. 
1). Fraiicisco d'Almeida, partindo em 1505 d e  Lisboa com 
lima grantlc frola, a-egura a vassalagem e toma de  assalto 
Rloiribaça, que incendeia, depois d e  a saquear. Naste mesmo 
aniio foi fuiidatla a capitania tle Sofala, onde Pedro Annaya 
construi11 no ariiio seguinte a fortaleza d e  S. Caetano, com 
a auctorizasão d o  rei mouro Yuçuf. Este, pouco depois, 
atraiçonii-rios, inftigaiido os cafres a atacarem a fortaleza. 

Sofala, coinquanto bem situada, não tinha um porto d e  
facil accesso para as naus da Intlia. Com o intuito d e  Ihes 
preparar iima hoa escala, occupou-se a illia de  Moçambique, 
cuja importaiicia commercial já era  conhecida e qiie con- 
vinha tlcfciitlci. de incursiies d e  eslr'arihos; 1). 1)uarte tle 
llello foi, pois, ericarregdtlo de corislruir na illia uma for- 
taleza A isto se  reduziu primitivamente a occupação afri- 
cana:  fortalezas mais ou menos espa~at las ,  em cada uma 
(Ias quaes Iiavia uma feiloria e uma egreja. Ao redor do 
forte, os cafres continuavam indepcndenles e os niouros 
sujeitos as suas autoridades; os mouros traziam os pro- 
ductos tlo scrtão, o ouro e o marfim, e vinham troca-los 



feitoria. Vigorava, pois, na Africa o regirnen d e  simples 
exploração commercial, que, corno veremos, I). ~ r a n c i s c o  
d'Alrneida qiiiz implantar na India. 
Em 13 15 te~itou-se iniciar a explora~ão de  Madagascar, 

mas a ernpiaeza mallogrou-se. Sa  co~lr t  c~oiilinuava a cons- 
truccáo cle Sortalezas: Oueliinane, i\loiiiba~a, Qiiiloa e Mas- 
cale e,  ao longo do Zarnbeze, Sena e Tete. Eni 1525 fez-se 
nova lcritativa, com o mesmo insuccesso d a  arilcrior, para 
a exploração tle Mat1,igascar. Ein 1527 liouve um rnau 
~ I 'P I I I I : IC~O:  appareccrarn url': riavios francezes no Mar (Ias 
Iiidias, mas evitaram as nossas naus e porlos tle mar.  

Il,ivia, portanlo, ja algum progresso na nossa coloiiizayat), 
de quc as fortalezas da  costa e os presitlios d o  iritciior 
constiluiam centros ou fbcos. Ein 1544, ao mesmo ten11)o 
que se  iniciava a exploraçào clo Zambcze, fuiitlariilo jiiiiio 
da  sua foz a feiloria dc Queliinarie, Lourenço hlurques est,i- 
belecia outra fciloria na ])aliia, a que t l t x  o sei1 noiiicb. 
Ein 1.558 biil)stituiu-se a ariliga fortaleza ile .Ilo~ambitliio 
pela tlc S. Sebn~l i io ,  inais Iwrn situatla e que cliegou até 
aos iiossos tli,i-. I:in I n(i0 vciu para .\fo~ambique a pi i- 
rneira mis-ão (te je>iiita.;, qiic estabeleceu a sua sede eiri 
Iiiharri bane. 

I)or esta epoçha chegou a metropole a noticia da  cui+ 
tencia (10 ricos jazigos rnineraes rio Aionoinolapa e no (hii- 
teve e logo I) .  Sebasiião planeou a occiipaçào il'cssc~, 
lcii'iloi~ios c a c1\ploraf5o tlirecla tlas siias minas pelo, 
poi liiguczes. 1Srii I parliii para a hfrica, eiicarregatlo 
ilessa iriissão, Fiaiicisco Barrt:to, que  se  intitulava capiiCo 
.gericrnl ile \loydiiil)iquc, Sofiili~, e rios tle Cuama e conqui+- 
tatlor (Ias inirias tlo \loiiomotapa, l e ~ ; ~ n d o  coii~sigo unr L 

cxpr~liyiio de 1:000 eiiropeiis, voluiilarios lodos e iriuito-. 
(lrll(8s liilalgos. Li expeil i~áo pa i~ )u  ilrn Sena, ontlc iiiorrc 
i ~ i r i i  iiiuiloc r a ~ a l l o s ,  o que foi a1tril)iiido aos moiiro- 
acciisados de os lerem envenenado, sendo jusliçados muitclk 



destes em atrozes supplicios. Deixando muitos doentes em 
Sena, Harreto com 560 sol(lados subiu o Zambeze e empre- 
lirriileu uma longa e cuslosii marcha para as minas d e  
Alutua e d e  hlanica, que o iiiipcratlor tlo Monomotapa Ilie 
tiiilia permittido visitar. A expctligão I)ateii mais tlunia vez 
os mangas, mas, ao rabo 1 1 t h  rlez (lia.;, tc-\re de  regressar 
a Sena por falta de  vivctrcs. Slal se  pode imaginar o que  
soffreriam estes I~ravos poi.lu:uezes, iiiternatlos no serlão 
coni os fracos i.t~cui.sos rl , i  eli~)('liii e em Iiicta com negros 
nurncrosos c agiiei~iiilos, .011i.(~ o.: cli~at~mnão tinham grande 
superioritlatlc de  aririamciito! \ Ic( . ;  Rarrcto não dcsisliu; 
tratando d e  organizar nova expetlição, Soi a Iloprnbique, 
voltando d'alii a Quelimane c a Sena, oiide morreu. 

O sei] successor Vasco Pcrnantles llomem desembarcou 
cm Sofiila lima espediçio de  500 liorneris e tlalgurnas pcgas 
d e  ai'lillici.ia r ,  tciido I~alido o rei cle Quiteve, clicgoii a 
Cliicanga, cujo rei o recebeu arnigavelrnente, coricluindo 
com elle iim lralado, qiie ahria o irilerior ao c~ommercio 
porluguez, c obtendo delle pcrrnissão para visitar as rnirias 
tl'ouro rlo .\lonorriotapa. Vasc!) IIoinem reconlieceu, porérn, 
que as minas eram de dilficil exploração e que para a 
effectuar Ilie fallavam os necessarios in;tlciiaes e rc tirou, 
tlc>pois tle ter  fcilo a paz com o rei tle Quiteve, o que garan- 
tia aos portugiiezes a l i t ie  passagem para as niinas de  
,Ilanica. Ilsta e\petliçào tlc~illiitliu os poi'tiiguezes, quc jul- 
gii\.aiii niuito fwil a euliacção do oiii.o, Irias (leu-lopar ao 
apparecimerito rlas feiras do interioi*, nova forrna de explo- 
r a ~ à o  poi.togueza tia Africa. 

Pelo inesrno tempo, eiii 1309, chegavam á colonia novos 
I jesuitns. A Ari-icii portiigiicza, que até cri150 fora uma mera 

tleperitlciicia da liirlia, corriecava a Ler vida propria; I). Se- 
basliào eiii 157 1 tlivit1ii.n o iinperio oriental em tres govcr- 
nos e uin tlellrls, tlo Cabo das Correntes ao Jor-ha-fiiii, 
abrangia hloc;arrihiclue eZanzilnr.  l'or e::lc I ( l ~ i ~ p o  ou missio- 
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narios iam constituindo aldeias ao longo do Zambeze, cujos 
indigenas viviam sujeitos na adoracão dos seus novos 
fetiches. 

Mas uma nova phase se  ia iniciar na colonização de  
Moçambique, depois de  se  ter visto a irnpossil~iliilade de a 
converter numa rica região aurifera; a provincia ia-se 
tornar numa verdadeira mina d e  escravos, elemento irirli$- 
pensavel para a remuneradora cullura das ricas planlafões 
do Brazil. 

No eiitretanto, a occupação ia-se proseguin(lo. Em 1575 
Alanuel hlesquita Perestrello reconhecia a costa de Afi.ica 
do Cal10 da  Boa Esperança at6 ao Cabo das Correntes, ela- 
borando um roteiro, que leve grande reputaçâo rnundial. 
Em 1577 vieram para a colonia os frades domiriicanos, que 
se  espalharam por toda a cosla e pelo interior, preslaritlo 
magnifi cos serviços. 

A tlynaslia dos Philippes continuou, a principio, a aiiiie- 
xaiâo tle novos territorios em Moçambique. Nem seniprc 
erarn, porem, felizes as luctas com os indigenas. Os maiúas 
derrotaram-rios pela primeira vez em 1585, façanha essa 
que rniiitas vezes repeliram, ate e m  epochas recentes; 
em I 5 8 5  morreram quasi todos os  habitantes d e  Moçam- 
I)ique, que defendiam as suas grangerias do continente. A 
guerra continuava tarnbem com os musulmanos; a s  expe- 
(liiões iiiaritirnas tle Jlartim Affoorlso de  hlello e tle Tlioiiic? 
de Souza i:outirilio, ein 1588 e 1589, expulsaram o? cor- 
rarios turcos da  cosla do Zanguebar e casligaram os sul- 
tões, que os Iiaviaiii auxiliado e que  eram lodos os da  cosla, 
meiios o d e  Alelinde. Pelo mesmo lempo, appareceram ;is 

tribiis ferozes tlos Xiinbos o11 hlazimha, que assolaram ;i 

costa, sequearam Quiloa, atacaram ilelinde \lalorosaineiiic~ 
deí'enditla por triiila portuguezes, desbarataram os capilãw 
de Sena e 'i'ete reunidos e o proprio capitiio de Moçarnbiqiia 
em Rios d e  Sena. / 



Termiiia enlâo, em 1590, o perioclo aureo tia provincial 
Em 1 G O  1 voltou uma expedição franceza ao Oriente, mas  

pertleii-se nas Maldivaq e ~ó nos meiados do seculo XVI 

apparerbeu outra na -4frica Oriental. Os inglezes lambem 
appartJcci.am então, sol) o cornmantlo de Drake, mas os 
nossos peioi,cs itiiinigos eram os liòllantlezes. Em 1 G03 os 
seus corsarios chegaram a pur cerco á forlaleza de  Moçam- 
bique, seiiílo repcllidos. Voltaram no arino seguinte com 
maiores forcas; perto de  mil Iiornens desembarcaram mas 
Estevão de  Alliayde com 150 soltlatlos defendeu a fortaleza, 
causou-lhes militas perdas e ol)ripou-os a embarcar, depois 
d e  lerem incendiado a ciclatlc e (levastado as  proprie- 
dades dos portuguezes rio conliiiente frouteiro a ilha. 

São se  abantlonava, poiérn, a perielração no interior. 
Ordenoti-se a conquisla tlas riiirias em 1608 e em I (i09 
I). Nuno .!lvarc~ Pcix.ira, ciii Irocn tlo soccorro preslatlo 
ao Monomotapa para icpriiriir urna revolta, obteve delle a 
doacão a corGa ~)ortii;.ueza da monlantia do Chicova com 
todas as suas minas. Em 1612 urn governador interino 
enviou para Portugal uma porção tle prata, dizendo ser 
extraliida das minas tle Cliic.ova, o que e ra  falso. A im- 
pressão fúi grande na inelropole e o goveriiarlor procurou, 
corn o natural etnpenlio, ericonlrar as celebres riiiiins. I? 
claro que forarn vãos os seu.; r - f o i ~ o s ,  tiescohrirido-sc a 
fraude, cujo autor teve tle fugir para escapar ao rncrecido 
casligo. 

Alas não foram inuleis estas frusiiadas tei i tat i~as.  Gracas 
a ellas, erri 11330, D.  Nuno Alvarcs Pereira, teritio tlefen- 
ditlo o \loiiuinotapa conlra os re\~ollosos da  Blocaranga, 
conseguiii fazer com que elle s e  l~apti\;i\.;c e sc iI(~clarasse 
vaasalo tlo rei de  Porliigal. Ern lG.33 Ioiani m;iritlatlos para 
a provitiria alguns operarios por l i i c i io~c~ ,  tle que Iiavia 
graiicle falta, pois ii popiilasào da colotiia (luasi se  limilava 
aos niilitares e aos tlegredados. Em 1635 fundaram-sc 



algumas feitorias novas e iniciou-se a construcção da 
cathedral d e  Moçambique e no mesmo anno Cabreira con- 
quistou a costa de Melinde. 

Em i644 o governador Julio hlo~iiz da  Silva reintegrou 
ria posse dos seus doininios o rei de  Quileve, que foi bapti- 
sado e s e  declarou vassalo do rei de  Portugal. Em 1ii15 
come~ava-se  a expor t a~ão  de  escravos para o Brazil, que os 
não podia ir  huscar a Angola occupada pelos hollandezes. O 
novo commercio, tão lucrativo, em breve fez sentir os seus 
maus effeitos, despovoando o irilerior e aumentando o 1.1 u- 
zamcnlo tle brancos e negros; a raça mulata aumeniou 
espanlosarnerile, ~eritlo coririarlos aos seus membros muiios 
cargos e l e~a r los  da  adminislraçáo tla pi-ovincia. 

Em 1 G50 psrtlemos a forlaleza de  hlascale e, com ella, 
totlo o %aii~il)ar;  ern 165 1 os hollandezes assenhorearam-<c 
tlo Cal10 da  Iloa Eslrcliarira; ein 1655 os francezes estabe- 
lecerairi-se em Matlagascar. Os novos males, que feriam a 
proviricia e rios fechavam a e ra  das conquistas na Africa 
Oriciitnl, aci~e~cit los por muilos oulros anteriores, lanyu- 
ram-na iiuiri tal rslado de  desordem, de exgottamenlo e tlc 
tlesrriorulisaçào, que indisperisavel sc tornou uma inlcr- 
vencâo energica da  metropole para evitar a ruina tola1 (Ia 
coloiiia. 

As medidas tomadas foram insuficientes, mas iiào .;e 
fizeram esperar. Em 1G71 tirou-se ao respectivo capilào o 
exc.lusivo do cominercio ria illia d e  Jlogarnbique, eiii q i ~ c  
foi creada uma alfandega. Qualro anrios depois ampliou-,e 
esta tlisposição a Seiina e Tete, passanflo o rcspecii\ii 
rilonopolio para a coi.Ôa. E m  1677 enviam-se da  melropo I ,  

qiiatro  iav vi os com um conlingenlc militar, crnpregatlos I $ 1  

fiscw e (Ia jusliia, engenheiros, rniiiciro., ilivrrso.: iirfificcl- 
iiiissionarios. Ein 1 6 7 i  l ia~iaii i  stb (boiicctlitlo doics a algo 
mas orpliãs, corn a condi~lío i l t l  c-d-iiicin com portugiiczi 
estabelecidos eiri Africa. 



Em 1680 o commercio ficou livre em toda a provincia 
para lotlos os porluguezes, suppriiiiindo se  o privilegio da  
Coróa sobre o commercio d e  Tete e tle Sena. Ern 1681, 
terminada a coiistrucção, .foi o Iiospilal cle Muyarribitlue 
entregue aos religiosos da  ortlem tlt: S. João de  Lieus. 
Em 1686 o vice-rei da  India, Coritlt: tle Zlvòr, creou a 
Companhia dos Baneancs, a quem coricedeu o exclusivo do 
trafico entre Diu e Jlocanibique e varios privilegias, entre 
os quaes o (Ia sua sujeisão a uma juristlicção privaliva; 
esla medida, monopolisantlo o commercio tla Africa Orieii- 
tu1 [ia rnãe dos asiaticos, fui inuilo favorave1 para a Iritlia, 
iiias veiu aggravar aincla mais a já triste situaçao da pro- 
viliria de hloçambique. 

I3m i688 começaram a apparecer na abantloriatla bahia 
de Lourenço Marques riavios inglezes e hollanclezes, que  
alii iam coinmei.ciar com os indigenas. Em i 693 perdiamos 
as feiras tle Ongoe e Dambarare ria Macararigua; na falta 
da  emigração euiopciil, entrava no exercito um numero 
cada vez maior de  rnulatos, que o enfraqueciam, e genera- 
lizava-se o uso das forças auxiliares, sempre pouco dignas 
de  confiança. O resultado ia-se manifestando na perda 
succeasiva dos nossos estabelecimentos contra os africanos, 
mesmo desajudados d e  elementos estranhos. 

Em 1700 perdemos, pelo mesmo dito motivo, a fortaleza 
d e  Mombasa. 

No interior mantinha-se todavia a nossa occupação. As 
missões jesuilicas irradiavam d e  Sena e Tete por toda a 
região do Zainbeze e as carlas da  epocha mostram que já 
no seculo xvrr se  tinha feilo o reconhecimerito do Zambeze 
e dalguris dos seus afluentes e se  haviam fundado estabe- 
lecimentos nas margens do lago Nyassa. Assim se tinha 
conservatlo sempre uma certa prospericlatle commercial; 
os feirantes iam tle Sena e Tete a Luanze, a Bovuto, a 
Chipiriviri, a Dambarare, a Ongoe, a Massapa, a Manica e 



ao Zurril)o, ondc os cafres Ihes vintiam vcntlcr os protluctos 
locacs; asuirn se  iam foriiiaiido cenlros de  coloriizaç5o rio 
iiiterior, pcclileiias aldeias semi-europeias, corno cliegou a 
ser o Xiiiiil~o. Varrios a v&r como no tleciirso do seculo svrir 
aborlou csla iiitcressanle leiilaliva de  exploração. 

iL'o seculo xvirr conliiiuaram as iiicurs6es tlos estrangeiros 
i10 nosso territorio. Erri 172 1 os Iiollantlezes edificarani 
uma feitoria ein Lourenço Marques; em conipensaçâo Mom- 
baça foi relorriada, com I'ate e Zanzibar, e m  1725. Mas e m  
172'3 Moiribaça perdeu-se ilefinilivarnerite e tambem, em 
comperisasão, os Iiollandezes aI~ari(lotiaram a sua feitoria 
de Lourenyo Alarques. 

Até esta cpoclia Mogambique tivera o seu governo siibor- 
dinado uo cla Iiidia, seiido variaveis as atlriliuições (10s 
seus governadores. Alem do goverriador geral Iiavia em 
cada iorlaleza um capilão, uni alcairle, sei] immetliato 
militar, e um iiiteridente fiscal; a maririlia (Ia provincia era  
commantlacla por uin capitão-rnbr, tlirer tainenle subordinado 
ao governador da  India; o governatlor era  o commantlarite 
militar da  colonia, nomeando intcrinamenle os goveriia- 
dores sul~allernos e os emprcgritlos civis, ecclesiasticos e 
militares e promovendo os officiaes ali; ao posto de  capiiâo. 
Em 1752 creou-se em Moçam1)ique uma capitania-geiirral 
indeperiderite, cujo titular tinlia attribuições semelhaiiies 
ás tlo ;~ovcriiador d e  Angola, mas um pouco mais latiis, 
pela riiaior distancia a que  estava da  metropole. Declaroii-se 
oficialmerite que esta reforma liriha em visla remediar a 
profunda ílecadencia da  colbnia, darido assiiri a enterirler 
que  em tal estado tle cousas graiide responsabilidade caljia 
ao desprezo, a que os governadores da  Iiidia sempre tinl~ilrn 
votado á sua tlcperidencia. 

Com effeito, a derrocada iniciada no seculo antei ior 
precipilara-se rio seculo xvirr, lielo fuusto dos altos fuiii3- 
cionarios, pela inacreditavel corrupção reinante, pc,la 



intlisciplina militar e pela perversão das ordens religiosas, 
eni grande parle compostas de  canarins e d e  mulatos, 
qiic so se dedicavam a mercancia. « E  um triste sudario 
tlc rniserias a Iiistoria tle .\ioçarnbique no decurso do 
seculo XVIII, escreve Oliveira Martins. Os governadores são 
mercadores tle escravos, são ladrões; e, sob o nome de  
.I iiiilas, os fuiiccionarios criani inslitulos de  pauperização, 
d e  atropliiairicnto da  colonia. Os missionarios não valem 
niais; s8o padres degredados de  Goa. 0 s  cafres rebellam-se, 
])atem-nos, expulsam- nos^. 

I<rn 1752 a situaçiío e r a  tal que a alfandega tle hlosarn- 
l~ ique,  a uiiica tla provincia, apenas rendia 39: 1 O0 cruzados. 
Nào Iiavia agi.icirllura e o coinrnercio era apenas feilo pelos 
l~aiieanes coiii 1)anião e com Uiu. Apenas en-i Jlanica se  
mantinha uma feira; a do Zumbo e as do Mocarangua 
estavam abandonadas, Sena e Tele eram aldeias em ruinas; 
a mernoria dos feiranles portuguezes foi-se pouco a pouco 
apagando por completo. 14 todavia ainda neste mesmo 
seculo os portuguezes haviam penetrado no Nyassa e 
Pereira e bloriteiro exploraram as bacias da  Louanza, do 
Tcliambezi e tlo lago hloero! 

Notabilizou-se, comtudo, o primeiro governador geral, 
Francisco de  Jlello c Castro (1752-i758),  que poz e m  estado 
de defcza os principaes pontos da colonia, iniciou a cons- 
triicsáo do arsenal tle ?rloçarnbique, reconstruiu a alfantlega, 
construiu um caes jurito della e começou a erigir um forte 
e uma igreja na ilha de Inhalarique. 

Em i 7 5 3  rnarclioii uma columna para castigar o regulo 
Marimuiio, mas foi I~alida, morrendo metade da  força 
regular c muitos auxiliares. Na orla maritima coiitinuava-se 
a diligenciar occupar toda a cosla de Melinde a Lourenço 
Marques, onde cm i  753 s e  estabeleceu uma pequena feitoria 
portugueza, que pouco tempo durou. Por esta epocha ia-se 
progressivamente accentuando a decadencia das missões, 



rujo. iric~iiibros d i ~ i a ,  em 1756, Diogo tle Mendonça Côrle 
Real. liiiliaiil rlegeiierailo eiii siinples mercadores, nego- 
cianilo illicilaiiieiilcs. 1Sin 1757 promulgou o governador 
.\lcllo t: Castro uma iiripurlaiite trietlicla, tlelei~miiiarido que 
o.; furicciuiiarios fossem pagos ern irioeda corrente e pi.olii- 
bitlos, riii absoluto, tle c\erccrern o coinmercio. 

Saldarilia rl'Alhuqiierqrie, no seu primeiro governo (1 7.58- 
1763) tlistril)uiu aos hahitanles de Tele, a titulo tle sesma- 
rias, algumas !erras cedidas por chefes indigenas, protegeu 
a agriculluia e ell(~c.tuou alguns rnelliorarnenlos na barra 
de Qnr~liinanr. Data, pois, desla cpoctia. tlc 17GO, o afora- 
menlo dos prazo.; (Ia rorca e a sua iegiilaineiilafão, orieii- 
tatla no seiititlo tle levar os cuiopeus a fixarem-se na 
Zarnbezia; a icleia era  boa, mas foi prejudicada pela esis- 
tericia tlo tralico dos escravos, occupação quc os colonos 
preferiam, por rilais rendosa que a exp lo i~a~ão  agricola. 
Ein l i t i i  creou-se iia provincia a Junta do crime presidida 
pelo governador, que julgava crimes graves sern recurso. 
Em 1763 foraiii os fi.ades tle S. João d e  Deus, que s e  tiiiharn 
salienlado pela sua fdlla de  caridatle, excluidos da  direcção 
tlo liospilal ile i\lofarril)ique, alk então a seu cargo. 

I3m 1763 veiu para a colonia um novo governador, 
Silva Barba (1 7G3-17(i5), que reformou a organização admi- 
riislrativa, elevando varios cenlros d e  povoação á cale- 
goria tle villas c acabando com a accumulação d e  funcfões 
administrativas e jutlit-iaes pelos capilães-morcs; na inesma 
reforma creou-se uni logar tle provedor da  razerida c uma 
adminislrafào tla alfanclega, irislituiram se triburiaes em 
todas as villas e iegiilanieritarain-se especificatlamente os 
deveres do- tliversos einpregadoh publicas. 

Em 1765 tomou conla tla ctili~~inislrafão da  proviricia 
Bailhazar Manuel Pereira do Lago ( i  765-1 779), que reformou 
o collegio de  S. Praricisco Xavier ern Moçambique, aumerilou 
o hospilal da mesma cidade e construiu o palacio dos 



governadores geraes e varios outros edificios pu blicos. 
Por csla epocha o cornmercio d e  escravos alargou-se mais 
ainda, pela suppressão de  aiitigos regulanienlos, que, e m  
certo modo, o entorpeciam. 

Em l i 7 6  soflreram os porluguezes nova tlerrola, infli- 
gidas pelos macuas, que toniarani o foi-le tle S. JosS do 
Mossuril conslruitlo no anno anterior. 

Em 1777 foi dissolvida a Companliia tlos Raiiearies, a 
que já. rios referimos, mas os seus rrieiiil)rus c*oiilinuaram 
a cornmerciar individualmente, espalliatido-se por toda a 
proviiicia. 

Il:iri I';:!) c>l~cgou a Mosainl)ique urn novo capilão-genei.al, 
Pr. José de \'ascoiiccllos, que foi o priineii-o governatlor 
que usou o lilulo de  pre?itlcnte tios tribunaes da Africa 
Orieiital. I'or cstc tempo os riuslriacos leritaram eslaljele- 
ccr-se na Inhaca, mas foram expulsos em 1781 por uma 
fragata vinda expressamente tle h a ,  conslruinilo-se cnlão 
um forle nesse local. 

Saldanha d'Albuquerque, no seu seguritlo governo (1782- 
1783), prociirou reprimir os ~ L I I I S O S  tla administração, 
fiscalizar a cobransa das receitas e cliscipliriar o exei'cilo. 
Por esta cpoclia, os baneanes da  extiiicta companliia tiiiliarn 
provocatlo taes desordens iia provincia, que ern 1783 foram 
totlos obrigatlos a vir para a capital, dontle sO podiam saliir 
com uma licença especial 

Seguiu-se uin longo g o ~ c r i i o  provisorio, durarile o qual 
recrudesceram os a l~usos  administrativos. O riovo gover- 
iiatlor, Atiloriio Manuel cle Jlello e Castro ( 1  78íi- 1793), pro- 
curou reprimir esscs abusos, orgariizou uni c.oiisellio tla 
fazenda, estal~elcceu novos rt3gulamerilos o tarifas para a 
alfantlcga de  i\loçambic~iie, cujo ediíicio recorislruiu, i'orli- 
ficou Lourenço Marques e o lho. Por esta epocha, ji linha 
desapparecido toda a nossa influencia no irilerior da  pro- 
vinciu, 1x1-tleiiclo sc  por coiiipli~lo mais Lartle a mernoria 
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tlos portuyu.ezes entre os indigenas (10 alto ZamBeze e das 
margens do Nyassa. 

O governatloi- seguifile, L). Iliopo tle Sousa Coutinho 
(1793-17!)7), procurou melhorar a administração civil e 
fiiiariccira da p io~i i ic ia  a seu cargo. Em 1796 os corsarios 
I'rancezes dcstruiram o forte existeiile e m  Loureriço Marques, 
que  foi rccoiislruiclo rio anno iiiiiiiedialo. 

l?m 1797 liouve riova mudança tle governarlor. Francisco 
Guetles da Costa (1 797- 180 1) seguiu a mesma oi.ieritação 
tlo seu aritecessor, conseguintlo pagar a divida da  provincia 

acabar com a circulação tlo papel-moeda. Em 1799 a re- 
ceita da  alfantlcga tlc I\iocainbiqi~~ elevou-se ja a i 49 contos 
tle réia; neste mesmo aniio abriu-se eni hloçambique, pela 
primeira vez, uma escola tle iristrucçào priinaria. Por este 
Ierripo procurou-se favoi.et8rr a emigração europeia para 
a proviiicia, sendo elal~oi~atlo um relatorio muito inleres- 
sarite riesse seiilitlo pelo goveiiiaclor de  Qiielimane, Manuel 
Joacluiiii hlcriilcs tle Vascoiiccllos c Ciime; de  faclo, a falla 
ilc europeus fazia-se seiilir muito, cri1 face da crescente 
inimigragáo de  mouros, persas e baiieaiies, que se  cslabe- 
leciam na proviricia conio funccionarios publicas, empre- 
gados de  particulares ou comrnerciantes. 

Alem tle pouco iiumerosa, e ra  tle fraca qualidade a 
populaçáo europeia (Ia proviricia. Os senhores viviam a 
custa clo lraballio tlos escravos, tlaiitlo provas da  mais 
cornplela iticlolencia, os mais pobres viviam de  expedientes 
commerciacs c o mesmo faziain os degretlatlos, que, tle 
reslo não esqueciam a pi.alica do crime. O regimen dos 
prazos da  coi.Ua (lava logar a varioç males e abusos, para 
reprimir os quaes os inelliores funccioriarios da  provincia 
propozeram algumas provitlencias, que nunca chegaram 
a ser postas e m  pratica. 

Em 18 18 inauguraram-se aulas de  instrucção primaria 
em Quelimanc e na ilha do IIJ:~, mas os seus professores 



foram naluraes cle Goa, ignoranltbs cm al)soluto d a  lingiia 
e iiicorre(~1issiinos na sua pronuncia. Em 181 7 inslallara-se 
na pro\iiiic.ia o lribiinal supreino, clia~ridtlo hleza do tlcsern- 
bargo tlo paio. 

A partir tle 1820 começaram a senlir-se tia colonia os 
maus effeitos das convulsões polilicas, prn clue se  tlebalia 
a metropole. 

Em I822 uni capilào inrlcz Onfeii fcz o i~ccoiilicciinerito 
tla bahia d e  Lourei~yo \Idr~!uc:s, conscguintlo que algiiiis 
chefes indigenas se reconliecessem vassalos tla Inglaleri,u. 
No anno scgriinte Owen lomou posse tlos leri~iloi*ios tlo 
Temhc e do Maputo, ])em como (Ia illiu tlt. liiliaca, funtlaiitlo 
uma feitoria na margem sul cla Inliia, á qual foi dado o 
pretencioso iioiiie de  Hoinbaim. 

Enl 1824 constituiu-se, poi.8111, unia compariliia, quc,  a 
troco tle certas obrigacùes, recebeu varios privilcgios e ,  
entre elles, o tlo exclusivo por 2 4  annos do commcrcio 
do marfim na I~aliia de  1,oiirenyo hlarqucs. Por este tempo 
tinham as rnissfics eflecluado alguns pi~osi'essos, mas  ainda 
ern i824 o liurnero d e  clii~istáos esi>lciites iia proviiicia 
era  apenas tle 3 : 5 4 1 .  So incsmo anno d(: 1824 foram 
ampliatlos os potleres cla Junta do crime, a que j A  fizemos 
rt:ferent,ia. 
.I t.oiiipariliia, a que aciina alludinios, iniciou as suas 

operasues comrnerciaes em 18-25, Lendo recebido nesse 
rnesmo iirino rio\.os privilegio.. Ue 1899 a 1832 leve a 
prcniiicia u m  governador notavel, I1aulo Josó Miguel tle 
Hrito, que protbiirou energicamente liictai contra a tles- 
nioralizaçáo, cacla vez maior na proviiicia, e promover os 
necessarios melliorarnentos rnaleriacs; iiias ns esforcos 
(leste c de  alguns oiilros govei-naclorcs não consegiiiani 
sustar a decadencia. dia a (lia mais acccntuatla, tla colo- 
nia. Eni 183 1 os esploratlores Dr. Laccrtla c major Garnilto 
iti(ernai.arn-sc iité ao C a ~ e n ~ b e .  ITrn tloci.oío tlc 1832 iil)oliii 



a antiga instituição dos prazos da coroa, que, de facto, 
continuaram todavia a siibsislir. 

Em 1833 começam as incursões dos temiveis valuas, 
que nesse anno tomam Lourenço Marques e no anno se- 
guinte derrotam uma columna, cominandada pelo gover- 
nador, inlligindo-lhe lerriveis perdas; a invasão dos vatuas 
em 1833 arruinou por complelo a relativa prosperidade, 
dc que airida gozavam os territorios tle Nanica e Sofala. 
Seguntlo Oliveira Mailins pode-se consitlerar este aiiiio tle 
183:3 como a (lata ein que atlingiu o seu auge a cleca- 
dencia clo dominio porluguez em Moçambique. 

Em i834 foi relirada aos governadores a antiga atlri- 
I)uigão tle presidirem ao Coiisellio tlc Jiistiga da provincia 
e foi <iippi.imitlo o Consellio Fiizciirla. Teirtlo-sc julgacto 
qiir: os tlircctorcs (ta (:oiiipiiriliia coiicessior)aria do morio- 
polio do comiiiercio do inarlirri em Loureriço Marques iiici- 
tavani os ntlgi.os a tlc.;i~c~peilarem o nosso dominio, foi 
esta cuinpaiiliia siispensa eiii 1835. Por uma lei dc 1835 
tleterrriiiioii-sc que a proviiicia tivesse goverriadores com 
attrihuigócs atliniriistrativas e militares. Esta lei linha um 
caiacter provisoi-io; um decreto de 1836 reorganizou a 
administi.ação ultramarina, creando o governo geral de 
bíoçaml)iqiie. Em 1837 foi restaurado o Consellio de Fazenda 
na proviiicia. 

Ein 1853 inicia I,ivingsloiie a serie das suas viagens 
ern Africa, alravcssando c%se continente tle costa a costa; 
esta viagem leve grande importancia, porque chamou a 
attençáo rlos inglezes para a região dos lagos e preparou 
o estabelecimenlo no Nyassa cle missdes escocezas, faclos 
estes, que, como veremos, nos acarretaram mais tarde 
gravissimas dilliciildades. Em j 857 o governador Vasco 
Giieties, lendo rlcsciribarcailo com uma expetlisão na Mati- 
bane, foi forçado a relirar depois de 24 Iioras de rogo e 
de soffrer grandes perdas; os macuas, depois desta nova 



vicloria, incendiaram Nandôa e Ampoense. Em 1859 esla- 
beleceram-se missóes inglezas e cscocezas em varios 
ponlos da bacia tlo Zambeze; e ra  o primeiro signal da  
brutal invasão iiigleza ! 

Em i861 o capitão inglez Bickferrl arvorou a bandeira 
ingleza ria Inhaca, apressando-se o governo porluguez a 
prolestar contra este iiiqualificavel al)uso. Nesse mesrrio 
anno, tendo morrido o regulo dos vatuas, dois dos seus 
filhos disputaram a cliefia; o mais fraco dos clois foi a 
Lourenço Marques preslar vassalagein e, em troca, o go- 
vernador Paiva d'Andrade prestou-lhe todo o auxilio que 
poude; o nosso vassalo venceu o seu rival, ficando chefe 
incontcstado desse tão poderoso povo. Infelizmente por 
falta de  forcas não se  pode assegurar dum modo defini- 
tivo a subrnissão dos vatuas, o que nessa clata teria sido 
facil. 

Por este tempo havia no inlerior um celebro potentado, 
o Bonga, que sempre fora favorecido pelos iio.;sos gover- 
nadores, que viam na sua aringa como que uin 1)aluarle 
avansado, que  defendia Tete das incursòes dos vatuas. Mas 
foram taes as prepolericias e crimes do Bonga, que inter- 
ceptara 10110 o co~nrnercio com o allo Zambeze, que em 

' 1867 o governador lfiguel Gouveia  dispo^-sc u ataca-lo 
com toda a forg,a disponivel. A deri.ota foi completa, mor- 
rendo o proprio governatlor no combate. Organizou-se 
urna nova espediiào cm Mofambique, que não foi niais 
feliz, rnorrendo o scu co~nmantlante lJortugal e Vascon- 
cellos, 18 omciaes e 196 praças ! Orgariizou-se eritão uma 
nova expedição na India; mas, mal dirigida e preparada, 
a columna demorou-se muito na insalubre regiao tle Guen- 
gue; e, ja decimada pelas febres e pelas privacões, soffreu 
uma derrola, que, segiindo Mousinlio tl'All~uquerque, foi o 
maior e mais vergonhoso desastre, que as nossas lropas 
soffreram e m  Africa! A niorlaiiclade foi enorme e na cam- 



panha houve sceiias ~rergoriliosissiiri;~s d e  desordem c d e  
confiisão ! 

Il:rii 1869, tcri(1o sido celel)iatlo iim liatado tie commer- 
cio o i i l i ~  l)orlug;~I e a I\epublic3a Sul Afrit-aiia, o governo 
inglcz iiivorou riovarrienlc os sci15 tliieilos a Iiiliaca e 
rnargeiii si11 clo rio do Espirito Sarito. A16 entâo tinira 
liavitlo aperias uma discussiío corlcL ciilrc os dois gover- 
iios, mas em 1870 ja o governo inglez tiirlia aiitcvislo o 
largo futilro da  sua colonia do Cabo e a importancia com- 
mercial e estralegica da  baliia de  Lourenço Marques e, por 
isso, muclou tle attilude. Todavia ainda nessa epocha as 
chancellarias europeias riáo adrniltianl que podesse liaver 
guerras enlrc po\?os civilizados por causa da posse d e  lcr- 
iilorios africanos e, clevido a isso, a queslão foi submellitla 
a arl)itragem do marechnl tle Alac-hlaliori, presiderite tla 
1lepiil)lica PrniicbtLia. O mareclial proferiu a siia sentenfa 
crn 2 4  tle jullio tle 1875, favoravel aos tlireilos rle Porlucal, 
que reeiilroii ria posse tlc 1,ourcnço \larques, com grande 
clescoiiteiitamerito tlos iiigle~es. 

E111 1883 o 1 . O  trrienle tla armada Aiiloriio Alai-ia Cardoso 
foi iiicuiiibido de f'dzc:i ixlilicar pelo hluzilla, regulo clos 
vuluits, a vassal;lgt:iri (lu(;, t*oino virrios, elle 1)rcslai.a eiri 
l s í i l ,  iriiis esta iiiissuo ~)ouco oii iieiihiiiii rcsultatlo cli'ectivo 
produziu. Pela mesrna cpoclia, corno tlissemos, Serpa Piiito 
e clepois Capello e Iveris, vindos tle Angola, exploravam 
algumas regiòes tla pioviricia. Ern 1885 .4ugusto Cartloso 
foi ao Syassa, aliavessaritlo tlo Ibo pelo hledo e Mitaricu, 
e avassalou o regulo Cuirassia; ja enláo se  reconhece11 a 
iriflueririli que iam atl(1uirinclo a s  miss6es inglezas nessa 
regiào, cliie, pertericentlo-rios, estavd loclavia complela- 
merile al~aiitloiiada por 116s. Ao rnesnio tenipo Victor Cor- 
tlori, parliiitlo de  Zuiiilio, nas rnargeiis do Zambeze, per-  
corria os valles do I'anaina, do Sa~iyali e do Unfuli, e 
Paiva cl'Andrade atravessava toda a Machona, recebendo 





Nyassa o tenente Valadim, incumbido duma missão junto 
do regulo Malaca, que o decapilou, bem como a outro 
portuguez; ao mesmo tempo Antonio Maria Cardozo voltava 
ao Cuirassia, para que este ralilicasse n sua vassalagem. 

Mas nesla obra acliva de  erigraridecimenlo colonial Por- 
tugal encontrou na sua frenle a Inglaterra, com quem as 
hostilídades s e  abriram em 1887. Nesse anno o governo 
inglez communicoii ao governo porluguez que não reco- 
nhecia a s  nossas pretensões sobre o Nyassa e a Macliona, 
visto que não exerciamos riessas regiões nenhuma aulori- 
darle e que sem isso não podia Iiaver soberania. O governo 
de  Lisboa allegou os nossos direitos antigos sobre essa 
região, ein que outr'ora liaviamos tido portos e guarnições, 
lemhroii qiic os rliefes i~idigenas, apezar de  niío haver 
occupagão elfeclira, sempre s e  tinliain reconliecido vasca- 
10s de Porlugal e ainda ha pouco haviam ratificado a sua 
vassalagem e observou que a Inglaterra nunca linha con- 
testado a nossa soberania, enlenderido sempre que as 
rnissóes, estabelecitlas nas referidas regiões, se  achavam 
sol) a proleccão tlo governo portuguez. A Iriglalerra, nada 
podendo oppõr a estcs argumentos, absteve-sc tle cunti- 
iiuar a discussão e organizou urna expetl i~ão comrnaritlada 
por Colquliouii e Scelous, que consegiiiu impôr o prolerto- 
rado inglez a Lolieiigula, rei (10s llatabeles em 1888. 1)oi.- 
tugal prolestoii, rnas a Inglalerra, sem respoiitler, traloil 
de  organizar o paiz, I'uiitlaiido, pela fusão d e  duas conipa- 
nliins e\islciites, a potlcrosa (;ornpariliia da  Africa rlo SiiI, 

a quem li)rain concnetlitlos, a 27 clc oulubro tlc Is8!). 
direilos sol~craiios sobrrl us paizes au norte (lu Uecliuaii,i- 
lantl, isto r, sobre o Kliama, Alalebc~lc c Machona, quc ,I 

cornpaiiliia t ralou logo de  occupar mililarinente. 
A esta provu(*a$ão brutal respondeu o nosso paiz, rt ( { I  

ganizando, por um decreio de 9 tlc novembro dc  18 
a administração da  provincia d e  Moçambique, separai 



o hintc~jland (Ia região da costa e creando a nova provin- 
cia de Zumbo, compreliendendo o Macliona e o Nyassa. A 
Inglalerra declarou a Portugal que não teria em corita os 
seus protestos e a imprensa ingleza iniciou uma campanha 
violenlissiriia de injurias contra nbs ; ao mesmo tempo um 
incidente tle fronteiras precipitou os aconlecimentos. O 
nosso vassalo Cuirassia fora batido pelo rcgiilo Macangira, 
que ameaçava a missão portugueza de .21ilonio Maria Car- 
dozo, e fôra enviada uma expedição em seu auxilio, com- 
maiitlada por Serpa Pinto. Este foi avisado pelo consul 
inglez Johnston de que a Inglaterra estabelecera o seu 
protectorado sobre o Nyassa e o Chiré; Serpa Pinto, jul- 
gando tal pretensão absiirda, continuou a avanpar. Sabendo 
que o? makololos haviam atacado um vapor da Companhia 
dos Lagos, apesar de Johnston declarar que não precisava 
da protecção das forças portuguezas e de accentuar que 
estas violavam o territorio inglez, Serpa Pirito atacou os 
makololos, derrotou-os e collieli no campo de batalha 
muitas bandeiras inglezas entre os despojos dos indigenas. 

Ao chegar a noticia destes aconlec.iineiitos, foi grande a 
intligitayão (10s inglezes contra nbs. Ao governo porluguex, 
que 1nariife:tava o desejo & suhrnettcr o litigio a uma 
aibilragein, 1,ortl Salisbury resl)(~itleu n 12 de janeiro de 
1890, eiiviaiiilo-lhe o seguinte ultinialiim : « O  goveriio ])ri- 
tanriico tlcsc,ja c insiste para ~ I I P  as ieciiiriles inslriic~iics 
sejam enviatlas imrnediatamente, por telegramma, ao go 
vernador cle Moçambique. iMantle retirar iinmetliatamerile 
todas as Sorias portuguezas, que sc acliam actualmcnle no 
Chire. I)em (.orno n9s territorios tlos makololos e da Ma- 
clioria. O g-overiio brilannico entende que, se assim 1150 
sc l i~er ,  as garantias dadas pelo governo poiliiguez são 
illiisorias e o Sr. Petre (ministro inglez em 1,isl~oa) ver-se-ha 
obrigado, de harmonia com as suas i~istrucções, a sahir 
imrnetliatamente de Lisboa com todos os membros da 
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legação, se não receber esta tarde uma resposta satisfa 
toria a .  

No meumo dia o Consellieiro Barros Comes enlregoii ao 
miriislro iiiglez a seguinle resposta: cRm presença rluiii  

rorripimc~rito irnrnirierile coin a íirari-Brelarilia e consiile- 
rando totlas as consequcncias que delle poderiam resultar, 
o goveriio porluguez submelte-se ás exigencias formuladas 
na ulliira nola tlo goveriio inglez. Ainda que resalvando 
os diiSeilos da c o r h  porlugueza sobre os referidos tcrrilo- 
rios tla Africa, bem como o direito que ella possue, em 
virtude do art. 1 2 . O ,  da conferencia de Berlim, de recorrer 
a uma arbitragem para a solução da questão em litigio, o 
goveisrio do rei envia ao governador de Moçambique as 
ordens, que Ilie irnpõe a Gran-Bretariliar. 

A irrilasão eiii I,isboa, ern face de 150 brutal e pei,fida 
violencia, foi, como de razào, enorme. I'arliu-se o escudo 
da legayão iiigleza e arrastou se na lama a sua baritleira, 
o buslo tle Serpa Pinlo b i  levado em triumpho pelas ruas, 
coroatlu tle BUi~es, iniciou-se urna subscrip~ão nacioiial, 
que riii poilco leinpo rencleu cerca dc 2:000 conlos, paina 
a guerra que w pedia, boycollaram-sc os proiluclos inglczes, 
os atlrninisli~adores porluguezes de companhias inglezas 
tlerriillirani-se, no parlarrienlo a agitação foi tal que o 
governo se tlerriitliu logo, ernrirn, o rei devolveu ti rainha 
Victoria as irisignias (Ia ordem da Jarreteira! A Inglaterra 
assislia imperturbavel a vã explosão de odios, que o seu 
roubo despertara. 

No entretanto iniciavam-se iiegocia~Gcs, pela ur~ciicia 
de tlelirnilar as espheras tle influencia resultaiiies do riovo 
estado t le i'oi~sas. Pela coriveriyão (Irx !i) tle agosto de 1891.1 
o goveriio porluguez acceitou (*orno limites da sua coloiii,~ 
cle hloçariibiclue ao iiorle o curso do Huo e do Chire, , 1 1 1  

á confluencia com o Zarnhe~e, a lesle o hlacliorialand, ali,iii 
danando a Inglalerra o paiz dos Barotzes, até ao rio S,I  



ao sul a linha de  tlivisão das aguas erilre as bacias do 
Zambeze e do Limpompo até ás cataractas d e  Catiina no 
Lambeze, a oesle o curso do Larnbcze alé ao confliiente 
do Kobompo e o curso tlo Kobompo a16 as  fruriieiras do 
Kslaclo tlo Congo. Este lratatlo provoc'ou um rilovimeiilo 
quasi revoliicioriario e ,  tendo-se as cÔi.lcs recusatlo a rati- 
fica-lo, o 1r;ilado catlucou. Fez-se eiilão um j)/odzcs-cir~t~ritli 
pai* seis i i icxs ,  tluranle os quaes rieiilii~rri ilos dois ISslados 
poileria concluir tratados ou fazer actos tle soberariia no 
teibrilorio em liligio. 

.i Iriglalerra, apesar (Ia sua plciia victoria, nem mesmo 
s e  resigrioii, porem, a respeitar as esl ipula~òes estabele- 
cidas. O tralaclu n5o fazia referericia a regi20 tla hlanica, 
em que tiavia iirr i  governador porliiguez. Colqulioun, logo 
depois tia a~sigiintura da  converiqão cle 20 tle agosto, 
pcrielrou lia. icgiiio (Ia Blaclioiia, fuiltlaritlo o Porle Salis- 

_ bury, junto a fronteira portugueza, a 15 de setembro 
tle 1890. 

Estava em hiaiiic*u o coroiiel Paiva tl'hridratlc, com 
alguns pi,rtugiiczes. Mas a região era  rica ein minas de 
ouro tb, ]",r isso, logo foi cul~icatla pelos aclrniiiistratlorcs 
ila Cliurlerutl. 10 l i rn  d e  riuveinbro Calqulioiiri inliniou o 
cororiel Odiva. iI'4riili.atlc: a evacuar a região; este não 
ac'rcclitou ria aullieiiticiilatle da  commuriica~.ão, mas poucos 
(lias tlepois era  pi.csu no kraal tlo Hutassa pelo major 
Poi.bes e nove policsia$ clc Soulli Afi.icaii Company e levado 
para o Cal~o. O goverlio porlugucz prolestou, mas em 
resposta o governo inglez mandou forrar as passagens tlo 
Zaiiibeze por uma esquadrilha de  canlioneiras. Em liocam- 
bique a emoção foi enorme, julgaii(lo-se que  os agentes 
tla Chartered iiivadiriaiii a proviricsia at6 a Beira! Partiu 
eiiliío de Loureriyo-Marques uma espedição tle voluntarioa, 
cornrnaridada pelo Lravo Caldas Xavier, que chegou a 
entrar ern combate coiri os ageiiles da Cliurtered ! 



Mas a esse tempo estava concluido o tratado entre Portugal 
e a Inglaterra de 1 1  de  junho tle i891,  que punlia l c rml~  
a esle triste incitlenle. O tratado reproduzia a niaior parlt! 
das disposi~:ões da  conven~ão  cle 20 d e  agosto, mas a rcgiáo 
de  Manica ficava perlericerido a Inglaterra, recebendo Por- 
tugal em Iroca um territorio de 80:000 kilornetros quadrado. 
entre o CliirB e Ziimbo, onde, A claro, não Iiavia minas ( 1 1 1  

ouro. Portugal obrigava-se tambem a construir um catnirilio 
de  ferro e uma linha telegrapliica pelo vale de  Poungouti 
ate a fronteira ingleza e a abrir o Zambeze a navegag.ãc1 
livre. Em caso de  alienação, os dois Estados reconheciarn-sc* 
mutuamente um direito d e  opção sobre as respeci.iva- 
possessfiea. 

Assim foi sacrificada a ambição tradicional dos portu- 
guezes de  unirem as suas duas possessões africanas e ; i  

Inglaterra, com as  suas refaleadas manhas e as sua; 
covartles violencias, realizava o seu ideal, constituiiitlo uri! 
grantle imperio africano do Cabo ao Tanganyka. Forani o; 
portugriezes muito culpados por não terem ampliado inai- 
cedo a area da sua expaiisão colonial e creado uma situaçál~ 
d e  facto, que a Inglaterra ~ i á o  poderia deixar d e  respeitar: 
preocciiparam-se em Iiictar corn o Estado do Congo, caorn18 
~ i m o s ,  e desciiraram a sua vc.rtiacleira b a ~ e  tle engraridv 
cirnonto, que era  a provincia de hlogambiqiie, mas i iad;~ 
tlisso jusliíica o iiitliialilicavel proretliriieiilo tla Iriqlaltarr;~ 
50 ariiio f;il.iiiico tle 1880 ainda siirgiu uma oiilril q u i ~ s l ~ l  

com a Ir i~laterra.  O caininlio dc ferro de  Louren~o  Marcliie- 
e r a  explorado por uma companhia ingleza, a Delagon-Ba: 
anct Kasl African railnvay C . O ;  mas, tendo sido reciiatl' 
d e  alguns kiloriietros para oesle a fronteira lransraalii~ii~i 
torriuu-se necessario prolongar a litilia porlugueza i i i ~  

entroncar na nova fronleira com as linhas trans~aalitiiia. 
A companliia irigleza recusou-se a construir esse prolt)li-:i 
menlo; o governo portuguez, accusando a companlii;! 1 1 ,  



não cumprir as suas obrigações e usando dum direito que  
o conlracto Ilie reconliecia, rescindiu esle. Os coiicessio- 
narios protestaram, recusaram a intlemiiização quc Ilie era  
offerecida e queixaram-se ao Foreigri Office, que se  api-essou 
a pedir uma iiitlemnização formidavel e a mandar uma 
esquadra para Lourenço hlarques. Porlugal, poi-em, ribsisliu 
e a Inglaterra não se atreveu desta vez a enipregar a 
violciicia, decitlintlo-se e n l r e ~ n r  a um tril)iiiial arbilral a 
lixaçáo ila imporlancia da indeiiliiizayão tlcvida. A Iiiglatcrra 
pedia mais de 20:000 conlos tle reis, conliatla ein que 
I'ortugal pa la  os pagar teria tle dar  como gai.arilia o porto 
e o camirilio dc  ferro tle Loiirenso llarques; e m  virlude 
tlo sei1 direito de opção, não permiltiria a Iiiglalerra que  
fosse feita essa coiicessão senão a ella mesma ou a uma 
c.ompnnliia ligada a Cliarleretl. O plano, como se  vC,  e r a  
I)crn iirditlo; quer l'orlugal não pagasse, a tilulo tle repre- 
zalia, quer pagasse, a titulo d e  garanlia, em ambos os  
casos Lourenço Marques licai-ia lia mão (10s inglezes. 

Ao mesmo tempo que se  iam dando eslcs graves suc- 
cessoç iiiternacioriae.;, alguns esforços sc fazia111 para con- 
solitlar e alargar a nossa ot*t.upação. As$iiri e m  i890 con- 
seguiu-se que as tribus lantlins, aqiiem clo Incomati, d e  
facto quasi intlepeiidentes, nos pagassem um pequeno 
iinposlo. Ein 18113 foi reorganizada a adminislração da  
provincia. Aiiitla ein 1894, pordm, eslavam por occupar 
muitas das regices da provincia, algumas dellas sujeilas a 
poleiilailos intligenas, sobre os quaes se  nâo esercia aulo- 
ridade algurna e que em pouca ou iieiiliurna conta tinliam 
a soberariia tle Porlugal. Em 1894 fez-se a tlelimilação cla 
fronteira luso-allemâ ao Norte, perdeiido lJortugal uma 
pequena area tle territorio entre o Cabo 1)clgatlo e a foz 
clo Ilovuma. 

Mas ein 1394 deu-se um faclo grave. Manifeslou-se uma 
viva elfervescencia entre a s  tribus indigenas do sul da 



provincia, povos agiierridos e indisciplinados, com cliier, 

os'inglezes mariliriliam as rnelliorcs rclnsóes e iratava 11 til 
iricilar a revolta. Cecbil Rliotlrs onviou-llics agenles par,  
forneceram armas e rnonigõer e I)repararein a revolla. un 
dos quaes descontente inlerilou ern Londres iiin prot csst 
a companhia ingleza, clieio tle ruitlosas revelações! A rc 
volta foi lerrivel, clieyaiido a ameaçar a citlarle de Lourenp 
hlarques, para defeiitlei a qual desembarcaram os mariiilici 
ros da esquadra ingleza surta no porlo, apesar dos protilsto- 
do governador ! 

Mas uma expedisão rapidamente organizada pariiii ( I c t  
melropole, 1)alentlo coiiiplelarnenlc os valuas e lerrniii~~riil~ 
a campanlia pclo aprisioriamento do regulo riunguiili~iiii 
effectuada em Cliaimile a 28 d e  dezembro de 1895 pclc 
valoroso ollicial Mousinlio d'Al\uquerque. 1)esde entã i~  
ficaram os valiias dclinilivaniente avassalatlos. Os eflc4to~ 
da  canipaiilii~ forarn e~ccllei i les,  aumenlando a nossa coii- 
liança na nossa forca e fazeritlo crescer tlesmetlidaineiile o 
iiosso prcsligio aos ollios tios iiitligeiias da pro~incia .  EsI,i 
rapida e I~rillianle victoiia-coiisliluiu egualrncnte, pei di i t tB 

todo o inuritlo, urna re&iui.ayão do nosso presligio, al~alatlo 
por uma Lão longa serie tle fraquezas! 

Em 1896 uIn oulro regulo potleroso, o S'Guanazi, amegiroti 
a missão catholica de  !locassane, rnas o presligio tla I io.; \n 

victoria e ra  tal, quc uma insignificante força baslou ] ) ; I I , I  

submeller o rebelile. Eiii  iiiai-ço tle 1896 e s l a ~ a  o iIlal)iii 
complclarnc~ite avassalatlo, a s  tcri.as tle Lourciico hlaicliii - 
iam-se repovoiiiiclo, eiii Gaza tlcsirivolvia-se o coiiirniti( I (  

e os povos tle Iiiliambarie, livres do terror (10s vai I T I - .  

(lavam provas (Ia iaais cornpleta subrnissào as a i~lor i t l~  ( l i  . 
portiiguezas. 

Em 1'300 o Lril~urial arl~ilral  tle Bcriic f i~ou  c111 C I  I 

de  5:0O0 conlos a itnportancia tla iritleinriiearào rloii 
pela rcscisão da  concessão rio carninlio tlc ferro tlc Liriii i I 



Marques, incluindo os respectivos juros. Portugal pagrbu 
sem dificuldades esla quantia e a Inglaterra viu assim 
logradas a s  suas machiavelicas coml~iiid~i>cs. 

Ao terminar o esludo da  hikoria de  Jlocílmbique, repro- 
(luzireino.; 1 1  seguiiile treclio do livro de Yoili;iiilio d'Albii- 
querqiie, eiii que riilidamente s e  caraclerizain as soccessivas 
phases dessa evolu$áo historica : 

a A  principio a tlescoberta de  porlos tle abrigo para repa- 
ragão e muiiicia~nento (Ias naus no camirilio (Ia India, onde 
ao mesmo tempo s e  funtlavani feilorias para o rehgale tlo 
ouro e d o  niarliiii, conslitue a preoccupagão unica tlos teayii- 
lães tias armarlae; mais tarde a sede do  ouro por um lado, 
o odio ao mussulrnaiio por outro e airida o eiilliusiasnio 
proselylista ~nulliplicain a s  fortalezas, espalham feitoi.ias e 
levou os poi~luguezi~.; a rasgar o \leu d e  mysteiio, que 
encobria o interior. Mas appareccrri francezes, hollaiidezes 
e inglezes e pertlemo.; o ~notiopolio tlo cornmercio tlo 
Oriente e são ameasados por eslcs reccmvintlos e pclos 
rumes e mouros as pragas tla cBn.;la. Neslc pc%riotlo apcrias 
vcin o trafico ile negros para o Urazil sal\,ii. a f'a~t~iirld 
publica e piincipalmerite a particulai., iinprimiritlo ao iiiesnio 
tempo a provincia o caracler otlioso tlc feird tle escravos 
com todo o cortejo de  iminoralidades, todos os syi~iptomas 
ile fraqueza, que encheu a historia dos seculos xvxr, x v r i ~  
e piiiicipios tlo xix. Pias fileiras do exercito, a bortlo clas 
naus, nas coirirniiriiclades religiosas, o mulato, o canarim 
sul~sliliiern-sc crri qrantle escala aos poi.lugiie~es e rnuilas 
pratas são-nos coriquislatlas por aral)ci  th cafres, muilas 
naus sâo atacadas e lomatlas por armatla.; ilc pangaios e 
galvelas. O pei,iotlo pombalino pouco se f c ~  senlir em Africa 
e, quaiitlo inais tarde ~ ~ n i o u  em Pol-tu!jal cr n u ~ - o r a  da liber- 
tlntle, as altenções da  metropole, coric~enti-atlas na poiitica 
inlerna, clcsviam-se de  todo tle hlogambique até que, espo- 
reados pclo despertar das cubisas astrarilias fazcmos lenla- 



tivas, muito intermittenles é certo, para levantar alli o 
nome porluguez, para firmar o iiosso doiniriio~). 

cerlo, porem, que a inferioriclade da  iiossa coloi1izag:ão 
em Nloçambique 1120 foi uriicainente tlevicla a iiicapacid,lde 
dos nossos governanles. A repulação de iiisalubridade cla 
colonia, o desconhecimento dos seus recursos agricolas e 
industriaes e da  facilidade da sua exploração, a ignoraiicia 
acerca do aproveilamenlo dos meios de  communicaião 
entre a costa e o interior c o i~elraliimento (Ia emigrasão 
europeia tornaram impossivcll ;i realização duma boa obra 
d e  colonizaçao. Ha ainda a incricionar como faclores de-fii- 
voraveis ao progresso da coloiiia a iiilluencia scrnpre pci i i i  

ciosissima tlo tinarico tlos escravos e os crnharaços, 11ii1~ 

trazia ao dcsinvolviriiento do commercsio o regimeli I(~ : , I I  
a que elle eslava sujeilo, seni Fallar ria fraqueza tla niciio 
pole eni proporção com a exlensão dos seus clomiriios i lo  
ultramar, causa furiilamenlal, como veremos, tl!: todos os 
nossos desastres coloriiaes. 

INDIA.-Já vimos conio Vasco da  Gama descobriti o 
caminho maritimo para India ein 1498. Trouxera o na1 (,- 
gador illustre a creriça illusoria na exislencia d e  priricil (,i; 

e cle cominunidatles clirislãs na Intlia; por isso, foram ilatlr~h 
ordens a ;\lvares Cabi-al, rluantlo partiu para a India (,i11 

1499, para os tralar com brandura. Cabral, levado pelo 
seu temperarneiilo, cumpriu mal essas ordens, usando rn,iis 
de  ~iolericia que de brandura, mas da  sua expedic,io 
colheram-se preciosas informações, e entre ellas a I I ~ I  

necessitlacle ele luctar com os infligenas, ao mesmo te~iiqiii 
que com os arabes. Elaborou-se logo um plano de  luCi,i 
que abrangia duas series de  ope ra~ões ,  unias tlesiinatl I -  

a corlar as communicações dos arabes coin o Egypto, oulr i -  

lendentes a coriseguir que os reis e cliefes da  Iiidia c t l ( i  
Africa Oriental se  torriassern \ a>sdlos elos poriugiic/.it\ 



stispendendo por completo as suas relações com os arabes. 
Para conseguir o primeiro fim bastava uma esquadra, que 
impedisse aos navios arabes o accesso ao mar Vermelho, 
o que seria facil, pela superioridade do valor nautico e de 
armamenlo dos navios portuguezes. 

Alas, como sabemos, o cominercio do Oriente pertencia 
a republica tle Verieza nesse tempo; a chegada dos portu- 
guezes a Iridia arruinou essa cidade, que so podia vender 
as especiarias por alto preço, visto que ellas lhe chegavam 
por intermedio doutros e pagavam impostos nos diversos 
paizes que atravessavam. Veneza tinha, pois, os mesmos 
interesse:: que o Egyplo e devia naturalmente alliar-se com 
elle contra 110s. Em Veneza soube-se da viagem de Vasco 
da Gama, vagamente em 1499, e com precisão em feve- 
reiro de i 50 1 .  A republica tratou logo de  mandar a Lisboa 
um embaixador, 1)ornenico Pisano, para colher inforinações. 
Viu esse emissario chegar a armada de Cabra1 em junho 
de 1501, carregada de productos do Oriente, e D. Manuel 
offereceu-lhe todas as facilidades para os seus patricios, 
que quizessem vir negociar a Lisboa, pois que em breve 
seriam escassas as especiarias a venda nos mercados do 
Oriente. Ao receber lão desagradaveis noticias, foi nomeada 
pela i~el)iiI~lica uma commissão para tratar do arsumpto e 
tlestlc logo sc pensou em levar o sulláo da Turqcia a 
fazer-nos guerra. Este não podia, porém, entrar numa 
lucla abeibta comnosco, pelo estado de desordem interna, 
em que se achavam os qeus E:>Lados, e por isso tratou de 
actuar indirectamente sobre o monarcha portuguez. 

A segunda viagem de Vasco da Gama a India, de 1502 
a 1503, foi já uma verdadeira expedição mililar. O almi- 
rante levou consigo 15 navios e foi seguido, em breve, 
pelo seu sobrinho Estevam com mais 5. Gama recebera 
instrucções de D. Manuel, que se declarara senhor do 
mar das Iridias e nelle queria obter o inonopolio cio trafico, 
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para se  apoderar a força dos priiicipaes portos d e  com- 
mercio. Gama cumpriu fielmente estas ordens, ol)i,igantlo 
os chefcs indigenas a reconliecererri a suzerania d e  1)orlu- 
gal, deleve os navios mercanles dos arabes, bombardeou 
Quiloa e Calicul, aprcsoii iim navio que transporlava pe- 
regrirlos viridos da Alcca e massacrou-os, aprisionou unz 
navios carregatlos de arroz vindos do Coromandel e mu- 
tilou as suas equipagens, emfim, obrigou os rajahs a dei- 
xarem de commerciar com os ai-abes tlo mar Verrnellio e 
a cetlei,em as  suas mercadorias aos porluguezes por um 
preco determinado. 

No entanto Veneza tentava defender-se contra a nossa 
invasão, enviando iiesle anno de  1502 novos embaixadores 
ao Egyplo. O sullão fez então saber ao rei de  Portugal, 
por intermctlio dalguns ~nonjes  de Jerusalem, que, se  ellc 
não renunciasse ás suas cupetliçòes a India e a Marrocos, 
destruiria os 1,ogares-Santos e expulsaria os christãos tio!: 
seus Estados; nem o rei de Portugal, nem o Papa, a quem 
o sultão tambem se dirigiu ein 1504, fizeram caso destas 
ameaças, quc nunca foram execulndas. 

Ao mesmo tempo que isto succedia, ia-se realizando a 
segunda parte do plano d e  D. blanuel, e não só os poi,bu- 
guezes adquiriam a hag-cmonia comrnercial ria Intlia, co~iio 
nella fundavam um grande imperio. Até 1509, por fiilia 
d e  conhecimento do estado politico da  Iridia e da  iiiilroi,- 

tancia relativa dos seus portos, não se  assenlou curii lir- 

meza na linha de  conducla a seguir; a principio f(:z..\r 
apenas um traballio d e  oi.ientação, concliiindo-se tralailo:: 
com os chefes locaes, que garantiam certos privi1c;iil- 
aos porluguezes. Estes tralados ou eram simples tral:iclt+ 
de alliança ou tratados tie vassalagern e ora se obtiiili~!iii 
pela força, ora por accordo pacifico; junto destes clic,~ - 
não liavia, pai-ém, iiina guarnição porlugueza, rierii i !  

India havia uma esquadra permanente, vindo toclos - 



annos uma d e  Pai-tugal, que ao cabo dalguns mezes 
para Ia voltava. Esla polilica pouco resultado podia dar, 
porque a maior parte dos que reconheciam a nossa vas- 
salagem eram principes feudatarios, que careciam c10 nosso 
auxilio coritra os seus suzeranos, ou acceilavarn tratados, 
vencidos pela força, procurando, logo que podiam, faltar 
a elles. Decidiu-se eiilão D. Manuel a manter uma armada 
perinarieiite ria Iritlia, que teria pontos d e  apoio nos ter-  
ritorios de  priricipes alliados e nalguns porlos occupados 
por guarriições porluguezas. 

De riarmonia com esta nova orientação, corifiou-se a 
direcção superior dos negocios militares, politicos e com- 
merciaes da India a um alto funccionario, um vice-rei. 
Foi o primeiro vice-rei D. Francisco d e  Almeida. homem 
habil e prudente, valoroso soldado. Entendia este illustre 
fidalgo que todo o rio-so poder devia eslar no mar, isto 6 ,  
que devia~iios manter o monopolio da  navegação e do 
cornmercio maritimo, reduzindo a nossa occupação terri- 
torial as forlalezas necessarias para abastecer as esquadras 
e defeiitler os pontos estratcgicos; assim, em vez de  se  dis- 
seminarem as guarniçóes porluguezas por uma extensa area 
de territorio, eiifraqueceritlo-as, concentrar-se-hiam num pe- 
queno numero de poiilos bem situados. Deste modo entendia 
D. Fraricisco d'Almeida que se  podia defender a costa do 
Malabar, devendo se  desistir tle qualquer engrandecimento 
para os latlos do mar  Vermelho ou da  periinsula de Malacca. 

Esla sabia polilica contrariava as tentlencias militares e 
religiosas da nação portugueza e d e s a ~ i ~ ~ r l ~ i v a  ao rei, que ,  
cheio cle orgullio e não tendo ainda sulTi.iclo rieiilium revez, 
não podia refrear a sua ambi~ão ,  em cujo successo elle 
julgava ver a i-ecornpeiisa, proinetticla pelas bullas poritifi- 
cias aos propagadores da  f6. 

Fiel 3s suas ideias, I). Francisco d'Alrneida construiu e 

algumas fortalezas na cubLa arierilal da  Africa e no Malabar, 



onde procurou firmar solidamente o dominio dos poiti 
guezes, submettendo os reis de  Quiloa e de  Moml)a~., 
conquistando Ceylão e decretando o aprisionamento t l t  

todo o navio, que corresse aquelles mares sem sua  liccbriy;i 
Em 1505 Veneza enviara mais uma vez embaixadores i1 

Egypto e ein i 507  partia uma frota egypcia de  i 2  \cI<i 
e i 2  galeras que, reunida a outra do sliali cle Ciuzeiaic~ 
alacaram de improviso a esquadra poiliigueza, cominaii 
dada pelo filho do vice-rei, iaflingiiitlo-lhe uina treii~eriil~ 
derrota em daneiro de  1508. D. Francisco tl'illineida viiigoi. 
elle mesmo a affronta, feila a sua patiia e ao seu riome 
destruiriclo a frota iiiiiiiiga em Diii  em fevereiro de 15U9 
Os vene~ianos  perdiarn assirii a sua ultinia esperança, poi- 
que, occiipados pelas guerras tle Ilalia, 1150 podiam liosti 
lizar-iios tliiectairieiiie. 

Eiii 1509 1). Manuel confiou o ;o\ eirio da Iridia a Aíi'oriso 
d'hlbuquerque ( I  509-1 5 i  5), tle rbujos gi.antliosos projecto. 
e ra  fervoroso admirador. Albuqueique, em quem, poi 
assiiil dizer, se encariiava o geriio porluguez, deu uni 
novo rurno aos negocios da  India. No seu entender, o 
Oriente deveria ser  para nós uin irnpcrio, como hoje o ( h  

para os inglezes. Para corisolitlar o nosso dominio sobrtl 
a Intlia e os  mares  orientáes, eritenrlia Albuquerquc sei 
riecessario occupar os poiitos estrategicos, que eiiim o\ 
porlos iialuraes (lesses mares. Foilo isto, n liirlia tlo\.eri,i 
corislituir iim verdadeiro Estado com as siias 1)i.o~iiicias. 
o scu exercilo, a sua armada e o seu ttiesoirio. IClle não 
queria occupar lotlos esses enormes territorios, filas apeIiu~ 
um pequeno numero de  fortalezas na costa, apoiadas por 
postos d e  menor irnportancia. Senhores do mar  pelas siiai 
armadas, que  teriam nessas fortalezas pontos de  apoio, 
os portuguezes, por meio duma habil politica, poderiani 
estender a sua influencia numa vasta area e m  redor tlo- 
seus estabelecimentos. 



Quando Albiiquerque assumiu o governo da  India, apenas 
possuiamos as fortalezas da  ilha de  Socotora, de  Cochim e 
Cananor na costa tle Malabar e um pequeno forte nas ilhas 
Angedivas perto tle Coa. O vice-rei resolveu fazer desta 
villa insalubre, mas  com um porto bom e d e  facil defeza, 
o centro do nosso imperio indiano; Malacca deveria ser  o 
principal estabelecimerilo a leste e a oeste Ormuz, que 
dorniiiava as estradas commerciaes, que vinham dar ao 
goll)lio Pcrsico. Ile facto, Affonso de  Albuquerque tomou 
Goa e Orrnuz, coiistruiu uma fortaleza em Calicut e fez reco- 
nhercr a nossa supisc?inac.ia pela i~iaior parte dos chefes 
tla costa occidental do Ilindustáo; pi.ojecta\.a ainda tomar 
Diu, inas não teve tenipo para realizar essa empreza. A 
leste apenas conquistou \laliwca, nias preparou um maior 
engradecimento futuro, eiividntlo expedição as hlolucas e 
a China e ental~oiando rclaçòcs com os reis ile Bengala, 
tlo l'egu na Llirmania, de  Siam, dc  Sumatra e da costa do 
Coi~oiiiaritlel. .\<<ir11 se  fundou o iinperio iridiaiio, com Goa 
ao centro Oriniiz e .ilalacca em cada exlremidade. Albu- 
querqut: consolitlou-o, não só pela força, inas pela sua habil 
polilica, que o tornou querido e respeitado por todos os 
indigenas. Falharam completamente, porém, as suas ten- 
lalivah contra os Estados arabes do mar Vermelho; Aden 
nunca poude ser tomada e, por isso, se  não cumpriram 
as ordens de U. Manuel, que mandara tleslruir a Meca e 
Suez e submelter os habitantes da  Berberia ou de %eila no . 
paiz dos Somalis! Esle iiisuccesso e ra  tle prevSr, dada 
a insufficiencia tlas forças, de que rlispiinha o vice-rei. 

Esta insuficieiicia e ra  por sua vcz o resultado fala1 da  
graridiozidacle do plaiio emprehendido. \Il)iiqucrque recla- 
mava constarilcriicrite inais Iioinens e mais inatcrial e o rei, 
que clueria alaiyili. os seus doiiiiriios, mas sciii grande custo, 
respondia-liie, qucixantlo-se (Ias enormes despezas que a 
India lhe impunha. Alliuquerque apenas via a grandeza 



da obra, que pretentlia realizar; D. Manuel seduzia-se coii, 
ella, rnas não podia riem queria fazer os sacrificios, quv 
eram necessarios. Ilahi as faltas tle coherencia e tle coii- 
tinuidade, que se notam na sua politica e nas ortlen~ 
que dava ao seu vice-rei. 

0s portuguezes não se esqueceram clo auxilio, cluc I I i ( b -  

poderia prestar o eslado christZo do l>restcs Joiio e ern % l 5  1 i 

quizeram alliar-sc, coin elle; inas essa allian~a sci se iez 
muito mais tarde e, de resto, não nos trouxe vaiitageiii 
alguma. Em 15 15 morreu o grande Affonso de Albuquerque. 
Morlo elle, não desistiram os porluguezes de proseguir na 
realização do seu plano. Em 1521 creararn-se alguns esta- 
belecirneiitos nas Molucas, fundando-se uma feitoria eni 
Ternate. Mas, ainda nesse anno, uns navios hespanlioes, 
restos da esquadra de Fernáo tle Alagalliães, abordavam i1 

ilha tlc Tidor, visinha de Terriale, e concluiam um tratado 
com o seu rajali. Era este o primeiro encontro tle portu- 
guezcs e hespanlioes rias Iiiilias. Não vigoravam para tal 
caso as bullas de Alexandre V I ,  nein o tralatlo de l'oi.de. 
sillas, que estabeleciam uma linlia cle demarcasão para 
as possess0es dos dois Estados, não a roda da terra, 
mas s6 no Oceano Allantico. Carlos V fundou-se, porém, 
no tratado de Tordesillas para reclamar a posse tlas Mo- 
lucas, em parte. D. João 111 allegou os seus direitos de 
primeiro occupante. Por Em, convencionou-se applicar as 
hlolucas as disposigões do tralado, seiido a respectiva linha 
divisoria marcada por uma commissáo de technicos dos 
dois paizes. 

A commissão reuniu-se em Badajoz em 1524, mas não 
foi possivel chegar a accordo, nem quanto a ilha de Cabo 
Verde a escolher como ponto de partida, nem quanto ao 
numero de graus que della separavam as Molucas. Passou-se 
então a lucla declarada, foram enviadas esquadras as 
Malucas e deram-se varios combates, em que os portu- 



guezes ficaram quasi >eiiipie veiicedores, o que levou 
Cai.10~ V a at~aridoriai. as I\lolucas. O tralado tle Leiida cle 
1529 coiisagrou esse abaiidorio, a lroco duma iridemni- 
zação em dirilieiro, fixando-se a linha de tlemarcação a 
17  graus a lesle d e  Ternalc. Nestes termos ficavam per- 
tencendo aos portuguezes a s  ilhas Pliilippinas, onde lotla- 
via se  cslal~elec.erain us Iie.;paiilioes scrri oppozição rio fini 
tlo reinado tle Carlos V. 

Nu eiilaiito, os poi.luzuezes coritinuavam a alargar as 
suas coriqiiistas. Diii  foi tomada e m  1334 e em 1543 
coriquistaram-se as provincias d c  Bartlez e d e  Salsete. Os 
porluguezes iissenhorearam-se ainda dalgumas pequenas 
citlatles eiitre Iliu e Goa, dunia parlc da  cosla do Coro- 
inaiidel e tle varias fortalezas da ilha de  Ceylão. 

O imperio portuguez ria India attirigia então o seu maior 
espleiidoiS, alcançado e m  poucos arinos. Não lia na hisloria 
memoria de tão grandiosa e de  lão rapida empreza, que 
demais representava uma vicloria triplice : vicloria sobre 
o rnar, sobre a resistcticia dos principes índios, persas e 
malaios, em bujos territorios se corislituiram fortalezas e,  
emlim, sobre a encarniçada liostilitlade dos musulmanos, 
(10s negocianles arabes e clas i.epublicas italianas, for- 
mando, todos unidos, uma forinidavel liga. Nem mesmo 
Soliiiiiio o hlagnifico no auge ilo seu potlcrio nos poude 
exptil.jar (Ia India. Foi e.;La urna graude felicidade para a 
Europa; scrilior da  Inclia, clo golpho Persico, do mar  Ver- 
mellio e dc  parte do hletliterraneo, teria sido lal a riqueza 
e a força do sultão da  Turquia, que dorninaria irresistivel- 
~ n e n t e  a Europa! Quem pode prever qual fosse, em lal 
caso, o destino da  civilização occiderital ! 

Se não fomos vencidos pelos turcos, 6 certo, todavia 
que não os conseguiinos tlominai., nem firmar o nosso 
impario no mar  Vermelho. A perda de i\deri ein 1551 
e a d e  Mascate em 1552 arruinaram para sempre a 



nossa supremacia nos mares, que banham a Arabia meri- 
dional. 

A organização da  India e ra  então a seguinte: nalpiins 
pontos, como no Malabar e em Malacca liavia cidades 1 u i i ' -  

tuguezas, com o seu governo e regular organiza~âo-  
verdadeiras colonias; e m  geral, havia apenas fo r tn lcz ;~~ .  
ou para dominar uma cidade indigena ou apenas com i i i i i  

fim maritimo. Mas já por este tempo algumas causas iiili- 
mas  iam corroendo a graritleza do imperio luso-iniliario. A 
corrupçáo e a irrimoralidacle tiriliam-se apoderado (10 cspi- 
rito dos tlorniiiadores da Asia; a inquisi~ão,  perseguindo os 
judeus e ate os cliristáos e accrescentando o odio religioso 
j lioslili~latle (10s i:idigcnas, enl'raquecia os portuguezcs e 
unia contra nUs todos os indios ; os governadores poi,lii- 
guezes detestavam-se uns aos outros, chegando a g i i c ~ -  
rear-se em 1554; emíim, os encargos financeiros, qiic: a 
posse tla India trazia á melropole, e ram cada vez maioi.cs. 

Aliis á morte de  D. João 111, em 1557, apenas a fraqucbza 
tlo riosso tlorninio se  revelara nos desastres de  Adeii c 
Mascate. O plaiio de Albuquerque parecia realizado, o 
grariile numero das nossas fortalezas ostentava a nossa 
forca. D'alii vinlia, porém, um grande mal. Nâo era  pos- 
sivel defender convenientemente taritos postos e,  quaiitlo 
r i r r i  tlelles se perdia, aumentava o nosso desprestigio. 
Diz-se que Albiiquerque não approvaria a fundação (ic 
tantas fortalezas, mas é certo que, para alcançar o morio- 
polio tlo commercio das Indias, como elle desejava, P 

impedir o coritrabando, e ra  forçoso alargar a area tia 
occiipação porlugueza. A politica de  Alhuquerque fôrn, 
poréni, abantlonatla numa parte fundamental : á sria attitiitl~~ 
semprc leal e tolerante para com os principes iridigeri;~ 
succetlera um procedimento eivado de  incorrecções e tio 
minado pela avidez mercantil e pela iritolerancia religio.;;~ 
que sO rios concitava odios. A estas causas d e  ruiii 



accrescia o enfraquecimento progressivo da  metropole, do- 
minada pelo luxo, pela desmoralizaçáo e pelo fanatismo. 

Todavia a obra d e  engrandecimento continuava. Damão 
foi tomada e m  1559 e ,  no reinado de  D. Sebastião, D. Luiz 
de Athayde luctou valorosamenle contra os reis d e  Cam- 
baya, de Acliern, ile Terriate e contra o antigo Sarnorim. 

Mas cm 1580, caliiiido sob o jugo d e  Ilespanha, Portugal 
soffrc iirna decatlcricia briisca. AS causas latentes de  ruina, 
que agoi a se  nianifestavam visivelmente, accrescia assim 
um novo e poderoso factor. A erronea polilica da  Corte 
de Eladrid em Porlugal, o seu desinteresse pclas rolonias 
portuguezes, a sua contlucla nos Payses-Baixos, que levou 
os Iiat~itanlcs a revoltarem-se e a atacarem os domiriios 
portuguezas, entiío tia Ilespanha, todos esses factos aulo- 
risam nos a attribuir ao governo hc3panIiol urna grave 
responsahilidacle ria queda do noi.io irnpcrio indiano. 

Ao rnpsrno teinpo que o governo hespanliol, proliibindo 
a exporlci~;lo tnetaes preciosos, condirão indispensavel 
(to corniiicicio tla Iiidia, provocava a ruina desse commer- 
cio, os hollantlezeq iam-nos despojando das nossas ricas 
posse.;sões. Aos Iiollandezes jifntava-se ja então um novo 
iiiimigo: os iiiglezes, que não l u c t a ~ a m  a1)ertnmente contra 
ribs, inas auxiliavam os nossos inimigos. A.hiin, eni 1622, 
a Companhia Ingleza da India Oriental armou lima pequena 
froln cm Surate e enviou-a para o golplio Persico, para 
prestar auxilio ao sliali da Persia na conqiiista de  Ormuz; 
;i escliialia portiigiieza foi derrotada e ã cidade I~ombar- 
cleada, capitulando por fim; então feram arrasadas as suas 
miii~;tlli;i.; e a giiarnição portiigueza foi levada para Croa! 

ISni 1(;:10 assignou-se a paL entrc a Inglaterra e a Iles- 
paiilia, iiias não se  lornoii cstensiva 6s colonias, porque 
I?ilippe 111 não queria permittir a ida de  navios inglezes as 
Indias. Porem, o vice rci da  India, Conde de  Linhares, 
julgou mais prudente fazer tambem a paz com a Inglaterra. 

36 



Em 1635 foi pois assignado um tralado com William Me- 
thwald, presitleiile da Companhia ingleza, aulorizantlo estd 
a ter urna Seiloria ein Surale e a comprar lobos os aritio~ 
uma carregarão tlc pimenta aos portuguezes; os sigiiata 
rios pioincttiarn-se uin mutuo auxilio contra os hollan~lczcs. 

Fixaca era, porhrn, nesta cpoclia a força da Iriglalerr,i 
n u  I i i t l i i ~  e fraco, p o i ~ ,  o auxilio que ella nos poderia 
pi'blar. Os Iiollantlezes eram, pelo contrario, a priiricira 
potencia rnaritima desse tempo. ALé 1637 apenas se esta- 
beleceram nas Molucas, mas de vez em quando saqueavam 
um ou oulro eslabelecimento porluguez ou auxiliavam a 
ruvolla dalguns dos nossos vassalos. Em i641 fez-se a 
1~azeri l re  Porlugal e a Ilol!aritla, renunciando Porlugal 
a reivindicar as coloni;~; ai6 crilão conquistadas pelos 
liollaridezes. Se o Iratatio fosse desde logo executorio, 
teria sido ~raiitajoso para Poi'lugal, que ainda conservava 
na Iritlia Goa, urna parte das costas do Malabar e d o  Coro- 
mantlel, unia parte de Ceylão e ainda oulros cstal)c.lcci- 
menlos de menor importaiiciu. \I,is u Iralado tlc 1 Gb 1 s6 
era applicavel as colonias ur~i aiiiio tlepois da sua execução 
e nesse intervallo os liollandezes tornaram-nos Malacca e 
a maior parte de (;eglâo! 

Mas a revolta cio Brazil, em que 1). João I V  não litrr:ra 
neriliuina iriterven~ào, modificsoii o accordo feito coiii a 
Hollaiida; esta, allegarido que I1ortugal riào cu~ri~)i.i:l o 
tratado rio Rrazil, recuzou-se a respeila-10 lia Inclia. Si) 
vigorou o tralatlo depois que, ern 1644, o rei portuy~iez 
provou a sua irrespo~isabilidatle nos successos do Bia~il. 
Descle enlào cessou na India a guerra aberta entre os tlois 
Estados, mas ambos elles continuaram a fomentar as 1.e- 
voltas tlos respectivos vassalos. A Iritlia, exposta a guei'ras 
continuas com eslrangeiros ou com iiidigerias, eslava eiiláo 
em plena ciecadencia; o coinrnercio era rnuilo menos tlo- 
rescente e a colonia constituis um grande encargo para a 



met ropo l~ ,  rle cuja defeza desviava alguns milhares de  
b r a ~ v i .  

1Sm 1G61 l>orlugal fez um tratado de  alliansa com a 
1nglaleri:a. A a l l i an~a  foi cara;  a lilulti tlc dote da  irifanta 
I). I~iitliariiia, esposa tlo rei iriglez Cai-10s 11, dernos a este 
IJonibairri ( l  (;iilla, ri,l ilha d e  Ceylão. Siiscilaram-se algumas 
tlilficultlitclcs i i i l  cseciifão tlo lrataJo, mas  firialinciile em 
1 G G ! )  a Iiiglatcri~a aclioii-se seiiliora iricoiitestada d a  ilha 
tlc Ilonil~aim; nem com isso se  corilenlaram os inglezes; a 
prelexlo de  que pelo tratado Ilie haviam sido concedidas 
as tlepeiltleilcias de  Bombaim, anrievaram varias localidacles 
em poilei- 110s portuguczcs. De rcsto, a Iriglatcrra náo nos 
pi'eslou au\ilio alguiil na India, antes, por vezcs, fomentou 
occullameiile i~cvollas dos principes indigi:iias contra 116s. 

A parte a humilhação que com isso soflreu o amor-proprio, 
6 cerlo que o prejuizo resullante para Portugal (Ia perda 
do sei] iinpcrio iiitlidrio não I'oi coiisiclcravel. Com effeito, 
ria Iridia i1unc.t~ Iio~1vei.a seiião colonias commerciaes, que  
já no fiin i10 scculo xvri liriliam perdido graiiile parte tlo 
seu valor pela temivel concorrericia tlos inglezes c Iiollan- 
dezes. So tlecurso do seculo XVIII lambem não foi grande 
a prosperidade dos estabelecimentos, que c-onservavanios 
na Iiitlia, em que tivernos de suslenlar, nesse lenipo, arduas 
luclas com os conquistadores mongoes e malirattas. 

Todavia a silriaçâo da India melhorou urn pouco sob a 
adininislrafão do marquez de  Pombal, que permitliu aos 
iridigenas ein 1735  o livre e~e rc ic io  do seu cullo e cliamou 
a Goa os artislas de Surala e de  Carnbaya para ahi estabe- 
lecerem manuí'dcturas c fez experimenlar e iniciar a culliira 
do algodão. (;rasas a estas habeis rnediclas, houve um 
certo auriiento no movimento comriicrcial. Nos fins do 
seculo xvirr taiiibem se engraritlecerarii iirn pouco os nossos 
tloiiiiiiios lia lriclia, nos quaes forain incorpoiatlas as provin- 
cias de Canacana em 1763 e a de  Pernem em 1778. 



Apezar de  tudo, a situação das colonias indianas con- 
tinuava a ser  precaria. Em 1780 as  receitas de  Goa e do 
seu territorio eram apenas de 734:000 xerafins (cerca de 
140 contos), ficando a cargo da  metropole um tleficit annual 
de  200:OOO xerafins (cerca de  40 contos). 1l:m 1782 fora111 
annexaiias as provincias d e  Bicholim e de  Salary, que 
formam com as de Caiiacana e de I'erriem o teri,itorio 
clianiatlo (Ias Novas-Conquislas. 

Eni 189(i Iiouve uma revolta dos ranes na India portii- 
gueza, que foi suffocatla com relaliva facilidade, dando 
ensejo a alguns I~rilhanles feitos d'aimas, que muito honrarri 
o exercito porluguez. a 

~IACAU. -OS portuguezes ol~tiveram e m  1 557 a concessão 
da. peninsula d e  hlacau, como recompensa dos serviços 
prcslndos ao imperador da Cliina na destruição dos piratas 
que iiifestavam os 1riart.s do Extremo-Oriente. Era valiosa 
a conccssáo, pois .\liic*iiu, sendo a unica colonia europeia 
ria Cliina, dava aos seus possuidores inapreciaueis Sncsi- 
lidades para o comrriercio com o rico imperio cliinez. 
Mas ninguem ligou importancia a esta colonia até ao se- 
culo xvrir. 

N o  leinpo do marquez de  I)ombal, a colonia tornou-st 
cle sul~ito florescente. Todos os annos partiam d e  Maraii 
para Goa t r e s  ou qualro navios de 300 a 400 torie!atlas, 
com mercadorias da  China, que traziam, no seu regresso 
da  Intlia, moedas de  ouro e tle prata, pimenta, fazendas 
das melliorcs qualidailes. etc. Macau manteve a sua pios- 
peridade, emquanto foi o unico entreposto do commei,cio 
cla Cliina com o estrangeiro, mas  perdeu quasi toda a .;ua 
iniporlaiicia depois da  fundaçáo tia colonia ingleza cle 
IIong-Koiig. 

Com a abolição do trafico dos iiegros, tinha-se iiiiciailo 
ern llacau a emigração cios coolies, negocio rendoso e que 



não passava duma forma disfarçada do commercio dos 
escravos. Mas este trafico foi lambem prohibido em 1873. 
Desde enlão, o cornmercio de Llacau decahiu miseravel- 
mente e Iiojc lira a sua pequena ariiniag,áo da larnentavel 
instituição clas casas de jogo. 

Um dos principaes males da colonia cle Macau é a ruina, 
que causam na cidade os lufùe.;, frccluenles nessas paragens. 
O cyclone cle 1874, que roi uni tlos mais terriveis, destruiu 
c l~~asi  rnetatle da  Praia Grande. 

'l'iilion. - h ilha de Tiinor foi descoberta por Fernão de 
hlagall~ães eni 1522. Os poriiiguczes cslalicleceram-se nesla 
ilha, ao inesmo lernpo que nas outras ilhas da Oceania. 

Em IG40 os liollaiitlezes apodci*arani-se (luma parte (Ia 
ilha, iiias 116s consegui~nos salvar o resto, que ainda Iioje 
conservairios, coino derratleiro vestigio tlo riosso anligo 
irnperio da Oceania. Pelo lrataclo de 20 de abril de 1859 
Gxararn-se os liniiles clas possessões portugiiezas e hqllan- 
dezas na illia tle Timor. 

R R A Z I L . - J ~  sal)clnos que o Brazil foi descoberto por 
Peclro Alvares Cabral, a 22 de abril tle 1500, e quc ticoi~ 
pertencendo a Portugal, comquanto situado numa rcgião, 
em que as lerras riovarnente descobertas (leviani perteilcer 
á Ilespanlia, nos terinos tla bulla tle Alaxantlre \'I tle I 'i!):;. 
Mas, a principio, por ignorancia ou por Iiabilid~tlc coiisi 
cleruu-se o Bra~i l  como collocatlo LI leste (Ia linha da 
tlernarcação poritificia! Cabra1 alii,essara-se a enviar um 
dos seus navios a l'orlugal com a fausla iioticia do grande 
descobrimenlo, mas no começo a nova colonia não suscilou 
grande entliusiasmo. 

Apezar (Ia sua grande fertilidade, náo linha o solo brazi- 
leiro apparentemente ouro nem prata, pelo que pouco 
attraliia os porluguezes, nessa epoclia s6 critregues as  suas 



façanhas e ás suas conquistas da India. O Brazil serviu por 
isso apenas de logar de deportação dos condernnados e 
dos judeus, acornpanliados mais iard? por alguils aventu- 
reiros de baixa tspliera e por jesuitas. Não se seguiram 
pois no Brazil os processos gei.alrnente usados pelos portu- 
guezes na fundação tias suas cnlonias: nerri se fizeram 
grandes concessões rlo terras, nem se instituiu um syslema 
regular de atl ministyação. IIouve simplesmenle urna colo- 
n i z a ~ : ~  irregular, que, corno scrnprc tcm succeùido, foi 
coroada de exito. A liberbctade ria appi'opriação clas terras, 
a ausencía absoluta cle regulamentações vexaiorias, a plena 
independencia. juridica, a riqueza tlo solo e as qualidades 
proprias da populaçâo, Irabalhadora e astu ta com os jucleus, 
ousada com os criiniriosos, tudo isso foram condigões admi- 
raveis cle progresso para a colonia. Escravizanrlo os indi- 
genas, os judeus iiiiciaram rio Drazil a cu1lut.a rla cartna ile 
assucar, que om bi'evl! lornou a coloriia prospei;a c. começoii 
a attralii~. os emigrai~les. 

Mas para os govcrnaiites porluguezes a colonia conlinuava 
esrluecida, Aperias ern 1501 (3 ern 2503 Americo Vespuccio 
foi mandatlo ao Brazil, com o firn dc descobrir caminlio 
para as Indis$ pela cxli.emidarlc sul da Anierica, da. primeira 
vez sob o comnisndo riominal cle D. Nurio Manuel* e (Ia 
scçuiida sob o cornmariilo elfeclivo de Gonsalo Coelho. A 
prirneii'a exped i~ão  aportou ao logar quc foi cliainarlo 
Baliia-de-'l'odos-os-Sanliis, por 1s se t e i a  rliegado a 1 de  
novcmliro e tanto dclla, corrio da  segunda cxperlkçâo, 
resullou a f u n d a ~ ã o  de duas otr lrcs Fcito~ias cni varios 
pontos da cosla. IGm 1510 naufragou riin navio porluguez 
nas costas da Uahia, do qual se salvai-am alguris li'ipiilariles, 
que licaram vivcndo cnlrc os índios iialivos. 

I'lm 1516 publicou D. hlanuei um alvil~á niandaiirlo dar 
ferramenla aos que fossem povoar o Brazil e tlispotitlo que 
se procurasse uin homem pratico, a qiicm sc foinrieceria o 



material necessario, para ir  fundar um engenho d e  assucar 
na colonia. 

Mas, ria realitlade, o Brazil deveu o principio tla sua 
exislerici~ % i  i ) .  J i;io 111. Esle monarclia, não abandonando 
os plaiios tlc ei igrandeci~~iento oriental tlo seu antecessor, 
tratou tle fuiidar ao mesmo tempo no Occitlente uma grande 
e opulenla colonia. Em 1 í ,25  foi enviado a America, com 
o litulo tlc capitão rnór, CIiri$tovam Jlicques, que aportou 
a Uatiin tlc toilos os Santos, fuiitlou uiiia feiloria na costa 
frorilcira a Itamaracli e em I~eriiairibiico e levantou varios 
patlrõcs. Varriliageti afirmou que ja ein 2 526 exisliam no 
Brazil alguinas pequenas capitanias, mas  este facto não se  
aclia deviclatnriile coinprovatlo. Cliiislovam Jacques, ao 
regressar ao reino pai'ii Ilie sei- cvnccdida lima parte 
tle nova coloriia, a titulo de  doiia[ario, ohrigantlo-se a levar 
para ella mais tle mil colonos. A ideia foi aproveitada, 
como verkmos, mas náo em beneficio tlo seu primeiro 
proponenle. 

Em 1.530 Martim Alforiso ilc Souza partiu para o Rrazil, 
constiliiitlo e m  govei-rio (Ia i\iriei.ica 1,uzilana ou Terras 
Brazileiras, onde veiu a fundar S. Vicerite, ciija capitariia 
lhe foi ofiicialmente promettida nesse mesmo aiirio, e 
Piratininga. Desde eiitão resolveu-se, e m  vista (Ias despezas 
que ao rei tinliatn sitlo imposlas pelas (luas expedições 
de 1525 e de 1530, seguir no Brazil o systema em uso 
rios Asores e hladrira. Era esse um verdadeiro regimen 
feu(lal, e111 que se  concediam a alguiis nobres direitos 
~oberarios sobre uma certa area tlo teri.itorio, salvo o 
ilireilo d e  çunliar moeda, ficando o tlotiatíirio ohiigado a 
pagar ao rei um tributo annual. O Rrazil foi tlividido em 
i 2  capitanias, cada uma com a estcii.;io t l t b  50 a 60 leguas 
da  costa, podendo estender-se para o interior. 

Foi i1 pnrlii. de  1530 que se  cornccou a enviar para o 
I;~~aziI i O I I  'c~ir~iiados, judeus e com elles mullieres pertlidas, 



.alem dos ciirninosos, para quem a colonia era um logar de 
asylo garantido, salvo em casos excepcionalmenle graves, 
Como já dissemos, a agricultura, a industria e o commercio 
estavam livres de regulamentos vexalorios, os estrangeiros 
eram adrnitlidos na colonia, mediante o pagamenlo dum 
pequeno tributo, os impostos eram moderados e liavia plena 
liberdade de transitar duma para oulra capilania e dellas 
para o estrangeiro. 

Logo em 1531, anno da  chegada de Martim Affonso de 
Sousa, começou a destrui~ão das raças indigenas. Ao mesmo 
tempo que Marlim Ahnso se estabelecia em S. Vicente, 
seu irmão Lopes de Souza fixava-se em Itamarach, batendo 
os pilagoaros, Goes fundava a Parahyl~a e Coutinbo o 
Espirilo Santo, vencendo os tupininquis, Correia occupava 
os Ilheus e Duarle Coellio Pereira, dcrrolando os calietes, 
fundava Olinda. Já nesse anno cliegavam escravos negros 

I ao Brazil, teiido sido apprelienditla por Rlarlim Affonso na 
Bahia uma caravclla, que acabava d e  os desembarcar. 

Em 1532 resolvera-se definitivamente em Porliigal a 
implaiitação do regimen das capilanias no Drazil. O syslema 
foi precisamente o dos A~ores, dando-se amplos direitos 
aos donatarios, designadamente o de vida e morle solire 
os escravos, o que prova que esla insliluição ja ao lempo 
exislia no Brazil. 

Em 1534 foram passados os primeiros tilulos de doa~ão  
aos tloiiatarios das capitanias brazileii'os. lirigiram-se então 
as seguiiltes capitanias: a) Dc S. Vicenb, cloacia a Martirn 
Affonso cle Souza, quc n$o voltou, porúm, ao llrazil dcpois 
da sua prirncira x & . ~ ~ ~  .h) lle Ilamaraci a Pero Lopes 
de Souza, q u t  tarnb'khf' não vollou ao Brazil; - c )  Do 
Espirilo Santo, doada a Vasco Ferriaiiclos Coulinlio; - d) Ue 
Yorlo Seguro, doada a L1ero do Campo Tourinho; o donq- 
tario eslabeleceu-se logo no seu dominio, quc prosperou 

1 

puilo pelo commercio do pau-brasil, pela cultura do aesucar 



e graças a s  boas relações sempre mantidas com os indi- 
genas; - e )  Dos Ilheus a Jorge d e  Figueiredo Correia; - 
f )  Da Baliia a Francisco Couliiiho, que tiiilia nos seus 
dorninios o celebre Caramuru, com quem a principio viveu 
e m  boa paz ; - g) De Pernambuco a Duarte Coelho Pereira, 
o heroe do Orienle; - 11) Do Maranhão a João d e  Barros e 
Alvares d'Anilratle, que partiram logo para a sua capitania 
com Ayres tle Camir~lia, a quem se  Iiaviam associado, e 
niais de mil colonos, mas iiaufragarani nos recifes da  costa, 
salvando-se sú um pequeno iiurnero tle expetlicionarios, 
que logo regressou a Portugal; ficarairi nurna illia os filhos 
cle João tle Uarrus, serri c.oininunicações com nenhuns 
portuguezes, os quaes, lericlo-se avcnlurado ao longo da  
costa, foram trucidatlos pelos iiidigenas. Alem cios filhos, 
João de  Barros perdeu nesla lriste ernpreza toda a sua  
fortuna; -i) Do Ceari a Cardoso tle Barros; - j) De Santo 
Ainaro, tarnbem doaila a Pero Lopes tle Souza. Tal foi a 
primeira organiza~ão atliniriistraliva do Hrazil. 

A cslas capitaiiias forarn concedidos foraes e m  1535 e 
1536 e o s  seus dorialarios logo trataram tle tomar posse 
dellas. Vasco Cuulinlio desembarcou com 60 pessoas no 
dorniiigo do Espirito Santo ria sua  capitania, por isso cha- 
mada do Espirilo Santo; estabeleceu iio logar clo desem- 
barque uma coloriia e, Leiitlo derrotado os indios, que a 
habitavam, fundou ria ilha riiais importante da  bahia urna 
povoaçáo chamada Vicloria. Figueiredo mandou para a sua 
c~p i l an ia  (10s Illieus, corno procurador, iiin hespanliol 
Fraricisco Iiornero, que cterrotou os  Ayinorés e fundou uma 
colonia, rrias os colonos não s e  inlentlerarn com o seu 
clieí'e e expulsaram-no; Figueiredo teiilou iiiipo-lo nova- 
mente pela força, resultando dessa desuni5o entre os por- 
tuguezes a deslruiçào da  coloiiia pelos AyiriorSs; enlão 
Jorge d e  Figueiredu cetleu a sua capitania ao irmão Jero- 
iiyrno ile Alarcáo. Duarle Coelho clerrotou os cahetbs, ten- 
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do-se alliado com os tabayarss, e fundou Olinda em 1535 ; 
o illustre fidalgo gaslara riesta empreza toda a sua fortuna- 
ganha na Iiidia, mas em breve foi compensado, deixando 
Ci seus .flllios um avultatlo rendimento. A capitania de 
S. Vicente snffreu muito orn 1537, por causa dos colonos 
de Iguapc e, dentro em breve lempo, foi diminuida de 
nretacle, para curn o territorio assim desmernbrado se fun- 
dar a capitariia do Rio de Janeiro. 

Em 1539, tendo morrido Pero Lopes num naufragio, foi 
nomeatlo como represenlanle do seu filho, no governo da 
capitania de Itamaracá, Cliriçtovão de Aguiar hllero, mas 
nem este, nem outros, que lhe succederam no mesmo 
cargo, foram nunca ao Brazil. No mesmo anno Pereira Cou- 
tinlio fundou, ria capilania da Bahia, a colonia de Villa Velha 
na região do celebre Cararnur~, com quem se manteve em 
boa paz, a principio, como rliss6mos; mas pouco depois w 
coloiiia começou a ser alvo de repelidos ataques dos tupi- 
nambos tendo o donatario de se rcfiigiar na'capitania das 
llheus; mais tarde, l e~ tando  voltar a sua capitania, nau- 
fragou nos baixos de Itapaisica, sendo devorado com todos 
os seus comparilieiros. Depois ilesle lamenlaval successo 
a colonia foi resgalada pcla corba, a troco duma pensão, 
annual eslipulada em hvor das descendenles íle Coutinho. 
Ja enlão se começavam a p1:ocurar minas na hrne~ica 
porlligueza; Luiz de Rlcllo, il qucm fora dada a capitania 
do Maranliáo par renuiiciu do Joãlo dc Barros, partiu com 
cinco navios para penelrar pelo Amaiorias alé hs minas a 
lesle tio IJcrll, rnas a empreza mallogrou-se pelo naiifragio. 
Continuava, poi.ém,'a exploi-ação agricola, multiplicando-se 
ss villas e crescendo a população. l'ero de Coes fundou 
em 1540 Villa da Rainha, ria siia capitania da l'arahyba, 
voltando pouco depois so rcilio. 

A parte estas tentativas indivitluaes, o IIraxil continuava 
a ser desprezado c si> a lndia attrahia todas as atlenç6es. 



No Brazil os habitantes, mistura d e  raças, que ora se  cru- 
zavam, ora se  repellia~n, eram desprezados como verda- 
doiros selvageris, sern cullura alguma, serii induslria, nem 
cornmercio; entre ellcs os aventureiros, os tlegrerlados e o s  
escravos exploravam-nos e exploravam-se uns aos outros; 
a s  minas de  ouro e prala estavam ainda por descobrir e 
Iiavia apenas um cornmercio interno rudimentar, baseada 
liuma elementarissima cullura de  cereaes e ile canna, pro- 
dilctos de  pouco valor na opinião geral, cultura imposta a 
forca aos indios e aos eszravos. O Brazil não possuia en* 
cantos, em coiifronlo com a India, de  tão rica producção 
e d e  tão rencloso commercio. 

A colonia ia-se todavia povoarido. Santos em 1546 rece- 
bia f6ros d e  cidade. illguns ilesaslres iam revelando a 
feroz hostilidatle dos intligenas : em 1548 em Iguarassu 
muitos milliares d e  cahet6s punham em grave risco a vida 
(10s europeus e dos seus escravos;  nesse arino I'ero rle Goes, 
vollando a sua capitania tle Paraliyl~a, deparou coin uma 
tal hnslili(1ade dos goylacazes, que leve de retirar ferido 
e regressou tle veL á 1l:uropa. O syslerna das capilanias 
rião fbra de todo esleril, nias d a ~ a  logar a tão funestas 
tliscorilias entre os capitães, (ilieios d o  crimes e tle mal- 
vaclcz, que se  lornou iiidispeiisavel a l te iw a organização 
tla coloiiia. Assim ein 1548 foi suppri~riitla a capilania d a  
l h l i i i l  e t.i,eatlo o governo do Brazil curn sede nessa cidade. 
Cloiii e s l , ~  rricdida lriurnphava na colonia o imperialismo 
cloiniiiarite na melropole e iniciava-se o regimeri duma 
adiniriisti~açáo ceritralizadora e absolutista. 

O syslema das capitanias, isoiadas e indepentlerites umas 
das outras, gerara unia colonização dispcrsa e dera-lhe 
u m  i:aracter arisíocratico, porque as casas de  nobres por- 
tuguezes enviavairi clilasi lurlas represenlantes seus pa ra  
o Brazil. A obra iiicurnbicla aos doilatarios era  vasla demais 
para a s  suas forças, não raro dimiriuidas ainda por nau- 



fragios e outros infelizes acasos, mas  não deixou d e  ter  a 
sua realizarão: fundaram-se varios centros d e  povoaçáo e 
deu-se-lties a pliysiorioinia europeia, preparando assiiii o 
seu progresso futuro, comquanto a occupa'gão da  cosla não 
fosse além do Cabo Branco ao Norte e de  Saritos ao Sul. 
Nas duas colonias florescenles de  Pernambuco e de Santos 
ja eiitão se  divisavam os clementes e os aspectos do seu 
progresso lu1ui.o. E111 totlo o caso, ainda ern 1549, apenas 
5:000 habitaiiles (Ia colonia, entre livrcs e escravos, re-  
corilieciarri a soberania do rei de  l'orlugal. 

Em 15t8, emrim, o govei-i10 portuguez, despertatlo tal\ cs 
pelos manejos tlos Iiiigue~ioles c dalguns aventureiros I'i ,111 

cezes, tlccitliu-se a crear iio Brazil uma capitania geral. O 
seu prirneiro titular, ThomB d e  Souza, partiu de  Lisboa 
em 1349 corli uma frota de  seis navios, conduzindo cerca. 
de  1 :50O pessoas, funccionai ios superiores e siibalterrios, 
padres, soldados e degredados, e, chegado a Batiia, lanfou 
os funtlamcritos da  cidade de S. Salvador, sede principal 
do novo oi,ganisino administralivo. A oriciitagão cenlrali- 
zatlora manifestou-se logo; Thoriié tlc S o u ~ a  proliil~iu as 
commiiriica~ões entre a s  capitanias sem licença especial, 
determiiiou que os riavios rião potlessem arribar a porlos 
desprovitlos tle alfaritlega, I c*gi~laineiilou a cultura e o 
fabrico (10 assucar, impoz cliieitu:, tlc i-iilrada sobre os pro- 
ductos importados do i.eino, eiiifim, Iiido foi tal-ifado c 
regulameiitaclo. Ao rrichiiio tempo o capitão-m6r reoi'gd- 
nizava a administração e os sei'\igos juiliciaes da  coloriid o 
fazia concessòes de terras, eiri ortlem a promover a ,ciia 
cultura. Na sua adrniiii~li~ayão Tlioine tle Sousa revelou-\c, 
Iiomcrn sagaz, Torte c pratico. 

D. Joáo 111 i~ecommendnra especialmerite ao seu govtli- 
nador que tliligenciasse proiriover a coii\ersão (10s incligei~~ii 
ií f6 catliolica e com elle furam os pi.irneiros jesuitas p'di S I  

a colonia, eritre os quaes Nobrcga, uin dos mais cclebic - 



dentre os mi--ioiinric~s do Ilr;izil. Tliorn6 dc Souza realisou 
o encargo, que Ilie Gra  cominellido, intimidando primeiro 
os indigenas, ficililarido prlíi c.oricessão d e  meios d e  trans- 
porle e por outras formas a.; viageris tle propaganda dos 
padres e tomando varias providencias relali\ a i  ,t catechese. 
Graças a este auxilio os primeiros jesuitas foram felizes na 
sua  empreza, o que determinou a ida para a colonia d e  
novos membros tla potlerosa companhia. Em 1550 foi ins- 
tiluido urn bispiitlo ria fialiia. 

A principio havia ria colonia muito mais homens do que 
mulht~res,  o que dava logar a frequeriles uriióes irregulares, 
mesino eiitinc os europeus e as miilticres iritlias. A partir 
de  15>0 foi,airi eiiviatlas algumas mullieies eiiiopeias para 
o Ilrnzil, Irias riiilica ern numero suliicierite. 

Pai.ii [lar uiiia ideia mais precisa tlo que foi a polilica 
tle i). JoZo 1 1 1 ,  ein relação ao Brazil, podeirios resumir tlo 
segii i i i t~ iiiotl J, com Oliveira ?ilartins, as siias principaes 
caracteristic-as : -. a) Alateria prima tia c.oloriização : os con- 
dernriados e os judeus tleliortatlos pelo rei ;  os tlelinquentes 
Iiomisiados; os colonos Icvados pelos tlonalarios; o? indios 
escravisados e os iicgros (Ia Guirié, irnporlatlos corrio ins- 
trumentos de  traballio; -0)  Especie de  e\ploração colonial: 
a agricola, quasi esclusivameiitci rarartei.isaria pela cultura 
da  canna e fabrico tlo assiicar; - ( )  Coristiluição social: 
a feudal com capilanias lerriloriaes, coiijunctameiite com 
os governos geraes, representantes tlo soberano; organi- 
zarão ecclesiaslica, a imilação tio reino e m  bispatlos (, 

parochias; rriis4c.i l i \  r ~ s ,  priiicipaliiioiilc. jesuilas. 
Os jeçuilas ern 1)reve atlquiriran~ graiitle í'oi'~ii no Srazil. 

Fieis ao seu plano de  clomiiiar o miindo pelas armas 
espiriluaes e temporaes, atlrluirirairi logo ria seguricla me- 
tade cio seculo xvr uma grande iiifluencia ria csoloriia. A 
siia politica foi a inesrna qiie liaviairi atloptatlo iin 1)araguay; 
aldeavam os indios, suavizaiido a sua vida, iiias obrigan- 



do-os ao trabalho e coi~scrvarido.os ilurna profunda igno- 
rancia. Felizmente a seu lado coexistiain os colonos livres, 
prejudicados pela concorrencia agricola e induslrial das 
missões e pela prohibição por ellss imposta aos indigerias 
de alugarem os seus braços aos colniios. A tensão dos 
anirnos era scrnpre criormc entre os dois pai-lidos em lucla 
e generalizavam-se as bandeiras o11 expedições para descci. 
escravos, em vista da làlta de Lrabalhadores, devida tis 
rnissSes l 

Izrn 1552 Tliomú d e  Souza í'cz uma viagem ás capitanias 
do sul, de que resullou a prornulgag,ão dc varias medidas 
acertadas, algumas referenlcs a descoberta e exploração 
das minas de ouro, quc, alias, não forain encontradas. 
1)cpois desta viagem roi erisiatlo ao inci tlc 1~oi.lugaI um ernis- 
sario, Pero de Gops, com vili-iu~ ~ I ' O ~ O S ~ ~ S  I! rcclarna~6es 
do gove~nador, todas dignas de applauso e que cm grande 
parte foram attcndidas rio tempo tlou tros governadores, 
pois o governo de Tliomé dc Souza iindara Já no anno 
de 3552. I3m 1553 tomou posse o novo governador, Duartc 
da Costa. 

Com elle fòra para o Urazil Ancliictla, o celelirc jesuila, 
que comsigo levou a coristilui~ão, que erigia o Brazil em 
provincia irirlepenrlente. A~enas  dcsombarcado Anchielta 
installou em Piratininga (S. Paulo) o primeiro colle,' "10 C o 
primeiro ensaio d o  calechese dos indios. 1)alii se espalhou 
a rede das missões por torlo o Braeil, dividido entre os 
diíí'ereriles membros da Companhia, que, aprendeildo a 
lingua dos indioe, os baplisavam aos centos, reunindo-os 
em aldeias e deslumbrando-os com os e-splendores do cullo. 
Como nota Oliveira Uarliiis, os jesuilas procuraram domes- 
ticar o8 indigenas, rnagnetisando-os e apparecendo-lhes 
como semi-deuses ; mas, ao lado da brandura, era tambem 
necossaria a força e por isso)os padres auxiliavam os colonos 
n;F ,auhmissão das Lribus revoltadas. Ao mesmo tempo os 



colonos de S. I)~iiilo, oc iriiinigos ligatlacs dos ' jeàuitas, 
começaram a caçar os indios no sertão, ,vendendo como 
escravos os que se  submetliam, matando os demais numa 
lucta sariguinaria c mancliada das maiores atrociciades. 

Em 1551 morreu Uuarle Coellio, o hcroe indiano, sendo 
a capitania cle Pernainl)uco governada pelo seu cunhado 
Jeroril.mo tl~Albuquerque e depois pelo neto do primeiro 
tlorialario, Jorge. Em i555 fundou-se rio Rio de  Janeiro 
uma colonia de calvini~las francezes, sob o commando de 
Villcyagiiori, o que não agrailou, neiri ao goireriio, por 
serem fraiicezes, iierri aos ,jesuitas, por serem protes- 
tanles. 

ICin 1556 foi veiiclitla :io tluque tl'.lvciro a capitania d e  
Porlo Seguro, enlào e m  plcii;~ tl(1caderii'ia. No mesmo anno 
o tloriatario do Ceará, Cardoso ile Iliirros, naufragou 110s 
1)iiisos rlo D. Iiotlrigo, scnilo tlcvol.atlo pelos indios cn- 
liel,és. Ilin i 557 foi creada a capilaiiia de Paraguassii, doada 
a I). Alvaro tla Costa, [nas nem esta capitania, nem as que 
poslerioi~~iieiitc: se cbi,ilai.aiii, cliegaram a 'coiistiluii. c~cii1i~o.i 
tle povoacão (Ia aprcciavel importancia. No mcsino anno 
foi irisliluirlo, eni fa\.oi* (lu corua portiigiieza, o monopolio 
tlo cornriiei,csio tlo pau-Drnzil. Em i 560 foi vendida a Lucas 
(iiraltlcs a ciipilaiiia dos Ilheus. 

No anno tle 1.560 derarn-se I~ictas tcrriveis com os indi- 
genas. Os itymor6s ou botoc.iictos cnclicram (Ir: sanguc e 
( I ( :  i-uinas a cosla entre o Hio e a Oaliia e os lamoyos 
saquearam S. I'aulo; os ayrnorbs foram casligados barbara- 
mc?nte, mas durante cinco annos foi lci.i.ivel a lucta eiilre 
os (:olorios e os indios, auxiliados os ~ ~ i ~ i i n c i r o s  pelos extraor- 
dinarios estragos, que as epidemias fuziarn entre os seus 
inimigos, quando em contacto com os  immigrantes. A re- 
volta das tribus parecia ter sido fomentada pelos francezes 
do Iiio, cqja expulsáo foi decidida; Mein de  S i  pouíle expul- 
sa-los do forte de Çoligny e obriga-los a fugir para uma 



ilha da bahia, mas os Irancczes buscaram alliança entre 
as indigenas, n\ossos naluraes inimigos, e o capitão portu- 
guez não poude vencer as tribns tupinambas, que comba- 
tiam ao lado dos estrangeiros. 

Auxiliaram os jesuilas os colonos nestas luctas contra os 
indigenas, que, segurido disia Ancliictla, por temor se 
liaviam de converter mais que por.amor, mas a concorrencia 
entre os padres, que aproveitava~n em seu exclusivo pro- 
veito o trabalho dm indios aldeados, e os colonos, piaivados 
de braços e embaraçados no seu trafico por esse facto, 
ia accentuando entre uns e oirtros uma rivalidade clieia de 
odios. Em 15152 os jesuitas consegiiiram dissolver a fede- 
ração (10s tribus do sul, ao mesmo tempo quc eram sub- 
mellidos os goyacazea, íicando por estes factos S. Paulo 
ao abrigo de futuras invasões. 

No meio de tantas agitações prosoguia-se na ftirida~,ão 
de  novos centros dc povoação: em 1562 fundava-se 
Itanliaem. A vicloria ia-se 'accentuando sobre os indios, 
que fugiam aterrorisatlos duma epidc.mia (1 e bexigas, q u ~  
os exterminava. Aos francezes restavam apenas como allia- 
dos os lupinambas, mas os tarnoyos já eslavam ao lado 
dos jesuilas e em 15f j5  o governador partiu para o sul, 

+ com rerorços vindos de Portugal, aBm de expulsar os inva. 
pores. Obteve-se então uma victoria completa sobre esles, 
sendo funilada a capitania do Rin de Janeiro, Salvara-se o 
Bl.azil duma grave crise e a sua prosperidade futura eslava 
assegurada, mas a gloria da empreAa fbra devida tanlo a 
Mem de Sá como aos jesuilas; a estes~devia caber tambem 
uma parle dos despojos. EsLa foi, com efleito, a idade d'ouro 
das missões, que se expandem pelo sertão e dominam na 
Ilahia, obrigando a fugir os governadores, que não acata- 
vam devidamente as suas ordens; felizrnenle havia ao lado 
dellas os colonos portuguezes, que proseguiam na sua caça 
âos escravos. Na cGrlo de Lisboa travava-se lucta*acerrima 



entre os inlercsscs tlas tluii i :  facp5es, predominando ora 
uma, ora outra, mas mais vezes a dos jesuitas. 

A capibaiiia tlo Rio tlc Janeiro ficou peitencentlo á Corôa, 
differeri$aritlu-sc ascirii (Ias suas antecessoraa. Coexislia 
aii~tla a fornia foiitlal com a teridencia da  coiicentração 
real. Inicia-se ao mesmo tempo o regresso a Corôa das 
aiitigas capitaiiias; a do llaranlião voltou para a posse da  
Coi.hn, scguiitlo uns em 1540, segundo outros em 1570. 

I<m 1590, poi* a c ~ ã o  dos jesuitas e do c,lero portuguez, 
tlecbretou-se terrriinanlemente que os indios do Brazil não 
potleriam ~er'rctlriziclos a» capliuciro, salvo quando fossem 
feilos prisiorieiros de  guerra. :2 autoridaile cla metropole 
iiáo cra, porthi ,  iriuito forte na colonia e, por isso, este 
decreto foi frequentes vezes desobedecido. 

Em 1,573 tlescobrem-se as primeiras minas preciosas 
rio Hrazil. O donal,ario Tourinlio, subiritlo o rio Doce, des- 
cobriu esmeraldas nas quebradas (Ia Seria do Mar, enlre 
Porlo Seguro e o cabo Frio. Ein 1580 Antlorno, seduzido 
por csta descol)erta, internou-se no sertão com uma cara- 
vaiia de colonos c iiidios. Mas eslas leritativas não (leram 
resultado e por iiiuito ternpo ainda se desistiria de  encon- 
trar  minas no Brazil. 

Expulsos do sul, os fraricezes fizeram iricursões no Norte 
do Brazil, resolveiitlo-se em 1579 espiilsa-los violentamente 
da l)aral~ylia, o quc si)  so t~oiisc:yriiii eiii 1584-85. 

Ern 1580 l'orlugal e seus tloiiiiiiios caliiram ein poder 
de  Filippe I[; tocla a Ainerica clo Si11 foi liespanhola. Ja  
sabernos cluaes foi.arn os maus  eli'ciios, quc tlalii resulla- 
rarn para a t.oloriizaçáo porlugueza. Mas o Brazil progretfiu, 
a principio; a emiprayão porlugueza auinerilou i: dirigiu-se 
eni parle para a colonia americaiia, aunieritarido a area 
do tcrritoi~io occupatlo, ao mesmo lempo que, dispondo 
tla mão d'obra servil em maior al)untlaricia, alargava as 
suas culturas. Iiiielizmente Portugal .riada lucrou com esta 
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prosl~eritlatle: lodos os rcndiincnlos (Ia colonia erarn poiic*o- 
para as crescentes necessidades financeiras da  Hespaiiha. 

De 2581 e m  tleantc vae-se ampliando para o Norte a 
occupacão do litoral desde a Parahyba, donde se expulsam 
os francezes, como disskinos, em 1584. Ao tempo, , j f ~  a 
Brazil era uma colonia opulenta; em 1585 sc) a Baiiia e 
Pernambuco exportavam annualmente 130:000 arrobas dc 
assucar, valendo cerca de 800 coiitos rio rncrcarlo dc 
Lisboa, e os rendimentos da colunia para o rei subiairi a 
cerca tle 300 contos. Todavia, airitla em 1587, na Iluliia 
e em l%rnamhuco, alem dos escravos iiidios, liavia apeilas 
4 : O O O  habitantes brancos e 8:000 escravos negros. 

Ein 1 !i87 fundou-se Canariéa e foi promulgada uma lei 
restricliva da liberdade rlos iiiilios. 1;iii 13!)0 o g o ~ e r n a d o r  
Clirislovarn de Bari.os conquistou Seigipe, onde foi estiil)e- 
lecitla uma nova capitania (Ia CorOa. 

Em 1591 urri pirata iriglez Cav~ritlisli satjueiou Saiiios, 
qiieiiiiou S. Vicentt? e atacoii o I;sl>ii.ilo Santo, onde foi 
repeilitlo; o inglez levou ct,rnsigo i';ii.Li)s e ricos despo,jos, 
que logo esciiarain a ganancia tltis inercadores do seu 
paiz. Os francczes, nno cessarido tle cubiçar o Brazil, 
ma~itlaratn, d e  üieppe, Hiffault c.om uma expedisão, que se  
estal~eleceu em 1,594 no Alararihão. Em 1595 veiu uriia 
expetlisão ingleza, coiiimantlada por Lencasler, que apresou 
no inar um comboio tle riavios e eiiibarcou grande quari- 
tidadc de assucar no Recife; Lericasler 110 regresso fui 
acolliid0 com o maior ciilhusiasirio pelos seus concitla- 
dãos. 

Nesle tempo a infiueiicia dos jesuitas lia corte d e  hlatlrid 
prevalecia e assim em 1395 foram prohibidas as  guerras 
contra os indigerias nãofofficialinente aulorizadas, isto 6, 
as bandeiras, cleciararido-se iliegitiino o captiveiro resul- 
tante tle taes guerras. A occupação pai-a o Norle ia coilli- 
nuando, estendendo-se ao Rio Grande do Norle em 1597- 



1599 ; os ousados colonos conlinuaram a sua marcha para  
o Amazonas. 

Assim no fim do seculo xvi o Brazil progrcilia, apesar 
da influencia riefasta clas missões e dos einbaraços que  
ellas rreavam á coloriizaçáo livre, apesar da  riatureza do 
clima e tla fereza dos intligenas. O progresso e ra  mais 
accentuatlo no sul, em que ja liavia vertlatieiros riidi- 
mentos duma nação; o Surte, sujeilo a uma administrasão 
rneliculosa, dependerile (Ia escravitlão e da  cultiira exotica, 
ainda não passava tlurna fazenda tle Portugal. Alguns esla- 
hcilerimcntos estavam ainda miiilo em prinripio, como o 
Iiio cle Janeiro, Ilamaraca e a Paraliyba, outros decaliiam, 
como Santos e S. Vicente, mas Pernambuco e a Ilaliia 
estavam florescentes, consurriintlo aiinualrnerite generos do 
reino iio valor cle 160 coritos, tentlo 120 oiigerilios d e  
assucai-, com a prodiicsáo arinual tle 40 i i i i l  torielatlas. 

Gi.ossi retrata a socie t laf l~  1)razileira do fim tio se- 
culo xvr, esludaritlo-a nos scii. ~ a i i o s  elcmerilos. Pia ordem 
farriiliar, aumentava gradualrnenle o numero (It: csasamen- 
 OS, mas rrain niiitla muitas as iiniões irrcgiilares; na 
oi-tlcm ecclcsiaslica, notava-se a tlissolii~áu tlc cnc~.;ti~iiius 
tlo clero o a preponderancia das formas eslernas do tLulto, 
qiie aiti.;ilii;irn mais o indigena, sobre a sua parle dogina- 
lica, ni;ii J,L sc  eoboçavam as  teritativas diiina reforma 
moralisntlora; na ordem indiistrial, havia a extracçio do 
pau Brazil, da  cassia, a colheita do ambar, a fabricação 
do assucar, a creayão tlo gntlo, clc., dando-se um tlesin- 
volvimcnto geral quantitativo e qualitativo; tia ordem pro- 

. fissioilal, a variedade e ra  pouca: ao lado do negociante 
tlc p ~ i i  Urazil appareciam os pedreiros, os criipinleiros, 
os i.elinadores tle assucar, mas a divisão de  trabalho, 
ainda inuilo rudiiiieiitar, tendia a accciiluar-se gradual- 
inerile ; qiiarilo aos meius d e  trarispoitc, ia-se subsliluindo 
aos carregadores indios o emprego dos aiiimaes, dos carros, 



de barcos, etc. ;  iis viiis tlo cornrniiriicayáo tle mai,iiiiii;i- 
íiuviaes iarri-se tornando lambem terrestres, pela cone- 
truccão de  estradas e carninlios ; na ortlem administrativa. 
ia-se dando a especializa~ão tle fuiicções, perdendo os 
funccioriarios do Estado o seu ariligo caracter mercantil. 

Nos principias do seculo xvir corilinuaram os esfoiyos 
para alargar a i r e a  occiipada, cslimulados agora pela am- 
bição (Ias minas. Gabriel Sonrcs Iiei,coi.reii com esse iriluiio 
o rio tle S. Francisco a te  as iiasceiitcs tlo Paraguassú; (>ri: 

1G03 Pcdro Coellio foi enviatio ao (:(:riri, rnas a 
mallogrou-se, fundanrlo no regresso a povoação da  No\.;i- 
Lisljoa, que já rslava dissolvida ( I r r i  1607. Nesse aiiiil. 
fez-se nova expedição ao Ceara, que se  iiiallogrou como :: 

aiilcriur. Alas es:es insuccessos não eram inuteis: a pi.l1- 
ciira clas minas internava os portuguezes pelos serlòc-. 
onde riiiiica tiiilia apparecitlo um branco. 

Em 1605 o rrii 1608 os iiitlios I'oi.niri proclamados forros 
e livi.es, oiiiliiii, e m  16011 tleclarai.a~n-se os intligenas. 
mesnio selvagens, eqiiiparatlos aos colonos e foram no- 
rneatlos seus curadores os jesuitas. Era coinpleto o trium- 
plio tla poderosa Compaiiliia. 

Em 16 10 conseguia-se finalmente occupar o Ceara; ao 
sul alargava-se a occupação para o interior, fundando-se 
em 1 0 1  l a povoa~ão  d e  Migi-clas-(:i~ii;l.e Ern i61 1 La Iii- 
vai.iliibre viera reforçar a colonia fraiiceza, que continuava 
occupaiido o Rlararilião; os fi-aricezes, ie~itlo-se fis;itlo cin 
loparcs elosIial)itados, haviairi-se iii~iriuaclo iiu aiiiiii« tlos 
selvagens iricligeiias, com quem conviviam. Jeronymo tle 
All)uqiierc~uc, eriviatlo ern 1614 para os espiilsar, leve 
pois ele Irictar coin elles ( ,  (Y)III os indios, coriseguiiitlo 
vence-los e k)i,y;~-los a cvaciiur o Brazil. A o  mesrno tenipo 
que sc  occupava o hlararilião, em 1615, estabelecia-se 
Caldeira Caslellu Branco rio Grào I'ai-á e Constarilino tle 
Menelau no Cabo Frio, em que s e  fundaram respectiva- 



Mente duas capitanias da  Coroa. Em 1620 fundou-se uma 
capitania da  Corôa em S. Pedro d'El-Rey e outra, doada a 
P. tle i\ll~iirl~ierqlie, rio Curnan. De ! 620 em deante regres- 
sou-se ao aritigo systcma das capilanias pnrlicularcs, no 
iiituilo ile povoar os serlões do Valle do Amazonas, mas  
não se  lirou d'ahi quasi nenliurn resultado. 

Ihi I (i2 1 furitloii->e o Estatlo rlo Alaranlião, abrangendo 
as capitanias tlo Crai .~ ,  Para e hlararihão. 

Preparava-se ciilão uina nova clioclia tlc ~)rovasõcs para 
a colonia, ein breve assallado por um novo c temeroso 
i~iiinigo: o Iiollaiiclez. Ate então as incursùcs cios cislran- 
geiros tiriliarii sido ernprezas ~)arliculai~cs, sem a a1)uridan- 
cia cle rciwrsos e a pci.sisleric.ia tla acção collecliva dum 
Eslatlo. ,\lu> na Hollaiitla cin 16.31 Suiitlou-se a Coinpanliia 
(Ias Iii(lias Occideiilat:~, tleqliiiada a coiiquistar e saquear 
o Brazil. i\ compariliia liiiha urn a~ullaclo capilal e gozava 
de  \aiiosos privilcgios e tle v p l o s  podcres. h sua organi- 
z a ~ à o  rrioldava-se pcld tla-; i.ocietlatlcs pai.liculares, que 
e m  Inglaleri-a e P r a i i ~ a  se coiisliluiam, por vezes, para 
promover incursões mai.ilimas, mas iião se  cbuiriparava com 
ellas em grandeza e força. Todavia o firn tlc uma e outras 
e ra  cornmurn : o negocio e o lucro, eis o uriiro iriluilo, que 
sempre iiiepirou a coloriizaçào dos liollaridezes. 

Emquanto rião se iiiiciavain os ataques tloh liollandezes, 
continuava i10 I-lrazil a tarefa cla occupaçào. Ern 1623 fez-se 
a exploração do Ainazoiias e o recoriliecirnenlo do seu 
tlella, onde foram balidos os iridios e a s  feitorias liollan- 
delas e fraricczas, que alii eslavain eslabeleciclas. Em 162 't 
foi iioiiieatlo Fiaricisco tlo Albuíluerqiie Coelho tle Carvalho 
govei.iiatlor do novo Eslado tle Mararilião, t~uriipletarnente 
intlepeiitleiitc do governo da  Ilaliia. 

ICin 1 t i2i  começa a invasão do Ili.d~il pelos Iiollandczes, 
que chegaram a assenliorear-se mais lartlc tlc cerca d e  
metade da  cololiia! 



No referido anno appareceu uma esquadra em freilte da 
Bahia, que foi tomada sem resistencia e saqueada, sendo 
enviado o governador prisioneiro para a Ilollanda e sendo 
abolida a escravidão dos indios, com o fim de alcari~ar o 
seu auxilio para os novos occilpantes. l'assado, porém, o 
primeiro momeilto de  terror, o Iiispo D. Marcos Teixoira 
poz-se a frente dos habitantes e derrotou os liollandezos; 
não conseguiraxn todavia expulsa 10s da  cidade, o que se 
fez no anno immediato com a chegada de Portugal duma 
esquadra e dum novo governador. 

Em 1626 tomou posse do seu goveiaiio do Maranhão o 
primeiro governador Coelho do  Carvallio. 

Em 1627 vollaram os hollandezes commandados par 
Piet Ileyn; não putlerarn entrar na Bahia, mas saquearam 
o porlo, aprezaram navios e parliram carregados de assucar. 
Em 1630 uma riovs expedicão tle hollantlezcs diri,' 0111-SA a 
I)ernaxnbuco, a opulcnla cidade, ainda sob o governo dos 
descendei)tes de  nuarte Pcincira. Matliias de Albuquerquc 
foi eiiviado a dcfende~ a ciclatle, mas leve tle relirar para 
o campo do Ilom Jesus, raiiiiitlo l'ornarnbuco, Ollnda e o 
Recife em podei. dos liollrtnile~cs, quo se forlilicarain nessas 
cidades, preparaiiclo a conquista d o  todb o Brazil. 

Alem deslo, oulros factos riolavcis assinalaram o anno 
de 1630. 0,5 inglezci, tenlaram occupar o Para, mas Foram 
repellitlos. A occuy>açâo Iiollarideza dclerininwa o abrtn- 
dono das fazendas pelos scus scnlioros e o amamento dos 
escravos; em 1630 quaren1,a escravos fugidos refugiaram-se 
nos l'almares, para o irite~ior dc  l)ei.riainbuco, onde se 
estabeleceram e Fortificaram, vivcndo a principio de roubos 
e saque e fazciido-se dcpois agricullort:~;, os escravos 
fugidos conieçaram s afluir e iz sociedade, rnais iiuincrosa, 
orgariizou-se, manlentlo jit boas relaçUes com os Iiabilnriles 
vizinhos. 

No mesmo anil0 urn faclo ~iolenlo veiu revelar a liosli- 



lidade dos colonos contra os jesuitas, cujos estabelecimentos 
da  provincia d e  Guayra foram destruidos. 

Em 1631 vciu da  Europa urna esqiiadra hespaiihola 
combater os liollanclezes e a defender o comboio, que vinha 
do Peril carregado de prata. Travou-se a balallia perto 
de  Pernambuco, ficando vencedor o almirante liespanhol 
Oquerido, que parliu com o conil)oio (10 Perd, depois d e  
ler  deixaclo um reforço rio acamparricnto do Bom Jesus. 
Os Iiollandezes apavorados incendiaram Olinda e retiraram 
para o Recife, onde receberam um precioso auxilio na  
pessoa tlo inulalo Calabar, que se  offereceu a giiia-10s pelos 
caminhos do sertão e pelas angras da costa, que conhecia 
atliriiravelmente. 

Até eritáo os liollantlezes linliam sido sempre infelizes 
nas lciitalivas feitas para alargarem os seus clorniiiios, 
Iiaventlo sido repellitlos nos seus ataques a Ilamaraca, a 
I)aialiyba, ao Rio Giancle do Norlc e ao Punlal da Nazareth. 
I'orérri, clepois de  1632, os Iiollaritlrzes cobrirain-se de  
lriurnphos, guiatlos por Calabar. Logo nesse anno saquearam 
Iguarassu. Ern 1633 saquearam Ilamaraca, seguirairi pela 
fertií varzea cio Capil~aribe, tornaririo os erigeniios de  assucar, 
entraram e m  Porlo Calvo, foram para o sul as Lagoas e 
ao riorte ao Rio Graiitle, lalariilo sempre as plantações e 
arrazaritlo os eiigenbo.;. Ern 1634 os portuguezes atacaram 
o Recife, sendo icpellitlo.;; ein coinpeiisaçZo, os hollandezes 
tarilbem foram baljtlos na 5ua invcdida coiilra o campo 
do Uorn Jesus, mas, niio perderitlo leiiipo, lorriarain a Para- 
liyba e o Porital da Sazaretli. Ern 1635, alem tlo arraial s6 
occupavain os portuguezes urn h r l e  no cabo tle Santo Agos- 
tirilio e, Lentlo este caliitlo ern poder tlos liollaiidezes, a s  
forças portuguezas retiraram para a Iluliia, abaridonancio 
I'crnarnbuco, teritlo Lido a feliz soilc clo api.isioriarem e m  
I'orto Calvo o celebre Calabar, que rriorreu suppliciado. A 
retiraela dos portuguezes, decimados pelo clima e pelas 



febres, atacados pelos indios, soffrendo fome e sede, foi 
verdadcirarnenlc tragica! 

A o  sul os porluguezcs iam alargando os seus domi- 
nios, toiiclo sido tloatla airida em 1633 uma iiova capi- 
lania, u tle Carnula, a Coellio de  Carvalho! Em 1133; 
l'edio 'i'eixeira fundou unia colonia na foz do Agai-irliic e 
seguiu alé Quito no Equaclor; rio mesmo aiino foi doatl,~ ,i 
1). Manuel l'areiile a nova cal~ilaiiia clo Cabo do Norle Ala- 
ao Pr'orlc, tlo rio Formoso ao Rio C;i,aiicle, ludo perteiit:i,. 
aos Iiollaiidezes, com a uiiica exceprào tle Lagoa e dc  I)oi.tc 
Calvo. A Cornpanliia Iiollancleza, i ica e gloi iosa, ~ilai i~loi  
em lii37 o priricipe hlauricio de  Nossau governar os - t t ~ i -  

13stados americarios. Então forain expulsos cle Perirairil~iici 
os poucos porlugiie~es, que aiiida por la reslavairi, rpt.o- 
Ilieiido-se a Sergipe e depois a U,iliia. Os Iiollantlczes ,iI,ir- 
gai.ain a sua occupação, ao Sul ale ao rio S. l~raiicisco, ao 
~ i o r t e  até ao Ceara! 

Rlauricio de Nossau quie complelar a conquista, atacaiitlo 
a Llaliia em 1638, rnas foi repellido e desde entáo apeiias 
tralou d e  oigariizar e corisolitlai. o seu clominio. Compre- 
liencle-se qual seria riesla (lata a tltbcadencia da  colonia! I < i i i  

1639 um puBlicisla Iiollaiitlez a ~ a l i o u  em 7.850:000 floi i i i L  

(cerca de  4:700 conlos) os eslrdgos causados pela c o i i q i ~ i ~ l ~ i  
hollaodeza, com o saque das c~idacles e a destruirão I I , I -  
casas e das fiizericlas, c eiii Pti.500:000 floriiis (cerca tl t .  

17:200 conlos) as despezas tla cdiilpautia para os poilu 
guezes ! 

Quando ern 1 ti40 Poi'tugal i~eaclcliiii~iu a sua iritlcpentlerit~ia, 
o Brazil estava pois quasi iiileiiarnerile perclitlo. Salvou-se 
todavia ainda para nó3 u opiileiila coloriia. ?cio se  dc \cu  
isso comludo ao governo tla metropole. Este limilava-sc a 
dar ao goveriiacl;i. ,\larqut:z tle .\ll,iitaiiliáo o lilulo de  i ii-e- 
rei do Brazil em 1640 e a decreldr mais tarde a concc. ào 
da liberdade aos indioa, 200:000 dos quaes foram alded ,os 



sob a direcção dos jesuitas! Não eram esses, sem duvida, 
os prol)lemas mais urgentes a resolver em tão crilica 
situação. hfas os heroicos colonos tlo Brazil soubera~n 
felizmeiite Iionrai-, como ,vamos vCr, o iiorrie portuguez. 
U. João IV rião so não diliggnciou expulsar os Iiollanrlczcs 
do Brazil, como alé corisentiu e m  ratificar as suas conquist,as 
pelo celebre tratado de 164 1, a que ja por vezes nos temos 
referido ! 

Para aproveitar as clisposi~ões (lesse tralaclo, Jlaurlcio 
de Nassau tomoii Sei,gipe e o Maranliào (1  641-1642). Foi 
essa a causa tla sua ruilia; os colonos rr\:ollaram-se c 
trataram tle espiilsiii. os Iiollaritlezos, ao mesmo tempo quc 
I). João IV allrgava Iiuiiiilileineiile LI siia iri.esponsabilidade 
lios gloriosos .siic:t:essos ilo Ilisuzil. O bIai.ariliáo cxpulsou os 
liollandezes c iortiori-llies S.  I,uiz t:ii~ 1 644 o Ceara. A 
Compaiiliia tiiillaii(lcza ileoicoiiliatla maritlou retirar Mauricio 
de  Nassau, privuiitlo os seus tlo uriico cabo cle guerra, que 
tinliam á sua Treiitc. A revolta dos pcriiainBiicanos estalou 
ta~iibeni ein 1644; os' colorios, ~uminiiritlatlos por Vieira, 
Vitlal d c  Negreiros, Dias e Caniariio, ol~rai.arii prodigios d e  
valor, tlcsprezanclo as ordeiis vindas do reino, que  os 
inaridavam rtepbr as armas e al~antloriai aos Iiollandezes o 
que pr:los Iralados Ilies fÒ1.a garantido. 

Eiri 1 G i 5 ,  os portugiiezes, Lc~iitlo foito grandes sacrificios 
d e  vidas e do dinlieiro, haviam i~i~tliizitlo os Iiollandezes 
uriicamentc, i posse de  I>ernambuco. No mesmo arino o 
Ilrazil t~li~\.;iilo á caleporia tle pi-iiii,ipatlo! 

E:rn I t i i ;  oa t:oIoiii~;, trriilo de  luclai roiri urna poderosa 
eccluatlrii, yiie viei-a ciii auxilio dos Iiollaiitlezes, bombar- 
deavam o Recife. O guveriio (Ia iriclLiopole legislava ! 
Ein 1647 foram por elie lomadas iiii\.iit; providericias d e  
protecção para os incligerias! 0 s  !~i.;izilciros em 1648 e 
crn gariliaram duas batallias tlecisivas e m  Guarapes. 
O govcrrio em 1649  fundara uma coinpanliia commercial, 
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qiie, n-ionopolilnndo os transportes, veiu embaraçar, e m  
l r ( , z  ilc riu\iliai., o coinmercio colonial. 

I~iiialiriciitc tini 1651 rebentou tlc. iiovo a guerra entre 
Portrigal e a 1loll;iiitla e uina esquadra foi enviada da  metro- 
polc para auxiliar os bra~i le i ras  lia sua lucta lieroica. Por 
ultimo, em 1654, com a capitulaçáo do Recife, forani 
expulsos cle todo os Iiollaritlezes da  nossa colonia e a 
Coroa recuperou a capitania do AlaranliSo, por abandono 
do seu rilliiiio dorialario. A demorada guerra tiiilia causa& 
enoimes prejuízos para o norle do Biazil e o sul tainl~em 
soífrera, porque os Iiollaiiclezes, senhores i10 mar, iriter- 
roinpiarn as relaçGei; coni o estrangeiro e impediaili a 
importação dos objecto4 necessaiios para o consumo do. 
liabilarites; o Hio de  Janeiro solrrera nienos do quc n 
Baliia, por estar numa pliase tle progresso economico mai- 
rudimentar e por ter conservado um mercatlo para os scSu- 

productos :ias ~iz in l ias  colonias hespanliolas. Mas a giici r, 
foi fei'til ern corisequencias reriiotas; tendo reçiiperatlo ;. 

sua indepeudencia pelo proprio esioi.go e lendo manifeilatl~ 
clara anlipathia pelos actos tlo govcriio portuguez, o Ui*azi 
aíhrinara a sua virilidade e a sua força e no seu sei1 
Iiavia desperlado um vago seiitimeiilo de aiiloriomia. 

Terminada esta violenta crise, o Ilrazil coiiieçou a atti.alii 
para si todas as attenções ila inetiopole, que, pela .;li . 
fraqueza marilima, tivera d e  abaiitluriar parte tlo s r i ,  

irnperio colonial. O trafico d e  negro, auirientou espantoia- 
mciite, tornando prospero o Brazil, tle quciri as coloriias 
africana.; ficaram sciido simples tlel)ciidencias. Por felici- 
datle, tarnbem, a tlescoherla das minas só muito mais tarilr 
se  deu, evitando ao paiz o ahantlorio tia agricultura pela 
exploraçâo duma riqueza mais vicLosa, mas menos solitla 
e real. 
Em 1 G j h l i e g a r a  ao Brazil o padre Antoiiio Vieira, que 

logo fu~idou uma junta de  protecsáo dos indios, organizou 



o systema dos aldeamentos e projectou occupar com as 
suas missões todo o Valle do Amazonas. Os jesuilas nào 
abandonavam o seu plmo de creararn, em pi.oveilo proprio, 
uma civilização (10s intlios. B;ilirlos oin S. I'niilo, tinlirirn 
retirado para a s  margens do Prata c tlo I'iii.ariá, para ter -  
ritorios desoccupadoo, onde, na aiiscncia dc  aulorida(le 
civil, haviam metlrado e escculuclo o seli plaiio. Na Bahia 
os jeeuitas maiit.iriliaiii-se pelo apoio rlo goverrio e da Coroa, 
mas  a progressiva coluriizaçáo 1ivi.e obi.iguva-os a rerrea- 
rein as suas arnl,igòes. Esperavain obter no norte 
exito, graças a Iialiili(latlc rlo seu novo cliefc c ao tloiiiinio 
da  Companhia sobrc o fraco D. João IV, mas a poderosa 
sociedade entrara já enl.50 no pendor da decadencia e no 
Amazorias o seu plaiio ia falhar I,ambcm. llcpois Pombal se  
encarregaria tle dar a Compaiiliia o ultimo golpe. Os colonos 
do Alarariliâo iião 1arclai.ain a revo1lai.-se contra os rnissio- 
riarios c,  em 1 G ( i  I ,  Vieira c os seus coriipaiilieiros, expulsos, 
tiriham (!e embarcai- para a metropole. 

Nos meiados do seculo x i r r  opcrou-se uma gr- lrans- 
formasáo ria agi.icul1ui.a (Ia coloriia, substituiudo-se a pro- 
ducção exclusiva (Ia cariiia a cultura tlo labaco, do algodão, 
da  hauriillia, da  canella e tla pimenla. Ao niesmo lempo ' 

as attensões dos nossos governantes vollavam-se para o 
Maranliáo c para o Ilrazil erl tiilti)i.ial, esploiaiido-sc os vastos 
sertões da  bacia do Aiiiazoiias. A bllscit tlc niiiias levava 
tambciri os paulisliis, a parlir de  1662, a irilerriarem-se 
nas regifins rle Alirias, cle \lallo Grosso e de Coyaz. Em 1 G G 5  
foi inslitilirla urna iiuva c-apilaiiia ein Jlarujú, cloaclii a Souza 
Macedo. 

Corn essas expedições coincidia a coritiiiuaçâo das bar- 
baras luclas com os indios, siislerilatlas pelas celebres 
bandeiras. Em i GG5, um tal Favilla iiiceiicliou, riuma dessas 
expedições, 800 ?nalocas, malantlo mais de  mil iiitlios e 
trazendo 400 corno escravos. 



Até 1667 a prosperidade renascente da  colonia luctoii 
sernpre corn os defeitos (Ia organização adminislraliva t 

corn a iiicapacitlatle dos furiccioriarios nomeados. Por isso 
Os rendirrienlos tla coloriia pai,l a CorOa erarn;insignificaiites 
em confi.onlo com os que eram oblitlos alguns annos arites 
I). Pedro I 1  melliorou iim pouco esla rria situação, prohiliindc 
os funccionarios publicos tle exercerem o co~nmercio. Eri, 
1669 fez-se a paz entre Portugal e a IIollaiitla, que reriuii- 
ciou a posse do Brazil, mas obteve para os scus subilito.. 
o direi10 de  ahi traficarem. 

A occupação do interior ia conliriuando, sendo avassa 
latlos e m  1 G7 1 os sertões do Piauhy e fundando-se em 1 67 í 
a capitaiiia ila Parahyba do Sul, cloatla ao Visconde d 'Ass~ca.  

ISm 1680 foram reintegraclos os jesuilas pelo goyerno 
nos seus anligos poderes ria provincia de  1)crnainbuco; 
mas na siia frente existia j i ,  clicia tlc força, a colonização 
livre, que se  encarregou de tlimiiiuir o alcance dcsla 
apparerile desforra. No mcsrno atino consliluiu-se urna nova 
Companhia coiniiicrcial para a cxplora~ão tla colonia. Foi 
ainda ern 1 (i80 que,  lendo Carlos I1 rci.oiiliecido o Riu d a  
Prata corno fronteira das possessões liespanholas e porlu- 
guezas, ht: iiiiciou a exploraçiio de Saiita Calliarina c tio 
Rio (iraride, iiilerrianilo-se os poiluguezes, por eiilrc os 
iritlios, a16 as margens do I)araiia, do 1)araguay e do 
Uruguay. 

A furitla~ào de  Compariliias ii~oriopolistas, c»ns id~ i  atlii 
c~iilào pelos gijverriaiiles rorno o nicllior meio de forric~iilai~ 
os progressos economic.~.;, não acratlava aos colonos, que 
se i-evollararn em l 6 8 i  rio Alai~arilino por esse molivo. 
Ainda quanto ao tratamento dos indio:, Iiavia clivergenc.ias 
entre os colonos e o governo (Ia meli~opolc, que teve tle 
reedilar e m  1684 as suas medidas protectoras. 

Ilm i 69 1 descobriram-se a s  primeiras minas de mel,ies 
preciosos, a cuja exploração s e  eritregaram desde logo, 



com enthusiasmo, os paulistas. .\!a4 a nova iiidustria pouco 
s e  desinrolveu a principio, pelos perigos que a cercavam 
e pela fraca reniunerafão qiie prnduzia. Em 1694 estabe- 
lecia-se em Taubaté a primeira fundição de  ouro e ate ao 
fim (10 seculo dcscol)rii ain-se todoi os jazigos da provincia 
tle Minas. 

Ein !(i95 resolveu sc submetler a republica de  escravos 
de  Palmares, a que já nos referimos. A população, rica 
em plantaçõt:~ e bem fiirtificada, contava mais d e  20:000 
Iialiilarites, 8 oii 10:000 tlos quac's pcgarain cm armas. 
.I ixhpul)lica foi vciicicla. nias luclou Iiei~oirarrienle e a 
maior parte dos negros preferiram o suicitlio ao capliveiro! 

Ao findar o seculo xvir, já ;i.; proviricias ceritraes prospe- 
ril\ram corn a euploraf.30 ,Ia.; riiirias, priiicipal~riente exercida 
pelo.; ~)niilistas, raca energica e aventurosa, gerada por 
coiiilcmi~atlos e inullieres indias, que escaparam tliiraiite 
inuilo tempo a ([iialquer aryàn o u  influencia da  metropole. , 
Corri esle IUC~O capital <Ia t1esc'ol)crta das minas acceriluou-se 
ainda mni.; a clill'ei-eiicia~lic, tlo Urazil em (luas gi.andes 
provincias: a Baliia e Pernainbuco clurn lado, S. 1)aulo e 
Rio de  J p e i r o  do outro. Ao norte B o Brazil briltianle dos 
vice-reis, o sul progritle na sombra, mas ncriliurn tlelles 
tinha sobre o outro siipreinacia mariifesla. A descoberla 
casual (Ias iriiiias pelo5 pdulisl,ls, tleteriniriaritlo uina graritle 

, affluencia tle immigrarites eiiiopeiis e fornecendo amplos 
rentlirnentos a rnelropolc, confcriu a supremacia ao Ilrazil 
do sul, sendo a capilal 11.aiisferitla da  Raliia para o Rio d e  
Janeiro. As provincias tlo norte, arliriciai:~ na sua população, 
no seu rcgimen tle traballio e na sua cultura, flcaram desde 
eiillio 401) o dominiu (Ids enriquecidas proviririas clo sul, 
mais lioiriogerieas e coherentes, mais urigiiiac~~ c rialural- 
rnerile autorioinas. 

I:iii 1 7 0 1  tl~~.cobrirarn-se novas iriirias ria provincia d a  
Ualiia i. uutras t'orani, em breve, descubei.las ein RlaLlo 



Grosso e em Goyaz. Os paulistae, jiilgando-se com direito 
excliisivo iis minas que haviam descoberlo, guerreavam 
os forasteiros, que para ellas vinham; assim em 1708 foram 
trucitlados muitos portuguezes no rio das Mortes; o que 
provocou uma severa repressão do governador do Hio, que 
siibmetteu os rebeldes. 

Em 1709 constituiu-se a provincia tle S. Paulo, com 
parte das'capitanias de S. Vicente e Santo hmaro, a ultima 
das qiiaes voltara no mesmo anno, por compra, a posse 
da Corda. Ern 1710 deram-se dois factos importantes na 
historia da colonia: o cbrsario francez 1)uclerc atacou o 
Rio de Janeiro e os paulistas expulsaram os jesuilas, 
apoderando-se das suas missões, em que dominaram os 
indios por uma religião semellianle a tlos padres, agora 
perseguidos pelos seus anligos calecliurnenos, açulados 
pelos colonos. Era no sul, como sabcmos, que os jesuilas 
tinham maior poder, porque a sua expansão durante muito 
tempo não encontrou obstaculos, por falta rle auloriciades 
civis; por isso tambem a reacção conlra elles foi mais 
intensa. Apezar destes successos- violentos, a producpão 
das minas aumentava e com ella o rendimento da colonia. 

Para a prosperidade da colonia concorriam principal- 
mente dois factores. O tratado de Methuen em 1703, avas- 
salando Portugal a Inglaterra, fizera-o participar das vanta- 
gens derivadas da preeminencia naval da sua alliada e 
permittira-lhe desinvolver tranquillamente as suas relapões 
commerciaes com o Brrtil. Em segundo logar, as minas, 
para onde agora afluiam os escravos importados, enchiam 
as cidades brazileiras do mais Pausluoso luxo. Mais do que 
a8 minas de ouro, as minas* rle diamantes, exploradas 
rudimentarmente pelos negros, sob uma vigilancia inquisi- 
torial, despertavam enlhueiasmo. A principio a explorapão 
das minas foi unicamente permittida a uma corporagão e 
sempre se procurou restringir a producção, por meio duma 



regulamenlação miiiuciosa, a fim de  não desvalorizar o 
producto; limilou se  o numero d e  escravos e a producção 
d e  cada exploração, castigou-se com a moi-te o trafico 
illegal das preciosas pedras e proliil)iu-se severamente aos 
estranhos approxirnarem-se dos campos de  tiiamantes. 

hlas no principio do seculo xvrir apenas existiam ainda 
as minas de  ouro. Abstewo-nos rle calcular a irnportancia 
tio ouro eslrilliitlo tlo Urazil, porque a Ia1 rcspcito lia 
rnuilas divei~gciicias. Alas 6 cerlo que essa exploi.ação 
trouxe ;i meli.opolc iim graiitlc cauclal tle riqueza e foi 
fertil crii corisrquciiciai. iiilportanles. Já ~ i m o s  que a cx- 
plorafáo tlas riliiias detci.minou urna faita erriigragão de 
europeus e que a ella s e  devcii o reco~ihecirnenlo da  
supremacia ilas proirincias meritlionacs tlo Brazil. A ella 
se  cleveu ainda a occiipação tlos srrlòes tlo interior e do 
sul e a aíliirnaçao maior (Ia aiilonoiiiia cle S. Paulo, ern 
r111c os iminigrdiilc~s rapirlnii~ri i l~~ s i3  iinc.ioiializavarn. Mas 
as iiiirias conli i iua~ani o antigo cni.ii(.l(5i. cli<lici.so da colo- 
nizarão do Brazil, porcliir piiia lo(l;l a pilrte onde sc cncon- 
trava ouro sc  fundavaiii povonp3c.;. rios silios mais e-tereis 
e de mais ditficil accrsao. 1;in váo >e contrapoz a esta 
tendencia a acção unificadoia da  adriiinistração, cliie no 
decurso do seculo x v i i ~  foi readquii.iiitlo para a Coi4a as 
antigas capitanias, alialidonadas, comgi~íttlas ou coiiliscadas. 
No scculo xvirr, pela expluiagáo tlas minas e pela abolição 
da  escravitlão dos iiitlios, auineritou aintla o riiimero dos 
negros imporlados; o trafico altingiu nesta epoclia pro- 
liorçóes at6 então riurica vislas; chegai-ain se  a iinpuitar 
iium anno 100:000 escravos ! 

I;iii 1 'i1 i foi enviatio um governatlor para Minas, onde 
logo se  crearain as fundiçóes, onde devia ir Lodo o ouro, 
para ser rctluzitlo a barisas, ensaiado e tinil)i*;ido, depois 
de  Ler pago á Corba o tlireilo do rjuinto; feilo isto, o oiiro 
circulava como moeda; assim as fundições eram ao mesino 



tempo oficinas e casas fiscaes, sede da fiacalizag,ão contra 
o con'trabando do ouro, severamente punido, mas que 
nunca se conseguia evilar. Mas não era o ouro a uiiica 
riqueza da colonia, cujos restanles procluctos em 171 1 
eram avaliados em 3:200 a 3:200 contos, sendo o assucar 
o principal denl.re elles. lira a agricullura quem abaslecia 
aintla o thesouro da melropole, pois o ouro exlraliido ape- 
nas valia em 171 1 uns 100 contos, de  que sb 20 perten- 
ciam i Corôa. Uma ,quarla parte r10 ren(limento do Brazil 
era absorvido pelo Estado, que a imporiancia dos direilos 
sobre os productos dessa colonia devia ainda o mcllior 
das suas recejtas aduaneiras da melropole, E todavia o 
Ihesouro real luctava com dilriculdades : ern 17 1 1 o pa- 
gamento do soldo ao exercilu eslava atrazado de seis 
mezes l 

Em 1713 foi celebratlo o lralado de Utreclit, que ga- 
rantia a Portugal o dominio sobre. as duas  margens do 
Amazonas. 

As receilas das minas cnnlinuavam a aumenlar, sendo, 
em mcdia, de 1714 a 1724, de cerca d e  trezenlos contos 
o produclo annual do quinto. Em 1716 Mathias d'hlbu- 
querque renunciou olIicialmonle aos seus direitos de do- 
natario da capitania c10 Maranlião, de faclo ja na posse do ' 
Estado, e em 17 18 foi resgatada por compra a capitania 
tlo Eapirito Sanlo. No mesmo anno o sertão do IJiaul~g foi 
constituido em provincia, fundando-se N. S. da Victoria. 
Em 1720 a proviricia ile Minas foi fundada, destacando-se 
o respectivo territorio da provincia de S. Paulo. No mesmo 
anno foi promulgada uma lei importante, a 20 de março, 
prohibindo em absolutn o embarqu>e de eslrangeiros para 
o Brazil. 

Continuou no entretanto a descoberta de novas minas e 
o rendimento do quifito de 1724 a 1734 elevoix-se annual-a 
mente a cerca de 500 contos! A exploração das minas de 



Goyaz iniciou-se em 1726 e a das minas de  blatto Grosso 
e m  1730. De 1730 a 1750 as minas do Brazil altingiram 
o seu maximo de protlucâão, chegando o rendimenlo do 
quinlo de 1733 a 1750 J a~u l l a r l a  somma annual de  
1:300 contos ! Em 1730 o poverno da  rnctropole conse- 
guira impor rinalmenre a .un aiitoridade, dum modo mais 
~ffectivo, aos indomitos paulislas. 

Mas em 1730 deu-se um í'acto ile grande importaricia: 
a descoberla d e  jazigos d e  diapantes.  J a  sa1)emos corno 
foi restringida a explora$ão desses jazigos, atlopiando os 
portuguezes a esse respeito um syslema seii~elliante aquelle, 
que os hollandczes liaviairi applicado as cspcciarii~s da  In- 
dia. Mas, ao passo que os hollandezes erraram, porque a s  
especiarias eram nl)jecto de  corisiimo geral e como taes, 
baraleando-se, vendiam-se mais e tornava-se mais rernu- 
neradora a sua producção, os poiaiuguezes procetleram 
avisadamente, porque os diamante.;, (*orno puros o1)jectos 
de  luxo, só valem pela sua rai,itlatlc, tlc rnodo que o 
aumento rapido do seu numero pode falar corn que uma 
massa maior tlelles valha rncnos tlo que valia aiitcrior- 
int>nle uma menor porção. O raciocinio e ra  lheoricamente 
exacko, mas inexequivel n;t pralica, porque cada protluclor 
tiiilia naliiral inlcresse em alargar a sua protlucgão e, 
para evitar que assim s e  fizesse, era preciso recorrer a 
uriia lyraiinia odiosa, como tle facto succ.odeu; não sb se 
tlecretou a pena tle rnorte para os conlral)andislas, como 
ainda se creou um deccrlo ern retlor (Ias minas, no qual 
só podiam conslruir casas os que fossem empregados na 
siia c~plorayão.  

18 c*lni .o cluc estas medidas violenlas não podiam deixar 
d e  einl)araçar o progresso economico da  colonia. Ao mesmo 
tcrnpo o riorlc do Brazil ia sendo descurado, o trafico 
auiiiciilava seinpre e companhias monopolistas cio café e 
do assucar iam, e m  breve, ser  constiluidas. A obra de  
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verdadeira colonização, isto é, a iniciação da  colonia a 
uma vida social mais elevada, conlinuava a ser ignorada. 

Em 1733 a sede do governo ( 1 ; ~  ~~rovir ic ia  tlo Maranháo 
foi trarisferida para o Pari .  Em 1736 corrstiliiiu~se o dis- 
tricto tle Goyaz, subordinado ao governo de S. Paulo; o 
mesino succedeu a Santa Calliarina em 1738. A organização 
adrniiiistraliva acompanliara assini a marcha da cxploraçáo 
miricira, cu,ja irnporlancia rccoiiheisia justamente. IJe 174íJ 
ciii tleanle os brilhantes tlerarn i Cor6a urna receita ariniial 
de 200 contos. Em compensaçao, a agricultura, abandonada 
pclas rnirias, apesar da  grande affluencia tle iinmigrarites, 
reiitlia menos para o thesouro publico. 

No enilunto ia-se proseguindo no resgale pela Coroa das 
capitariias doadas; em 1743 foi resgatada por compra a 
capitaiiia de Itamaraca. Ao mesmo tempo procurava-se 
remediar a extrema despopulação dos lerrilorios siliiados 
nas exlremidades tia provincia, islo E,  Parita (:alliarina, 
S. Petlro c10 Rio Grande-do Sul e o !laraiilião, iriiciando-so 
um oplimo syslema tle colonização por farnilias oii caçacs: 
e m  1747  decretou-se o transporte e a collocacão tlc ' t :O i iO  

casaes dos :\rores e da Madeira na ilha d e  Santa Catharina. 
A estes colonos, que potliam mesmo ser  estrangeiros, eram 
coiicedidos valiosos privilegiou. Foi tambem pelo systema 
d e  casaes tle emigrantes, e m  maioria idos do Alemtejo, 
quc  se  povoou o Estado do Maraiilião, o qual recebeu por 
esse facto um graricle impulso iio seu desenvolviiiicrilo 
agricola e cornmercial. Desde o meiatlo do seculo xvnr 
iniciou-se, tle resto, urna correnlc regular tle e m i g i a ~ u o  
da  metropole para o Bra~i l .  

Nos meiados do seculo xvir as lrarisacgùes entre Por- 
tugal e o Brazil represeiilavain inelatlt: do moriiiienlo 
comrnercial tolal da mclropole. Ent,rc os dois paizes o 
cominercio fazia-se por meio de esquaclras, que  ,partiam 
em periodos certos, seguindo sempre a mesma derrota. 



O pinto,  sul~stituitlo por uma capitação fixa sobre o 
numero d e  escravos einpregatlos na lavra das minas, fora 
restalielccido e atlingia o seu inaxi!no i.ericlimento em 1750. 
A agricultura permanecia, é certo. estaciondria, mas  o 
comrnercio interno deserivol~era-se,  afim tle satisfazer a s  
net-essidades tlos mineiros, e a s  alfantlegas terrestres ti- 
riliiim-se loriiatlo uriia fonte iiiiporlíiiile tle rentlimento 
para o fisco, que  so tla alfaritleg~. tle Alilias Geraes tirava 
urri lucro de  344 coiitos annuaes. 

O numero tlos funccioriarios locaes tinha aumerilado c 
e ra  rnais largarneiile relribuitlo, mas apesar disso a s  
receitas da  rnctropole cresciam constantemente. Os mi- 
neiros rnaiiclavam  ir tle I)orLugal, porque a sua natural 
prodigalidatle nào olhava aos preços, muilos tlos productos 
iritlustriaes e ate agricolas do seu consumo, o que accres- 
cia tamhcrn o produclo dos impostos sohi3e o transporte 
iiiaritimo tle mercadorias. Deste modo 1arnbr:m nâo admira 
que a mctropole lucrasse mais do que a propria colonia 
coiri a explorasão das miiias ! Ao passo que esta exportava 
lodo o seu ouro, aquella recebia (Ia siia t~oloiiia duas vezes 
mais do que produziam todas a s  provincias da rnetropole ! 
Miis a metropole pouco aproveitou tambem com csla chuva 
tl'ouro ; tudo sc  gastava em applicaçòes irnprotliic.tivas d e  
ostentação e de  luxo, mas o exerci10 c a rnariiilia quasi 
que  não existiam e a penuiia e ra  tal que, para fazer face 
a despezas urgenles, s e  teve de recorrer mais tlurna vez 
aos emprestimos ! 

Poré~n,  a prosperidade da  colonia soffreu um grande 
golpe nos meiados d o  seculo xvirr com a creação das 
cornpanliias do Grão Pará, do Maranhão e Parahyba6pelo 
inarquez rle Pombal, talvez com o intuito de tlcstruir a 
iiilliiericia cornmercial dos jesuitas. Estranha-se por vezes 
a adopção desta providencia, numa epocha em que o 
systema das companhias ia sendo abandonado por todas 



as  nações coloniaes, mas  a Hespanlia tinlia fundado pouco 
antes uma companhia monopolisla, que olilivera um hri- 
lhanle exilo, e Pombal foi scmpre grande pai,iitlario dos 
exclusivos e dos privilegias cornmerciaes: taiilo hasta para 
explicai. a promul@ção desta meditla. O que é incontesla- 
vel 6 que a medida foi ruinosa para a colonia, cuja pro- 
duciao tlestle logo diminuiii. h metropolc não sotfreu inuilo, 
apesar tia brusca diminuição do movimenlo d e  brocas, por- 
que muitos dos productos, qiie o Ilrazil imporlavtl, eram 
estrangeiros' e s6 viriliam a Portugal embarcar em navios 
nacioriaes 

Ao lado desta providericia irift:liz, rnuilas outras acerla- 
das deveu, porbrn, o Brazil ao egi.c~gio ehtu(lisla porluguez. 
Foi I'ombal qiieril proclamou ~ n a i >  iirria vez a liberdatle 
dos inclios, quem cxpulsou os jesuitas, corrio yerernos, 
q ~ ( ~ r n  revogou rnuilas concessões illegaes e fcz rcverler 
asi.irri para a Corija unia graiitle massa dt; bens e querii 
siippriiniu o vice-reino (Ia Baliia, transfei.iiido a capital 
para o Rio ilc ,lancii.o e dividindo o paiz em proviricias, 
diieclanierite sujeitas ao governo da  melropole. 

Sob o governo d e  Pombal diminuiu, porem, a producção 
das minas. O quinto de 17.51 a 1777 rendeu apenas na 
provincia d e  Minas 960 coiitos, ern vez de 1:200 contos, 
como aiiles; as novas minas de  Goyaz riunca pi.eencliei.aili 
este tlelic-il. A agricultura tani1)em não progredia rnuilo e 
tanto que em 1752 os dizirnos na Baliia eram arrentlatla\ 
pela mesma quanlia que em 171 1. 

Não se descurava no erilrelanlo a tarefa da  occupafào, 
sob as suas diversas formas. Em 1753, ao mesmo loinpo 
clucserresgatava a capilarlia tla Pai.aliyba do Sul, as cui [c> 
de  Ilespanlia e Porlugal decidiam occupar durn rnorlo 
effeclivo a r~g i i ío  d o  Prata, doniinio dos jesuitas, que 
resistiram violcritarnei!tc, ti frente dos seus indios, aos inva- 
sores das duas nações ! 



Em 1754 supprimiu-se o governo geral do Maranhão. 
15111 1755 foram iecoriliccitlos aos iridios os mesmos piivi- 
legios e direitos quc ao.; co!oiios, fic.aiiclo, poiem, sob a 
tulella de adiniiiislradores seculares, ciiicliiaiilo nào fossem 
capazes de  s e  dirigirem por si propiios. 0s novos tulorea 
não tiveram a habilidade ilos jesuilas e a rnaior parte dos 
i1idio.s aproveitai-ain a sua liberdatle para se recollierem 
aos serlões. Resulloii tl'alii o riovo auiriciilo tlo lrafico dos 
negros, exigido pelas necessidade3 da c-ullura e facilitado 
pela relaliva proximidaile (Ia costa de  i\fi ' i~d. 

J a  enlão o commercio ia senliritlo os maus effeitos da  
creação das companhias riioriol)olisla.s: o commercio do 
Para, qiie anleriorincnle accupava Lrez~ ou quatorze navios 
por aitrio, fazia-se em 1755 apeiias ~ i i  qiiatro ou cinco 
navio5 por anno. 

Em 1759 foi prornulgatla a famosa lei clc :I tlc selembro, 
que expulsou a poderosa Companhia tlr J ~ s i l s  tlo territorio 
tle Portugal e tle totlos os seus domiriios. 

Ein 1760 tleslacou-se o govcriio tlo Rio Grande do Sul 
tlo de Sarila Calhariria e ein 176 1 foi resgalatla pela CorOa 
a capi1ani:l tlos Illieus. A trarisferencia da  capiial para o 
Ilio deu-\c: ciii 1763. O Rio era- erilãt, mais central tlo qiie 
a Baliia, porqiie a occuphção nlurigdra-se para o sul, e mais 
im~)ortaiite, pela sua proximiclatle da  região das minas. 
Ern 1765 o governo portuguez recebia do Brazil, ern ouro, 
tliamanleç e outros prodyclos, cerca de  4:000 conlos 
anriuaes. O aurnrnlo cm relação aos annos arilcrioi~es riSo 
era  graride, porqiie, a par tio? progrtssos tleviclos á iiic- 

Ilioria na admiiii.;tiayáo, a suppres~ão  dos piivilegios tlos 
tlonatarios e a iiiliotliic~ão de escravos em maior niimero, 
Iiaviu a acyão tleprcshiva dos irioiiopolios e das t*onipiinliias. 

Em 1765 coiisurnava-se na coloriia a expii l~áo ( l i ) \  j i t~ui ias ,  
substituidos por padres missionarios eiiviados pelo !!o\ ci tio, 
que não souberam, porem, dominar os indios, por não 



conhecerem a sua lingua nem a curiosa e   articula ris si ma 
religião, que os jesuitas Ihes haviam ensinado. 

A escravidão attingia enlão o seti a i i p ,  mas os negros 
soffriam laes tracto5 e viol~iit-ias. I I I I O  1301 v ~ i ( ~ 4  '11 1cvo1- 

- tavam c fugiarn, internarielo-se rias florestas, ondr fiintlavarn 
qui101)tbos ou povoações, que era  necessario destiuir a 
forca. Assiiri sucrctleu com o quiloplbo da Carlota ein 
hlalto-Gi.os:o eni 1770, que ficou celebre pela Iicroicitla~lc 
dos seus elefensores c pcla crutlelissima repressào exar- 
cida pelos vencedores. Brn 1772 os escravos de  S. dos6 
do blaranhão, alliados aos intlios, atacaram a povoação, 
talarani os campos e assaltaram o forle, morrendo corajosa- 
mente depois de vc~it~itlos. 

Em 1772 o Estado tornou a seu cargo a explorarão elas 
minas tle diamantes, mas  os lucros liquidos tlimiriuiram 
por esse Facto, altingindo apenas 56 contos, isto 6, quatro 
decirnos sómeiite do que rendia anles o arrendamento das 
minas. No mesrrio anno foram sc-pai-adas e sujcilas ao re- 
ginieii coiriiiiuin as duas provincia5 tlo I'ara e tlo Mai.arilião, 
que só tlestle cnlão ficaram dep(~iitleii1es elo goveriio cen- 
tral ela cciloriia. 

De lia ~riuito cluc -Portugal afirmava os seus tlii.eilos 
sobre a colonia elo Sacramento, fuiiclada por hesparilioes ria 
margem norle elo Rio [Ia Prata, e esses clircitos tiriharn 
sielo oflicialmente i.ecorihecidos pelo rei Carlos 11 d i  I-lesparilia 
em 1680, pelos tratatlos d e  Uti~echl, de Paris de 17(;3 e 
outros. Alas os go\ci.naclores hespaiihoes nunca coiicor- 
darain com taesprincipios e insistiram em occupar parte (Ia 
coloriia cle Saciaamerito. Em 1774 um delles invadiu a colo 
nia e expulsou os porluguezes; Pombal, com o apoio cla 
Inglalerra, protestou jurrlo tlo governo ele hladritl, iiias es t r  
não o attendeu e em 1756 c i i ~ i o ~ i  12000  liorneris par Bue- 
rios-Ayred. Portugal cedeu c pelos lralados d e  Santo Ilclefoii~o 
de 1777 e do Prado de 1775 renunciou a colonia do Sacra- 



mento e reconheceu a Hespanlia um direito exclusivo sobre 
a n a v e g a ~ ã o  do Rio ila I ' i w  e tlo Ui.uguap; ein cornpen- 
sação Portugal recebeu o sudoeste do Perii, territorios a 
leste do Parriguay e a Guyana alé ao Ilio Negro. 

Nos fins do seculo xvrir corneçava a ruiria tlas rninas 
brazileiras e os mineiros, que nem gaiiliavam para o seu 
siislenlo, viain-sc iinpossibililados de  pagar á irielropole os 
iiiiposlos aniiuaes. bliiias devia scteceiilas arrobas d e  ouro 
ao lliesouro porluguez. O resullatlu fui a explosáo duma 
i.cvolla ern 178'3, tl i rigitla por Savier, o Tira-dentes, llaciel 
tlo Itiu e Frcise tle Aritlratlc e iipoiiida por alguns dos 
Iiotrieiis mais emineriles do Bixzil. A revolla foi suffucada 
violeniamente e os seus cliefes subiram ao patibulo. mas  
as i 0 0  iiirobas de ouro forain peidoatla~.  Fôra a primeira 
tcri[atiríi para a coiisecu~ão tla iritlependencia brazileira. 

Em I i !) l a CorUa resgatou por compra a capitania d e  
S. Vicente. 

A o  íindtlr o seculo xvirr o Brazil. livre ern firn tlo jugo 
das coiiipáiiliias pornbaliiias, prosperava lia agi.icullura, a 
que afiiuiam os braços, pelo abariilorio das rninas e pelo 
aumerilo continuo da  inimlgra~ão. A imporlaçáo eni Portugal 
d e  productos brazileirns orgou por 16:000 conlos rle 1796 
a 2807 e a expoi-tação corrcspondenle por 14:000  contos; 
toilavia a intlusli.ia poi.t,iigueza conlinuava decatlcrile, não 
forriecendo protluctos á siia rolonia e não aproveitniitlo as 
inaterias-primas, que ella lhe porlia ministrar 

A ruina das minas fez centir os maus efTeilos da  colo- 
nizasáo dispersa, ;i que haviiim rlatlo logar. Al~aiitlonatla a 
exploraião (Ias minas, sua uiiica razáo dc sei., muitas 
altlcias e povoacões dcsappareciam e a upulciicia succedia 
uiria completa miseria; toda a proviiicia tle hlinas apresen- 
tava rios principias do seculo xrx um aspcclo rlc profunda 
clesolaçáo e assim se  coriservou, até scr reloinatla decisi- 
vamente a obra de  cultura pelos st:~is Iiabitanles. Em 



compensação, nesta epocha, o Brazil não se resentiu dos 
males, que afligiram as colonias hespanliolas, porque Por- 
tugal, alliado da  Inglaterra, senliora (10s mares, poude 
niaiiler rcgularmenle a s  coinmuriic.ii~ões com a; siias colo- 
nias. O Brazil a16 Iiicrou coin as guerras maritimas, quc 
não o aitingiram e arruinaram as colonias assucareiras, 
suas rivaes. Ern i806 a pi.ospeiidade econoniica nada 
soffi.era e a populafão duplicara tlcsde i 77G ! 

Mas, rios primeiros arinos clo seculo xix, um aconlecimento 
inesperado veiu exercSei. uma influencia decisiva ria evolusão 
historica do Brazil. Em 1807 foi conhecido o tratado tle 
I~oiilainebleau, em que a Franca e a IIespanha pactuavain 
a parlillia e a conquista de  Portugal. Logo a 26 tle riobem- 
bro o principe regenle aiiiiunciou a sua resolução de  emigrar 
para o Brazil, cleixaritlo em Lisboa um governo iiilerino, e 
partiu a 29 de ~iovembro,  sob a protecção dunia es<luatlra 
ingleza. A fuga fora a tempo: iio dia 1 tle dezembro en- 
trava em Lisboa o exercito fraiicez de  Junot, julgando vir 
aprisionar o principe regenle ! 

D. João, aconlpanhado tle loda a familia real, tle ~nu i los  
corlesãos e empregados do paço e de  alguns milliares tle 
sul)ililos dcclicatlos, aporlou Baliia a 22 tle janeiro tle 1808 
c a 7 d e  março, ao Rio tle Jancii.0 onde estava como vire- 
rei o Conde tlos Arcos r oritlc a côrle se  inslallou. .4 emi- 
gração tia côrlc, comquanlo temporaiia, riso podia tleisar 
cle exercer lima grande iiiíliiericia nos destinos do Urazil; 
a emigracão dum rei para uma colonia e ra  um facto nuiica 
vis10 ria Iii-[oii,~. No Brazil já .;c tirilia foriiiatlo uma i ; i i n $ i  

nova especial, que aspirava rialuralineiite a ii~tl(~peritlerii.i,~, 
e I'ortugal estava longe demais e era  tleiii,i>iatlo pol)re iJiii 

Iiomens e em tlinliciro paia  poder vencer essa tentleiiiia. 
Esse estado de  espirito e r a  aiiirla apenas lalerile; nia.;, iio 
dia em que a cdrle s e  installou no Rio tle Janeiro, o l)i,azil 
poude olliar para Portugal, como oulr'ora Lisboa olliava 



para o ~ r a z i l .  Dera-se o que  Sylvio Homero chamou a in- 
ve?são braaileira: d e  1808 e m  tleante, Portugal deixou tle 
ser  para os brazileiros a sua metropole. 

' Ao cliegarem ao Brazil, D. João I V  e os seus minislros 
clt:serivolvei.ain logo uma grande aclivitlatlc. Corri effeito, e ra  
intlispensavel coriccdei. aos sul)tlilos l~razilciios, em con- 
tacto tliiecio agora com a CoiSÔn, lil)crtla~lcs, cle que ai6 
então tinham eslado privados, c era urgeiilc providciiciar, 
a fim de  que o tlirono, sem nada perder do seu brillio, s e  
poilcs.sc: atlaplar ao seu novo meio. Entrc outras iiietlitlas 
varila,jooss para os brazileiros, avullai.arri as que tcritliurn a 
(lar maior liberdade ao commercio e ciiii.ti rsL;is a que 
abriu, e m  1808, provisoriament~,  ás iiay«es aiiiigas os 
portos do Brazil; esla medida lern sido a1tril)iiitla á s  iris- 
taricias do brazileiro Silva Lisboa, mas parece que a in- 
fluencia dos inglezes foi devida principalrrierile a sua pro- 
mulga~ão.  Fosse como fosse, este diploma representou a 
liberlação, a emancipação econorriica ilo Ilrazil. Alem disso 
foi declarado livre o exercicio de qualqucr iiidustria, fun- 
dou-se um banco, nomeou-se uma cominissão consulliva 
(Ia agricullura e das manufacturas, crearain-se os tribuuaes 
supremos, abolindo-se assim a appelaçáo para Porlugal, 
eslabeleceii-se uma imprensa, abriram-se escolas, palen- 
tearam-se os sertões aos exploradores de  todo o mundo, 
construiram-se estradas. 

A emigraçáo da Corba durou mais do que a principio s e  
julgava, tanto niais que D. João VI se coiiservou no Bi.azil, 
ainda depois da  abdicação de  Kapoleão 1 ter  tornado isento 
de qualquer perigo o seu regresso ao reino. O Brazil, gover- 
nado por um soberano e por ministros, que nelle residiam, 
recebia um impulso vivificador e comecava a ter uma ideia 
nova dos seus (lireitos e da  siia irnpoilaiicia. 

Os inglezes, domiriarido iiileirarnenle o rei e os seus 
ministros, invadiam com os seus produclos o Brazil, de 
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onde expulsavam os produclos portuguezes. Em 181 0 assi- 
gnou-se urri tratado cfe commercio, escandalosamente íã- 
voravcl pura a Inglaterra, apesar.  d e  I). João VI declarar 
numa proclamação official que elle visava a augmentar a 
prosperidade do Brazil, para que esle podesse fornecer os 
recursos necessarios para segurar a defeza do Ihrono e 
manter o seu lustre e esplendor! 

Em 1814 foi ampliada a lei de  1808, permittindo-se aos 
n a ~ i o s  rle todas a s  nações a livre entrada nos portos 
1)razileiros e franqueando-se as embarcações nacionaes a 
sua sahida para qualquer destino. A Inglaterra, que tanto 
lucrava com esta nova orientação polilico-economica, inos- 
trava-nos a sua gratidão; reclamaiido para si no congresso 
de  Yienna, alem d a  Madeira, a ilha d e  Santa Calharina e 
uma estação naval na costa do Brazil! 

lsiilre os brazileirus, á cliepatla da côite pomposa e relu- 
zente, houvera uma especie cle embriaguez, mas pouco a 
pouco viram conio esses manclarins, na plirase d e  Olíveira 
Mailins, sugavarii tudo e comprehenderam que nada podia 
haver de  commum entre elles, povo viril e joven, e essa 
caniarillia desortlcnada, dissoluta e gastadora. O prolesto 
ia-se eshoçantlo e para o calar a Lei tle Iti de tlezcrnhro 
d e  1815 elevou a calcgoria de  rcirio o Urazil, que, de  
resto, ja havia sido reconhecido como tal pelas grandes 
polciicias no congresso tle Vicnna. Erri 18 1 6 complelou-se 
csin reforma, dando uni escudo d'armas proprio ao novo 
Eslado. 

Estas concessòes meramente norninaes não podiam salis- 
fazcr os I)razi!eiios, cujo tlesc.onlenlarnento sc acccnlou 
depois do desaslre do Uruguay ein 181 7. I)e Portugal J;i o 
Ijrazil estava tle faclo indepeii(lcnlc; tralava-se uiiicanieiiic 
agora cle expulsar a corte e os seus funccionaiios espolia- 
dores. Com esse fim rel,erilaram (luas revoluçòes ern 1817, 
na Uahia e em Pernaml~uco, que se  mallograram e da  



ullima das quaes se disse ter  sido cumplice o proprio 
priricipe D. Petlro; o cciilro tlo Ili.uzil, num apparerile soccgo, 
preparava coin mais scguraiiça a sua libci.layão, sob a 
Iiabil tlirecção d o  grande Jo.8 Uonifacio. 

Já por esle lernpo liiilia tlimirruido Irastaiile a imporlação 
dos escravos negros, cuja aboliçào e ra  pedida pela Ingla- 
terra, que cm 2 8 19 conseguiu cslabelecer cruzeiros para 
a capliira dos navios negreiros. Nem por isso o trafico 
desappareceu, antes refinou em crueza e atrocidades, pelo 
risco a que estava sujei10 ; o trafico toi.~iou-se niiia occu- 
pação ainda'mais vil e desprezada, ofl'erecendo os especta- 
culos mais repugnanles e barbaros! 

Em 1810 rebentava a revolução liberal em l'ortiigal, 
cuja noticia foi acolhida no ilrazil com o inais alroraçado 
entliusiasmo, e o paiz reslaura~lo começou a reclamar o 
regresso d e  D. João VI. A tal respciio levarilava-se no 
Brazil a mais confusa divergencia de  opiniões. 0. João V1, 
levado pela sua  intlolencia, queria ficar e alguns brazileiros 
appoiavam-no, receiosos de vbrem a sua aulonomia res- 
tringida pelo afastamento do monarcha; os porluguezes 
queriam regressar á palria, saudosos de  suas casas e 
esperando poder explorar melhor de  longe a rendosa colo- 
nia, e D. Pedro IV appoiava-os, sabeirdo quanto clles s e  
enganavam, mas desejoso de  ficar s6 para poder dar lar- 
gas aos seus sonhos ambiciosos. 

fio mcio destas correnles contrarias d e  opinião o rei  
liesilou vacillou e por fim D. Pedro, a frente da guarnição 
tlo Rio, obrigou-o a riomea.10 regente e logar-tenente nos 
Brazis e a cmljaicar para a Europa e m  C t i  tle abril de  1821. 
I). Pe(1i.o ficara, pois, só, tralaritlo loco d u  promulgar varios 
decrelos de  natureza atlrnii~istrativa. Ao mesmo tempo os 
separatistas começavam a lisongea-lo e a irritação crescia 
no Brazil corn a crise financeira, que se  seguiu a partida 
do rei e dos corlezãos, que  deixaram irinurneras dividas e 



os cofres publicos vazios, e com a tendencia das curtes, 
que se ia ja esl)oçando, para reduzirem novamente o Brazil 
ao scu estado de colonia. 

Em setembro clc 1882 a c a b a ~ a  a regencia de D. Pedro 
c as cortes exigiam que elle ~ i e s s e  para a Europa. O re- 
gente vacillava ciilre o seu dever de  obediencia e o dever 
de  salvar o Ilrazil tla polilica mrsquinlia das rortes, junto 
á siia anil)iy50 pessoal; iio tlr!trelanlo ia proniulgando me- 
didas cle franca reacção politica contra as determinações 
clo goverrio de  Lisboa. Nestas cii~cumslancias o partido 
separalista manifestou-se abertamerite no Brazil e em dezern- 
bro d e  1821 o governo de  S. Paulo pediu, numa represen- 
tação ao priricipe, que licasse para defender o Brazil, não 
(10 rei, rnas das c61 tes. Todos ou quasi totlos os brazileitos 
se declararam separalistas; as guarnições portuguezas do 
llio, (Ia llaliia e cle I>ernaml)uco pegaram em armas para 
sulfocar a revolla, mas foram obrigadas a embarcar. No 
seio desta agilayâo, I). Pe:lro foi uni jogiicle 11;~s rriàos dos 
pai.liclos ti.iiimpliaiilt~s : em maio foi clcclai~atlo defcrisor- 
perpetuo tlo Brazil. Convocara-se um congresso nacional, 
que volou no Rio tle 1anaii.o a constituição pulilica do novo 
15slatlo e, erri ou1ul)i~o de IH", D. Pedro proclamou se  im- 
perador do Ilrazil. 

Portugal, mais pobre e menos povoado do que a sua  
coloiiia, riso poiitle liirlar conlra ella e teve de  acceilar os 
factos coireuinados, que Ilie roul)avarn o rnellior (10s seus 
tloit~inios do ullramar. Assim o Hrazil tornou-se indepen- 
derilc sem al)alos, nein [iei~turl)ayÜcs; começou eiilão para 
ellc uma e ra  nova, que fica fora já do quadro dos nossos 
Irubalhos. O Brazil, tliz Leroy-Bcaulicu, separou-se de Por- 
tugal como um í'i.uclo maduro se  separa da  arvore, sem 
esforço, nem cuslo. 

Nas, ao fechar-se a era  da sua vida colonial, havia n o  
Ilrazil 800:000 colonos de  origem portugueza, que fallavam 



a liiigua e cclnservavam a civilização da metropole; os 
mesliços, os iridios e os escravos lambem linham sido quasi 
assimilados pelos seus coloiiizadores. Por isso, as relações 
enlre os dois paizes scmpre persietirarn intimas e cortliaes; 
aiiitla hoje o Brazil é para I'orlugal um dos prinripaes mer- 
cados cornrnerciaes e o logar preferido pelos seus emi- 
grantes, que nelle encontram uina segunda paliia. 

Critica da colonização portugueza. - O syslsts9na admi- 
~zistl-ativo. - Dois systernas geraes teem sido empregados 
na coloriização: o da penetração pacifica e o da conquisla 
militar. O primeiro inicia-se pela fixação na colonia de 
cultivatlores ou negociantes, sem inlervenção do Eslado; 
esle abandona a empreza, se fiir mal siiccedida, ou amplia 
o seu imperio ás regiões ja occupadas, se o exilo tiver 
coroado os esforços dos parliculares. No segundo caso a 
nação inicia a obra colonial pelo envio doa seus soldados 
e marinheiros para as iiovas regiões e depois chama para 
eslas os agricultores e os comrnerciariteç ; es le  processo 6 
iiaturalmente mais incerto e arriscado do que o anlerior. 
Foi elle todavia o sgslerna sempre seguido por l>ortugal e, 
em geral, pelos povoa latinos, sendo o systeina (Ia peiie- 
tração pacifica, em regra, adoptado pelos aiiglo-saxonios. 

O lypo de organização administraliva colonial, primeiro 
usado pelos porluguezes, foi um typo feudal - o das capi- 
tanias - porque era o que melhor se harmonizava com as 
teiidencias dos governanles da epocha, doininados ainda 
pela4 tradições arislocralicas. E comludo já  nessa data 
semelliaiile regimen se enconlrava em contradicção com 
as leis do reino, designadamente com a Lei Mental de 
D. Duarle, que visava a fazer voltar a Corda os bens por 
ella doados com pouca prudencia, em epochas de crise. 

Dizemos que as capitaoias eram um regimen feudal, 
porque, como vamos vBr, aos seus titulares pertenci&m 



hereditariamente quasi todos os direitos de soberania. As 
capitanias constiluiam-se por meio duma carta regia de 
doas20 e tluin í'oral; a primeira apenas estabelecia a legi- 
tirnidatle cla posse e os direitos e privilegias dos doriatarios; 
o segurido era urn contracto emphyleulico, em virtude do 
qual se tornararn tributarios perpetuos da Corda e dos 
donatarios os solarengos ou colonos, que recebiam lerras 
de sesmarias. Vejamos pois quaes eram os direilos, que 
assistiam a cada um dos membros desta hierarchia: Corua, 
donatario e colonos. 

A Corda, como já dissemos, cedia quasi todos os seus 
direilos soberanos sobre o territorio da capitania, conser- 
vando apenas como que um direito de prolectorado sobre 
ella, em troca do qual cobrava certos impostos, ficando a 
seu cargo as despezas do culto. Os tributos, que ficavam per- 
tencendo a Coroa, eram os direitos das alfandegaa, o mono- 
polio das drogas e especiarias, o quinto dos metaes e 
pedras preciosas e o dizimo de todos os tributos. Alem 
dos empregados encarregados de cobrar ou de fiscalisar 
a cobrança dos tributos regios, nenhum outro funccionario 
publico residia permanentemenle junto dos donatarios. 

Os doriatarios, instituidos heredilariamente, tinham a 
faculdade de:  fundar villas, conceder-lhes foraes e nuinear 
os respectivos administradores e empregados; nomear alcai- 
des e tabelliães; julgar feitos civis e criminaes, em que 
sO Iiavia recurso cliiando a pena imposta fosse a moi.le ou 
a mutilasiio; curiliecer (Ias appelaçòes e aggravus tloa juizes 
das capilarlias; elaborar a lista dos eleitores dos juizes e 
ofiiciacs ilos corisellios; fazer concessões de terras; tornar 
indios caplivos; cobrar impostos; commandar as forças 
militares da capitania; monopolisar o estabelecimento de 
moinhos, o aluguer dos fornos de pão e a venda do sal 
por um certo pi.eço. Alem disto, da~a-se coulo e homizio 
na8 capitanias a todos os criminows, 



Os -colonos eram divididos em tres classes : - fidalgos, 
peõcs e gentios - assistindo-lhes o direito de : possuirem 
sesmarias, sem pagarem outro tributo, alem do dizimo: 
ficarem isentos dos tributos, não mencionados na carta de 
doação ou no foral; terem garantida pelo donatario a posse 
das suas lerras; poderem exportar produclos para Portugal, 
sem pagarem direito algum, fbra a siza no caso de venda, 
receberem livremenle productos do reino, sal\~o quando 
importatlos em navios estrangeiros; commerciarem livre- 
mente com os habitantes, ainda doutras capitanias, e exclu- 
sivamente com os indigenas; e não serem perseguidos na 
capitania por crimes anteriormente commetlidos. 

Conhecicla a organização interna das capitanias, não 
podemos deixar de estranhar a sua adopção numa epocha, 
em que ja tão claramente se mariifestava a tendencia para 
extinguir os antigos direitos dos senliores e das corporações 
privilegiadas e fazer concentrar todos os poderes nas máos 
dos reis. Em Portugal, ao subir ao throno a dynaslia de 
Aviz, já  se acliava travada a lucta entre os interesses da 
realeza e os da aristocracia e esla era atacada precisa- 
mente na sua fonte principal de força e de prestigio: a 
propriedatle territorial. I). João 11, fazendo concessões novas 
de terras aos nobres, reanimava as suas asperaçks, 
punha de parte as leis do reino e discordava das ideias da 
epoclia. 

Mas tudo isso se fez por se julgar que a concessão de di- 
reitos soberanos era o melhor meio de impulsionar a colo- 
nização e de vencer as difficuldades a ella inhcrcnles, 
mbrmenle em territorios desoccupados. O raciocinio não 
cra infundado e Lanto assim que em epochas mais recentes 
os Estados colonizadores, para pi-ornoverem e fomentarem 
a colonização, tiveram de recorrer a instituições seme* 
lhantes as capilanias, comqiianto juridicamente deaprovidas. 
de caracler feudal; referimo.nos tis companhias das Indiaq 



investidas de poderes soberanos, de que a Hollanda e a 
Inglalerra fizeram uso para a fundação dos seus imperios 
coloniaes. 

O syslema das capilanias foi primeiramente usado com 
pleno exito nos Açores e Madeira e ampliado depois a outras 
colonias, a S. Thom6, a Cabo-Verde e ao Brazil, como já 
sabemos. No Brazil a vitalidade do syslema foi tal que elle 
persistiu ate quasi ao fim do seculo xvrr, comquanto as 
ultimas capitanias creadas tivessem lido um fraco exito e 
unia epliemera durafão. Nota-se aqui todavia bem clara a 
coexistericia da fhrrria feudal com a fbrrna monarchica, 
concrclisatla ja lia iristiluição do governo geral do Brazil. 
As primeiras capilaiiias foram iiisliluitlas, não pelo rei, mas 
pelo grão-mestre da ordem de Clirislo; em tudo se asse- 
meltiaram, porem, as capitanias depois directamente fun- 
dadas pela Coroa. 

Os desmandos e os confiictos, que caraclerisaram a 
decadencia do systema feudal europeu, reproduziram-se no 
regimen das capitanias. Em cada uma dellas se notou uma 
profunda degenercscencia material e moral, em que, a 
exploração brulal do escravo'eni terra, correspondia o 
contrabando e a pirataria no mar. Entre os (lonatarios 
havia constanles invejas e rivalidades, os colonos soffriam 
abusos de poder frequentes, o vicio dominava a população 
e fazia-lhe pertlci o sentimento da sociabilidade e do res- 
peito a ordem Icgal, emrim, profuiitlas Iiictas ~ u r g i a ~ n  i1 

catla passo entre os donatarios e os iepi~eseiilarites tia 
Igrt~ja, unica eriliclade iiio sujeita ao seu potler. Os proprios 
capilàes ,não lucravani coiii o systema, poryuc a tarefa era 
superior ás àiias forças, e muilos a abandoriaram, exhaus- 
tos e arruinados, clepois de longas luctas e de graves 
desastres. 

Tornava-se pois necessario remediar a tantos males e 
acatar a lei suprema da evoluçiio historica, reformalido B 



administração colonial e harmonizando-a com a situa~âo 
polilica da Europa, ja caracterisada pela reacção centrali- 
zadora, unitaria e al~solutisla da realeza contra a dispersão 
federativa do feudalismo, como justamenle nola o Dr. Izidoro 
Marlins Junior. 

A estas causas, que levavam á transformação do regimen 
administrativo, juntava-se lambem o receio e as crises cau- 
sadas pelos attaques dos francezes e hollandezes. Já desde 
os principios do seculo XVI alguns funccionarios regios 
linliam sido estabelecidos nas capitanias, restringindo assim 
os poderes dos respeclivos donatarios. No reinado de D. Ma- 
nuel insliluiram-se ouvidores e promotores da justiça ou 
inquiridores, com attribuiçóes semelhantes ás dos funccio- 
narios judiciaes da metropole, cuja nomeação carecia de 
ser confirmada pelo rei. 

Nalgumas capitanias creararn-se ainda os corregedores, 
incumbidos de representarem o rei e de reprimirem os 
abusos de poder dos donatarios e dos funccionarios destes; 
D. Jo2o 111 (leu iiiaior efficacia a esla magistratura, nomeando 
legislas para a desempenliarem, em vez de nobres, que, 
como ate eriliio linha succedido, eram sempre muito favo- 
raveis aos doriatarios. Em breve, foram ampliadas, na ordem 
administraliva, judicial e mesmo fiscal, as altribuições dos 
corregedorey, que ficaram sendo quasi verdadeiros gover- 
riadores civis. 

Ernfirri, a reacção centralizadora consummou-se pela 
consliluiçáo de delegados immetliatos do governo da  me- 
tropole, com amplas fuucçòes executivas e judiciaes, su- 
borcliiiados a um governador geral em cada colonia, auto- 
ridade suprema, reformailora e organizadora. Assim se ia 
iransplantando para as colonias o imperialismo dominante 
na metropole. No fim do seculo xvir estava consummad8 
a evolução centralizadora; havia ainda, A certo, (lonatarios, 
ma3 estes achavam-se reduzidos B situação de proprletarias 
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prediaes, gerindoq& negocios locaes, mas sujeitos aos 
governadores, .Esta trafisformaç60 administrativa foi quasi 
sempre benefica, por vir pôr cobro aos abusos, a que dava 
logar o systema (Ias capitanias. 

Mas fundarnentalmenle a nossa admiriistração foi sempre 
detestavel, eivada de defeitos e de erros. Procuraremos 
indicar .a traços largos os seus principaes elementos de 
clecadea,cia. Em primeiro logar, os funccionarios eram 
substiluidas de tres em tres annos, porque se receiava 
que adquirissem um poder exceesivo, que os levasse a 
insubordinarem-se contra a CorOa. Deste modo, 4 claro 
que os funccionarios nunca cliegavam a conhecer bem a 
colonia, nem a interessar-se por ella. S6 no tempo do 
marquez de Pombal se determinou que os governadores 
podessem coriservar o seu cargo, emquanto estivessem 
aptos a bem o desempenharem, e alguns houve então que 
se dedicaram sinceramente ás respectivas colonias e nellas 
fizeram obra util. 

Mal bem mais grave do que este, era a ilesmoralização 
dos funccionarios, quasi todos venaes e concussionarios, 
que só viam nas~colonias um meio de se enriquecerem 
promptamente. A industria, o commercio e a navegação 
pagavam na India taxas onerosissimas, de que s6 uma 
pequena parte chegava a nietropole, ficando o resto nos 
cofres dos vice-reis e dos seus subordinados. O roubo 
tinha a maior diversidade de formas e de processos, mas 
era de pratica geral e correnle. A exploração das riquezas 
coloniaes a todo o custo e por todos os meios constituia 
a exclusiva preoccupaçâo dos funccionarios publicas. De 
resto, as iniquidades e as improbidades eram por todos 
admittidas, quando com ellas tambem lucrava a Coròa; 
Martim Aflonso de Souza, servindo de arbitro entre dois 
principes, decidiu a favor dum dos contendoree, que lhe 
dera a elle dinheiro e Corba terras; o mesmo Martisi 



Ahnso, subornando um creado, apoderou-se dum thesouro 
dum principe, de que guardou uma parle, mandancl~, o 
resto ao rei! Os governadores deixavam sempre dividas, 
que só muito tarde eram pagas pelos seus successores; 
os credores do Estado s6 recebiam o seu dinheiro, asso- 
ciando-se a algum favorito do vice-rei, que comprava uma 
divida por 2:000 ou 4:000 pardáos e fazia pagar depois 
por ella 10:000 ou 15:000 pardáos- Os proprios juizes não 
escapavam á corrupção; a justiça na Jntlia era quasi sem- 
pre venal e ruinosa para as partes! 

. Os governadores eram pouco instruidos e os seus su- 
bordinados ainda menos, sendo poucos naturaes de Por- 
tugal, onde, de resto, o nivel da cultura era tão pouco 
elevado. Os funccionarios nascidos nas colonias, onde não 
havia escolas e raros eram os livros, não sabiam, nem 
podiam saber cousa alguma. No recrutamenlo dos funo- 
cionarios eni nada se altendia á sua competencia; o rei 
ou o vice-rei distribuiarn os cargos pelos seus protegidos, 
não se dando nunca a promoção a um logar superior a 
um funccionario inferior, que se houvesse distinguiùo. Os 
vice-reis mais probos, como Garcia de Noronha e D. João 
de Castro, levavam comsigo um longo cortejo de parentes 
e amigos, a quem arranjavam collocação. Os juizes eram 
jovens, que tiriliam apenas terminado os seus cursos, sem 
autoritliitle, sem conliecimentos e sem pratica. Mais tarde 
os logares tle atlmiriistrasâo foram postos em praça, porque 
os seus tilulares defi.auclavam a fazenda, cerceando-lhe 
muito os seus rendimentos, e esta procurava assim in- 
demnizar-se. claro que com um tal regime11 o recruta- 
mento não era mais perfeito. Philippe I11 supprimiu este 
uso de vender os cargos, porque se dava por elles mais 
clo que o seu rendimento presumido, o que prova bem 
como elles eram apro~eilados I 

A indiacipliaa tamlem foi um doa grande: males da 



nossa administração ultramarina. Os funccionarios, per- 
tencendo em grande parte a alta nobreza, e nomeados 
por infliiencias de corte, pouco respeilavam os seus chefes. 
Tão grantle era este desrespeito que em 1554 chegou a 
haver guerra na India entre governarlores. 

Prejudicialissin~a foi tambem a reunião de fiincçfies pii- 
blicas e de altribuiç6es coinmerciaes nas mesmas entida- 
dcs. É certo que os funccionarios s6 podiam commerciar 
legalmente por conta da Corba, mas esla disposição nunca 
foi acatada. Primeiro foram os governadores os unicos a 
detlicare~n-se ao commercio, depois seguiram o seu exem- 
plo os reslanles fuiiccionarios e tarito uns como outros 
uzavam da sua autoridade para aumentarem os seus lucros. 
Nesta pratica do commercio pelos funecionarios era fre- 
quenle a violação dos monopolios regios, pois, recebendo 
elles como remuneração pequenas quantidades dos objeclos 
monopolizados, difficil se tornava averiguar, quando pos- 
suisem taes objectos, se provinham dum abuso ou dum 
ganho legitimo. Tão grandes eram estes abusos que, quando 
o consellio das Indias iristiluido por Philippe 111 em 1604 
quiz reformar a adrriinistraçâo da colonia, nem sequer 
tentou pôr-llies cobro, deixando aos governadores a facul- 
dade cle exercerem e de regulamentarem o commercio 
na sua colo~iia. 

O clima enervante da Iridia e a vida molle e luxuosa 
da societlade oriental exerciam tambem uma influencia 
depressiva sobre os portuguezes. 

Os abusos e os erros notavam-se em todos os graus 
da hierarcliia administrativa. Os governadores, dispondo 
duma autoridade desprovida tle fiscalização, aproveita- 
vam-na em seu proveito, opprimiani os colonos e os indi- 
gerias, envolviam-se em conflictos escandalosos com os 
seus subordinados. De resto a area, em que os governa- 
dores exerciam os seus poderes, era. de facto bastante 



limitada; na India. o governador governava Goa e alguns 
estabelecimentos da costa de Walabar, centralizava as re- 
lações commerciaes dos dilfererites postos com Lisboa, 
dirigia expedições militares e transmitiia as ordens reaes, 
mas não tinha intervensão effecliva na direcção dos esta- 
belecimentos mais afastados da capital da colonia. Dava-se 
assim uma grande fraginentasão de autoridade, visto não 
haver um poder central bastante forte para uiiiricar ,todas 
as partes da colonia. I). Sebaslião procurou remediar estes 
males, creando os tres governos geraes tle Moçambique, 
Goa e Malacca, mas esta organizarão teve uma duração 
ephemera. 

Já pela falta de autoridade, já por connivencia em 
identicos abusos, os governadores abstinham-se de repri- 
mi~ o procedimento muitas vezes censurarei dos seus su- 
bordinados. O proprio D. João de Castro foi tolerante para 
com os fuoccioiiarios culpados de coiicussão! 1). João I11 e 
D. Sebastião mulliplicararn os regulaineiilos e as penas, 
com o liin de obslarem aos abusos arlrninistrativos, mas 
estas medidas eram mal applicadas e disso davam o 
exemplo os proprios reis, que nalguns casos as derogavam 
para favorecereiii prolegitlos seus. 

Ao governo tla inelropole não deixava de caber tambem 
alguma resporisabilidade nos males da administração ul-  
tramarina. As suas ideias eram tão estreitas, que aqiiila- 
tava, em regra, o inereciiiieiito dos governadores pelos 
rendimentos, que, SOL a sua direcção, a colonia dava para 
a CorOa. E, quaritlo parecia revelar o desejo de crear unia 
administra~ão forte e valiosa, tornava iinpossivel a salis- 
facão delle por se recuzar a todas as despezas para isso 
necessarias. Por outro lado, ou o rei ou os conselhos por 
elle ihstituidos ernbaraçavarn a cada passo a accáo dos 
governatiores, intromettendo-se na soluyão dos mais se- 
cundarios problemas adminislralivos. O proprio rei, cor- 



respondendo-se directamente com empregados subalternos, 
dava-lhes azo a queixarem-se e a insubordinarein-se contra 
os seus cliefes. Emfim, s6 o governo da melropole era 
rcsponsavel .pela ma escolha dos atlminislradores das co- 
lonias. 

A propria magistratura, sobre a qual o rei conservava 
a acção disciplinar, dava o exemplo do desrespcilo e (Ia 
revolla contra os governadores. Os juizes luclavam com 
difficuldades pelo seu pequeno numero e pelas restricções 
impostas á sua competericia, mas, na maioria dos casos, 
eram ignorantes e Yenaes. O clero, numeroso e influente, 
dominando o vice-rei e os altos funccionarios, lendo maib 
ascendente sobre os indigenas do que as proprias auto- 
ridades civis, inlrometlia-se com frequencia na adminis- 
tração, aumenlando a sua desordem e os seus abusos, 
e tornava-se por seu lado culpado de irregularidades 
graves. 

Caractev wligioso. -- Teem pretendido exaggeradamente 
alguns aulorcs encontrar no inleresse da religião a causa 
determinanle da colonizayão poi-lugueza. Já vimos que, 
alem desse, a outros intuilos obedeceu a nossa expansão 
ultramarina, mas não ha duvida que o espirito de prose- 
lylisrno teve nella urna gi.aride acçáo. 

Em Porlugal, mais talvez tlo que em quasi todos os 
outros Estados, estabelecia-se, ao tempo dos nossos des- 
cobrimeritos, uma ligação indissoluvel entre o calholicismo 
e a civilizafão; a pratica da religião chrislã era conside- 

. rada como bastando por si s6 a transformar completamenle 
as ideias e os coslumes dum Iioiricrn, fossem quaes fossem 
os seus anlecedenles. Corivei.litlo, o iiitligena ficava logo 
civilizado e assim pela evangelizaçào procurava-se consli- 
tuii uma sociedade baseada nos preceilos da religião 
calliolica, em que se confuridiriarri todos os Iiabitantes da  
wlonia, immigrantcs ou colorios e incligenas. A esle con- 





Com effeito, imperou desde o principio nos portugueze.: 
a ideia da explorqão commercial das terras descobertas, 
o que se accenluou com o crescente progresso tlas expe- 
digões marilimas; no peito dos valorosos combatentes 
junlavam-se aos sentimentos do arnor palrio o impulso 
forte da cubiça. Desde as primeiras leis, que em materia 
colonial se promulgaram, resalla nitidamente o desejo dos 
governaiites tle tirarern o maior lucro possivel tlo com- 
mercio com os seus novos tlominios. E o mesmo siiccedcu 
sempre; toda a pulilica e toda a administrasão portugueza 
foram informadas por esles dois criterios: assenhorear-se 
do cornmercio do Oriente e torna-lo o mais producii~o 
possivel. Foi esta a razão do erro dos porluguezes em 
descurarem os progressos da agricultura e da indusiria 
coloniaes, não vendo quanta vantagem haveria em transfor- 
mar as suas possessões em outros tantos mercados da indus- 
tria metropolitana. Na verdade, o coinmercio era de mais 
facil exercicio e de rendimento na apparencia mais avultado. 
A este modo tle encarar a colonizagão foi devida a preemi- 
nencia dada a India sobre as-demais colonias nacionaes. 

Desejanrlo explorar commercialmer~te as suas colonias, 
não potliam deixar de se guiar os porluguezes pelas ideias, 
que ao tempo eram correntes sobre o assumpto. O systema 
colonial de todos os Estados europeus foi mais ou menos 
lit~eral, consoanle a maior ou menor illustração das melro- 
poles, que o empregavam, mas sempre se deixou infliicririar 
pela politica de odios e dc rancores, que dominava na vida 
inlei nacional. A Hespanlia e Porlugal caracterizavam-sc pelo 
seu regimen economico e polilico restriclivo t?m excesso; 
por isso, esses dois paizes foram os vcrtladeiros funcladores 
e os mais i-igidos seguidores clo syslcina colonial. 

Seguindo, pois, a politica commci~cial tle Yenezii, trata- 
ram as porluguezes de monopolizar em seu proveito lodo 
o trafico com o Oriente, o que; a principio, conseguiram 



por completo; o monopolio e ra  o unico regimen commercial 
admiltido nestas epocas d e  ignorancia economica. Deste 
modo Portugal ficava sendo o intermetliario (Ia Europa e 
da  Asia, auferindo os respectivos lucros, que iargamente 
o deviam enriquecer. Foi infelizmente um erro  grave, que, 
danilo a mctropole uma opulencia apparerile, esgolou no 
fiiiido a vitalidade de  Portugal e apressou ,i sua tlecatleiictia. 

Foi de  Iiarrnonia com este conceito moiiopolisla qiic, por 
axemplo, o infaiile I). II~nrirlue foi reconliec*i~lo corno pro- 
prietario do corninercio cla Guiné, que s6 potlia ser exercido 
por qiiem delle ou da  ortlern de  Clirisio olilivesse a com- 
petente aulorizdção. De mais o comrneicio colonial era  
exti.aorctiriai.iamenle reritloso, pois rios paizes d e  civilização 
irrferior não lia preços l i~atlos e facilmente s e  obleem pro- 
tluclos d e  grande valoi- ern tiboca doulros cle infirria impor- 
la~icia;  é claro, poritrti, que laes lucros tlcuapparecem com 
a concorreiicia e tl'ahi virilia, portanto. urri novo argumento 
cm favor tlo monopolio. O monopolio comniercial data (10s 
nossos primeiros clescobrimentos; foi cslabelecirlo logo que 
Antão Gonsalres e Nuno Trisláo encontraram liabitanles ao 
sul do cabo Uojador (1443). 

Juridicamente Porlugal fiinrlava o seli (li reito a insliluição 
do monopolio do commeicio orienlal no seu lilulo d e  desco- 
bridor do novo caminho inaritimo para a Iiitlia. O maior 
poderio da  epoclia, a Santa Sé, sa~iccionara cni certo modo 
estas prelensóes pelos direitos, concerlitlos a Portugal sobre 
a s  terras, qiie clescobrisse nas I~ullas iIc Xi~to 1V e dr 
Aléxandre V I .  Por muilo tempo 1,ambein os outros Rstados 
europeus se  al~sliveram tle coriteslai. a legilimidade do 
referido monopolio. 

Ile harrnonia com o systema mnnopolisla vigenle, não 
40 loi.aiii pi.oliibidoç de ir  á s  colonias os navios estrangeiros, 
corrio aiiicln s e  prohibiu aos navios porluguezes que para 
ellds transporlassem estraiigciros. A sanccão rle lal dispo- 
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sição era a pena de morte para os infractores! Não datam 
todavia estas disposições do inicio da nossa colonização; 
a principio os estrangeiros foram equiparados aos portu- 
giiezcs, mas, ern virtiide das queixas dos negociantes portu- 
giiezes nas cortes de Coimbra de 14.81, D. João I1 mandou 
saliir (Ias coloni:i< rio prazo tlum anno todos os estrangeiros 
não munidos cle licença especial, accedendo parcialmente as 
reclama~ões dos seus subdilos, que pediam a promulgação 
de egual medida para todo o reino. Quando se descobriu 
o carniriho maritimo para as Indias, julgando-se o capilai 
nacional insulliciente para a sua exploração, perrnittiu-se 
novamenle aos estrangeiros o exercicio do commercio 
colonial, cliegantlo-se a constituir com esse fim uma com- 
pariliia de riegociantes florentinos. Mas, quando, depois tio 
regresso de Alvrircs i:abral, o avarento D. Manuel vili como 
era lucrativo o cornmercio oriental, de novo se inliibiram 
os estrangeiros, salvo rarissimas excepções, de traficarem 
com a Iiidia. As disposiçcíes referentes ao exercicio do 
commercio pelos estrangeiros applicavam-se tambem nas 
colonias africanas; apenas os castelhanos eram admitlidos 
em Marrocos e nas illias tle Africa e os estrangeiros catho- 
licos no Brazil. Alas tão restrictivas normas foram frequentes 
vezes violadas; os normandos e brelões e mais tarde os 
inglezes commerciaram largamente nas costas africanas, o 
que molivou algumas reclamações diplomaticas do governo 
porluguez. 

Mas iião eram so para os estrangeiros as restricçõcs 
dccreladas; existiam outras lambem para os portuguezes. O 
commercio da India estava lias mãos da Corda, não podendo 
ninguem exerce-lo sem uma licença desta, que, alem disso, 
ainda reservava para si os ramos mais irnporlantes (11, 
trafico, beni como a direcção o o ctoinmando da armada 
destinada aos lransportes. Assim procurava o Estado tirar 
a maxirna utilidade do commcicio colonial, nem as colonias 



s e  comprehendiam senão como estabelecimentos rlestinados 
a serem explorados pela ineti-opole a scu 1)cl-prazer e em 
seu exclusivo proveilo. Kão se uzaram todavia enlre nós, 
senão muito mais tarde, as coiripanliias de  commercio 
privilegiadas; o r~ioiiopolio pouco appai,erile tirllia comludo 
a mesma existencia real, que Iiaveria tido em tal reb' 71me11. 

Para a Cuiné não existia oficialinenle o inoriopolio mer- 
canlil, mas  procurava-se de  facto loiiiar impossivel o 
exercicio do cornmercio aos particu1ai.c~. O monopolio da  
Corôa abrangia o cravo, a canella. a noz rnuscatla, a seda, 
a laca, etc. e applicava-se tanto ao commeicio entre a 
metropole e as colonias, como ao coinmercio irilerrio deslas. 
Depois d e  1641, vendo que lhe era  irnpossivel explorar 
com vantagem os antigos monopolios cla Coroa, D. João 1V 
aboliu-os, salvo para a canella, mas pouco depois a Coroa 
substituiram-se nalguns pontos as coinpanliias e conser- 
varam-se sempre rnuitas ieslricgões á libertlade do com- 
inercio. 

O governo portuguez impunliu o seu r~ioriopolio com- 
mercial lambem a9s principes indigenas, cpe  se  ol)iigavarn 
por Iralado a só venderem os seus produclos ao dito go- 
verno, mediante um preço clelermiriado. Subsistia 1aml)ern 
o rnonopolio no mar, em que não poclia navegar niiiguem 
sem licensa dos portuguezes, sob pena de  ser tido por 
pirata. 

Nem só á Coroa eram concedidos monopolios; outi~os per- 
tenciam aos governadores e altos funcrionarios e, tle facto, 
estes apoderavam-se ainda dalguns ramos de  comiriei.cio, 
que legalmente deveriam pertencer aos parliculares. 

O respeito pelas disposições reslriclivas do exercicio do 
commercio e ra  assegurado por saiicp5eu severas. 11icori.iam 
em pena de morte os que traficavaiii sem licença regia e 
outras penas, sempre graves, se applicavam a qualquer 
infracçáo dos i~egulainenlos em vigor. Para os estrangeiros 
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contraventores das normas legaes, já sabemos tambem 
quanto era dura a repre~são. 

Um outro principio restrictivo do commercio foi seguitlo 
pelos portuguezes: o de limitar sempre as imporlações de 
produclos do Oriente na Europa, de modo a manter a 
otferta inferior a procura e, porlarito, os preços sempre 
elevados. Desia forma os lucros são exorbitantes em propor- 
çáo das despezas feitas, mas podem nào ser, em absolulo. 
muito elevados. Foi isso o que escapou aos portiiguezc~.;, 
como, em geral, a totlos os povos sem grande expeiiencia 
commercial: náo viram que era melhor obter uni lucro 
mediocre numa operação indefinidamente reproduzida do 
que obter um grande lucro numa operação sb raras vezes 
elfectuatla. Foi por isso que as relaçõeq cornrnerciaes entre 
I)ui.lugal e as suas colonias nurica tiveram o desinvolvi- 
rnenlo, cliie a extensão destas purccia piomelter. Al~urida- 
vain eni vão as mercadorias e QS capitaes, os portuguez?~ 
nunca permiltiram que se aumentasse e lprriasse inais ire- 
quenle o seu transporte. 

Para facilitar a respectiva vigilancia, c*erilralizava-se o 
comrnercio nas colonias, creando-lhe assirii novos emba- 
raços. Os productos con~entra\~am-se primeiro em Mosarn- 
bique, hlelinde, Ormuz, hlalacca e dacau, dahi seguiam 
todos para Coa, d'onile vibham para a Kuropa. Deste modo 
neiiliiim porlo do Oriente, aleiii de Goa, tinha relafles 
direvlds com a melropole I 

0 s  portugue~es monopolizarani lambem o commercio 
interno da India, cujo rentlimeiito era importanlissimo! 
Só elles podiam ell'ectuar trocas entre os seus diversos 
estabelecimentos do Oriente. 

Escusado é quasi accentuar que a India constiluia LI 

centro exclusivo clo nosso commercio colonial. O Brazil .u 
niais tarde se desinvolveu e na Africa, por tanto tempo 
quasi abandonada, ou progressos forani tão lentos q u ~  



ainda nos meiados do seculo xxx o respectivo movimento 
de trocas era relativamente pequeuo. i? natural que assim 
tenha succeditlo, pois a Africa era menos rica e esigia para 
ser valorizada maiores esforços e maiores rlespezas do que 
a opulenta lndia. A sua pouca importancia não livrou todavia 
o commercio africano, como vimos, do regimen restriclivo 
geral. 

Segundo parece, D. Manuel tratou tle vender directa- 
mente no estrangeiro prod~iclos das siias coloiiias, enviando 
navios seus a Beere na Zelandia e a 1nglalr:ri.a. Mas, em 
breve, se desistiu dos esforços, qiie exigiam sernelhantcs 
operações commerciaes, e Portugal limilou-se a vender as 
suas especiarias, fora de Lisboa. em 22~it~ierpia e em Bruges, 
onde linha feitorias propria*. Ern 1 ,*) i 9  foram siipprimidas 
essas agencias commerciaes e desde então a venda dos 
prodiictos coloniaes passou a ser ftlita unicamente em 
Lisboa. 

Em Lisboa se accumulavam pois OS productos das colo- 
nias, que não eram levados para outros paizes, e assim se 
transformou a nossa capital num grande emporio com- 
mercial. Os portuguezes queriam forsar os navios estran- 
geiros a virem pagar o sei: tribiito ao porto cle Lisboa e 
para isso desprezaram o rendoso papel de commissarios, 
que os liollandezes mais tarde tão bem souberam aproveitar. 
Lisboa era a successora das prosperas cidades ilalianas, 
oride se amontoavam as especiarias, as fazendas, o marfim 
e os perfumes da Africa e do Oriente. 

Foi bem grave para os portuguezes este erro dc polilica 
commercial, a que os arrastou o seu impensado orgullio. 
Nunca soulseiain comprehendcr que o seu procedimenlo, 
despcrlarido a inveja dos seus rivaes e illudindo-os acerca 
do valor real do commercio tla India, os liavia de levar a 
dcixarcrn a siiu occupacão de sirnples cal~otagem e a irem 
busrai. as iirluczas oricritaes as suas proprias fontes! De 



resto, com este systerna, os porluguezes apenas lucraram 
como trarisportadores, e não pouco é certo, mas  s6 os 
eslrangeiros ganhavam realmerite com o cornmercio colo- 
nial. Poi.tugal liritia cle esporlar ouro em abundancia para 
compi.ar os objectos necesilai.ios a exportação, para troca 
nas colonias, e recorria frequenlemenle a emprestimos 
usurarios, feitos por esli~;iii;ieiios, para angariar os capilaes, 
necessarios quando piirLia a armada para a s  colonias e 
inuteis no resto do anrio. 

Eirifim, a esta regra reslricliva do comrnercio colonial 
tleveu Portugal em grande parte a perda do seu imperio 
oriental. Com emeito, no tempo de  Philippe 11, os Paizes- 
Baixos sublevaram-se, o que  levou o rei a lechar o porto 
de  1,islioa aos seus inc.i.(-atlorcs; então esles lrataram de 
ir  biisrar tlirectamente i Iiltlia as suas especiarias e ja 
sabemos como nos ficou caro o apparecimento dos hollan- 
dezes n o  Oriente! 

O repimem commercial, que temos exposto, vigorou em 
totlo o seu rigor até aos fins do seculo xvr, e m  que já  
appareceram umas fracas tendencins para uma maior liher- 
dade. Para os eslraiigciros maritirilia-se a mesma exclusão 
ahsoliita, mas para os porliiguezes jii havia maior largueza, 
sentlo-lhcs fiiciillaclo o Irafico d e  productos, oulr'ora abran- 
gidos no monopolio tla Corcia; é qiie o nosso governo ja se  
havia coiivericitlo da  i~ripossibilidatle da pontual execuçâo 
tlas siia.; rrieditlas tlraroriianas e,  portanto, da  conveniencia 
quc liavia ein as derogar. hlais tarde o desejo d e  a l c a n ~ a r  
a amizade tla Inglaterra e da Hollanda levou D. João 1V a 
coiicetlcr algumas libertlades rommerciaes aos sbbdilos 
tlessas nações. 

Mas a cvolusão no sentido da  liberdade s6 se  accentuou 
realincnle iios rneiatlos do seculo xvrir, sob o governo de  
Pombal. O liabil eslatlista tornou livre o cornmercio de  
quasi todas as colonias porluguezas, comquanto o restrin- 



gisse indirectamente nalgumas partes com a creagão de 
companhias privilegiadas. lJela suppressão deslas melliorou 
ainda mais a situarão do curnrnercio, áccrca do qual os 
successores de Pombal coritinuararn a segiiir a mesma 
politica do seu illuslre pi*etlect~ssor. Imperava ainda fo1.1~- 
mente, é cerlo, a doutrina proleccionista, mas ja se pio- 
curava, não s6 favorecei- a industria e o comrnercio nacio- 
naes, como ainda alargar o rnovimenlo de trocas com o 
estrangeiro; sem duvida com este intuito, chegou-se a 
decretar em 1796 o estabelecimenio dum porto franco ein 
Lisboa, que logo foi supprimido, porhm, em 1806. 

Nos ultimos annos do seculo xvrrr e nos primeiros tio 
seculo xrx conlinuou a imperar o reconhecimento da convc- 
niencia de dar cada vez maior liberdade ao commercio. Com 
a partida da familia real para o Urazil, tornou-se mais isento 
de restric~óes, como já vimos, o cornmercio dcsla colonia. 

O codigo commercial cle 1833 ainda eslabeleceu uma 
importante restricçáo commercial, reservando a navegação 
nacional o commercio entre Portiigal e as suas colonias. 
A tendencia restrictiva; ja niuito atlenuada, ainda não 
perdera de todo o seu velho imperio. Sa (Ia Bandeira 
rompeu mais abertamente com a tradicção, mandando abrir 
em 1838 alguns portos de h!oçarnl>iqiie ao compercio intei- 
nacional e conce(lerido aos estrangeii,os, que frequeiilassem 
os portos de Angola, as mesmas vantagens já estabelecidas 
para os nacionaes. Ao mesmo tempo iam-se concliiintlo 
tratados com differentes Eslados, a cujos subditos se ia 
permittindo o livre exercicio do cornrnercio. Um decreto 
de 1894 fixou a lista dos porlos al~eilos aos estrangeiro.., 
ja augrnentada em 1845. Mas, ainda depois de 1550, nas 
tarifas decreladas para as coloriias se eslabeleciam direitos 
differenciaes sobre as mercadorias eslrarigciras ou irnpor- 
tadas eni navios estrangeiros, que sempre foram mantidos 
nas remodelações successivas dessas tarifas. 



Mas a liberdade economica ia ganhando terreno. ~m i 877 
e eni 1880 foi parcialinente revogatla a disposição do 
arl. 13 15." do Codigo de  Ferreira Borges e e m  1881 per- 
rniltiu-se aos navios c.sli~aiigc~iros o commercio e a cabo- 
tagem entre os divei.sos poi.io.4 ulliamaririos. As tarifas 
ailuanniras hoje eni vipor i.ct\.clain aintla urna accenluada 
lcnileiic.iii ~,rotaccioiiisla, coiii csrcpçáo tlalgumas regiões, 
ciija si iua~,ão cspcc:ial exige um regimcn de  maior liber- 
dade, coiiio succetle na Cuiiié, no Congo e ern Ambriz. 

O rcgiiricii atloplatlo pelos porluguezes para os lrans- 
portes iiiai.iiiii~os  ião foi ~nellior tlo que o adoptado para 
o cornmerciu. O lrafico com o Orieiile fazia-se por meio cle 
grandes navios, chamados carracas, armados em guerra, 
com urna numerosa liipulação e ainda uma forte guarnição 
militar. O cai.acler miliiar tltbsles navios desliriava-se não 
sO a proteger os negociaiiles na India, como tarnbem a 
perrnillir a lucla com os csli-aiigeiros, que duranle as suas 
viagens os alacavaiii riiuilas vezes. 12 claro, porém, que o 
arinarneiilo tlc:sles riavios consliluia um gikande encargo 
1)ai.a o tlicsouro (Ia melropolc; alem disso a sua marcha 
e ra  miiilo lerila, a siia I r i p ~ i l a ~ ã o  excessiva distraliia rnuitos 
iiidivitluos de occupaçùes rnais uleis c o seu aspecto teme- 
roso irifuiitlia terror aos iiidigeiias, cujas syinpalliias sb 
pela coiifiança s e  poderiam grarigear. Por outro lado a 
captura t l e s l ~ s  navios, cluantlo porven1ui.a se conseguia, 
tlespci,lava a ciil~iça (10s estrangeiros; Drake toinou uin 
clellrs c Sir \Yaller lialeigli oulro, o maior e rnais rico 
riavio que a16 então se vira em Inglaterra, e lanto bastou 
para logo tlesyiertar rios inglczes a aricia pela posbc tlo 
opuleiilissirno conirnei.cio orienlal. 

Totlos os arinos lima tiimada tle sclc n a ~ i o s  parlia tlr 
Lisboa pai,a Coa, zcguiiitlo uni iii:iei,ai.io i~igoroçarric~r~~t. 
deleririiiia tlo . 1)ai.a a Iritlia l e ~ a ~  arri os  iia\,ios tlirilieiro c iis 

mercadorias, cujo embarque .fora permittido aos particu- 



lares, a volta traziam os produclos do Oriente. A viagem 
durava ordinariaiiierite 18 mezes. I k t e  modo, havia na 
lridia uma grande actividade a chegada tla esquadra; depois 
da  sua parlida o paiz iecaliin no seu Iiabitual torpor. Este 
systema de  transporie impedia pois a conlinuidade e a 
multiplici<iade (Ias brocas; as convenicncias commerciaes 
sacrificavam-se as necessidades de seguranfa e nem ao 
menos esta era  pcrfeila, como o provavam os apresamentos 
effectuatlos pelos estrangeiros. 

Mais tarde seguiu-se iiril .;)sitbiiin semilliante para a s  
r e l a ~ ó c s  cominerciars e i l t i ~  I'oi'l~lgal e o Brazil. De Lisboa 
ou tlo Porto parliaiil rtll;ularineiite caravanas maritimas, 
que ao chegarem á Aineiica st: fraccioiiavam, dividindo-se 
pelos portos tio Rio de  Janeiro, Paraliyl~a, Oliritla, San Sal- 
vador, etc. A armada só partia d e  Porlugal quando os seus 
navios estavam inleirameiite carieiados,  o qiie, por vezes, 
demorava muilo; a volta era  iii,iis rapida, porque no Urazil 
já as carregações estavarii aiilt.toipatlamcrile preparatlas. 
O regresso fazia-se tarrilieiri por grupos, o que tornava 
mais regularmeiile espasatla a chegada (Ias remessas a 
Lisboa e evilava a coiiservagão ílernasiada, sempre preju- 
dicial, tlo ashucar a hordo dos navios. 

Conliecitlo o regirncn commercial atloptado na coloni- 
zasão porlugueza, cumpre-nos agora c~ami r i a r  algumas 
criticas, cliic Ilic tcem sido feitas. Alniiii.: ~ii i iores~cril icam 
os porlligiiczrs por tercni daclu a siia coloiiii.a~ão um 
caraciei' iililitai., iião comprelicndcntlo quc se podia inuilo 
1)ern corrirnercbiar sem fazer o ~ c u p a $ ò ( ~ s  terriloriacs, como 
elles proprios esperimentaram na China e no Japão. As 
itlcias inipei.ialistas e as prelensòes terriloriaes dos por- 
tuguezes, obrigaiido-os a luclas constaiiics na India-e na 
Persia, concorreram muito para a ruiria tlo sei] imperio 
colonial. 

Para commerciar, diz Leroy-Beaulieu, podem-se usar 
4L 



dois systemas: ou renunciar a ambições politicas, apre- 
sentando-se aos intligenas coino airnples commerciantes. 
usando unicamente das armas para fazer respeitar as 
propriedades naciouaes, as convenções publicas ou parii- 
culares e a liberdade do trafico, ou estabelecer-se no 
proprio paiz, construiiido fortalezas, manterido exercitos e 
prolegerido os chefes iiicligenas ou substituindo-os por 
funccionarios metropolitaiios. Os porluguezes hesitaram 
entre os dois systemas, mas optaram pelo segundo, 1120 
vendo que, firmada a sua influericia por alguns triumphos 
militares a principio, lhes convinha serem simples coin- 
merciantes, fazendo a policia das costas e dos porlos com 
as suas frotas,. poupando as despezas dum grande func- 
cionalismo, evitando odios e inimizades. A exactidão desta 
doutrina prova-se pelo confronto entre as dificuldades 
com que os porluguezes luctaram na India e na Persia e 
as facilidades commerciaes que liveram na China, 110 

Japão e nas ilhas da India. Os lucros tirados das colonias 
eram de sobejo absorvidos pelas enormes despezas, que 
uma tão falsa politica impunha, e mal se admitte que 
Porlugal quizesse tantas luctas conlra os inimigos longiri- 
quos, quaritlo nem força tiiilia para se defender dos seus 
proxirnos vizinhos. 

A crilica dc Leroy-Lleaulieu 6 ,  cm principio, fundada, 
mas não pode ser dirigida esclusivarne~ile nem especial- 
mente aos porluguezes. Os Iiollandezes e os francezes, 
para commerciarerri na India, tiveram que fundar varias 
forlalezas e a Inglalerra não foi menos imperialista nessa 
região. Só lia aclualidade se comprchende a desnecessidade 
para o commercio duma occupação territorial e não A para 
admirar que Ilortugal desconhecesse esse principio, quando 
em epochaa posteiiures poros de mais elevada civilizasão 
o ignoraram Lambem. 

De resto, as condições proprias da India, em cuja costa 



dominavam os negociantes arabes, não s e  prestavam a 
uma exploraçiio coinmercial pacifica, como o provaram os  
ataques, que se  deram, a s  pessoas e aos estabelecimentos 
dps portuguezes. Para acabar com a supremacia, que os 
arabes e os turcos exerciam na India, ao tempo da  chegada 
dos portuguezes, e para Ihes arrancar a sua preponderancia 
commercial, e ra  necessario o emprego de  meios proprios. 
Estes não seriam decerto o respeito pela liberdade d e  
commercio, então iricompreliensivel; consistiam sim em 
estabelecer unl monopolio commercial e e m  sustenta-lo 
com energia, para aumentar o prestigio e consequente- 
mente a riqueza (Ia melropole. Portugal não podia fixar-se 
pacificamente no Orierile ao latlo dos miisulmanos: ou 
tinlia d e  os combater ou e ra  forçado a desistir da  sua 
ernpreza colonial. 

A adopção dum systema monopolista nas suas relações 
commerciaes com as  coloriias tambem tem sido muito 
censurado a Porlugal. Leroy-Reaulieu attribue a esse facto 
o nosso irisuctesso colonial. A reserva para a (:oib6a d o  
monopolio tlo commercio embaraçou muito o desenvolvi- 
mento (leste e a absolula exclusão dos estrangeiros privou 
os  portuguezes dum precioso auxilio. 

Em resposta a estas considera~íjes, (levemos iiolar que  
ate ao fim d o  seculo XVIII prevaleceu o principio (Ia 
monopolizayão do commercio tlo Oriente, seguido por hol- 
landezes, francezes e inglezes. Nenhum destes povos se  
deli mal com tal systema; os inglezes deveram em grande 
parte a sua prosperitlade ao acto d e  navc!gação de  1651 ; 
não menos favoravel foi para os  francezes o systerria 
rigido do pacto colonial e para os hollanclezes a severa 
tyrannia das suas companhias. 

Portugal deveu ao monopolio uma siluasão preponde- 
rante rio mercado europeu, como nenhum povo ale então 
tinlia tido e como nunca mais nenhum tornou a ter. Lisboa 



deslronoii por completo Veneza e forçou-a a pedir como 
um favor ao seu rei que lhe fosse permill,ido adquirir 
especiarias no; nossos mercados, o que foi concedido. O 
rnonopolio para a CorGa tornava-se necessario pela penuria 
do Lliesouro c não monos necessaria era a exclusão dos 
estrangeiros, cuja concorrcncia não ~iottia ser suslcntada 
pela fraqueza economica de 1)ortugal. 

Como se vê, não são muito justificarias as sereridas 
ccrisuras. Não queremos contestar, todavia, o crro que 
Porlugul cornrnetleu cm attcnder sb ao coinmercio rias 
culonias, clesprczando o rlesenvo1vimr;nto cla sua agricul- 
tura e da sua iiidirslria e não pi-ocurando converte-Ias cm 
mercados da industria metropolilana. Esta é que foi a 
desastrarla causa do pouco esito relativo da nossa coloni- 
z a ~ ã o  l 

Ao terminar o esludo, sob o ponto de vista commercial, 
da colonização porlugucaa, não podemos deixar de observar 
a intirna analogia, que lia entrc clla e a coIoniza$ão dou 
phcriicios. hrnbos os povos foram levados a colonizar pela 
limitação do seu lerrilorio e pela vizinhança c10 mar; 
ambos commerciai'am em regiões ricas e povoadas, que 
nunca poderiam prelender dominar por con~pleto; ambos 
conservaram o seu moriopolio comrnercial, ath serem ven- 
cidos pela concarreilciu de povos melhor preparados paya 
a lucla econoniica. Os porluguezes liveram, porém, que 
lnctar contra urn ini~nigo, quc não exisliu para os phcni- 
cios: - o clima, seniprc funeslo h saude dos seus erni- 
grantcs. 

A politica colonial. -São os portugyeaes frequcnles 
vezes accusados de lcrem seguido para com a população 
das suas cnlonias a mais cruel e oppressoiSa politica. 0s 
portuguexea, dizem, intrometteram-se indevidamente na 
vida interna dos paixes submettjdos, pretcndcndo domi- 
pa-10s pela força, e as respectivas popula~ões foram victi- 



mas da  avareza e da  quasi ferocidade dos seus funcciona- 
rios corruptos. A venalidade dajustig.a privava os indigenas 
de  garantias para os seus direilos e a iriloleraricia do clero 
fazia-os so8rer todos os tormentos (Ia inqiiisiçáo. 

fi certo que os porluguezes não seguiram sempre para 
com os indigenas a politica táo lolerante c Lão intelligenle 
tlo grande Afforiso tle Albiiquerque e que iriuilas vezes 
iricorrcram jiislamerile rio otlio (Ias povoações submeltidas. 
Mas rias criticas que si: fiizeiii lia e\.itlcnle exaggero; em 
rcgra, Portugal foi justo e gerieioso para com os vencidos 
e não destruiu as populações que submetleu. Na India foi 
tenaz e ,  sem treguas a lucla corilra os musulirianos; a 
etlucação da  epocha e a lratlição cletermiriava~n a existen- 
cia desse odio ii~recoriciliavel ao inimigo da  fé, cuja satis- 
fagúo e ra  lambem esigitla, como virnos, pelas convenien- 
vias politicas! Quem allentlcr ks coiitiições tlo tempo, não 
eleve eslrariliai. o ardor cla lucla homcrica, que na intlia 
se lravou, nem deve censurar sem pcrtlão os conscqueiites 
excessos. 

Tera Iiavido, sem duvitla. erros e abusos violcritos por 
parto: tlos porluguezes, mas  qual é a riacão colcinizadora 
que pode cscapar a egual imputação ? Sào (luasi d.os riossos 
[lias as atisocitlade~ commellitlas pelos iiiglrzcs lia repressão 
da  graiitlc r e ~ o l t a  da India, que elles confessavarri e pre- 
tencliarn juslilicai. ! Não lloiive aintla criieldades ria recente 
guerra do Transvaal ? Náo se  iorriararn tairil)cm culpados 
clellas os francezes na conquista (Ia Algcria? Não sc fazeni 
todos os dias graves itiipulações aos colonizatlores belgas 
(10 Coligo? Não teein alguiis escriptorcs alleniães declarado, 
sern rel~uço, que 6 iiecessario subslituir na Africa a raça 
brarica a raça iiegra? I.: quanlos exernplos semelliantes 
poderiamos nds citar ! 

De resto, ao lado deslas crueldailes, que nos são impu- 
taveis com duvidosa jusiiça, quanto3 beneficias sc podem 



citar, prestados pelos portuguezes aos indigenas. 1' orani 
os porluguezes que entre e l l e ~  introtliiziram os primeiro4 
rudimentos de civilização, que os Iiabiluaram ao consumc 
de produclos europeus. que aumeiiiai.arn sensi~elmente I 

seu conforto e o seu bern-estar, que Ilies lrouxeram, poi 
vezes, os primeiros animaes dOilles\ic0~ ! Vimos como logo 
no inicio da  nossa colonização ~ ieran i  alguiis iritligenas d o  
Corigo receber instriic.cão c eilucaçGo em Porlugal; muitos 
mais seguiram o seu e~eiiil)lo ~nais  larde e não ha duvida 
que foi Portugal o iniciador cla evangelização colonial, tão 
poderoso insti~umenlo tle propaganda civilizadora. Já no 
seculo X V I  os porluguezes funtlavarn collegios e escolas 
nas suas possessões ! 

Aclualmenle Porlugal, sigriaiario do aclo final da confe- 
rencia tle Berlim, respeila escrupiiloçamenle a5 i espectivas 
disposiçóes. Podemos affirmar afuilarnenle que os intligenas 
das nossas colonias gozam de alisolula liberdade e que as 
autoridades porluguezas rcprirncm com energia qualquer 
tentativa de violação desse direilo sagrado ! 

O trafrço 11o e s o ~ a ~ ~ a t u ~ ~ t c .  - Já sabemos como se desen- 
volveu rias iiossas colonias o trafico doa escravos, fonle 
cle lucros 150 avultatlos como de vergonlias profundas. 
Sabernos tainbem que foi quaiitlo I~orlugal, abaiidoiiando o 
seu imperio oriental, se enlregou uriicamenle a exploragâo 
do Biazil que mais se tlesenvolveu a Iriste induslria. 

O tleleriniiiismo econoinico perinille-nos indicar, com 
precisáo, a causa da eecravidão colonial. Foi por um lado 
a impossibilitlade dos europeus cullivarem os terrenos 
tropicaes e por ouiro lado a phase de rudimentar desen- 
volviriienlo dos iiidigenas (Ia Afiica e da America, enlre os 
quaes se rião podiarn reci.ulai. traballiaclores livres; deste 
coiijunclo de circurnslancias resullou a necessidade de 
obler a mão d'obra pela força e de basear sobre a escra- 
vidão a orgariiração do traballio colonial. Oulrus factures 



vieram, porbm, favorecer ainda o apparecimento e o 
desenvolvimento da insliluição. Apesar dos principios da 
doutrina christã, nunca 0.4 descobridores, dominados pelo 
seu instincto e pela observagão apparenle, puderam admittir 
a egual(lade entre a sua raça e a (10s riegios, que se lhes 
deparavam nas novas terras! A real inferioritlatle da raça 
negra e a di~ficuldade tle a conquislar para uma civilizayão 
superior facilitavam, por seu Intlo, a sujeicão della a uma 
condicão scivil. No Brazil, em que mais floresceu a escra- 
vitlâo, a causa economica geral accrescia uma razão de 
natureza legal: a illegalidatle tla escravidão iridia; a agri- 
cultura progredindo reclamava novos braços, que 110 paiz 
se não podiam encontrar: forcoso era pois busca-los f6ra, - 
tl'ahi o trafico. 

A principio não houve trafico; eram escravos apenas os 
rnernb1.0~ das populações vizinhas dos eslabelecimentos 
portuguezes. De Arguirn e (Ia Guine vinliam escravos para 
Cabo-Verde, para S. Tliomé, para a Madeira; no Brazil s6 
liavia escravos indios. 

A escravatura, consequencia (luma guerra, era um facto 
da mais rernota ariiiguida(le, mas a exportacão e o com- 
rnercio do escravo como iiislrumcnlo tle lral~allio so appa- 
receu nos tempos modernos. O trafico com este caracter 
que dentro em breve havia de assumir tamanha impor- 
tancia, iniciou-se no seculo xv. Em 1442, segundo parece, 
trouxe Antão Gonçalves tlez escravos da  (;iiirié; em 1144 o 
capitão Lanç:irote descarrrgou no Algarvc inais de tluzentos 
escravos e já em 1461 era c ~ i  i,tbrile a coinpi-a tle negros na 
Scriepaiiil~ia, ou feila directamente aos cliclfes indigenas 
ou feila por interrnedio dos negociariles arabes. 

no Biazil vieram trinta escravos indios em 151 1 e da 
Africa para Ia iniciou-se o seu transporte, segundo parece, 
em 1523. Em i 527 foram ja mil negros para as Antilhas, 
em iG-20 alguns foram para a Virginia e em 1650 outros 



para as Antilhas francezas. De 1,575 a 159 1 só de  Angola 
sahiram, para o reino, para 'o Brazil e para a s  colonias 
hespariholas, rnais tle cincoerila rnil escravos c na primeira 
metacle do seculo xvr a cxporlag.ão aniiual elevou se  a 
15:000 pecas da Ii-rílln, re~ideiitlo para o Ihesouro 250 
conlos. No seculo xvir ja começava a ser prohibida a escra- 
vidão dos iiidios da  America e jd os jesuilas os impediam 
de prestarem os seus  serviros aos colonos livres; d'alii 
proviiilia uin novo aumeiilo do trafico, facililado pela con- 
clusão da  paz na Europa e conseqiieote suppressão do 
corso. O seculo x v i i ~  foi a e ra  tle iriai:: aclivo fomento na 
Arnerica e foi enlào que no Brazil mais aumeniou a procura 
cle escravos, pelas rnetlidas eriergicas de  Pombal ein Pavor 
da  liberdade tlos intlios e pela t1escol)erta das minas. O 
trafico para as nossas colonias altirigiu proporções espan- 
tosas e depois da paz de  Ulrecht, em 17 13, vieram tambein 
os estrarigeiros iornecer-se d e  escravos aos estabeleci- 
mentos portuguezes. Calcula-se e m  muitos milhões o numero 
de  escravos africanos exportados desde cssa data ate a 
abolição do trafico! Em 1770 as receitas da Coroa, prove- 
nientes do trafico, elevavam-se a uma quantia vinle vezes 
superior a que provinha das oillras receitas! 

A procura de  escrabos no Brazil foi tão graiitle que o 
governo portuguez concedia a parliculai~es oii coriipanhias, 
chamados usse)itistrcs, piivilegios p,ira a in t roduc~ão d e  
escravos riessa colonia. I<m 1682 constiluiu-se uma com- 
panhia, quc s e  obrigava a transportar para o Brazil 10:000 
escravos no prazo tle vinte annos. A população do Ilrazil 
em 1798 e ra  d e  3.2 i8:000 liabilantes, dos qiiaes 1.582:000 
escravos; em 181 7 havia ainda, segundo uris 1.000:000 es- 
cravos em 3.300:000 Iiabitantes, segundo outros 1.030:000 
escravos erri 3.817:900 habitantes. I? claro que, dada a 

, perpetuidade da instiluiião, o riumero de  escravos aumen- 
tava, não sO pela immigi,agào conslanle, como pela desccri- 



dencia dos j á  exislentes, apesar da  pouca fecundidadc 
propria dos escravos. 

Igualmente a escravitlão e o lralico não sb eram permit- 
lidos, como gozavam ale de  protecção oficial; para favo- 
recer insliluições religiosas, o goverrio concedia-llies, por 
veze.:, direi10 de  iinporlarein aniiualiiieiiic~ iiiii ccrlo numero 
tle escravos! O governo recebia urna laxa pela imporlaçáo 
tle catla escravo rio B ix i l  e oulra supplcrnenlar por cada 
escravo tlestiiiatlo a espluragãu (Ias rriirias; altsrn disso a 
Coroa exercia clii.eclarrienle, por vcztts, o corriincrc.io tle 
escravos. SO rios fins do seculo x v i ~ i  a c~craviclão foi abolida 
no coiitiiienle do reino, nos Asores e \ladeira. 

Juritlicarnente os escravos peitenciiim eiri propriedade 
aos senlioi.es. A condição tlo escravo era  rcgulatla por leis, 
em geral, cominuns a melropole e a s  coloriias, suavizadas, 
porem, por varios coslumes, alguns de  origem ecclesias- 
tica. 

A alforria era  obrigatoria, qiiando o escravo ou o seu 
patli~irilio o u  qualquer pcssoa, no momento do seu baptizado, 
pagdssciii o seu reegaie; a egreja incitava os fieis a con- 
ti.ibuii.crri para a libcrlaçáo (10s escravos, considerada corno 
obra pictlosa e meriloria e,  de  facto, e ra  grande nas coloriias 
o numero dos liberlos. 

Teein sido accuaados os porluguezes (Ia It:i.ein iriventaclo 
o trafico. Tal acciisay ào 6 absolulamcnle iiii'uriilatla : sempre 
que liou\cl cxs(aravos houve a sua ventla e ,  I)oi.laiilo, exisliu 
o lrdlico. i i r r i  .\fiica era  elle praticado desde leiiipos imrne- 
irioi.iaes pelos herberes tle Alarrocos e pelos arabes do inar 
\'ei.melho. Aincla quando assim não tivesse succedido, e ra  
iiatural que fosbem os porluguezes os iniciatlores do tranco, 
porque foram elles os priineiros a occupar a costa africana 
e nRo é para atlrnirar que ellos alii fizessem o mesmo que 
todas as potericias coloniaes íizerqm nos seus dominios. 
Ddresto, não se sabe com cerleza se  foram os portuguuzes 
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ou os hespanhoes os primeii*os, que lrouxeram escravos 
negros para a Eu~opa. 

IJouco importa mesmo que Porlugal lenha sido realmente 
o inventor d u  trafico, visto que elle foi praticado por todas 
as outras naç6es. Desde toda a antiguidade existira na 
15uropa a escravidão resullaiite ria guerra e a livre 
dos escravos. Nos tempos modernos os hcspanlioes e os 
francezes contribuirarn lanto para o desenvolvimento do 
trafico como 06s; Liiiz X I V  chegou a promulgar um codigo 
sobre o assumpto, o Codo r~í~iv, C nas colonias inglczas a 
condição do cscravo era mais dura quc em parle alguma. 
Todas as nações que líveram coloriias na hmerica as explo- 
raram por meio do traballio servil. 

O trafico foi talvcz maior enlre as colonias porlugiiexas 
do que nas r(os oui,ros paizos, mas assim devia forçosa- 
mcnce sueceder, visto que lirrliamos tle fornecer a mão 
d'obra necessaria &s vastas plantações do Brmil e quc. 
possuiarnos aquasi lotalitlade das populosas costas alricanas, 
Tinhamos, corno diz Oliveira Mai'linç, a produr~ào e o con- 
sumo, a mercadoria c, o mercarlo, tleiitro dos vastos lirniles 
das nossas colonias. A escravitlãn foi um mal, mas urn mal 
necessai.io, porque sem ella não tcriamos podido explorar 
o Brazil; os progressos sociaes s io obtidos muilas vezes 
por caro pihc~o!  

Não se potlem contestar as vantagcnd, que nos propor- 
cioriou o trafico, pois s elle (levemos a prosporitlade 
clalgumas das nossas colonias, e esliecialmentc clo Brafil, 
cujo solo ulrcrrirno carecia de braços para o cullivarem. 
O lrabalho intlio rião linha valor algum e,  portant'o, seln 
os negros o Brazil leria ficatlo dcsapravcilat~o o abarido- 
nado! O Brr~i l  foi, t ia verílade, a região d o  mundo inteiro, 
que mais lucrou com a escraviclão. 

Ao lado dcstas vanlageris, delerminava todavia o tríifico 
gr'aves males. O caracter odioso (leste commercio pervertia, 



não sO os que o exerciam, coino todos os que os rodeavam. 
As crerigas supersliciosas e irnmoraes dos escra\.os c os seus 
iiislinclos saiigiiinarios coiisliluiam lambem um elemenlo d e  
tlepravaçiio para L L ~  ~io\ras societlatles, em que eram intro- 
(luzidos. Ja o jcsiiita ?i'ol)rega e m  1 5 i 9  riolava a rlcsmora- 
lização, que trazia ao Hrazil o caricro fala1 da  escravitlão, 
fonle tle immoralitlade c tle ruina! blcsmo no continente do 
reino s e  toriiarain nolorios os maits resullatlos fiabiluaes da  
escravidão: a corrupção dos costumes, o desprezo pelo 
traballio, a relaxação da  vida iiitima, a atrophia do coração 
e da  conscicncia, e a expansão tle desejos desordcnatlos, 
tlc crimes I)i.iilacs e tlc sentiinentos vcrgoriliosos! 

O trafico da escravalura foi ~)arliculat~incnl<: prejudicial 
para as nossas colonias africanas, em que sd liriliam impor- 
laricia os portos frequentatlos por riegreiros. Por isso, a 
occupaçáo portugueza limitou-se a costa e o inlerior conti- 
nuou entregue a barbaria ! 

A aholigão da escravalura foi decretada em Porlugal nos 
íiiis do seculo ..rvrrr. O alvara de 19 d c  setembro d e  1761 
concecleii a liberdade a todos os escravos, que fossem intro- 
iluzidos ein i'orlugal, alem dum certo prazo; outro diploma 
tle 16 de janeiro de i773 declarou estincta a escravidão 
no conliriente do reino, ficaiido livres e ingenuos os que 
iio futuro nascessem de escravos e eslal~elecendo-se apenas 
algumas restricgóes para os filhos de escravos nascidos 
aiitei.iorinen1e. Os avisos de  'i de janeiro tle 1767, de  22 
de f e ~ e r e i r o  cle 1776 e de 10 tle março de  1800 ampliaram 
estas (lisposiçòes aos Açorcs c a Yatleira. 

Porlugal tomou em 1815, no congresso tle Vienna, e 
em 1817, para com a Inglalerra, o compromisso de  abolir 
a escravidão nas suas colonias, o qual s6  s e  tornou etfe- 
ctivo findo o periodo das luclas liberaes. O decrelo d e  10 
de dezemb1.o d e  1836, da  iniciativa do ministro Sa da 
Bandeira, protiibiu a exportasão d e  escravos por mar e 



por terra em todas as ,colnnias portugiiezas. Foi grande o 
clesc~)nter)tamerilo dos negceiro3, que coriseguii-am difi- 
cultar a, execução d o  decreto. O governatlor d e  Mo~arn- 
biqu8, influcnciatlo por elies, assus~ado çuin a ciimiiiuigão 
dc. rc?ceilas (3% p~ov i i i~ i a  resiiltarile dd su~iprc~sã;t> do tra- 
fico, vendo que. pni.a substiluiib oSlc rctidimenlo rie~ilii~m 
outro fdi*;s creudo e iaccctrilioce[ido-se iriliabilitudo a exercer 
uma vigilancia. ellícaz nas costas da. proviiiçia, eilspcridcu 
a execugão d o  deci'clo o lirnitou-sc a elcvai' a Inxa devida 
por cada rçrrilso qiic st: axpnihl~i7a. Em Angola iiehci~tou 
uirla vei-cladei~-z resolla c o govei?natlor clcclai.ou qiic se 
redusaria a ij~i[ilicacão do ilcci.elo. Sa. da Ilaii(lcii'a não 
cedeu; o ,govci*iidtlor de 3lojiainbjquc foi C C I I S U I ~ ~ ~ O  e o 
dc Angola domilliilo. 

lGm 18'42 l'oi*liigal celrl)i.ciu liin 11 alado com a Inglitlcrra, 
e'm quetslnbas ss iiag,ões sc ohi-igavain abestalielccer c1.11- 
zeii.os navaes para a r c p ~ ~ ~ s f i o  do tralico. I'inrtl'incnte a 
14  tfe-dozembrci tlc 1854 foi abolido erri ahsolulo o Irafico 
nas1 pu~sessdes ~porliig~iczas e poih -urii,i sci'ie ~ l c  rnetli(1a.s 
compleneiituirs, tlrcisctadas crn 1854, 1855, ,i 85t i ,  i 857 e 
18755:' foi 'finalrncnte e ricliailivamerite exl.incla a esc!-a- 

,vid%rr 'rias nosm coloriias: SIi iio llrazil ,  j& intl(:~iciirlarilo, 
peilsisCiir a, csl;i8a\ itlao ald 188TrI 

b .aboli~%o pi~oiliiaiw lima ccrla 1iorliirbag50 nas coloriias, 
porque' osliiltligcnas 1150 egtavam piropai.adcis pai% usili. da 
sua 'libordrttle e, qiiùiitlo os declai.uvarn livres, jiilgavarii-se 
autocisados ulScguir ols seus dcsqios e os S C U J ~  i~lsliii~Ios, 
qcm o rncnor rcslieilo pclas Icis soriucs. Ilc ieet;lo, o negro 
cslava pio ncostiimarlo a r  cscravitlão, (luc cliegai7a, por 
uezee, a recusar .'a lilicrtladc 'qric Ille era o'fi:rt>cítlaI A 
itlclisCipiiri& dor; ric!gi1w, a agjlacão c rl aqucllcs c~ijns jri tc- 
ressei; foraiii Icsaitns ,liola abrili~,ãb t lo lra[ic,i) c, rialgi~ns 
casos, os'a'~riisos (10s runrciotiarios fizcrarn llassaia a. ehioriiai; 
por uiri verdadciio 1iwioJo tlc ctniuc eçoiiorriica. Ein S. 'I'iiord6 



doi.: Eerços (Ia collieita' d e  cai6 apodrclceram, por falla clc 
brayos para a apanharem e as demais coloriias vegetavam 
em lucla com dilliculcliiilt~s eclriiv,iIeiilos. 'I'rii~rnpliavarn com 
islo os inglezes, que rias Liiiliaiii lekatlo a ril)olir a escra- 
viilão e que riunca tlei~arairi de  apioveilar o.; escravos, 
que eram transporlados lios riavios iicgi~cfiiios por elles 
apprelien(lic1os ! t 

Mas, passatlo este periodo de crise, comcrararn a fazer-se 
sciitir os hoiis chf'feilos tlc lão jusla meclicla. Nuir i  clocumento 
apresentado a Coriferencia de  Bruxellas ( 1  88!)-1890) enu- 
rnerarn-sc as seguiiiics \dntageiis, resullaiiles tla nboligáo 
do Lralico nas riossas coloriias: a) O auiiierilo tlas intlus1ri'a.j 
na costa, pela mulliplicidacte das commuiiicarões mari- 
limas; - b) A diminuição do commcrcio t3 tld exportaçã'o 
do rnarfim e o aumento-da collieila ele I~oi~inclia no iate- 
rior;- c) O aumento gradual e sciiipre ci~csccnte do 

o cornmercio licito no irilcrior ; - d)  A prcscnya cluin maior 
iiurncro d e  europeus ern regiões oulr'oia iriaccessiveis aos 
povo- r i \  ilizatlos; - c )  O rapitlo mell~oiaincnto dos mcios 
tle cornmunicagão e tle publicitlade, pelos navios a vapor 
e pelo tolegraplio ; - /) A occupação pelas feitorias dum 
rriaior numero d e  pontos na costa, sob a vigilancia duma 
policia rriais bem exeicilada; - g )  A influencia benefica e 
civilisailoramdos missionarios no interior! I 

Vantdgetzs tla colonizcr$io po?.ti~!j?cc~za. -Tem-se afir- 
mado corri jus ti^ i , i ~ i e )  ejiie iieiiliuriia ~ ia fdo  do iiiundo fez 
cousas tão grantliosai, como Portugal, relativamente a sua 
extensão e a sua população; nenhum paiz fez tanto com0 
a nossa patria em favor do desenvolvimento da  civilização, 
do cornmercio e da  navegação, 

No inicio da  sua expansão colonial, dos meiados do 
seculo xv ate aos meiados do seculo xvr, a historia da  
Portugal consubslancia as mais elevadas aspirações e os 
mais briltiantes progressos da historia da  civilizaçIo eur0.i ' 

f 



peia. Portugal tomava posse, em nome do Occidente, das 
mais remotas regiões, luclando conlra o infiel, o inimigo 
tradicional de locla a cliristantlade, e abrindo novos cami- 
nhos ao commercio. aKunca, escreve o Sr. Consíglieri I'e- 
droso, a vida duma nação se confundiu Ião inlimameiiit~ 
com os proprios destinos do mundo, corno ilurarile este 
luminoso periodo dos descobrimenlos portuguezes, aos 
quaes foi principalmente devida a revolução profunda, que 
as  conquistas ultramarinas operaram nos Iiabilos e ria 
economia das nações modernaso. 

E durante um largo periodo Portugal continuou a mar- 
char B frente da santa cruzada da f6 e da civilização, heni 
merecendo, pelos seus esforços e pelos seus trabalhos, da 
religião, da humanidade e da sciencia. 

A colonização trouxe, porem, para Portugal, desde o 
seu inicio, graves prejuizos. As colonia~ luctaram com falta 
de  capilal e de braços e fizeram soffrer a .metropole do 
mesmo mal; d'ahi veiu a decadencia da agricullura no 
continenle e a ruina das industrias, uma das quaes, a das 
sedas. havia attingido anteriormente uma cerla impor- 
tancia. Antes das navegações o povo portuguez era essen- 
cialmente trabalhador, mas as riquezas orientaes cega- 
ram-no e fizeram-lhe perder as suas qualidades de prudencia 
e de economia, levando-o a suppor inutil o kabalho per- 
&tente! Pelo seu syslema commercial os porluguezes 
prepararam a sua ruina e em cerlo modo incitaram a 
expansão dos seus rivaes eslrangeiros, como já  vimos. 
Como, por outro lado, as colonias nunca foram convenieri- 
temente exploradas, esgotados os jazigos de ouro e consu- 
midas as pedrarias dos thesouros orientaes, as colonias 
deixaram de render e á opulericia succetleii a mediorridatlt, 
e a ruina. Dala dc eriláo a divida publica e muitas da- 
suas parcollas actuacs corresponclem a encargos herdatloi 
dos ~mfl e m p r ~ a s  coloaiaes, 



Nu seculo XVIII a inetropole portugucza tiriha pertlido 
toda a sua vitalidade ecoriornica e recebia corno esmolas 
a s  r i q u e ~ a s  das suas colonias. A iiitlolericia do povo, a 
iricornpelciicia tlos seus dirigcii!cs e os deí'chilos da sua 
organizay;io polilica fizeram com que o paiz visse nas suas 
colonias, iiào urn meio cle tlesenvolver os recursos proprios, 
rnas urn tlicsour~o, a custa do qual os porluguezes podiam 
viver seiri trabdlliar ! 

Não foi totlavia esleril para Portugal a sua obra colonial. 
Ella ~)i~oporcioiiou-llie magnificas colonias de  povoação, que 
não deixaram tle aumentar a riqiieza. a força e o prestigio 
da respectiva metropole. Ao arrojo dos seus marintieiros 
e colonizailores deve Portugal o mellior quinháo das suas 
glorias e a elles (levei1 tambem o mais brillian(e floresci- 
mento intelectual, de  que faz mençáo a sua Iiistoria litle- 
raria. Quem pbde separar dos nossos faslos coloniaes os 
nornes de  Camões e d e  João de Barros? 
, Ernfini, rnesrilo iio seu periotlo d e  maior decaclencia, a 
coloriização teve a iiiapreciavel vantagem d e  preparar para 
o futuro vastas reservas a expansáo porlugueza: Quando 
no seci~lo xrx se  fez a partillia ila Africa, Portugal achou-se 
eiii iriagriiíica situação e na Arnerica do Sul conservou 
eeiiipre um opulento patririioriio ecoriornico. 

Xd actualidade niiiguem pode contestar a utilidade, que  
l>oi,lugal relira das suas possessões. Basla para provar a 
sua magnitude uma superficial analyse das estalisticas, 
e m  que tão claramenle s e  evidenceia o progresso continuo 
e crescente das relações commerciaes da  velha nietropole 
com os seus vastos estabelecirnentos d'alem-mar! 

A colonização do Brazil conslitue evidentemente o melhor 
titulo d e  gloria de  toda a expansão colonial portugueza, 
Naturalmente attrahidos pelo Brazil, em que sabiam exis- 
tirem grandes riquezas e em que podiam penetrar facil- 
mente pelae grandes vias fiuviaes, os portugueies deixarsa 



ahi uma das melhores obras coloniaes, que a historia da 
humanidade regis1a.-Não se  potle duvidar da  grande supe- 
rioridade da  colonizag.ão portugiieza sobre a ccilonização 
liesparihola na Arnerica do Sul. Não soube Porlugal domi- 
nar e imperar, por isso perdeu a Inclia, mas soube, antes 
d e  ninguem, lançar as bases de  novas civilizaçóes, como 
o provou o Brazil. 

A Iiberdatla e a tolerancia caracterisaram a colonização 
portugueza do Brazil e assim a colonia consummou o cyclo 
completo da  sua evolução desde o estado selvagem ate á 
independencia propria, conservando, porém, sempre com 
a antiga rnelropole a coiniiiiiriiil~itl~ tle liiigua, a iiitimidatle 
das relações t: a frequeiicia clc: Li'ocaa cornmerciaes. uO 
IJrazil, escreve Leroy-Beaulieu, é 'a obra-priiiia (Ia colo- 
nização portugueza e, comquanto já não Ilie pei'lenya, não 
deixa de ser uma gloria para Portugal te-10 Icvatlo ao seu 
estado actual, ler  protegido a sua infaricia seiii o oppriniir 
e ter-se sabido separar delle sem otliu iicrii 1.~i1ic131.. Sss 
Indias, uma politica ciumenta, estreita e arribiciosa, não 
tardou a arruinar o ediricio do poderio porluguez; ria Africa 
um commercio vergonhoso e degradante enriqueceu Por- 
tugal, envilecendo-o; só no Brazil os porluguezes s e  mos- 
traram colonos; souberam alliar em justa proporçáo o 
espirilo d e  avenlura a paciencia pratica e a pei.s;everaiiya 
laboriosa e conseguiram açsirn atlingir um dos fjris, sciião 
o unico. ila colonização - a creação dum grande Eslado 
rico, industrioso e  livre^. 

É facil tlc precisar a causa da  siiperioridade da  nossa 
colonizaçâo no Brazil. Os portuguezes não tinham o espirito 
de  ordem e o conhecimento do negocio, necessarios para 
a exploraçáo dc colonias commcrciaes; possuiam, pelo 
contrario, um dom precioso para a exploração de colonias 
agricolas : a sua resistencia ao clima tropical, em que 
viviam a se perpetuavam, ao passo que os estrangeiros 



morriam as dezenas, como succetleu com os hollandezes. 
Por outro lado a politica de liberdade e tolerancia era de 
facil realização no Brazil, pela natureza dos colonos, apa- 
thicos e doccis, pouco esclarecidos, pouco trabalhadores, 
com necessidades limitadas e, portanto, naturalmente obe- 
dientes. 

Causas da nossa decadencia colonial .  - Segundo Leroy- 
Beaulieu a causa dos nossos insuccessos coloniaes foi a 
adopção dum systema exclusivista, isto é, o abuso dos 
monopolios ou a falta de liberdade commercial, numa 
palavra, o.; erros da nossa administrag,ão colonial. 

Alas o pruprio Lcroy-Beaulieu coiifessa que a nossa admi- 
riistrar3o iio Urazil nada teve de oppressivo, que ahi a 
libertlatle foi o berço da nossa colonizaç5u e que, por isso, 
a coloiiia chegou em coridições Iiormaes ao estado adulto 
e emai~(~ipou-se. Contradiz-se assim claramente o illustre 
ecoriomista, pois que attribue a perda do Brazil a uma 
politica muito liberal e a perda da india e das ilhas da 
Sonda a um regimen de oppressão. De resto, j i  vimos o 
valor que se dcve attribuir as criticas movidas por Leroy- 
Beaulieu ao nosso regimen commercial antigo! 

Na vcitlade, o facto capital, que domina toda a historia 
da nossa colonização e que amplamente justifica o seu 
relativo irisuccesso, é a fraqueza da metropole, incapaz de 
domiriar e explorar tão vastos terrilorios ullramarinos. fi 
claro que Portugal não podia dorniriar a India, empreza 
ainda hoje tlifficil para a p'oderosa Inglaterra, que não tem 
concorrentes, conservar o Brazil povoado e desenvolvido 
e penetrar toilo o seu dominio africano. Como se poderia 
coinpreliciitlci que dous ou Lres milliões de porluguezes 
conservassem ein seu poder a Asia, a Africa, a America e 
a Oceania, dominarido os seus habitantes e resistindo ao 
mesmo tempo a nasões europeias mais ricas e povoadas, 
como a luglalerra, a Hespanha, a França ? $ claro que o 
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imrnenm irnpeibio colonial dos portuguezes estava con- 
clemriado a um desmembraniento fatal; Portugal tinha de 
ser espoliatlo pelos estados mais fortes, como llie tem 
succedido ainda bem recentemente. , 

Kão queremos todavia negar que para a nossa tleca- 
dericia colonial tenham contribuido graves erros admin i s  
trativos, não s6 da atlministração colonial, como da  pro- 
pria administração nietropolilana. Foi esta, com efi'eito, 
que erifraqueceu o paiz, sobrecarregando-o de  encargos 
firianceiros, não fomenlando o seu desenvolvimento econo- 
rnico, desorganisando o seri exercito e a sua marinha de 
guerra e ainda organisando mal a sua administra$io ullra- 
marina. 13 certo pois que a administração portugueza, e 
especialmente a atlmiriislração metropolitana, concorreram 
para a nossa ruina colonial, mas esta havia d e  se  dar 
riecessariameiile, fosse qual fosse o nosso regimen adini- 
nistralivo. 

Leroy-lleaulieu diz que a ruina da  nossa coloriizaçáo não 
s e  deve attribuir a nossa fraqueza, porque os hollandezes 
não eram mais fortes e obtiveram melhor esito. Devemos, 
porém, ol)servar que  os hollandezes foram, corno ribs. 
despojados de  muitas das suas colonias e que a Hollancla 
é mais povoada e, portanlo, mais forte do que Porlugal. 
Concordamos todavia em que os liollandezes tinham um 
temperamento mais proprio para a colonização cio que o 
nosso. 

Os hollandezes são lrabalhadores, avidos de  lucro e de 
feitio essencialnieiile pralico; os portuguezes, povo de 
poetas e de heroes, procuravam a gloria mais do que o 
trabalho e o íucro, eram mais facilmente arrastados pelo 
entliusiasmo cavalheii.esco do que pelo espirilo frio e cal- 
culado do negocio1 

Não ha duvida, porbm, que a colonização portugueza 4 
digna da mais sincera admiração e confiadamente podemos 



e s p e r a r  e acredi tar  q u e  o seu futuro não desment i ra  as 
brilhantes tradições do passado ! (i) 

XI. - b) Os hespanhoes. -No momerito em q u e  a des-  
cober ta  d e  Colombo veiu d a r  a Ilespanha o dominio d a  
America, achava-se esse paiz pouco preparado para a 
expansão colonial. Esgotada pela longa lucla contra  os 
mouros, que pouco an tes  lerminai.a, pouco povoada, com 

(1) Oliveira Martins: Politicu e economia nacional, pag. 203; 
Sr. Consiglieri Pedroso: L'expansi~n colonictle a11 XVIB ~ G c l e  em 
Le I>ortugd, pag. 256 ; Sr. Ernesio de V;iscoric:elloa : Lrs colonies em 
Le Portuynl, pag. 269; Llubois: ob. cit., pag .  35; Leroy-Beaulieit: 
Uc lcz coionisufiori chez 1 ~ s  peuples modernes, vol. I ,  pag. 41 ;  De Lan- 
rioy : 1,'e;cpansion colonialc dil Portugal jusqu'au début du XIXe siècle, 
Cordier, Les compagnzes ri churte et la polilique cobnaale sous le m i -  
nistáre de Colbe~,t, png. 4 ;  Laiiiba-Doria: ob. cit., pag. 30; Sr. Dr. 
Mariioco : ob. cit., pag. 87 ;  Oliveira Martins: O Brazil e as colonias 
porlt~guezas. pag. 1 e seg.; Siger: ob. cit., pag. 3 7 ;  Tito de Carvallio: 
Les rolo?iies po~.lugaises ai4 point de oue commerrial, pag. 5 c 34 ;  
L)arc- : Ln co~iqríile de I'dfrique, pag. 109; Péty de Tliozée: ob. cit., 
pag. 1 7 ;  Sii. Lyall: The rise and expansion of tlie Brilish Dominion 
i n  Zndia, pagg. 8, 16, 29; Molinari : Cillonies no Dictionnaire de l'èco- 
nomie polilique, publié sous la direction de Coqitelin et Guillaumin, 
vol. I ,  pag. 395; Vibert: Lu colonisalaon pratique, vol. 11, pag. 264; 
Grossi : Storia della colonizzaaioae euiopec~ a1 Brasile, pag. 46;  
Sr. Antonio Jose de Arnujo: Colonies partugaises d'Afrique, pag. 6 ;  
Mousinlio de Albuquerque; Moçambique, pag. 17; Latira : Portugal 
y sus codigos, pag. 39;  Sr. Dr. Martins Junior: Historia do direito 
~iacional, pag. 185; Manuel Maria Fructuoso: O cmtenario da Zflíliu 
e a co lon i~a~üo  portugueza no Portugal em Africa, vol. V ,  pag. kR8; 
vol. VI, pag. 284; vol. VII, pag. i61 ; Morris : Tlie hislory of coloni~a- 
tion, vol. I ,  pag. 199; Sr. Dr. Tavares: Cu~ao  de direito commercial, 
pag. xxxiii; R. O. N :  Porlrrgul e as suas colonias na Revista Portu- 
gueza Colonial e Muritimn, vol. VII, pagg. 65, i56 e 193: A. G .  S.: 
A s  nossas colonius no Po1.1iig:rl cnb Bfrica, vol. IX, pag. 665; Catel- 
lani : L'Africa nuoucs e i1  diritto publico Africano na Ric i~ ta  Ilaliana 
d i  Saciologio, julho-outubro de 1907, p q g ,  W)4.510. 



uma agricullura rudimentar e sem indiistria, quasi sem 
rnarinlia mei,canle e tlesprezando o tral,allio, em resultado 
das siias tiadifùes guerreiras, a nacão Iicçpanliola não 
parecia tlesliiiacla a uma graiide expansáo coloiiizadoi,i. 
.\Ias %já erilão possuia um esercilo forte, uma mariiilia de 
guerra atlextrada a iim cornmercio de  certa irriporlancia 
com o Nordesle tla liiropa e o Alecliteri~aiieo oriental. 

Ilivergern a> opiiiiGes quaiito a deterrninafão das causas 
que levaram os he-panlioes a colonizar. Eiiconlra-as Adarn 
Siriilli ria curiositlatle do tlesconliecido, no enlliusiasmo 
rilililar e religioso e na procura dos Ineiacls 1)reciosos; J. 
U. S ~ J '  enlcnde que os liespanlioes não í'orai~i cloniinaclos 
por iiiiia icleia de  colonizaçào, mas apenas pelos desejos 
intlivitliiaes de se enriquecerem; Castonnet tles Fosses diz 
que os Iicspniilioes obedeceram tarito ao seu espirito de 
aveii(i1i.a e tle c.ul)iya coinn no seu zelo tle proselylisrrio 
icligioso. Lcroy Ileaiilieu observa que a fundacão das colo- 
iiiah liespatiliolas iião ie>ultou tlurria emigraçáo devida ao 
excesso tle populaçâo ou a perseguisões polilicas e reli- 
giosas, mas  sim do espirito de  aveiilura e da  cubiça das 
riquezas orientaes, que impelliam ao tempo os europeus ás 
expeilições mdrilirnas, tld ambição dc gloria dos guerreiros, 
que a terminasão (Ia guerra c'oiri os irlouros reduzia a um 
descanço forcado, e (10 fervor icligioso, que levava os cren- 
tes a qiiei.ei.em iinpbr a sua í i b  as loiigiriquas e incullas 
raças. Deste nioclo, a colonizaydo Iic-pariliola não obedeceu 
a uni plano preconcebido oii a urna necessidade ixriperiosa, 
foi como que delerrriinatla pelo acaso. 

certo, porem, que os hespanhoes, tendo tido a felici- 
dade de  acolherem as  propostas do genovez Christovào 
Coloinbo, conseguiram realizar uina obra colonial ernineii- 
temente grandiosa. $ curioso notar que  o inicio dessa 
empreza foi devido a elementos estranhos á nacionalidatl 
hospanhola, pois Colombo, estrapgeiro de  nascimento e d. 



educarão, nada tinha de  commum com o espirito do povo, 
nem a I\ainlia Izabel altentleu aos sentimentos do seu paiz 
no anxilio dado ao ousado iiavegatlor ! 

Colombo foi marinlieiro dcsrlt: ltbiii.a tvlade, prirneiro na 
sua patria e depois em Porlupal, onde s e  fixou, tendo 
casado com a filha de Barllioloirit~ii Perestrello, donatario 
da  illia de  ~ i r l o  Santo. Completaiiilc, com aciirado estudo 
os conliecimenlos, que a pralica llie dcra, sobre a arte d e  
navegar, ou por si proprio ou pelo conhocimenlo que teve, 
segundo alguiis iiivestigadores affii.rnani, duma carta do 
geograplio 1)aulo Toscanelli a Fernaiii Blentlcs, Colombo 
adquiriu a convicção da  possibilitlatle tle alliiipir a India 
navegando para o e s t e . - ~ r o ~ o z  o illusli-e gcnovez a D. ~ o k o  11 
a realização da  empreza, .irias poique e ra  coiivicção geral 
que s6 para lesle se  poclia encontrar o cairiiiiho para a Iiltlia, 
porque no paiz Iiavia já a1;rurna opposifão a s  tlcspezas cres- 
centes, que os tlescol~rirnerilos acarrcta\rani, e portlue ne- 
nhum resullaclo dera urria espetliyão ciiviada para oeste 
eiii 148'1, o rei riào (leu seguimcnlo ao pedido. Eritão 
(:oloinbo tlirigiii s e  a Hespanlia, oiitle alcariçou a proteccão 
do tlrlqiie cle Alcrtina Celi e tla rnirilia Izabel; todavia os 
coiisellieiros da  rainlia reprovaram a principio os seus 
projectos, que sO coriseguiu ver acolliidos, pela valiosa 
interferencia tluin ariligo coiifessor da  raiiiha e cloulros 
c~c*clcsiaslicos. Izabel poz eiilão a tlisposição dc  Coloinbo 
(luas car;~vellas, iiomeaiitlo-o almirarile do oreaiio, vice-rei 
e goveriiarlor (Ias terras que tlescobriase e claiido-llie par- 
licipaçào 110s lucros cornmerciaes, que dellas proviessein, 
'Scndo-se associatlo com um armador I'inzoii, Colornbo parliii 
crri 1492, locaiitlo riuina das ilhas Baliamas, seguindo pela 
rniti.;icliii iioite tlc Cuba a16 a ilha tle Ilaiti, que elle cliamoii 
Espiliiola e d e  que  tomou posse solciriiie~neiite. Colombo 
deixou alguns dos seus niarinlreiros alii eslabeleciilos e 
regressou ao reino em 14'33. 





Yucatan; repellido, seguiu para oeste, para onde se  encon- 
t ram actualmen'te Vera-Cruz e S. João de Ulloa, encontrando 
grandes riquezas em poder dos Iiabilantes. Em 15 19 Corlez 
foi enviado com uma expedirão mais forte a occupar o 
Mexico; desembarcou no Yucatan, siibinettendo os seus 
Iiabitantes, e fundou Vera-Cruz. Proseguindo para o irite- 
rior, Cortez, viclorioso em vai.ios conibales;tomou a cidade 
de  Mexico, impondo a suzerania da  IIespanha ao rei azteque 
Montesuma. Os maus tralos infliiigitlos aos iiidigenas pro- 
vocaram a revolla destes, que rebentou na ausencia clS 
Cortez; o valentc guerreiro, alcaiiçarido a alliaiica clalgumas 
tribus indigerias, derrotou os insurrectos depois de porfiada 
lucta, retomando a cidade de  JIcxico. Cortez vencedor tra- 
tou tie organizar a nova colonia e d e  completar a sua con- 
quista : Sarido~al e .\lvarado occupavam o valle d'Oaxaca 
e o sui do hlexico, Cortei. subrnetlia a região de  Colima e 
a de  l'abasco e, para o lado do golplio do Mexico, o lerri- 
torio ilo Panuco. 

Corlez foi nomeatlo governatlor tla nova coloriia, cha- 
mada Nova-Hespanlia, com os rnais vastos poderes. Prose- 
guindo na sua obra d e  engraiidecimenlo, Corlez mandou 
Clir isto~ão de  Olid occupar a região entre o Pacifico e o 
golplio tlc tlonduras; Petlro .llvarado conquistuu o Guate- 
mala e m  i  522 e o scii irmão o Salvador e m  1525 ; larribem 
de 1522 a 1523 I'erlrarias e Gil Gonsalez de  Avila tomaram 
o Nicaragiia, í:oi.loz tentou e m  1 5 2 4  a'occupasão do 
Iloritluras. Coi.tei. foi pouco depois demittido tlo seu cargo 
de goveniatlor, inas coritinuou ainda com as suas eniprezas, 
teritanclo fuiitlar crn i 335  um estal~elecirneiito na California. 

Os successoi.es de  Corlez coiiliiiuararn a sua obra, anne- 
xando successivamenle a nova Ilesparilia Galisco em 153 1 ,  
o Novo-Mesico com a cidade d e  Sanla-FP em 3581, o Yu- 
catan em 1327. 

Eiri 1524 um a~er i ture i ro  Pizarro, associando-se com 



um padre Fernando de  Luque e com um soldado d e  rara 
coragem, Diogo de  Almagro, partia d e  Panama para con- 
quislar o Peru. Foi derrotatlo, mas  voltou, em breve, e 
com um punhado d e  liornens, desobetlecendo as  ortleiis do 
governador, continuoa a sua marclia para o Sul, allin- 
gintlo o reino ilos Incas; vendo que iião tli5punlia tle forcas 
sullicientes para a conquisla dessa iegiâo e terido sido mal 
acolliido pelo governador, foi a Ilesparilia e consepiiiu que 
Carlos V, clesluinbrado pelas riquezas que ellc Ilie levara 
cio I'erú, o nomeasse guvciri;itlor tlessc Leiiitoi.io e o 
aulorizasse a conquista 10. 'I'c~iiilo alcnii~atlo a custo oi-ga- 
riizai. a siia expedifáo, Pizdr1.u irilernou-se rio Peru e,  l(.iitlo 
conseguido apoderar-se pela asiucia da  pessoa do Iiica, 
contlemnou-o a morte, o que pi.ovocou uma revolta geral 
dos sci1.i su1)tlilos. 0- hespaiiliocs apoderaram-se enláo de  
Cuzco e de Quilo e fundaram 1,iiiia. Pouco depois rebentou 
a lucla erilre os coloriizailores l i ~ ~ l i i ~ i i l i o e ~ .  Uin novo gover- 
riatlor Vaco (I(. Caqtro coriseguiii rcsial)elec.cr a ortlcm. Ao 
iiiesriio tc>riipo tbiu (lu(' .c i la~ai i i  (,\Ia.: Iiic.liis, o.; litbspnnliocs 
iairi occuparitlo a Ilolivid t. eiii 1.5 'i 1 I'ctlro (li: Valtlivid 
coiiqiiisla\a o Cliili, fuiitlariclo Saiiliago nesse aiiiio, Co- 
qui~nbo em 1544, Coiicepciori erri 1551 e ein 155-2 uma 
outra cidade xio paiz tlos \iaiic.,iii~. Valtlivia soffieu uma 
lerrivel tlei-rola nurn corillbale cuiri os iiitligenas em 1553, 
mas estes forain, por sua \ez ,  balitlos por novas forcas 
liespauliola~, sol) o coriimarido tle 6ai.c-ia tlc b l ( ~ ~ i t l ~ ~ i ~  
ein 1557. O tloiiiiiiio tlo Cliili fui, pui 6111, seinp1.e p o i i c ~ ~  
eslavel, siijeito a revoltas constanles e liriiilado, na sua 
real effectividade, a um pequeno terriluria. 

0 s  liesparihoes fundaram tambem eslal)elecirnentos para 
além da  Cordillieira, Tucumari e m  15íi5, Corclo1)d em 1373, 
Iiioja crn 1591. S a  cosia Orienlal fuiitiaram Bucnos-Ayres 
ein 1535, Assuiiciori eiii l5:36, Saiila Fb em l5'7:l. 

A occupaiào tia Coloinbia iniciara-se ern 1525 com a 



fundação de Santa Marlha, na foz do Madalena; Cartagena 
fundou-se em I533 e em i536 fizeram-se expedições ao 
inlerior, que fundaram Santa-F6 de Bogota em 1538. Esta 
provincia foi chamada Nova-Granada e nella se fundaram 
muitas villas de 1535 a 1550. No Venezuela o primeiro 
estabelecimento liespanhol de alguma irnportancia foi o 
de Coro, fundado em 1527, mas a colonia, em que não 
havia ininas, foi sempre mais ou menos desprezada e s6 
em 1561 se hiiitlou Caracaq. 

Em I >li5 I)ctli,o Jlerieiiilez tlt: .4riles conquistou a Florida, 
t rucidaii(lo os huguerioles, que nella se haviam estabele- 
cido. No firn do seiiilo XVI a colonizasão hespanhola na 
Ainerica allirigira uinu PIIO~II IP  c \ t~nsào.  Já. então os cor- 
sarios hollaiidezes e priric~ipalineiite os iriglezes, com Drake 
e Raleigh, alacaram os c~slal)eleciiiie~ilos hespanhoes, mas 
náo se assenliorearam de neriliiim dellcs. 

No priiicbil)io ilo seculo xvrr contiiiiiarani com maior 
iniensitlatle os attaques ás possessões hespanholas, rial- 
giirnas das quaes os iiiglczcs e francezes se conseguiram 
eslal)clecer, airida que sO provisoriamente. Em geral, porém, 
a colonizasiio Iicspanhola progredia; foi annexado o Novo- 
hlcxico e prosegiiiram as tentativas dc exploraââo da Cali- 
li~rliia, ao Sorte; 1luciio.;-.\! ios, I'avorec'itlo pcla união de 
Portugal a lle~paiiii~i. c~~iii~iiiuiii-se em dislriclo indepen- 
(lente, a1)ran~entlo o I ) i ,~[a,  o Paraguay e Tucurnan e alar- 
gando-se para o iiiterior ; uiii 167:) submelleu-se uma par16 
tlos iridios (Ias I'a~ripas; rio seculo xvii as missões cami- 
nliararri ao loiigo dos rios Paraguay e Uruguay, chegando 
ao terrilorio tlo Cliaco e a cordilheira dos Antles ; o inlerior 
tlo Amazonas tarnlicm se ia explorando e Veiiezuela osten- 
tava alguris progressos, alargando-se a sua occupação para 
o interior e para o Orienle; ao norte os hespanhoes che- 
gavam ao rio (Ia Assumpçáo e fundavam eslabelecimentos 
na Baixa-Cdliforriia, no Coaliuila e no Texas. 

DIR., 13.a CAD. 47 



Com a guerra da successão dc llespanha sofieram bas- 
tante as siias colonias. Poi.lugal ficou seiihor da eUtctDn ckr 
Sacriimento, a França atlqiiiriu I) direito rlc commcrciar 
com o I'erii e o Cliili pclo calw Horn e a Inglaierra obteve 
o monopolio (Ia imporlação tle escravos. Em 1523 os por- 
Luguezes quizerarn fundar um novo estabelecimento em 
Montevideu, mas os hespanhoes assenliorearain-se delle. 
Graça a um Iiabil contrabantlo, os inglezes tinham-se apo- 
derado no ciilrelanto de quasi lodo o commcrcio (Ias 
colonias hespanholas; tendo rebentaclo por esse rnotivo a 
guerra entre os dois paizes, as esquadras inglezas attacaram 
Nova-Granada, Caracas e a ilha de Cuba, mas foram repel- 
lidas. 

Em i 761 a IIespanha, alliada a França, fez de novo guerra 
á Inglaterra para recuperar Cuba e as I~liilippinas, que 
tinham cahido em poder dos inglezes; no tratado de paz 
a llesparilia teve de Ihes ceder a Florida e toda a regiao 
a leste d o  Jlississipi, recebendo apenas tla França a rnetatle 
oeste da Louisiana. Por este tempo, todavia, os hespanhoes 
tomararn as ilhas Falkland e alargaram a sua occupação 
na Patagonia, onde fundaram San José e Florida Blanca. 
Ern 179-2 foram tambem occupadas as i:lias de João Fer- 
naiidez, na costa do Chili, o Texas e o norte da California, 
para alem de S. Francisco. Envolvida numa nova guerra 
corn a Inglaterra, em consequencia do auxilio prestado a 
revolta dos Estados-Unidos, a llespanha, pelo tratado de 
Paris tle 1783, recuperou a Florida, mas teve de ceder a 
Inglaterra a costa do rio Belize. Foi nesta epocha que o 
imperio colonial hespanhol allingiu a sua maior amplitude. 

No principio do seculo xrx a IIespanha, apesar da perda 
da Lduisiana, era senhora dum dominio vastissimo. A pene- 
traláo havia continuado no Rio da Prata, constituindo-ie 
Buenos-Ayres em vice-reino, o mesmo havia succedido na 
Nova-Granada, que abrangia o PanamB, o Equador e unia 



parte do actual Venezuela; Venezuela era tambem uma 
capitania-geral e a Corda annexara lodo o territorio das 
missiies jesuitas no Paraguay. Adeanle veremos como no  
principio do seculo xrx derruiu todo este soberbo imperio! 

Organização da America hespanhola. -a) A popu1apùo.- 
Tres elementos tomaram parte principal na fundação das 
colonias hespanliolas : - i .O) Os aventureiros e soldados, 
tornados inaclivos pela terminação das guerras contra os 
mouros; por isso, muilos nobres affluiram as colonias 
americanas, o que muito influiu na sua constituição social; 
- 2 . O )  O clero, porque o fervor religioso, perpetuado em 
Hespanha pelas continuas luctas contra os mouros, iden- 
tificava o arnor tla palria e o zelo da f6; assim foi tão 
grande e 1%) manifesta a irifliiericia ecclesiastica na vida 
da?; coloriias liespanholas; -3.') A CoiUa, anciosa de relia- 
ver as quaiiliosas sommas, que lhe havia custado a lucta 
contra os mouros, levando para as colonias o seu espirito 
de desconfiança e ingerindo-se em tudo, visto que a des- 
coberta da Arnerica fora obra sua e a ella devia pertencer 
o respectivo dominio. 

Mais larde formarani-se, d ceito, classes de commer- 
ciaiites, de agricultores e de inilustriaes, mas o seu desen- 
volvirncnlo foi leiilo e nuiic,i e\c*luiii a su1)ortlinaçáo aos 
elenieiitos primitivos. h este facto se (leve o aspecto 
caraclerisliro (Ia coloiiiza~áo liespanhola, que corisistiu, 
seguiido Leroy-lleaulieu, em fundar uma sociedade velha 
num paiz novo, o que não deve causar admira~áo, pois 
todas as naçòe?; coloiiiaes a principio transplantaram fiel- 
niente para as possessões o estado social e administrativo 
da metropole. 

A cubiça do ouro e a ambiçáo 4a gloria militar levavam 
muitos intlividuos a emigrarem para as colonias, não para 
ahi se fixarem, mas para regressarem, logo que a exploração 



das minas, a custa dos escravos, os tivesse enriquecido. 
Mas a Coroa, legalmente uiiica senliora do solo coloniii!. 
não permillia livremeiiie a emigração, que carecia tlunia 
licença regia tle vigencia liiiiilatla, em geral, não superior 
a dois annos. 1'ai.a sc ol~lei. esla liceriça era neceçsai,ir> 
provar que a farnilia ilo emigranle nas duas ullirnas gera- 
ções não linha tido neriliuma condemna~ão do santo officio. 
pelo ciirne tle heresia, e allegar urn motivo legitimo, nos 
termos duma lei de 1518; uma nova lei cle 1566 veiu 
ainda exigir que o emigrante tleclai.asse o logar do seli 

- deslino c para elle fizesse viagem tlirecla; alem disso, sú 
era permillido em1)arcar no porto tle Sevillia. 0s  capitâcbs 
tlos navios eram inciimbidos clc velarem pela execuçáo 
destas tlisposiçõos, sol) pena de incorrerem em gravtLs 
casligos. Em taes coiitliyGes coinprclieritle-se que a e~rii- 
gracâo fosse pouco nurnerosa e limilatla a nobres, mais 
ricos ou mais influentes. Assim é que em i 546 havia apenas 
600 iminigranles em totlo o Perú e' .15:000 em 1550 em 
toda a America, e esses eram funccioriarios, em grande 
parte; verdadeiros povoadores, trabalhadores e aclivos, 
eram rarissimos. 

SO depois de Filippe 11, quando pela ruina da rnariiilia 
hespaiihola se dilficullaram as relações cornrnerciaes eri1i.e 
a metropole e as colonias, é que aurnenlou a emigração 
para estas; iam lá gast,ar o owo, que já não vinha para 
a Europa. 

Chegados ás colonias, os europeus 1150 se espalhavam 
nos campos, agglomeravam-se em cidades. Era a repetição 
mais accentuatla dum costume da rnetropole, em certo 
modo irnposto pela hostilitlade dos intligenas e derivado 
do caracier não-rural da emigração hespanhola. O governfi 
favorecia esta lendencia, afastando os europeus do contaciu 
com os indios, por recear a formação duma população 
agricola importante. Assim Lima, Mexico e Quito foram 



centro9 iniportanles <te povoafão. Este facto revela que os 
emigranles não eram cultivadores activos, mas simples 
funccionarios ou ociosos. 

A terra das colonias pertencia á Corda, que della dispunha 
largamente para a consti lui~áo de  morgatlios, em favor dos 
conquistadores ou (10s favoritos do rei. Ou abrangen'do 
minas tambcm, ou de  siinples rendimerito agricola, esles 
morgadios eram extensissimos; na Arnerica hespanhola as 
fortunas eram rnaiores que em parte alguma do mundo. 
Totlavia era  tal o fausto dos nobres americanos e tal a sua 
ociosidatle, rcsullaiite da ignorancia riassissima e m  que 
viviarn c tlo seu afa~f aii~ento, pelo governo, de  qiialquer 
cargo piiblico, que crarii freqiicriles as suas tlilficuldarles 
tle vid,i! Coiriprehende-se I)em como a irialienabilitlade e 
a iiia atlministrafão destes vastos dominios devidm corilri- 
buir para o alrazo da agi-icul1ui.a. 

Os colonos foram sempre tratarlo.: pelas autoridades 
liespanholas com accentuatla tlesconfiança; eram afastados 
tle lodos os empregos piiblicos, unicamente reservados aos 
iiativos tle Hespanha ou velhos Iiespanhoes. 
d'aqui um tluplo mal: os colonos, muitos delles Resu!ava no res, 
eram condernnados a ociosidade e cahia sobre a colonia 
um verdaileiio tliluvio tle immigrrlntes funccionai-ios. S6 em 
Caracas em 30:000 hal~ilantes Iiavia (i00 juizcs c advogados! 
As colonias eram u:ii iiirilio d e  funccioiiai~ios, que tratavam 
tle explorar a sua  riqueza por lodos os meios. Sb mnito 
mais tarde se  tleseiivolveu a emigrrisào para as colonias 
duma classe inais activa e mais tral~alliatloia. 

No inicio da  colonizayão Iiespaiiliola, muitos 'iridios foram 
morlos em combales ou retluzidos a uma escravidão tão 
violenta, que poucos aiirios Ilies deixava ordinariamente de 
vida. Ern vão a rainlia Izabel decielou a liberdade dos 
iiidios; a impoçsibilidacle tla fiscaliza~ão pelas autoridatles 
tia metropole tornava facil a pralica de  todos os abusos; 



por moi10 da i.ainlia, O seu rriariclo D. IFernandc, pouco se 
preockupou corn a condi~Bo dos indigenas, tratando unica- 
mente de tirar das colonias o maior rendímento p'09sivel~ 
Na regencia do cardeal Xinienes uin celebre bispo hespa- 
nhol, Las Casas, que viera a I-Iespanha defender a causa 
dos indios, foi incumbido-.de elaborar urn regulamento para 
o trabalho delles, que recebeu mais larde a approvag,ão 
de Carlos V, Uma serie de decretos de i 5 2 6  a 1 5 4 1  veiu 
prohibir a escraviílão dos indios e regulamentar Ó seu 
trabalho, ao mesmo tempo que o governo da rnetropole 
tratava do suppriii a deíiciencia cIe b r ã ~ o s  pela importarão 
de escravos negros. 

igualmenle os iridios eram consideiarlos como mcnores, 
sujeitosa tutella dos jesuitas, o que os be~ieficiou a principio, 
mas se tornou inacceitavel depois que ellos allirigii*ani urn 
grau mais elevado de civiliza$ão. Não ha duvida, em lodo 

, o caso, que a 1Iespanlia foi a primeira das naf0es coloniaes, 
que procurou garantir legalmente um bom tratamento aos 
indigenas das suas colonias. A Cai-Ua esforpva-se por livrar 
os indios de toda a violencia ou nppres~ão e o clero tinha 
sempre para com elles uma intlulgcricia especial. Exceplua- 
varn-se desta s i lua~ão  favoravel crs indios ernpregados nas 
minas, que a breve trecho morriam e que eram defraudados 
nos seus garilios pelos processos eguacs aos do actual t ~ ~ o k -  
systonl. Da\~emos aiiirla obscrvar q u e  a atlilude (10s colonos 
não era ern geral tão generosa para com os iniligenas como 
a das autoridadcs; assim O que as providencias de Carlos V 
de 1543 provocaram verdadeiras revoltas na America 
hespanhola! h condjcão dos indios ligam-se em certo modo 
o syslema das encomendas e o regimen das missões, a que 
vamos fazer breve referencia. + 

As encorniendas ou ropn~t.il~aiontos eram grandes exten- 
si3es de terreno cedidas pela Coroa por duas  gerações: e 

, no Mexico por tros ou quatro. O concessionario obrigava-se 



a proteger os indios, adscriptos a respectiva concessão. a 
trabalhar em favor da sua conversão ao christianismo e a 
tliligenciar educa-los e civiliza-los, a não construir fabricas 
nas suas terras, a não vender os indios, a não os separar 
da gleba e a não residir junto tlelles. Os indios linliam tle 
dar urna prestação annual ao senhor e de effeciuarem certas 
prestaçòes pessoaes muito limitatfas. Parece que este re- 
gimen legal náo foi muito escrupulosarnenle respeitado na 
pratica. Mais tarde a Coroa deixou de renovar as cnco- 
micndas, quando riridava o seu prazo, conservando na sua 
dependencia dirrcta a terra e os iridios. 

As missdes dos jesoitas, serripie auxiliados pelo governo 
liespanliol, cujo domiiiio e crijos reiidimenlos aumeritavam, 
tiveram urna eiiorme iinpartancia na America Iiesparihola. 
Os jesuitas, geralmente dois em cada missão, cslabele- 
ciam-se em rcgióe? inexploradas; começavaili por atlrahir 
os indigenas e por captar as suas sympalliias; i,euniritlo-os, 
formavam aldeias, em redor tias quaes os intlios cultivavam 
as terras em commum, revertendo o 1uci.o para a communi- 
dade, depois de deduzido o sufficienle para a salisfacião 
das suas riecessidatles intlividuaes. llouve alguns al)risos 
por parte dos jesuitas, mas em geral a sua influencia foi 
benefica, iniciando os indigenas ncs conhecimentos elemen- 
tares da agi-icultura, tla industria e tlo cornmercio, da  ida 
miinicipal e dos usos sociaes. Os jesuitas afastavam cuida- 
tlosarneiit~ os iiidios tle lodo o conlaclo com os ouropciu~. 

As priiicipilcs iiiissdcs fora111 furidatlas pelos jesuilas iio 
I)araguay, c3aliiiido 110 seculu svxii sob o dorriinio de Porliigal 
e sentlo suppriinitlas, como sabemos. Os daminicanos e fiari- 
ciscanos 1amL)em fundaram algumas iilissóes, mas sernpre 
com menor csito do que os jesuilas. 

Nas relasòcs entre os differentes grupos de população 
os Iiespanlioes seguiram sempre o principio de dividir para 
reinar. As uniões entre brancos, indios e negros geravam 



varias typos tie mesiigos, cada iirn (10s qiiaes consliluia 
olricialmente uma casta, divididos pelos interesses e pelas 
sympathias. Nesta desunião c: sobretudo na separagào entre 
a classe superior, que levava pelo egoisrno, e a mais 
inferior, que altrahia pela satisfaçdn tlos seus otlios, pro- 
curava o governo hespa~iliol fuiidar a seguraiiSa4 do seu 
dominio sobre a America. I? claro I I I I C ~  11,  c-1.i-ser iritiis baixas 
eram as mais sujeitas ao goveiiio ci ti tL>sa razào ol)cdeceu 
a promulgação de  muitas das rnetliclas pi.ot~t'toi.ni tlos 
iridios. Alem da  divisão por diffcren~a (Ic ritil,i-, pro- 
curavairi aiiitla a s  autoridade:: fornenlar a.; ii~iiiiizatlt~s eiili,e 
os emigrantes vindos d e  provincias dill'erciites o11 Iiabilaritlo 
rias diversas provincias da  colonia; as estradas e os meios 
tle communicaião na Aínerica eram propositadamente ilcs- 
curados. 

A dtlsuiiiiin na America hespanliola accenluava-se ainda 
pela diversitlade tias suas differentes partes, resultando da 
variedade d e  condições physicas. .Aqui liavia a colonização 
pasloral e a ausencia d e  cidades, acola surgiam as fazendas 
cuilivadas por escravos, alem as cidades faustuosas domi- 
nando os feracissimos planallos. 

0 )  A adrninistrncão. - Quasi a seguir tio primeiro r e -  
gresso tle Colombo a Ilesparilia, foi ci.ccitla elri St.vilhti a 
Casa t l (8  I ' u l ~ l r  citciciorl, i.cl)arliyào tle c~oiiiiiit~i cio, tlirigirido 
o trafico coiii as tboloiiias r, coricrriti~an(lo iis inl'orrnaçfies a 
ellas relali\las. .I Cascc t le  Co?ztvaluc*io?r rlest~rripenliava as 
funcsões tluin ~ninislerio, scrirlo reriitrtlclarla 1 ai ias vezes 
e tendo tamliern attribuifUc~s judici,les; esla iiistituiâão 
nunca teve, porém, a riieiior iriiciativu, liniilarido-se a 
tJ\tbt.ular as orderis regias. Em 1324 croou-se o Consellio 
supreiiio das Intlias, gozando tlc grandes privilegias e corri- 
poslo da  mcmbros do elevadii gcrarcliia, que, ern regia, 
tiriham (lesempenhado altos cargos rias colonias. O Coiisellio 
linlia attribuições legislativas, atlministrativas e judiciaes, 



tinlia airitlu cm espccial ailribuiç3es cfe fazenda, eccle- 
siaslicas e militares. O Corisclho teve sempre pouca inde- 
pendencia, obedecendo cegarneiite ao soberano e preoc- 
cupou-se sobreludo cle fazer aumerilai. o rendimento das 
colonias. Carlos III  substituiii uin iniiiistei~io ao conselho, 
mas esta organizasiio pouco tliirou. O governo das colonias 
foi di\ritlitlo pelos tlivcrsos ininisterios, n qiie pciorou aintla 
a adiniriisti~ayáo, fragmenlaria e tlesuriitla. Carlos IV resla- 
bclrceu o c~orisellio clas Indias, m a s  daiitlo-llie pouca inipor- 
taricia; em 17!)0 foi abolida a í'nscc (l i1 Co~?t~,.ntnrinn. 

A atlrniiiisti~açào das coloiiias foi c*al(-;itl;~ solire a (Ia 
rrielropole. A sua frente esiava o vicbc-rei, qiic leve a 
~)riricipio privilegias rniiiio anil~los, serirlo c:liefe civil e 
rnililar e propondo caiitlirlalos para iorlos os erripregos: os 
qiiaes forarri egualmeritt: restriiigitlos. O vice-rei era sernpre 
iiiria pesc-oa tle alta g,.ei.arcliia, vivia rotleatlo clc fuuslo e 
tlc apparalo, recebia erioriii?s ortlciiados, [nas o governo 
da rnetropole tratava-o cor13 a maior tlcsconfian~a; esco- ' 
lliiam-se sempre para este cargo homeris poiic:o eriergicos 
e Iralava-se cuitlatlosarnente de os separar da  popiilaçáo da 
coloriia, isolando-os. O vice-rei s6 podia deserilperiliar o sou 
carro  tluisaiite um curto prazo, findo o qual tinha qiic co~i i -  
p;li~êctJi 1iei.ante urn tlelegatlo [lu corisellio da  India, qiic 
rciciiia lotlas as (~ i~e ixus  apresenlatlas cc~iitra ellc c I'azia 
uin inquerito sol)rc ii siia atlininistraçào, em regr;l, não 
inuilo rigoroso. Sa .\inerica liavia os vice-reirios d o  .\ltlxii*o, 
tlo Perii, ( I ( ?  Yova Graiintla e dc Iliicnos Ayies. Siiliortliiiiitlos 
aos vice-reis Iia\.iii os capitáes poiieraes e iiiirnerosos furit:- 
c.ioiiarios iiiferioi,es. -1s capitaniiis geraes ria Ainerica ei,aiii 
u Iltivati;~, Ctiialeriiala, Porto Rico, Cara(-as ( I  Santiago tlo 
Cliili. 

Alern dos iiispectores ou vizilailorcs, que eram por vezes 
eriviatlos a liacalizar os actos t lo  vice-rei, estabeleceram-se 
junto delles as audiencias'coiii o mcsrno fim. Esses con- 

48 



selhos liiiliaiii allribuig0es polilicas e judiciaes, corres- 
pontliam-se directamente com fiinccionarios inferiores ou 
colonos c com o governo tla metropole; os seus membros 
tiriliam uma alla sitiiagão e eram generosamente remune- 
rados. mas tambem eram visatlos pela tlesconfiança do 
governo cenlral, que os irihibiu de casarem e d e  adquiri- 
rem propriedades nas colonias. Ilavia audiericias no Jlexico, 
e m  Panamá, Lima, Gualemala, Guadalajara, Bogoth, La 
Plala, Quito, Santiago do Chili, Buenos-Ayres e Sa~i-Domin- 
gos. Um membro da audiencia fazia annualmente unia 
inspecçâo de toda a circumscripção respectiva e a estl? 
corpo cslavam subordinados variou funccionarios. 1)aI-a a 
atlrniriihli.açâo cla fazentla ha~ i i l '  uin Tribunal de  Conlas e 
a Caisi1 Ilcal. Nas cidactes liavia c-oi.porações municipaes, 
em que os creoulos se  acliavam largainente representados, 
m a s  cuja? regalias foram poiico a pouco absorviclas pela 
Cor6a. 

' A atlmiriistração hespanliola assignalou-se pela sua cor- 
rupgâo c vciialidade rs l remas;  as colonias sempre foram 
para ella vcrdatleiras terras conquisladas. Alem dos seus 
oi.tlenados e dos valiosos emolu~nentos e presentes, que 
recebiam, os allos funccionarios entregavam-se ao coritra- 
baii(10, confiscavam por vezes OS bens dos ~olorios e ne- 
gociavam os seus favores. Raro e ra  o fiinccionarin que  
não regressava rico a IIespanha. Já sahemos coino os Iies- 
panhoes se assenhoreauain abusivarnerite tie todos os lo- 
gares publicos; não é ile admirar poij cliie f ~ m e  grandc 
a emigração para a s  coloriias de canditlalos a cssc- luga- 
res. lle resto, em virlude tias reslricgóes que Ihcs crani 
impostas, os funccionarios riunca ddvam provas de ini- 
ciativa, nem d e  grande acliviclade; como era  natural, 
faziam-se tambem notar pela sua parcialidade em favor 
doa hespanhoes e contraria aos indigenas c c.ieoiilos. Os 
funccionarios nem mesmo eram fieis cumpridores das 



orderis viritlas (Ia mclropolc ; para maior commotlidade 
propria, resistiam-lhes passivamente, não a s  executando. 

Ja sabemos a importancia que  tinha o elemento eccle- 
siastico na colonização hespanliola e ja nos referimos a 
obra grandiosa das rnissòes, que tanto conlribiiiu para 
alargar os dominios da  Hespanlia e civilizar os seus Iiabi- 
tantcs. Alern das poderosas missões, erairi iriumeros (25 

conventos nas colonias, que occupavam melatle da  arca 
tla citlade de  Lima, e os padres assumiairi as mais variadas 
funcções, desde o governo superior at6 á tlirecção do 
cornmcrcio e do trafico dos negros. Blas a Igrcja estava 
rigc~rosainc~rilc? sul~oi~tliriatla ii CorOa, cluc provia os sei].; 
1)erielicio.; e os seus altos cargo.; i> ('uja auloiiza('ão c ra  
iieccssaria para qualquer padrc potl(11. enibarcar para a 

a iosos America. Em troca tamhem, a Corôa concedeu v I '  
privilegias ao clero, cujos tlominios em terras e ctlificios 
representavam uma riqueza colossal. I? cerlo, poi.km, que 
o clero foi sempre dedicado a Coroa e,  em geral, lole- 
rante;  a nefasta influencia da  Inquisiçâo pouco se  fez 
>ciitir nas coloriias. O clero sv foi oppressor na ordem 
economica, pela esistencia de grandes bens tle mão-morla, 
pelos seus encarzo. lribiitarios e pelos alitisos das orderis 
mendicanles. 

c )  O ~ e g i ~ n e ~ s  cconomic.o. -O fim principal da  coloriizafão 
hespanliola foi a descoberta e a explorasão das minas tle 
metaes preciosos. Já em 1545 s e  explorava a prata t3iii 

Polosi e, na verdade, essas e oiitias minas mais larile 
descol~crlas eram espanlosamenle ricas. Foi esta a razão 
delerminanle do esodo dos liespanlioes para a America e 
funesta foi a sua  acção, porque os colonizadores, dedum- 
bratlos com ePla riqueza apparenle e ostensiva, descui.aram 
a effectiva valorização economica dos scus domiriios. 

Todavia a Hespanlia. considerando as suas ~)ossessòcs 
como territorios da  Coroa e não como verdadeiras coloiiias, 



nâo sujeitou a sua industria a um regiinen tão restrictivo 
como o geralmenle adoptado pelas velhas nações coloniza- 
doras. Permiltia-se a fabricação de  protluctos rias colonias 
e até a refinação d e  assucar, que todos os F- i  a d os euro- 
peus haviam proliibitlo rios seus tloininios. Carlos V e 
Philippe 1V tomaram mesmo meditlas favoraveis ao desen- 
volvimento da  inclustria colonial. Xáo se  perrnillia todavia 
a exportasão de  productos intlustriaes das colonias. Esta 
politica relativamente liberal tla Ilesparilia iesullava do 
seu graiide desprezo pelas occupações fabris e do seu 
conceito, que attribuia a elevação dos presos na metropole 
as manobras dos commerciarites, que tlirninuiam a sua 
ofTerla pela exporlação. Assim 6 que chegou a ser pvohi- 
)lida a exportação de  mercadorias e favorecida a sua irn- 
portaçào tloutros paizes. Todavia outras i~cstric~.ões fiscaes 
e commerciaes olislaram sempre aos progiwsos da iridus. 
tria colonial, a que, de resto, todos preferiam a exploração 
das minas. 

Na ordem commercial seguiram, por61i1, os hespanlioes, 
o mais restrictivo e ~ilonopolista dos syslenias: Para reser- 
varem todo o commercio das coloriias aos seus sul~ditos e 
tamhem por conveniencia politica, os hespanhoes cuidaram 
de afastar em absoluto os estrangeiros dos seus ilominios. 
Data essa politica da fundação dos pi-imei1.o~ csLalirleci- 
ineritos rle ISspanÕla por Colornt)o e era  erri ccrlo  nod do 
juslificacla pela cubiia, que a s  ricas regioes t l  ;i Airitlrica 
tlcsperiavarri em ko(los os Estados eiii.ol)eiis. :i ~iiii(;ção 
desta iiorrria e que e ra  ahsurdamerile violciila: quem 
cornmerciassc com estrangeiro incorria nas penas cle cori- 
fisco e de   norte, os iiavios es1rarigciros ericoiitrados em 
aguas americanas eram considei.atlos como piratas e os 
seus rnai.irilieiros, quando desembarcasçern, eram execu- 
tados ou coiitlciiiriatlos ao traballio (Ias minas. Mais tarde 
adinilliu-se a eiitratla cle estrangeiros nas colonias, rnas o 



Santo Officio t,ornava-lhes quasi impossirel fixarem-se alii 
pelas suas coiislantes perseguigões. S6 no tleciirso (Ia 
guerra ila successáo é qiie alg~iiis commercinnlti:: fraiice- 
zes foram aiitorizatlos a cornmerciar com o Chili e o I'erú 
e o tratado ile Utreclit, encarregando a Inglalerra do for- 
necimento de escravos a America hespanliola, permilliu-lhe 
marirlar annualmente um navio de  500 toneladas a Porto 
Ilello, dispozição esta que logo foi sopliisrnada. De resto, 
. . 
ja d e  ha rniiilo os esirarigeiros eslabelecitlos rias Anlillias 
mantinham com o continente um commercio tle contra- 
baritlo, tâo avulta~lo como o commercio legilirno e que 
I)eiri mais tlo qiic este cc~iilribuiu para o clesenvolvimenlo 
ec:oriorriico da  Airierica. 

rcgulameritação hespanhola tio c:orrirnercio colonial foi 
a mais restriliva e prejutlicial que tem exislido, orienlada 
rio intuito de consolidar a depentlencia economica das 
colonias e m  relaçáo a rnetropole e. em especial, a Coroa. 
1)esilc o inicio do governo hespanliol quiz-se reservar o 
rnonopolio commercial dos metaes preciosos, depois am- 
pliado a todos os generos coloniaes. O comrnercio estava 
concentrado nas mãos dalguns negociantes de  Sevilha, 
que confilituiam urna vertlatleira co rpora~âo  privilegiada; 
nenhum navio potlia partir para a America sem ser inspec- 
cioriado pelos empregados da Casa t l r  Contvata,cion,, que 
arrolavam a sua carga e Ilie entregavam um salvo con- 
ducto. Na America os negociantes constituiam lambem 
corporacões fechadas e o trafico entre as diversas colonias 
e ra  severamente prohibitlo. Assim a orer ta  d e  mercadorias 
era  constanternerite inferior á sua procura e os lucros tlos 
comrnerciantes elevavam-se d e  1 00 % a 300 @Io. 

Com tal regimen, floresceu o caoritrabando, como ja dis- 
semos, ao passo que o cominercio licito nunca excedeu 
e m  importancia o de  qualquer pequena colonia da  actuali- 
dade. A industria foi abandonada na propria metropole, 



que s e  limitava a reexportar para a s  colonias productos 
eslrangeiros; mas as minas prosperavam, os iinpostos 
erarn rentlosos e a satisfação em Ilespanlia era  geral. 
Não succcdia o mesmo nas coloirias; ao Iatlo dos funccio- 
narios vilmenle enriquecidos, os colorios, prejudicados 

- pelas restricções economicas legaes, luclavam com graves 
diílculdades, tornadas mais insupportaveis pelo aumento 
crescente das suas necessidades e pelo aspeclo das ricas 
coloriias tloulros Estaclos. A metropole comprelieriileu filial- 
meiile a inlpossil~ilidade de  manter a sua polilica i.eslrictiva 
e apparecerain, desde os principios do seculo xvrrr, varias 
reformas importantes. 

Creou-se a Companhia do commercio de  Guipuzcoa, a 
quem se coricederam valiosos privilegios para a exploração 
do coinmerci9 do tlistricto tle Caracas, que logo ieviveu, 
aunieiitaiiclo sensivelmenle a sua producfão. Ern 1748 o 
novo monaicha da  ùynastia (10s Ilourbons periiiilliu o 
conimercio de  todos os portos com as colonias, mas a 
medida leve de  ser suspensa, e m  virtude das numerosas 
fallencias, a que havia dado logar em Cadiz. 1Sm 17.59 
subiu ao tlirono Carlos 111, que, alarmatlo pela decadencia 
das colonias liespanholas, logo lratoii de a remetliar com 
energicas providencias : em 1763 promulgou o Eclilo tlo 
Comrnercio Livre, que  permittia a todos os liespanlioes 
commerciarem com as índias occidentaes, mediante o paga- 
rnento duma pequena taxa; esta disposição foi ampliada a 
Louisiaiia em 1768, a CampCche e ao Yucalan em 1770, 
ao I'eru, ao Cliili, a Bueiios-hyres, á Nova-Granada e ao 
Guaternala em 1778, emfim a Nova-Hesparilia em 1788. 

Os eneitos fizeram-se logo sentir: o commercio hispano- 
americano passou de  148 rnilliões e meio de  reaes em 1778 
a 1 i04 milliões e meio e m  1788; o numero de navios 
nelle empregado foi d e  6 em 1765 e de  200 em 1788. 
Mas ja e r a  tarde: os hollandezes e os inglezes tinham-se 



assenlioreado d e  facto (10 commercio das colonias hespa- 
nholas e a Hespanlia náo estava liahilitada a verice-!os 
numa lucla economica. Por seu latlo, os colonos, loiige i lc 
ficarem reconhecidos ao governo tla metropole pelas suas 
benevolas concessões, foram afirmaiido, depois de  1788, 
nuriia serie de  revoltas parciaes, o seu tlesejo tle intle- 
pendencia tolal. 

Alem das reslricções, que expiizernos, referentes ao 
inonopolio cornmercial, havia oiilras, não inenos prejutli- 
ciacs, relativas aos lrarisporles entrc a rnetropole e as 
colonias. Todos os navios linham de parlir de  Sevillia para 
a America, sob pena de morte c tle confisco, e deviam 
egiialmciite dirigir-se a esse porlo no seu regresso. Cas- 
tella supportara sosinlia as despezas tla viagem cle Colombo 
c, portarilo, tlo descobrimento da  Arnerica, justo e ra  pois 
que Ilie pertencessein todos os lucros do cominercio colo- 
nial, que por isso foi concentrado em Sevilha, unico porto 
dc  Caslella. Alas o Guadalquivir foi-sc gradualmente aço- 
reaiido e lorna~itlo inavegavel para os navios da  America, 
cujo callado tle agua aumenlara, pelo que o monopolio foi 
transferido em 1720 para Cadiz. SO ern 1778 treze portos 
hesparilioes foram aberlos ao cornmercio da  America. 

Alem disto, para maior facilidade d e  fiscalização e para 
maior segurança, os navios mercanles seguiam em cara- 
vanas, escoltados por navios d e  guerra. Estas caravanas 
sO podiam abranger viiite a vinle e sete transportes; urna, 
chamada a frola, dirigia-se a Vera-Cruz e levava os pro- 
ductos para a Nova-Bespanha; a outra, os galiões, apor- 
lavam a Porlo-Bello, levando os productos para a America 
central e meridional, transportados por outra caravana alé 
ao isthmo de  Panamá que atravessavam. Estas pequenas 
cidades animavam-se duma agitação ficticia, á chegada 
dos navios, que  cessava logo depois da  sua partida. 0 s  
preços eram fixados pelo almirante da  frota e o governador 



do Panamá, representando respectivamente os negociantes 
tla inelropolc e os das colonias. E1rt:cluadas as traiisacções, 
a s  (luas caravanas junlavam-se na Ilavaiia c 1,rgressavam 
a Catlis. Com esla grave restricção, a acrescer a tantas 
oulras, comprehende-se a fraca inlerisitlade do coriirriercio 
entre a IIespanlia e a s  suas culonias, cuja prociucção se 
reduzia e depreciava com vaiilagtllri exclusiva para os 
iritermediarios cornmerciaes. Este facto obstou Earnbem 
ao desenvolvimento d a  marinlia niercante he~panhola.  SO 
e m  1735 foram os commercianles auctorizados a empre- 
garem navios isolados, ficando todavia sujeitos a ernbara- 
cosas formalidatles e tendo d e  se  juntar ainda esses riavios 
e m  caravanas, que s 0  em i 768 foram tlerinitivclriiriii(~ 
al)olidas. 

Tem-se procurado filiar no systcma niei.cantili.ta, inuiio 
eiii voga em Iriglaleiru no tempo tle Crorn\\ell e ilos 111- 

timos Sluarls, o restrictivo regimen ecoiioiiiicbo, ' ~gu ido  
nas colonias .Iiespanliolas. Essa doiitrina não é exacta, visto 
que os hespanhoes não procurarairi iiorica csgloi-ar iiiilua- 
trialmente a s  colonias e m  beiiefirio i l ,~  rnet iopole, ari tcs 
favoreceram, por vezes, o desenvolvinieii to das induslrias 
locaes e se  limitaram a reexportar para as colonias pi.o 
ductos estrangeiros. Corno nota I,eroy Beaiilieii, o syslemil 
mercaritilisla, s e  foi uma oftibrisa a razão Iiumana c uma 
violayão (10s tlireilos natiiraes (10s povos, foi, por outi.o 
lado, uma Iionienagcm prestada ao trabalho e á sua irripor- 
taricia politica e social; não potlia vigorar n u m  paiz, ein 
que  o trabaltio era  universalmente desprezado. Na verdade 
a legislação economica liesparihola obedeceu s6 a intuitos 
politicos. visando a afastar os eslrangeiros e com elles a 
introducção d e  ideias subversivas e a aumentar os rendi- 
mentos Escaes, comquanto mais tarde soffresse a influencia 
das ideias economicas dominantes. , 

d) O trafico da escravatwa. - O inicio da  colonizaçãu 



Iiespanliola trouxe como rapitla consequencia o exlerminio 
dos lial~ilaiites tle Espaiiola, p ~ l a s  giierras e pelo traballio 
violeiito a que se  acliavain sujeilos. Consegiiiram então os  
hespanlioes attraliir astiiciosamente os Iiabitarites das ilhas 
visinlias, que foi-ai11 Lralatlos bi~iitalmcnte e morreram ou 
fugiram. Assirn tlestle l i 0  1 foi aiitorizatla a i~nportação tle 
escravos negros, que foi prohibida depois por D. Isahel e 
(!e novo permillitla por D. Fei riando ern 1505. Alas o trafico 
dos negros s6 sc t l e s c r i ~ o l i ~ u ,  cliiantlo foram tomadas pro- 
viilencias eriei*gicas tle prntecfáo ao.; indigerias. O padre 
Las Casas no projeclo, a que ja rios rcl'r~i.iiiios, propunha a 
introducção na Arnciicn tluin graiirle numero tle escravos 
iiegros e o governo attenileu e i s e  conselho, aulorizando 
primeiro um fidalgo a imliortai lias Indins 4:000  escravos e 
eiicarreganrlo-qc tlepois directameiile tlcssa inipoi,layão. Mais 
tarde o goveriio c.oiiceileu a iiris comriici-viantes allemães o 
monopolio clu tralico, crn vii.tude t lui i i  conlracto, chamado 
assie?ito. Terminado, porém, o prazo tle vigencia deste em 
1532, o governo renunciou ao monopolio e concedeu licen- 
ças particulares para o trafico, que c1ie;iirarn a ser muito 
riiirnerosas. 

\Ias e4<1-  licen$as Liiiham tlc sei. (.oiicetlitlas a estran- 
geiros, visto a IIeapaulia náo poder lirar escravos dos 
scus tlonliriios, e essc taclu (lava logar a um intenso con- 
1raI)ando commercial por parte (10s concessionarios. O go- 
veino tentou conceder estas licensas s6 a subditos seus, 
irias sein euito alyum, e,  rio priricipio tlo seculo xvrr, o 
tr.\$r<+n/i~ c'stevc sciripre nd ir120 tle negociariles portiiguezt3s, 
~>a~sii i i t lo para os genovezes, tlepois (Ia proclamafào cla iritle- 
pciiileiiria clc f'ortugal em 1640.  claro que o coiitrabiiiitlo 
commercial continuava serripre. Bintla iriesrno quando o 
assicnto era concedido a castelhanos, estes não eram muitas 
vezes senão agenles disfarçados ilos Iiollaridezes. O governo 
hespanliol eiisaiou lambem contratar com negociantes ame- 
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ricanos, mas não foi melhor o resultado obtido. De 1696 
a 1701 o trafico foi exerrido pela Companhia portugueza 
de Cacheu e depois de 1701 pela companliia francexa da 
Guiné. Pelo tratado de 17 13 foi o assiento concedido aJs 
inglezes, que, aproveitando-se dalgunias concessões que o 
mesmo tratado lhes havia feito, mantiveram um importante 
movimento commercial com as colonias hespanholas. Fi- 
nalmente poude o governo liespanhol rescindir, em 1750, 
o contracto com os inglezes. 

V&mos pois que os heçpanhoes nunca conseguiram con- 
servar o trafico em poder dos seus nacionaes e que este 
foi aproveitado por estrangeiros para o desenvolvimento 
do contrabando, com grave prejuizo para a Hespanha. Ainda 
nos fins do seculo xvnr a Ilespauha procurou confiar o 
trafico a companhias hespanholas, que nunca obtiveram 
grande exito. Assim, apesar da Hespanha ter recebido de 
Portugal em i788 as ilhas de Fernando Po e Anno-Bom, 
em que podia recrutar escravos, o trafico para as suas 
colonias continuou a ser exercido pelos estrangeiros. De 
resto, a mão d'obra foi sempre insufficiente e muito cara 
nas colonias hespanholas. 

e) A ac$do civilisadora. - 0 governo das colonias hes- 
panholas caracteriza-se pelo mysterio, que sempre o cercou. 
Qualquer revelação da situação administrativa ou econo- 
mica das colonias era mal vista, de modo que a tal respeito 
reinava na metropole uma ignorancia absoluta. Para este 
obscurantismo contribuia muito o clero, a cargo de quem 
estava a instrucção nas colonias; todas as escolas e colle- 
gios eram dos padres. 

A censura severa obstava ao progresso scientifico. Os 
inquisidores obrigavam os livreiros a terem um catalogo 
dos livros prohibidos e a fornecerem annualmente uma 
lista dos livros, que possuiam em suas casas. A infracção 
a estas normas e a venda de livros prohibidos sujeitavam 



as penas de exilio, de pesada multa e de suspensão do 
exercicio do commercio. 0 s  commissarios da inquisição 
podiam fazer devassas, a toda a hora do dia ou da noite, 
nos domicilios particulares. 

Desta forma, a Ilespanha conseguiu sempre manter as 
suas colonias num isolamento intellectual absoluto, mas 
exerceu nellas uma profunda assimilação, impondo-lhes a 
sua lirigua, as suas tradicvões e os seus costumes. É, por 
isso que ainda lioje a Hesparilia conserva urna certa união 
intellectual e moral com os seus anligns dominios. 

f )  A deçrolc?7cia tltr co lo~z i za~ (Zo  l ies l~«? i l io la  e a emanci- 
p a @ ~  das colonius. - A  decadencia do dominio hespanhol, 
que terminou coiri a emancipação das respectivas posses- 
sões. tem sido altri1)uida a falta de liherdade economica 
pelos escriptores, que, como Leroy-Ileaulieu, encontram 
em tal faclo a razão & ser de todos os males sociaes. Não 
se pbde, portbin, sustentar tal doutrina, quando se vê o 
mesmo systema economico dar OS melhores resultados 
noutras nações, designadamente na Inglaterra, que á po- 
litica proteccionisla de Cromwell e ao sei1 acto de nave- 
gagão de 1G51 deveu a sua pro~peritlailtl, r lia França, que 
tanto progrediu corn a politica semelliante tlc. I:oll)ert. 

A decailencia tlo dorniiiio Iieapanliol foi tlevida em grande 
parte a sua politica europeia. O immenso poderio de Car- 
10s V e os 1~r.illiaiites feitos deste monarcha levaram os 
Iiespanlioes desde logo a descurarem as colonias e a pro- 
cura~-ern engrandecer-se na Europa. Assim já era grande 
a clecadencia do poderio colonial no tempo de Philippe 111 
(1 598-1 62 l ) ,  cujo successor Philippe 1V (1621-1 665) teve 
a infelicidade de deparar com dois lemiveis rivaes: Buc- 
kingham em Inglaterra e Riclielieu em França. A perda 
dos Paizes-Raixos e de Porlugal, a destruição do seu exer- 
cito e as cluras clausulas dos tratados de Westphalia (1648) 
e dos Pyiirieus (1659) compromettiam o prestigio exterior 



da [Iespanha, ao mesmo tempo que a falta d e  libcrdade 
civil e religiosa, a expulsáo (10s inouros c: judeus, o aban- 
dono (Ia agricullura e tla iiiilustria, a mB organização tlo 
conimercio e a elevação tlos p i ~ ~ o s ,  i~csullaitle tla impor- 
tarão excessiva (10s metaes preciosos, que tornava im- 
possivel a concorrencia dos protluctos nacionaes com os 
estrangeiros, arruinavam a llespanlia internamente. 

Assim a decadencia colonial (Ia Ilespanlia foi um mero 
e natural incideille da  sua tlecatleriria geral, accrescida pela 
acção de  algumas razoes proprias. Entre estas poclemos 
m~i ic ionar :  a formação no seculo x v r r ~  nas colonias duma 
c l a ~ s e  media rle população, liostil ao governo pelo antogo- 
nisino dos seus iriteresses maleriaes e estabelecendo a 
ligação entre os elerilentos sempre inimigos: a classe 
superior faustuosa e a classe iiiferior miseravel; os abusos 
e os erros da  administração; a baixa qualidade tia emi- 
gras5o liespaiiliola, coiislitiiitla pela escoria tla população 
continental; a desuniào entre os coloriizadores e o espirito 
rotineiro e acanhado do governo central. 

I? certo, porém, que o Lerrno final da  colonização lies- 
panhola não represerila urn insuccesso completo. A eman- 
cipação duma colo~iia prova a sua vilalidade e os beneficias 
da acção sobre ella exercida. A Hesparilia, conseguindo 
levar as siias possessòcs ao estado atlullo, desempenhou 
urna f u n c ~ ã o  altamente civilisatlora. I? claro que a união 
entre a metropole e as colonias havia de  acabar, quando 
estas não tivessem interesse na sua conservação e quando 
podessem bastar-se a si proprias. O erro da Hespanha foi 
o de  ter  identificado demais as colonias a metropole, o que 
privou as primeiras do interesse da lroca com a segunda, 
que é sempre maior entre grupos economicamenle difie- 
renciados. 

Para terminar o estudo das colonias hespanholas na  
America continental resta-nos fazer a liistoria da  sua eman- 



cipaçâo. As niediilas mais liberaes do govei.no ~ i e s ~ a ~ i l i o l  
nos firis do scculo xvrii produziram um grande abalo lias 
colonias. J.ogo surgii.am desejos tle iritlependencia, favore- 
ciilos crri 1767 pela expulsão dos jesuilas, que privou a 
rnclrol)ole tlum valioso auxilio, pelos progressos da  iiis- 
triirção, pelo enriquccimenlo dos colonos rio novo regiinen 
tle libertlade econoinica e pelo auxilio tlatlo pela Ilespanha 
i revolta tias coloriias inglezas. 1)e 1770 a 1780 o lança- 
iiieiilo tle riovos imposlos, as violericias tios corregeilores 
sobre os intlios e os abusos crescenles do fuiiccionalismo 
aumciilaram o descontenlamento geral. 

Carlos I V  teiiluu siilrocar o movimcrito coni urna liolilica 
rcacctionaria; as rc.c.lamaGões dos COIOIIOS respondeu-se 
coiii urna cerili.alizafáo atliniiiislraliva ainda rnais accen- 
liiada. Ao iriesmu lernpo os immigranles hespaiilioes, per- 
teiic-ciilcs as classes mais baixas (Ia popiilaá.ão, eram 
gei.almeiite tlespi.ezatlos pelos colonos. Em bi.ei7e, rebentou 
a i.e\olugão aiisiliatln pelos iiiglezes, quc eram ria Europa 
[icis ailiiiilos (10s Iiespanliocs. A Hespaiilia invadida pelos 
soltlatlos tle Nal~olr<io e tlilnceratla por uina revolução iii- 
iei.iia pei,tleia u scu pi-estigio! Ilin vão a juiila revolucio- 
naria fez coiicc~ssùes, aiiitla assiin resli.icslas, i s  colonias, 
a revolugáo cslciiil(:~i-se u l(1tla a .\iiic>i~ic:i. 

As prinioii.as agitações rcbeniaraiii eiii 1806 ern Caracas; 
em 18 10 o po~ro de  Venezuela apresciilou ao seu governatlor 
iima sr:rie tle i~eclama~õcs ,  qiie rião roraiti satisfeilas; erilào, 
ein 181 1, roi ])roclamaíla a iiidcperitlciicia, si> alcaiigatl;i por 
cornplelo ein 182:1. ,A Nova Craiiada i,evollou-se eiii 181 O ,  
ficou victoi,iosa cin 1819 e conservou-se uiiitla duranlc 
algum teiripo i1 Voiiczucla. .A revoluy5o clo Alesico iniciou-se 
ein 1810 c I~~i~rniiiou pela vicloria coinplela cm 1821. No 
iiicsino aiirio de 18 10 sul~lcvarairi~se as pro\riricias do Rio 
da  Prata, que obliverarri a siia iiidepentlencia eni 181 6. O 
Cliili luctou clc 1810 a 18 18, venceiido lambeni. O (iuale- 



inala emancipou-se em 1821. Restava aos hesparihoea o 
Perú, donde foram expulsos por Bolivar ern 1824 ; eiri 1825 
constituiu-se o novo estado d e  Mexico. 

Terminou, pois, em 1824 o clominio hespantiol rio con- 
tinente da  Arnerica, tendo já  sido vendidas aos Eslatlos- 
Unidos a Louisiana e a Floritla e tendo-se emaiicipado a 
California ao mesmo tempo que o Mexico, em 182% já 
então a preponderancia economica havia passatlo para a 
Inglaterra, depois de  I824  a Ilespanlia apenas ficou ligada 
ás suas antigas colonias pela communidade de  lingua, de  
religião e de  costumes! 

As ANTILHAS. - Como já sabernos, foi nas Àntillias, em 
IIaiti ou. Espariola, que primeiro desembarcou Colombo e 
nellas teve, pois, a sua sede o primeiro estabclecirnerito 
colonial da  Hespanlia na Americii. Alas as illias vizinlias de 
Espaiiola s6 virtualmente forain ocrul~atlas;  apenas em 150!) 
Esquimel fundou ria Jamaica Sevillia cl'ouro, assim cliamatla, 
porque havia sido enconlratlo bastante ouro enlre os indi- 
genas da  região. Por isso, foi logo grande a affluencia dos 
emigrantes, fundando-se Xlelilla, Oristan, Sanliago de la 
Vega hoje Spanish Town e Esquimel hqje Old Ilarl~our 
(1 520-1 526). 

Na falta de occupação Iiespantiola effectiva, fdcil foi aos 
contrabantlistas e corsarios das outras naçòes estabelece- 
rem-se nas Anlilhas. Assim os Iiollanrlezes installaram-se 
em Curação (1632) o Sanlo I$ustaquio (163'i); os inglezes 
cm S. Chrislovão ( i  G23), na Dai.l)ada ( 1  ti25), na Barl~uda 
e em Nevis (16%) e em Aloiiserrate e na Antigua (1632);  
os francezes na Guailalupa e ira Alarlinica (1630-1641), na 
ilha da Tartaruga ( I  li 'to) e ern ~ ) a r l c  rlo territorio tle Es- 
paùola ( i  659). Ein 1 (i>:, fui etivia~l;~ uiria expedição iiigleza 
a. Arnericka, qiic ft)i rt:pellida tio atitrliie tle EspaÍiola, mas 
tomou a Jamaica em 1656 ; o governo liespanhol teritou 



varias vezes reconquistar esla ilha, mas, não o tendo con- 
seguido, renunciou aos seus direitos sobre ella pelo tratado 
de Madrid de 1670. Por este tempo San Domingos servia 
ja de refugio a milhares de piralas, que infestavam os 
mares e as regiões vizinhas. Nos fins do seculo XVJII, tendo 
rebentado de novo a guerra entre a Inglaterra e a Hes- 
panlia, esta diligericiou mais uma vez rehaver a Jamaica, 
sem o conseguir; já muito aiites a Ilespanha enviara uma 
expedição militar a S. Domingos, que vencera os piralas, 
mas não os desalojara por completo; uma nova tentativa 
no mesmo seriliclo foi feila em 1605 com o auxilio da In- 
glaterra, mas larn1,em não oblcve urn exito decisivo. 

I<nuolvitla a Fraiirri. nas guerras, que se seguiram a Revo- 
lucãi), rio linl do seculo XVII I ,  procurou a Ilespanha tirar-lhe 
a parle, que ella possuia, na ilha tle Espaiiola. Em 1793 os 
Iiespanliocs, aiisiliados pelos inglezes, conseguiram alguns 
~ ~ ( ~ c e s s o s ,  inas, terminada a revolução interna da ilha, os 
Iicspaiilioes forarri repellidos e liveram de ceder a França 
a parle, que nella Ihes perlencia, pelo tratado de Basileia 
de 1595. Mas em 1796 o governo hespanhol al'ou-se 4 irihabilrnente a França conlra a Inglalerra, que ern 1797 
se apoderou da ilha da Trindade. 

Pode-se dizer que nesta epoclia terminara o dominio 
liespanhol nas pequenas Antilhas; subsistia, poi+iii, em 
Cuba e Porlo-Rico, a que iiào temos feilo referencia, porque 
a sua importancia merece que estudemos, em especial, a 
respectiva.ihisloria, 

C U B A . - N ~ O  possuirido riquezas mineraes, Cuba não atlra- 
hiu a principio as altenções clos hrspanlioes. SO ern 151 1 
uma expediçào partiu de S. Dornirigos, comiriandada por 
Diogo Velasquez, e coiiquistou a illia, fundariclo Nossa Se- 
nhora (Ia Assump~ão de Baracoa, apesar da resistencia 
energica dos indigerias. Logo se revelou a exiraordinaria 



ferlilitlatlc tia rcgiào, cujos progressos agricolas foiairi 
rapidos, o que altraliiu baslanles iriimigiaiilcs; inas a 
descobeila dos Ilieaouros do Peru e do Jlexico solicitou a 
avidez tlos colonos de Ciiba, que abandoiiararii a ilha. Na 
guerra uoin a Iiiglalerra, e m  1738, a coloiiia Iiespanliola 
coriseguiii repellir varios alaques das csquaclia:: iiiiniigas. 
Mas numa nova guerra, em 17G1, os'inglezes iorani niais 
l'elizes e conscguii.am lomar a Ilavana; i,otla\ria Ciiba I'oi 

. iesliluida A Ilespanlia pelo tralailo (I(: p ; ~ w I o  1 '7ti3. 
No eiiilariio, Cuba leve pouca irripoi.tiiric~ia nlC ilo ~)i,iiic.il)io 

do seculo xix; apesar tlo conde de  Araiiila [(:r jii~oiriulgarlu 
algumas iiietliclas l'avoraveis ao seu desciivolvin~eiiio croiio- 
~nico,  em 1774 e 1 5 7 7 ,  a ilha (:ia pouc3u povoatla, vivia 
nuni certo bein estar, mas era  rrieiliot~i~c~rrieiilc rica e civi- 
lizada. Porkin, em breve, Cal~a toi.iioii-sc flurescenlc c 
ol)ulcntiasima, ern viilutlc das siins contlirócs p1iyric.a~ 
eucelicioriaes, da  lil)erilade do.scu coiniiicrcio, em curifi~oriio 
corn o systema res t r i c l i~o  vigerilc lias coloiiias vizinhas, e 
do aumc?nto de população pela iilllnciicia tlc lodos os iluc 
na Aineiica do Sul se  rniiritivei~iiin fiei:: ;i Ile~piiiilia iins 
revoluçòes t l o  principio tlo àeculo xii:. .\o lempo em que 
as demais fazendas atravessavaiii a gi.iivo crise, vausiltla 
pela abolição da  cscraviclão, Cuba coiiiiiiiiava a tlisp6i (luiria 
abundante inão cl'obra sorvil, imporiada. licilarneiile a prin- 
cipio e mais laiile por contrabaiitlo. 

Cuidou-~e larnbern c111 Cuba de alli.aliir os iinrriigrnntes 
bi.ancos de  qualquer paiz e os Yeiis capilac.~, I~ein como 
de aurnenlar a 1,up~ila~L) negi.11 pela i~e[) i~t~t l i ic~ãc~ pi,opria. 

Alas o trafico dos negros e a iirirnigi.;rfâo dos coulic~s 
faziam scnlir ja a sita iiia i~ifliiencia, ao mesmo tempo que 
um goveriio clespolicaiiiciite a1)soliilo c:oiicitava o odio (10s 
coloiios. h cvise laloiilth tlclei.inirioir a i~evolii~$o tlc 1868, 
que vizava a coiiievii~ãu (Ia iiitlcl~critlericia cubiiiia. Os 
insurl-ectos prelencliain a rci'urma do regimen cornmercial, 



a iiicllioi.ia tla atlmiriistrayao e a al)olicão d o  tranco; logo 
ciri í'cvereiro de  1869 Cespctles e os clicfes d a  revolla 
decrelaram em Camaguey a abolição da  escravidão. A 
Hespanlia combateu enei.gicíimerile a revolta, usaiido tle 
metlidas ci.iieis c violeritas, mas viu o scii dominio redu- 
zido iis priiicipac.; cniclciclt.s c a ckosL;i. I)or fim eni 1878 o ma- 
rctalial \1,1 I l i n ( > ~  (:arnl)os, usail~lo de  mais liabeis pivcessos, 
csoiisegiiiu 11" lermo a lucld. assigiiaiitlo iim coiiveiiio corri 
os clirl'cs tlot ixb\ ollatlos. sul~orriatlos segiiiitlo pdi cce. 
Coiiio verenios, ii5o I'oi iriuiio duradouta a pacificagáo tla 
illia. 

A ~c/rninist~~ac«;o, -A  oigaiiiza~ãu atlrninislrativa ile Ciiba 
era cbfiiicil, iias suas caiaclci*i.;[icai: e nus seus tlefeitos, a das 
reslaiile- t.oloiiias tla America tiespaiihola. A perda desta 
ultiiiia ii;io sci.viu tle 1ifàu aos governaiilcs liespanlioes. 
Cuba conliiiuou a Fer tlii.igitla pelos padres ria vida iiilel- 
leclual e mural c por geiicraes a17itlos de  lucro na vida 
publica e adiniiiislraliva. O fiiiiccioiialismo e os imposlos 
cresciam parallelaineiilt~, a corrupyáo doinina\ra, a jusliça 
e ra  loda vc>rial, o coiiliabaiitlo aumeiilava sern1Ji.e e na ilha 
conservava-se permaiieiiteinenle unia onerosa giiarriigão 
iililitar. Os encargos Li.iLulai5ios, que ci'airi cle 4 oii F) 1ibi.a~ 
nas coloiiias fraricczas e tle ti no Cciiiacld para cada Iiabi- 
taiite, elevavarri se  erri Cuba a 12  libras! 

A corisliluisâo de  1811, a1)olitla em 181 4 e reslaiiiada 
eiii 1820, airiplioii o regimen coiisliiiicional a Cuba e I)orlo 
Ilico, cujos i~pi.eseii la~iies tiveram lagar nas cbries. A 
coiidiliiifrio ila 183 i nada allcroii ncsla parte, mas a cons- 
tiluiyâo clc 18.17 preceiluoii qiic as proviricias ulli~amaririas 
seriam regiilas por leis cspeciae. e i,~ciisou-se o asseiito na 
Ciiinara aos seus rclirescntanles. Uiri  iliploma tle 1852 con- 
cctleu aos ciipit5~s-ct~ritliacs tlas coloiiia.; lotlo.; o.: pndcres, 
coiil'eritloi; pela- lei, inililai.es dos govci~iiailoi~rs tl,~i; pragas 
cercaclas ! 
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Os creoulos eram excluidos em absoluto do exercicio de  
cargos administrativos, cuidadosamente reservados aos que 
vinham da  rnetropole enriquecer-se, explorando e defrau- 
dando os habitantes da ilha. O orçamento de  Cuba era  
elevatlissimo, abrangeiido muitas despezas que e m  nada 
Ilie tliziarn respeito; assiin ein 1884 nenhum paiz do mundo 
estava tão onerado tle impostos como Cuba! 

Ilogimen econonrico. -. Cuba participou por muito tempo 
tlo restrictivo regimen economico, em vigor nas coloriias 
liespaiiholas. So e m  1765 foi permittido o cornmercio ent re  
Cuba e um maior numero de  portos íla metropole. Sob o 
curto dominio dos inglezes, em 1762, a Havana prosperou 
rapidamente, o que levoii o governo hespanhol, quando 
rcatlqiiiriu a ilha, a permitlir o seu comrnercio, por um lado 
com CarnpCclie, Santa Nartha e Rio d e  Ia Haclia, e por 
outro latlo, coin oito portos da metropole, alem de Cadix. 

Não desistiu, porem, o governo liespanhol de  explorar 
a colonia em proveito da metropole. As leis de 1822 a 1838, 
esial~el~cerirlo privilegios para os vinhos e farinhas impor- 
tatlos tla metropole, levaram os Estadoe-Unidos a tomarem 
nietlidas atluarieiras funestas a s  colonias hespariliolas, que 
tlcste modo perderam o seu principal mercado cle abasteci- 
mento e de  consumo, decahindo rapidamente a sua prosperi- 
tlatle. Ainda tlepoi.; da  revolta de 1868 o clcseiivolvirnento 
ecoiiornico de  Cuba continuou a ser  entoi.pecido pelos 
encargos fiscae.;, pelas tarifas aduaneiras, estabelecitlas em 
favor da  nielropole, e pela c*irculaçâo do pnpel-rnoetla, cujo 
tlest:orito cliegou a ser  iIc ciOO/o! 

Apesar da  conslituiçáo de  1810 ter  declarado as  colonias 
liespariliolas asylo inriolavcl para todas a s  pessoas, leis 
tle 1823 iinpozeram aos cstraiigeiros a obrigação de  s e  
tlorniciliarem nas mesmas colonias no prazo de  tres mezes, 
rle professarem a fé calliolica, tle não exercerem o com- 
mercio maritimo e de  sb possuirei11 estabelecimerilos cinco 



arinos depois de  naluraliaados e sol) promessa d e  viverem 
sempre na America! Estas absunlas medidas foram ainda 
corifirmadas e m  1843 e em i 850 ! 

Em semelhantes condições não é de admirar que o com- 
niercio d e  Cuba tenha decrescido conlinuamenle duma forma 
seiisivel, como lambem se  explica o otlio dos colorios a 
metropole e a i r r i l a ~ ã o  (10s Estados-linidos contra esla! 

O trafico. -Cuba foi sempre predominantemente urna 
fazenda de  assucar, para cuja cultura se  julgou por muito 
ternpo iridispensavel a escravitlão. Esta exisliu e mariteve-se 
por largo tempo na ilha, que Ilie deveu a sua extrema 
prosperirlatle, quando a abolição da  triste insliluicão lansou 
as coloriias suar cunçorrenles numa temerosa crise econo- 
iiiica. Cuba torriou-se o primeiro pi~oiliictor d e  assucar do 
rnurido e tl'ahi tleriroii um novo aumento do Irarico; erilre 
17!)O c 3 820 a imporlag.ào tlos negros elevou-se a 2?5:000 
c a l ~ r ~ a s !  A Ilt~sparilia conipi~oriielteu-se em 1820 a abolir 
o Iralitao, iiias riiio o fez; graças & insislencia da Iiiglaterra 
e i~ecbeiariclo-sc urna inlerverição europeia, foram fiiialmente 
tomadas algumas rnetlidas restrictivas tlepois de  18 15, nias 
o trafico sO acabou ern 1850 e a escravidão só foi abolida 
e m  1880, em segtiitla a revolta. 

Se a escravitlào conlribuiu riiuito para a prosperidade 
de  Cuba, iiiio dcisoa todavia de  riella fazer sentir os seus 
maus effeitos. h coi,i.iip(.ão moral, o inau api-oveilamriito 
tlos recursos e(sorii)iiiicos do paiz e sobreludo a tlc3iriora- 
lização, cau~iitlit pelo c.orilr;iI)aiitlo, elc,rc'eram lima infliiericia 
tleprirnente no eslatlu social tla colonia, tarilo rnais que as 
leis proniuljiadas ein favor doa escravos nunca foram devi- 
dameiilc ,ic.:~indas. 

Al)olitl;i (l.;crnvidio, recorrr.u-se á iinporlação dos coo- 
l iczs; dlcb 18H> Sorairi lrazitlos para a illia 70:000 cliiriezes. Os 
maus Iralari~eritos iinposlos aos coolies, os seus so8'rimeritos 
durarite o transporte e nas plantações que os levavam, 



por vozes, a aclos de tlcscspero c a motins sangiientos, 
provocaram a indignação geral da  Europa e da China! A 
colonia ericontrou em taes praticas um novo factor de cor- 
rupção dos costumcs e d e  decadericia social! 

A pwda dc Cuba, - Ciiba não acompanhou o movimonlo 
geral de emancipação das colonias liespaiiliolas nos pi-in- 
cipios do seculo xrx, apesar de comparlitkar dos mcsmos 
males. Só em 1823 rebcritou urria revolta, que foi prompla- 
menle suKocuda; o inosmo succedea em 1829, crn 1844 e 
em 1850 Seguiu-se a revolla de  1868, a que  já nos refe- 
rimos. 

Terminada. a revolla, o rriarechal Marlinez Campos, assu- 
inintla a ctieíia do governo liespariliol, trriloii do realizar 
as i.cfo~.inas pi.omclli(fas aos in~ui.rcctos, mas as cU i~ les  
 ião apyi.ovai.am o scu pt~ojeclo e só e m  i880 foi volatlo 
oulro com o rnesrno fim, apr-eseiitado pelo novo goyei>no. Não 
se tomantlo as promelti(las providencias adiniiiislrali~as, 
os colonos t -e~ol taram-se  em 1880, mas o movimcnlo foi 
s u h c a d o ,  graças 3 lolcrancia e gcriei*ositladc do gorerariador 
Illaiico. A $ilua~,ão podia ser airida favorave1 para a IIcs- 
panha, so esta livcsse procedido com lealdade, mas não 
siiccerleu m i m :  as reforrnas s6 parcialrnei~lc foram votadas 
e ern firaride parte inutilizadas na pratica, o isolaineiilo de 
Cuba cm relagão aos 15slados-Unidos foi rriaiilitlo e cunfir- 
matlo, os iinpostos elevai2am-sc airitla mais o o funcciona- 
lisrno corieei.vou lodos OS scus dcreilos. 

A ibevolta rcliciiloii rioi~arncnlc crn 1805; a IIcspanlia 
quiz sulToca-lu vioIc>riiameiile, iriciimliiiido essa iiiissao ao 
erietgico gctiei'iil Wayler, qiie sulislili~iii hlai'liriox Carnpos 
iio governo tla illirt,\ As ~i~ol-ras liospanl~olas foram, porbm, 
batidas pelos iiisui-itectos e o insuccesso da pulilica de 
t.eprcssão seguida gerou urna crise minislcrial. S u l ~ i u  ao 
poder Sagasla, que subsiiluiu Wcylcr pelo gericral Ulurico 
e promulgou em 25 d c  novernl,ro de 2807 decretos conce- 



. 
tlentlo a Ciiba uma semi-autonomia. Mas os insurrecloe não 
cederam, instigatlos pelos americano*, que comeraram a 
fallar ein guerra, por occasião duns lamentaveis incidentt3s 
siiccetlitlos. Allcgantlo os interesses da  Iiumanidade, os tla 
protecção dos americanos domiciliados em Cuba, os do 
commercio nacional e da  paz da  America, os Estados-Unidos 
fizeram guerra a Hespanlia, que foi vencida, como não 
potlin tleixar de  o ser, dada a inferioridade dos seus re- 
cursos sob lotlos os ponlos de  vista. Os preliminares da  
paz foram as~igiinilo.; a 12 de  agosto dc 1898, involvenclo 
a renuncia da  Ilespanlia a lodos os seus clireitos sobre 
Culm 

Como se vê, a perda d e  Cuba foi principalmente devida 
á má politica colonial seguida pela Hespaiiha, que foi 
sobrelutlo infeliz depois d e  1868, n u n ~ a  epocha em que 
as coristarites perturbaçòes internas desciilpam todavia um 
pouco os erros commellidos. O orgullio dos tiespanhoes, a 
sua tradicção polilica, a ignorancia dcls vertlarleiros prin- 
c i p i o ~  ecoriomicos e as reclamações proteccionislas dos 
seus agricultores e iiiduslriaes impediram-nos d e  conceder 
a Ciiba a larga autoriomia, que seria iiidispensavel para a 
manter subordinada á metropole. Não se pode deixar d e  
notar, porém, que nesta crise grave a atlilude da Hes- 
panha foi bem mais nobre e cligiia do que a dos astuciosa- 
mente avidos e Iiypocritamente generosos americanos. 

Na verclade, a America do Norte prociirou aperias apro- . 
veitar-se dum prelexlo para conquistar alguns dos dominios 
coloniaes tlos he~panhoes .  Proc.lriniou officialmente a sua 
intenfão de coricetlerem a independericia a Cuba, mas esta 
promessa não tem sido fielrnenle cumprida. De resto, ja 
em outras occasiòes os estadistas americanos tinham mos- 
trado o seu desejo d e  possuirem Cuba, chegando a propor 
a Hespanlia a sua compra ! As condiçííes geographicas im- 
punham fatalmente o predominio economico dos Estados- 



Unidos a iIha de Cuba e grave foi o erro da Hespanha, 
dcsconhecendo a verdade e o alcance desse principio l 

PORTO-RICO. - A colonização de Porto-Rico foi iniciada 
em 1509 por Ponce de Leão, que fundou um primeiro 
estabelecimento em Capana; dois annos mais tarde cons- 
truiram-se as primeiras casas de S. João de Porto-liico. 
Os irnrnigrantes forarn quasi lodos camponezes, que se 
dedicaram á agiicullura, fixando-se para sempre na ilha. 
A população era de costumes sirriples e modestos, pos- 
suindo cada habilante um lote de terra, que cultivava. 

O desprezo ila melropole garantiu a prosperidade de  
I'orlo-Rico, que não ficou sujei10 ao regimen restrictivo 
das demais colonias liespanholas. A ausencia de revoltas 
dos colorios inspirou sempre confiança á n~etropole, que 
não Ilies impoz a onerosa conservação duma guarnição 
permanenlc. Assim a colonia progrediu extraordinaria- 
rnerite sol) o tlomiriio hespanliol. Mas a IIespanha perdeu 
Porto-Rico em 1898, em consequencia da guerra com os 
Estados-Uriidos, que arinexaram esFa florescente possessão. 

11 olganizu$Zo wt lmi~z is l~al ivn  tle Porlo-Rico era identica 
a de Cuba e não carece, pois, de referencia especial. 

O ~ e g i m e n  economico de I'orlo-Rico lambem a principio 
se identificou com o das restantes colonias hespanholas, 
creando-se até em 1751 em Barcelona uma companhia 
para o commercio com Porto-Rico, Cumana e Margarita. 
que obteve pouco exilo, em virtude da concorrencia que 
lhe faziam os contrabandistas estrangeiros. Em Porto-Rico 
desenvolveu-se, porem, um inlenso commercio de contra- 
bando com as colonias continentaes. Em 181 5 foi isenta 
de direitos a exportação de productos da ilha e conce- 
deu-se a todos os esti.angciros, que quizessem ser culti- 
vadores, uma extensão de dois hectares e meio de terra, 
ou ainda uma extensão menor por cada escravo possuido. 



Na mesma data diminuiram-se ou siispenderam-se tem- 
porariamente alguns impostos e perrnittiu-se a importagâo 
de productos eslrangeiros, mediante o paganitnto tlii-ecto 
de 17 O/, do seu valor. Gragas a estas medidas liberaes, 
a colonia progrediu rapidamente; em vinte annos diiplicou 
a sua população e quadruplicou a sua exportação. 

Já dissemos que as planlay,ões pertenciam a colonos 
definitivamente fixados na ilha. Ilavia ainda muitos peque- 
nos proprietarios brancos, cliamados xivaros, que culti- 
vavam dircctamenle as suas terras. Em Porto-Rico, na 
falta de gra~itlt~s fortiinas, iiotava-hc, um descii\olviinerito 
medio e geral do bein estar e da civilizay5o. O exemplo 
desta colonia demonstra a possibilidade dos brancos se 
multiplicarem em climas tropicaes e de se cullivar lucra- 
tivamente o assucar e o cafe por meio do traballio livre. 

Como os senhores de escravos pagavam uma taxa por 
cada um dos escravos que possuiam, o numero desles foi 
sempre pequeno e diminuiu gkadualmente, em vez de 
aumentar. Em 1872 foi abolida a escravidão, o que não 
deu logar a nenhumas dimculdades, em virtude do pequeno 
numero de escravos exislenles, da raridade das terras 
incultas e da pouca extensão do territorio. O bom resullado 
obtido pelo trabalho livre tambem obstou sempre á impor- 
tação de coolies. 

COLONIAS AFRICANAS. - AS Canarias foram vizitadas nos 
principias do seculo XIV por marinlieiros genovezes, portu- 
guezes e marroquinos, mas em 1344  o Papa Clemente VI 
nomeou suzerano do archipelago D. Luiz de la Cerda, que 
nunca tomou posse dos seus dominios. No fim do seculo xrv 
alguns negociantes hespanhoes enviaram uma expedição 
ás Canarias, que saqueou Lançarole e trouxe muitos indi- 
genas como captivos. Depois disso varios navios hespa- 
nhoes foram arremessados pelas tempestades para a costa 



destas ilhas, mas  s6 em 1402 D. João de Be1tencouf.t 
cmprehendeu a sua conquista, lerininada em 1405. Se- 
guiitlo parece, desejavam os hespanhoes ter nestas ilhas 
poritos tle apoio para a sua Iiicla contra os inouros tla 
costa vizinha. Como sabemos. 1,aii~arote pertenceu durante 
algum tempo aos porluguezes, mas voltou ao tlorninio da  
Hespanha, airitla hoje seriliora tlc lodo o arcliipelago. 

João de  Betleiicourt ~ i z i t o u  o Hio (10 Ouro, oridc quiz 
construir uma fortaleza, o que i150 poude levar a effeito. 
A Hespanha abantloriou depois essa regi20 e s6 em 1885 
nella estabeleceu uin proteclorado; este acto liga-se á sua 
politica inarroquina. 

As ilhas de  I~ernaiido P6 e Anno-Bom foram cedidas 
em 1788 por Poi.lugal a Hespanha, que as adquiriu com 
o liiri tlc potler recrutar directainerite escravos para as 
suas coloriias. Eslas possessões teem tido pouco deserivol- 
vimenlo, sol~retudo Anno-Bom, em que ainda ha pouco 
não exislia nenhum representante do goveriio hespanliol. 

A Hespanlia possue ainda e m  APrica a illia tle Corisco 
e a bahia do mesino nome, enlre o Coiigo fi~;iiic.clz c o 
Carnaráo allemão. 

Datain dumti epoclia inuito remota os prirneii,o+ ataques 
da  flespaiilia contra hlarrocos. Em 1497 os Iiespiirihoes 
arrasaram Illelilla e Cazassa t: em 1509, depoi.; tlurna 
grande lucta, torn~rani  01-ari; em l,i.eve, porém, os musul- 
manos conseguiram reliaver totlos os seus ariligos clomi- 
nios. Depois da  eniancipação de  l)orlugal, a llespanlia 
conservou em seu potlcr Ceula e 'i'angcr, esta ultima por 
pouco tempo. Aclualmerite a Ilesparilia possue em hlarrocos 
os presidios d e  Ceula e tle hlclilla e oulros de peqiienissima 
importancia. 

ILHAS PHILIPPINAS. - As Philippinas foram descobertas 
pelo navegador portuguez Fernão d e  Magalhães, que, ao 



serviço d a  Hespanha, atravessou o eslreilo que [em o scu 
nome, descobriu as ilhas tlos Ladrões e as Philippinas 
(1519-1520), morrendo em 1.121 na ilha de  Maclan num 
combate com os irrtligenas. Sb em 1565 os liespanlioes 
Iralaram tle tomar posse do arcliipelago, para onde foi 
hligiiel Lopes tlc Legaspi corri urna ~.xpctli(.ão do .oltlarlos e 
tle padrc3.s; o.: por lugue~cs  oppoieisaiii . I , .  1)or6i11, d occupa- 
ção das illias pelos Iiesl~aiiliocs c o litigio foi sul)riicliitlo a 
tiecisão do I'apa, qiic o reaolvcu tirri fdvor (lu Il(~spari1ia. 
Foi enláo ( i  570-1 57 1 )  que 1,egaspi cscollieu coriio capital 
(Ia colonia l!ariillia, oritlc'falleceu no anno scgiiinte. 

Pouco tlepois .\lariillia foi aiacacla pelos piralas cliiiiezes 
e ein 1590 o sulláo de  Sulu iiifligiu uma giaiitlc tlei,r'ola 
aos Iiespanhoes, que liaviam invatlitlo os seus do~niuios. 
Nos dois seculos seguintes repeliram-se as iricurçõcs dos 
piratas, a que se  junlaram os liollantlczcs tlesde o principio 
do seculo xvir. Em 1GGWos cliincbzes, tcriilo lomado Fot- 
inoza aos Iiollandezes, tcnlararn apoderar-sc (Ias Pliilip- 
pinas, o que levou os colonos a massacrarem todos os 
cliinczes, que nellas liabitavam. 1;iii 1769 ,Ilanillia cahiu cm 
poder tios inglezes, mas foi resliliiitla i Ilesparilia pelo 
tratatlo d e  paz tle 17G3. As revolucòes iiiieriias foram fie- 
queiitissiinas nas Pliilippinas; podem se  cilar as de 1622, 
1629, 1649, i(iG0, 1744, 18.23, 1897, 1 8 i 4 ,  1872 e final- 
nienle a ile 1896, todas mais ou menos devidas ao exag- 
gero dos tribulos ou a tyraniiia do clero ! 

0,paniza~ão acS~ni~zistrn~ic?a. - As Pliilippirias tlcpende- 
ram clo vice-reino tlo Alexico desde 1530, inas liveram um 
regimen administi.alivo especial. O seu governador geral 
e ra  quasi uin soberano, tlii-igindo os negocios civis e mili- 
Lares e exerreriilo o regi0 palrocinio solore a Igreja. Este 
fiinccionario foi gcralinente iim militar e mais ou merios 
militarisada foi toda a admiiiisii~açào philippiiia, pela ne- 
cessidade d e  reprimir a s  depretla~.ões das Iribus do inte- 

I>... I 7  a ,.,n 5 i 



rior, que odiavam os habitantes d a  costa e nunca tinham 
sido cffcclivamente submettidas ao dominio hespanhol; a 
Ilesparilia occupava as costas, mas os inrligenas do interior 
coriscrrararri s tmpre  a sua selvageria e a sua  indepen- 
dcncia. O governador tinha junto de  si alguns altos func- 
rioriarios e a autlieilcia, com attribuisees mais restrictas 
do qiie riri America. 

A colonia dividia-se e m  districtos, comrnandados por 
oííic'iac~ tlo esci.cilri oii (Ia mariilha, tlispondo de largas 
facbulilatlcs, ern consequericia c10 isolamento ern que sempre 
estavam Nas aldeias Iiavia uin indigena, que cobrava os 
i~ripostos e os entregava aos hespantioes; em 1781 foram 
os iiidigcnas 01,rigailos a cultivar um certo ndmero de  
pés tle tiil~aco, que só podiam ventler ao governo da  colo- 
nia. A sitiiacão (10s indios foi, porém, sempre muito favo- 
ravcl; pagavam impostos moderados e totlo aquelle que 
t1chl)ravava uma terra a1)andonada Bcava sendo seu pro- 
priclnrio e trarismiltia-a aos seus herdeiros. O indigena 
era  livic e s6 tinha obrigação d e  eiTectiiar O trabalho, 
intli~pencavcl para lhe garantir o siisleii 10 ; jiiritiicamente 
ci a cqiiiparatlo a um menor, com uiiia c.aliac*itlatlc liinitatla, 
o cliie o piinlia ao alirigo (Ias mariol~ias 110s ospeculatlores. 

\ pai.lic.ip;ig5o tlos irirligerias na atlrniiiislrayáo dirniriiiiu 
o nurnt3i.o (10s fiiriccioiiaric,~ i~cs l )anl~oes ,  com evideritc van- 
íagclnl p;ii a a roloiiia. Mas o maior abaiidono ila coloriia: 
aumciiiíiii~lo a libei tlade tlos emprt~gatlos publicos, fez com 
qnc iic1l;i < C  accentiin<çein milito os t lef~ilos comniuns a 
totla a ,~rliniriisíríyác, colwiial hezpanhola- O roui~o e a 
coiiciis.s,?o cram tlc pratica geral rias illias e (iirida Iiavia 
novos males, re.iillanles tla autocracia militar, qiie consti- 
tuia o scu governo. 

O aspcclo mais inlcressanle tla colonização das I'liilip- 
pinas foi talvez a completa slibordina$ão. que nellas se  
dbu, do ele~nenio politico e militar ao elemenlo religioso. 



A maior parte das terras do archipelago eram proprictlade 
dos conventos e mosteiros; a s  ordens religiosas, que abun- 
daram na colonia tlestle o iriicio (Ia sua occupagáo, per- 
tencia quasi Lotlo o scu commercio; a cliiis eslavam 
sujeitos os i n d i g ~ n a s  da  ilha, bastailte ~i\~il iza(los para 
potlerern ser tlirigidos sem \7iolciicia. ISm tutlo s e  maiii- 
feslava a influ~iicin religiosa; a iiitolerancia freiralica 
expulsava os csliaiigeiros c o.; iri(ligciias cslavarn siijcilos 
a um regirneri tliscipli~iar scrnclliarilc no (Ias ~ilissões do 
I'araguay. Os abusos i10 clero oinriipolente e us seus erros 
corisliluiram, a parlir tle ccrla dala, uiii ubslaciilo invcri- 
civel aos progimsns tlds ilhas! 

Ri.yinzcn economico. - As Philippinas, pela siia situacão 
geograpliica e pela riqueza tla siia producqão ~nineral  e 
vegelal, deviam lcr titlo iiin irilcnso riro~in:t>nlo comirlcr- 
cial, mas os  liesparilioes náo as soi i l i~ i i~in  aproveilar devi- 
damente, esploraiido-as unicamerilil c piovvilo da  melro- 
pole e subordinando-as a mesma lr~g~slai.ào rcslricliva e 
absurda. crn vigor rias coloriias aiiiei~icaiias. 

O commercio hispano-pliilippino fazia-se por inlermetlio 
tlo Mexico e rio seculo xvr os negociantes da Amcrica 
hespaiiliola vieram buscar a esle arcliipelago os protluctos 
da  iritlustria tlo Extremo-Orierile para os revenderem na 
America. Originou-se assim um trafico importante, que  
I~astarite prejutlicava os produclores tla metropole; estes 
reclamaram e corisegiiirarn que  s e  liiniiasse a qiiantitlade 
e o valor anniial rias mgrcatlorias a wpoi.tar [Ias Pliilippi- 
rias para a America. Estas disposiçõcs I'oram sophismatlas 
na pralica, o qiie deu logar a novas queixas, aentlo 
eiiviado as ilhas ein 1635 um commissario especial, 11. I'e- 
tlro Quiroga, o qual uzou de Lal rigor qiie quasi destriiiu 
por cornplelo o cornmercio externo da  colonia. O govcr- 
riador, ern breve, levc, porhni. cle tbcdci perante o dus- 
conlenlamento dos colonos e em 163'3 foram reduzidas a s  



medidas de  vigilancia, a que a s  exportações e&vam su- 
jeilas. Em {'i02 permitliu-se o aumento do commercio 
das Philippinas com a Ainerica, mas novas medidas de  
prolecgào conlra a concorrericia tlos protluclos chinezes 
foram tomadas em 171 8 e cm 17.30. Uma recla~iiasâo de  
todos os hahitantcs tlas Pliilippinas alçariyou do Conselho 
das Indias a suspcnsâo da  execi i~ão tleslas medidas por 
cinco aririos, no fiiii dos rluaes foi-arri rigorosamente appii- 
catlas, apesar tlos proleslos (10 commercio d e  Manilha. 
I{m 1733 creou-se urna companliia d e  commercio, que foi 
rapitlamenle vencida pela concorrericia eslrangeira. 

Em i 7 3 0  foram suspensoç os direilos cle 1720, que ja 
haviam arruinado cornplelarnerite o commercio philippino. 
Algumas riietlitlas mais jusias conseguiram ainda reanima-lo 
um pout-o. Em 1783 reorganizou-se a compariliia monopo- 
lista tle cornincrcio, cujos lucros e cujo exilo foram, porém, 
rnuito diminutos. 

Em 18 10 permiliiu-se o cslal)elecimeiiio em Blanillia aos 
inglezes e esta coricessão foi alargatla a lodos os estran- 
geiros eoi 181 '1. Ern 185.5 foi.arri al)crlos ao commercio 
maior numero d e  porlos e ern 18(j9 i.eduziram s e  as larifas, 
rllic larilo oneravam as  trovas. Mas os inglezes, tlesdc a 
al~c>i.tiirii tle porfoi; (Ia colonia ao commerrio, isto 6, tlcstle 
0 p~iricil)io tlo sc.riilo xr.;, tinliam tle facto inonopolizntlo 
totlo o k i b i l  t i  nlic'o. t i r 1  maii.: l i 1 1  ( I P  os f l  n f i c~ ies  toma- 
i a r i  1ninl)cm parlc arl i \  a. 

\ s  rcl,iiÕe.; maiiliiiia.; (Ias Pliilippinas 1atiil)erii eslavarn 
ciijeitaç a um regiinen sernellianle ao que vigorava para 
a ,\mci.i(-a. Todos os arinos ur~i unico galeão, parlindo tle 
Acapulco, fazia a v i a ~ e m  cLiilrc a4 I'1iilipl)inas e a America. 
Estes giilcões eram navio, enormes, que clicgavam a le- 
var 1 :?O0 lioiiicri.; a bordo ! 

:I pe~.rla das Pl~ilippinc~s. - Os Iiespanhoes iiiiliam coii- 
seguitlo dominar por rnuilo ieml)o as 1)liilil)pirias pelo 



prestigio que exerciam sobre a sua popu la~ão  e em vir- 
tude do atrazo, em que esia se enconlrava. Mas, chegou 
o (lia em que um partido fez conceber a todos os Iiabi- 
tanies a possibilidade da  indcpcndencia nacional; nesse 
(lia a população uniu-se politica e militarmente e rebentou 
a revcilla t i ( >  18'36. Cornu 6 ~ a l ~ i t l o ,  tltl(bl;irarla a giierra da  
Anierica tlu Acirle a Ilespaiilia, u aliiiiiaiile 1)ewey clestruiu 
a esquadra liesparrliola em maio d e  1898 I I O  conibaie d e  
Cavile e no tratado íie Paris de  10 de  tlezemhro d e  1898 
a Hespanha renunciou a todos os seus direitos sobre a s  
Philippinas, a troco duma indemnização de 100 milhões 
d e  francos. Os Esta(los-Unidos liiiliam promettido em varias 
occasiões, designadarnenle na mensagem do presidente 
Mac-Kinley ao Congresso em 20 de abril de  1898, a liber- 
dade a esta colonia. Não cumpriram a sua promessa e a 
revolta, capitaneada por Aguiiialdo, que elles tanto tempo 
tinham protegitlo, voltou-se contra elles. 

A Hespanha perdeu as 1)liilippirias pelas meamas razões 
dc  inliabilitlatle atliniiiislraliva e cornmercial, pelo mesmo 
exaggero tle clericalismo, aqui especialmerite accentuado, 
pelo mesmo despertlicio finaiiceiro e excesso cle tributos, 
que lhe alienaram os seus outros dominios. Todavia a 
colonização das Pliilippinas foi superior a da Anierica hes- 
pariliola. A instituição duma verdadeira servidão da  gleba, 
os excessos da amortização ecclesiastica e a falla de  liber- 
dade politica forain graves erros, mas é preciqo não 
esquecer clne OS hespanhoes implantaram o regimen mu- 
nicipal entre o.; inilios, organizaram as suas alíleias, chris- 
iiniiizarain nos e admiltirr~tn a entrada dos estrangeiros na 
colonia e especialmente dos chins, que tiveram grande 
imporlancia na vida social desta região! 

OUTRAS COLONIAS DA OCEANXA. - A Hespanha possuíu na 
Oceania as ilhas Carolinas e as ilhas doe Ladrões, depois 



chamadas bjariannas. Estas achavam-se na derrota (tos 
navios, que de  Acnpulco se  tIii.igiarri á s  Pliilippinas, e foram 
occupadas gi.adiialrnenle a parlir de I G68, sendo extermi- 
nada uma parte dos seus habilantes e fiigindo outros para 
as Carolinas. Para repovoar ao ilhas f'oixm lransportatlos 
para ellas tagaes ou malaios, liabitariles das Philippinas, 
mas  neste archipelago liouve apenas um estabelecimento 
europeu e m  Agaria, na ilha de  Guam. Esla falta de  occu- 
paçáo effecliva gerou em 1886 uiri confliclo enlre a Iles- 
parilia e a Allemarilia, qut: quiz occupar essas ilhas, como 
Tes nullius; a questáo foi suLmcllida a arbitragem do Papa 
Leâo XIII, que a decidiu em h v o r  da  Hespanlia. Mas o 
tratatlo d e  Paris de  1898 determinou a cedencia aos Es- 
tatlos-Unidos da  ilha de  Guam nas Mariarinas, em seguida 
ao que a Ilesparilia vendeu a Allemanlia as reslaiiles iliias ! 

Os hesparilioes, depois da  separação de  Portugal em i 640, 
conservaram alguns dos nossos domirlios. A16 1663 possui- 
ram o forle Gamma-Larnma ria ilha (te Ternate, que faz 
parte do archipelago das Molucas; esla possessão foi aban- 
donada, porque o governo da  metropole não auxiliou de- 
vidamente os hespanhoes de  Manilha na sua defeza e 
mariulenção. 

Critica da colonização hespanhola. - Para podermos 
apreciar a iriílueiicbia, cllie a s  coloriias eserceram sobre a 
metropole hesparihola, carecemos d e  a examinar sob o 
ponto tle vista ecoriornico e sob o ponto de visla politico. 

O primeiro effeito econorriico cla culoriização foi o grande 
desenvolvimento do movimenlo ernigralorio, o que tem 
sido consiclerado como furieslo para a actividade productiva 
da  IIespanlia, dada a fraca densidade tla sua popula~ão;  a 
verc~ade,  porérn, é que rio secuiu xvri iiouve u i i i u  excessiva 
affluencia dos habilantes para as cidades e que as  colonias 
&aram saAicla a esse excesso de populqáa com evidente 



vantagem para o paiz. As colonias, aumentando a procura 
dos generos alimenticios, ~,i.ovocaram a substiluição do 
regiinen pastorfil pelo regimen agricola na metropole, 
gerando-se uma importante exportação de cereaes e de 
vinlios. Tambem as colonias s e r~ i r am de mercados aos 
produc tos manuiactureiros da metropole, promovendo o 
grande progresso das industrias do panno e da seda. 

Mais tarde esta prosperidade foi prejudicada pela con- 
correncia dos estrangeiros, a quem a Ilespanlia nâo podia 
vencer pela sua fraca organização economica. Todavia 
foram sempre muito avultados os lucros dos comrnerciaiites, 
que traficavam com as colonias. O systema usatlo para as 
relações maritimas obstou ao progresso (Ia mariiilia irier- 
cante liesparihola, que, depois dum rapitlo inipiilso inicial, 
se conservou estacionaria, dilfichltando a exploração das - 

colonias e compromettentlo o exilo da lucta econornica 
com os povos rivaes. 

O systerna monopolisi;i iisatlo pelos hespanhoes impidiu 
o progresso das relações commerciaes enlre a ~i~etropole 
e as colonias, sem evilar todavia que uma grande parte 
do commercio ficasse nas mãos de genovezes, eslabeleciclos 
nos portos hespanhoes e que dispunliam do rriaioi-es capi- 
taes. A união com Portugal nao foi acornpanliada durna 
união economica entre os dois paizes e, por isso, em nada 
beneficiou a obra colonial da Hespanha. O rentloso trafico 
dos negros, como j á  sabernos, lambcin escapou seniprc aos 
hespanlioes. 

Aa quanlidades de melaes preciosos importados na Hes- 
panha attingiram elevadas cifras, mas bem maiores rendi- 
mentos poderia a Hespanha ter retirado da racional explo- 
ração economica das suas colonias. Alem disso a excessiva 
aflriencia de metaes preciosos, determinando uma alta geral 
dos preços, tornou imposuivel a concorrencia dos productoe 
imrapanhoea com os productos d a  outro8 pairee, 



A aristoci-acia o s burguekia lucrai'arn deteras com a 
colohização, quc Iùes fornecia collocaço'es, attamenle ren., 
dosas por meios licitus ou ill.lcitos. A cxislencia cle lantos 
e tão corruptos frinccionarios, ao mesino tempo que cons- 
tituia um grande encargo para as colonias, exei-cia ama 
acção deprimente na metropolc, corrompendo o espirilo 
publico e accentuando o seu desprezo pelas occupaçõçs 
verdadeiramente lucrativas para a collecti~idade., O rapitlo 
enriquecimento das clasdes privilegiadas originou a inais 
excessi,va expansao do luxo, com todas as suas funeptas 
consequencias, e accenluou a desigualdade' entre as diffe? , 
rentes classes de população, quc sempie é 150 prejudicial 
aos progressos, dum paiz. 

Na ordem politíca a influencia da colonização foi sobre- 
tudo indirecla, resultante das enormes riquezas, que as 
colonias forneciam ao ttiesouro real. Foi a aburidancia de 
recursos financeiros, que cuslearum tantas e tão prolon- 
gadasvguarras, e o presligio, derivado da extensão dos seus 
dominios, que garantiram por muito tempo a Hespaniia 
urn logar primacjal na polilica europeia. Mas os monarchas 
hespanhoes cornmelteram um grave erro, empregando os 
recursos fornecidos pelas colonias na realização duma poli- 
tica europeia de desordenado engranctccimento, em vez dtr 
os applicarem iia valorização e no fomenlo da metropole 
e seus dorninios coloniaes. Por isso, e apegar das receitas 
das colonias excederem em muito o protlucto dos impostos 
melropo~itanos, os govcriiaiiles liespanlioes luctai'am muilas 
vezes com grandes dilEcultladcs fiiiahceiras, I r u l ~ n t l o  dc 
alcangar diiilieiro por todos os procesqos, ainda os mais . 
ruinosos. 13e restb, a atlmiiiistra~ão financeira da llespariha 
foi sempre deploravel, recorrentlo a toda a qualidade de  
experlieiiles e arruinando o credito c10 paiz na sustenLação 
de guerras constantes e, muitas vezes, inuteis. As riquezas 
coloniaes ainda tiveram um outro resultado funesto: exagge- 



rando a infatuação dos governanlés, que julgavam encon- 
trar recursos illimitados nas srias posseseões, fizeram-os 
votar a um complelo abandono o desenvolvimento da agri- 
cultura da inetropole e da sua industria. 

Corno se vê, a politica colonial foi restrictiva e oppressora, 
sobretudo no campo economico, de harmonia com a ten- 
dencia geral dos povos coloniza<lores do principio dos 
tempos modernos, quando senhores de terras ricas em 
metaes preciosos. Mas 6 certo que a Hespanha, instituindo 
nas colonias nucleos importantes de população europeia e 
amalgamando-os a com a população indigena, deixou uma 
obra perduravel e cabe-lhe a incontestavel gloria de ter 
diffundido a sua lingua, a sua fd e a.sua civilização por 
toda a America Central e pela maior parte da America 
do Sul. 

Menos brilhante foi a obra dos hespanhoes nas Philip- 
pinas. Ahi o caracter independente da população exigia o 
exercicio diima acção civilizadora lenta e progressiva e as 
condições moclernas da vida internacional reclamavam a 
abertura da região a todas as actividades, fosse qual fosse 
a sua nacionalidade, e a uma conveniente exploração,eco- 
nomica. Em vez disto a Hespanha mantinha na sua colonia 
um regirnen feudalisado e militar obsoleto e ao mesmo 
tempo promulgava leis, como o Codigo Civil inspirado no 
principio da egualdade legal, s6 adequadas a um estadio 
de civilização superior áquelle em que a colonia se encon- 
trava. Úe resto, a 1Iespanlia foi sempre mal servida pelou 
seus furiccioiiarios, que muitas vezes inutilizavam na sua 
applicação pratica leis justas e habilmente concebidas. 
Emfim, no insuccesso da colonização nas Philippinas, grande 
parte de responsabilidade cabe, sem duvida, a accção 
nefasta do clero e dos frades! 

Ja refutamos a doutrina, que attribue unicamente aos 
erros da politica economica seguida a decadencia da c~lo: 
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nização hespanhola. Sem negarmos em absoluto a intluencia 
dessa causa, vimos que mais liaviam concorrido para o 
mesmo effeito os acontecimenlos da politica europeia, em 
que a Hespanlia se achara envolvida com pouca felicidade. 
O orgulho dos Iiespanhoes e a sua leiidencia excessiva- 
mente conservaclora, que resultava do isolamento, em que 
essa ilação vivia, em relação aos outros povos europeus, 
exerceram lambem uma acção prejudicial sobre a obra de 
colonização. Modernamente a Hespanha, esgotada por longos 
sec~ilos de tyrannia e de fanatismo, não conseguiu despo- 
jar-se do jugo pezado da tradição e dos seus preconceitos 
inveterados; por isso, não soube remodelar e vivificar a 
sua administrãção colonial, pondo-a a par das exigencias 
da actualidade I 

Injusto C, porém, dizer, como faz hlérivale, que as insti- 
Euifc?es coloniaes determinaram a tlegenerescencia do povo 
hespanliol, fazendo-lhe perder a sua afamada coragem. Os 
hespanhoes nunca se mostraram inferiores sob esle ponto 
de vista; as luctas contra Napoleão e mesmo a recente 
guerra com os Estados-Unidos conlêem paginas de brilhante 
heroismo ! 

Na actualidade a Hespanha, que durante cerca de 400 
annos foi senhora dum imperio em que o sol nunca se 
punha, é uma nação colonial de pequenissima importancia. 
S6 em Africa lhe restam ainda alguns dominios de acanhada 
extensão e que ale hoje não leem lido, em regra, grande 
valor (1). 

(i) Dubois: ob. cit., pag. 53; Leroy-Beaulieu: ob. cit., vol. 11, 
pagg. 1 e 251; Pbly de ThozBe: ob. cit., pag. 70; Sr. Dr. Marnoco: 
ob. cit., pag. 96;  Morris: ob. cit., vol. I ,  pag. 830; Siger: ob. cit., 
pag. 40; DF. Jules Mees: Lu lettre de Toscanelli a Chrislophe Colo& 
ns Reviata Portugwzu Çolonid e Maritima, vol. XIV, pag, 446; 
V#ade~ LlR4.B; t'rapairbek cehw .C1 ?ki,-Ww Idkd 



X11. - c) Os hollandezes. - Os hollandezes foram levados 
pelas condições do seu paiz a lerem no mar o campo 
priricipal da  sua aclivitlatle. Esta laboriosa nação, sendo 
ainda uma siinples colonia liespanhola, utilisou completa- 
mente o seu territorio exiguo e em parte conquistado sobre 
o mar; posto isto, acostumada ja as longas navegações, 
visto que a pesca era a industria nacional por excellencia 
ultrapassou as suas fronteiras e depressa fundou um com- 
mercio florescente, monopolizando o trafico entre Lisboa e 
as demais cidades da Europa. A prosperidade deste pequeno 
paiz, rico pela sua agricultura e pela sua industria e man- 
tendo relações activas de commercio com toda a Europa, foi 
maravilliosa. Bruges e Gand e mais tarde Antuerpia e 
Amsterdam foram nos seculos xrv e xv as verdadeiras 
capitaes da Europa septentiional, a que arnuiam merca- 
dores de toda a parte. Esta prosperitlade attingiu talvez o 
seu auge no reinado de Carlos V, caraclerizando-se pela 
posse duma valiosa ~naririha e de variadas industrias impor- 
tantes. Assim os liollandezes supplantaram as antigas ligas 
no seu predominio economico. 

Com o advento de Philippe 11 ao throno de IIespanha, 
iniciou-se a sujeição dos hollandezes, protestantes e libe- 
raes, a uma politica reaccionaria e oppressora. O nobre 
povo sustentou uma lucta formidavel de 1356 a 1609, para 
a conser~nçã? da sua iiidependencia, proclamada em 1579, 

, mas sb deliiiitivamenle rccoiiliecida em ICi't8. A guerra 
favoreceu Arnslerdain, arixinaritlo Brituerpia e as Flandres, 

dlc XIXo sicicle; Cordier: ob. cit., pag. 9 ;  Lamba-Doria: ob. cit., 
pag. "2; Sr. Carneiro de Moura: A guerra hispa~ho-americana e o 
direito colonial rrhoderno na Revista Porlugueza Colonial e Maritima, 
rol IV, pagg. i410 e 4486; Molinari; 06, c%, pag, 3%; Yibect: 
ob, ti#,, VOI* 1 1 , ~  3W 



e levou os hollandezeu a alargarem a sua navegação, quando 
em 1580 Pliilippe, senhor de Portugal, os inliibiu ile com- 
merciarem com o porto de Lisboa. Com effeieito, a inimizade 
da Ilespanlia impedia os hollantlezes do accesso a grande 
numero de portos europeus e do exercicio da cabotagem 
dos protluctos do Oriente. Forçoso Ihes era pois procurar 
novas condições de trafico e logo surgiu nelles o plano de 
irem buscar direclamente os seus productos ao Oriente, 
confiando na preeminencia da sua marinha e na fraqueza 
dos porluguezes, submettitlos ao jugo estrangeiro; a perda 
da lnvencivel Armada em 1588 forneceu-lhes occasião 
azada para a realização dos seus planos. Tendo tentado 
em vão descobrir ao norte da America um caminho para 
a India, resolveram seguir a derrota dos portiiguezes e em 
1595 partiu uma expetlição commandada por Cornelius 
tioutmann, antigo inariiilieiro das armadas portuguezas, que 
conseguiu atlingir as Inclias, alliando-se com o chefe prin- 
cipal da ilha tle Java, derrotaiitlo alii os portuguezes e 
occupando a ilha de Cèylão. Assim a Hollanda dava uma 
prova brilliante da sua vitalidade, iniciando a sua expansão 
colonial, ao mesmo tempo que luctava conlra a poderosa 
Hespanha ! 

Emancipados da Hespanha em 1609 e aproveitando na 
expansão econornica a situação favoravel, que se segue 
sempre a uma revolução victoriosa, os hollandezes conti- 
nuaram com redol~rado ardor a sua carreira industrial e 
commercial, tão auspiciosamente iniciada. Nem para ioso 
llies escasseavam os capiliit:s, pois as grandes i.i(liiezas 
accumuladas pelo trabalho ~i:lc.ioiiitl liiiliaiii aiicbsc.ido as 
quantiosas sommas, levadas pelos judeus expulsos de Por- 
tugal e Hespanha e refugiados em Amsterdam. 

Conforme o plano ja anteriormente seguido, vamos eutu- 
dar, pois, em separado, a fundação e a evolu~ão dos di- 
versos estabelecimentos coloniaes hollandezes. 



INDIAS ORIENTAES - COmo dissémos, t res  expedições 
d e  1594 a 3596 tentaram achar a Nord-Este um caminho 
para a Tndia, mas  não poderam vencer os  gelos da  Nova- 
Zembla e do estreito de  Vaigatz. Emfim e m  1595 Cornelius 
de  Houtmann, que havia viajado com os porluguezes c sc 
refugiara na patria cofitra as perseguirUes (Ia inquis i~áo 
porlugueza, parliu do Texel com qualro navios, foi repelliclo 
pelos porluguezes tle Baritan~, mas conseguiu adquirir crn 
Bali muitas especiarias e regressar ao Texel e m  1597. 
Seguiram-se varias expedisões semelhantes, em que os 
hollandezes aproveitavam habilmente o odio dos indios con- 
t ra  o%portuguezes, apresentalido-se como simples commer- 
ciantes sem ambiráo polilica e assignando tratados com os 
chefes tfe Ceylão, tle Atjeli, ile Ternate e d e  Banda. Mas estas 
expedições, devidas a iniciativa parlicular, não eram bas- 
tante fortes para poderem luctar com os poderosos rivaes, 
senhores do commercio do Oriente, e necessario se  tornou 
fundi-las numa uriica c portentosa ins1i:uição. Já enlão os 
hollandezes tiriliam verificado a fraqueza do dominio dos 
portuguezes, por vezes vencidos por elles, e já em 1598 
Waerwijck, terido tlerrotado uma esquadra inimiga, fundara 
um estabelecimento e m  Java e outro rio reino de  Johoare. 

Em 1602 foi fundada pelos Estactos-Geraes, sobre pro- 
posta de  Barncvelt, a celebre companhia hollandeza das  
Indias Orientaes. Esla companliia, que serviu clepois de  

' modelo a instituições semelhantes tla França e da  Ingla- 
terra, inspirava-se nas ideias d e  privilegio da  epocha e 
resultava naturalmente das  circumstancias do commercio. 
Com effeito, não sendo ainda reconhecielo o principio da  
liberdatle dos mares, os negocianles, que se encontravam 
nas regiões loii~inquas,  náo se l in i i la~~am a coricorrencia 
econoinica, lutavam enire si encarnisadarnente para Ia 
consecução d u n ~  rnonopolio completo. Para esea lucta não 
havia a conlar com a prolecrão dos respectivos esld'dus, 



mal conscientes ainda das suas obrigações para corri os 
nacionaes em paiz eslrangeiro. Forçoso era pois que os 
negociantes fortificassem as suas feilorias e armassem os 
seus navios, o que llics acai-rciava grandes despezas. Foi 
para melhor as poderem supporlar que as pequenas socie- 
dades commerciaes, existeiiles na Ilollanda, se syntlicaram, 
formando a grande Compaiiliia. 

Dispunha esla dum capilal social de 2:153 acções de 
3:000 florins cada uma, quc niirica foi aiijinicnia(lo, e era 
governatio por tlezesete tlirectores, propostos pr:los socios 
e nomeados pelos Estados-Geraes. Não foibrnava. um corpo 
homogeneo e unido, pois as pequenas societlatles, qiie a 
haviam consiiluitlo, ficando sujeilas a sua disciplina geral, 
conservaram os seus interesses por muito ternpo distiriclos 
e formaram assciilblcias ou carnaras separadas. 

A Companhia linlia o monopolio do comrnercio a leste do 
Cabo e a oesle (10 Eslreiio de i\lagalhães e o direito de 
manler um exercito, de erigir fortalezas, tle assignar Ira- 
lados, de nomear os fiinccionarios coloniaes e ile dirigir 
negociações politicas, mas os seus crnpi.egatlos e s l a~am 
sul~ordiilaclos aos Estados-Geraes, a quem preslavaiii jura- 
meiilo cle fitlelitlatle e em cujo nome piorediani rias suas 
negociações. A Companhia pagava ao Eslaclo urna renda 
tle 25:000 florins. Mas, de fdclo, a Companhia foi sempre 
uma empreza nacional, obra de totlo o povo liollandez, 
que Lodo elle contribuiii para a sua csislciicia. h Hollanda 
tinlia o mesmo espirilo colonial qlie I'oi~liigal e Ilcçpantia, 
mas como que se tlesdobrava na valorizafáo tlos seus 
ctoniinios, a que dedicava sb uma parlo doe seus recursos. 

A Companliia prosperou, ernquanto cooservou o seu 
caiacter commercial e os seus inluilos de economia e de 
1iici.0, allingindo o $eu apogeu nos iiii:iatlos do serulo xyrr. 
Assim ein 1647, para a renovação tlos seiis privilegias, esi- 
giram os Eslados-Geraes que ella augmentasse de 150:0.00 



florins a sua renda annual. Mais tarde a Companhia, tendo de 
prov6r ao governo de iimensos territorios, viu aumentar 
muito as suas despezas de administração, entorpecendo o 
progresso das suas operações comrnerciaes. Por outro lado, 
ao mesmo tempo que a Companhia, embaraçada pelas suas 
funcções governativas, que desempenhava mal, opprimia 
os indigenas das colonias e punlia em pratica um mono- 
polio restrictissimo, o commercio livre prosperava, fraudu- 
lentamente feito pelos seus empregados, que promplamente 
se enriqueciam. 

Por isso a Companhia foi supprimida em 1795. Mas não 
antecipemos. A principio, a Companliia progrediu rapida- 
mente, como era natural, dadas as multiplas razões, que 
justificavam ao tempo a formação desta entidade e que 
Leroy-Beaulieu synthetisa nas seguintes: a hostilidade das 
potencias europeias potlerosas e já  eslabelecidas nas Indias- 
Orientaes; a dillicultlade de se impôr aos pequenos tyrannos 
indigenas sem ser pela força; a ausencia de toda a pro- 
tecção,nacional, quer pelo auxilio de esquadras, quer pela 
intervenção de agentes residentes; os numerosos riscos 
de prejuizo; a tlemora dos regressos e a raridade dos 
capitaes; a insufriciencia de informações geograpliicas e 
cornmerciaes; a .  falta absoluta da divisão de trabalho no 
commercio de exportação e a ausencia d e  todos os ramos 
accessorios desse commei.cio; a inexistencia de grandes e 
ricas casas commerciaes. 

Desde o principio c10 seculo xvri iniciam-se as conquistas 
dos Iiollaridezes. Em l G O 1  a esquadra portugueza é por 
elles derroiada em Bantam, junto á costa da ilha de Java, 
e em i 605 são-nos tirados os estabelecimentos de  Amboyne, 
de Ternate e de todas as hlolucas. Em seguida a uma viva 
lucta com os inglazes, firma-se o dominio hollandez em 
Java em 1610 ; em 161 i atlingem o Japão, fundando uma 
feitoria em Ilirado na illia de Sai.Kai-Do, dependente 'de 



Kiou-Siou. Em 161 6 obl8em o monopolio de todo o cod- 
mercio do Japão e estabelec9m relay.6es commerciaes com 
a China, cujos juncos, em breve, affluiram a Balavia, 
capital (10s dominios Iiollan~lczcs, fundada ein 161 9. Em 1622 
tentam os hollaiitlezes estabelecer-se na China; não con- 
seguem lornar hlacau aos portuguezes, mas iiistallarn-se 

,nas il1ia.s dos Pescadores e ern 1624 na ilha Formosa, donde 
s6 muilo niais tarde foram expulsos pelos chinezes. No 
entretanto os seus navegatlores tinliam-lhes coriquistado 
novas terras, atB enlão desconhecidas; Koen, I\laetsuycker, 
Van-Diemen entram nos mares da Polyriesia e descobrem 
a Nova-GuinB, a Nova-Zelandia, a Tasmania e visitam a 
Australia. 

Tambem na costa de Malabar possuiam os hnllandezes 
Coulang, Crangaiior, Cochim e Cananor; Banda e Jacalra 
pertenciam-lhes desde i609 e 1619. De 1638 a 1639 
tomaram Ceylão, as cidades de Cale, Baticola, Trincomal6 
e Negumbo, em i 640 Malacca, Colombb em Ceyláo e varias 
feitorias nas costas c10 Malabar e do Coromandel, em 1641 
varios estabelecimenlos ern Timor e Solor. Em 1641 os 
liollandezes, lendo sido expulsos tle Hirado no Japão, trans- 
portaram a sua reitoria para a iitia de Ileshima. De 1655 
a 1658 Calture, a ilha de Manar, Tooticerim, o reino de 
Jahnapatnam e Nagapatnam no Coromandel cahem succes- 
sivamente em seu poder. Macassar é conquistado em 1669. 
Pelos Iratados de Westphalia em i 648 e da Haya em 166 1 ,  
a Hespanha e Portugal haviam reconliecido A legitimidade 
das conquistas hollandezas. 

Mas no seculo XVIII os hollaiidezes foram \~enciilos pelos 
inglezes, como nós o linhamos sido anles por elles. Depois 
da guerra de 1780, a Icrceira entre iiiglezes c hollaitclezes, 
Nagapalnam perdeu-se e o Oceano Ticuu aberto a navegayáo 
livre. IJiiando se dissolveu, em l ' i ! )T,, a Companhia já não 
possuia nenhum eslabelecimento na Iritlia. Quando a Hollaiida 



cahiu sob o jugo napoleonico, os inglezes tomaram-llie a s  
suas poseessòes d e  Bengala, tln Sumatra, tle Jjoriibo e das 
3lolucas. O capilào Tiicker lornou a illia tle .\inl~o~'iia, pi,in- 
cipal estabeleciiiieiitu Iiollaiitlez nas Alolucilri, cm 18 10 e 
tliaç tlepois as Celebes, Snpaioua, llai.akito, Nma-1,aill e 
Broiico-llanippa; em 18 1 1 os Iiolliindezes pei.tlcram Java 
e Alatlura, os seus ullirnos estalielecirnciilos nas Indias 
Orient aes. 

Em 1814 foram i!eslituidas á Hollancla as suas colonias, 
com excepção de  Ceylão, cedida á Inglaterra pela paz 
d'Amiens. De faclo s» em 18 19 a Hollanda foi reintegrada 
rios .;?tis dominios. Jlotlernarnente a tlullanda occupou e m  
1838 a maior parle tla ilha tle Sumalra, em 1859 a 
expctl i~áo contra a rainha tle Boni accresceu o seu poder 
e a sua influencia nos Celebes, o tratado de  Lisboa de  
20 tle abril de 1849 coin Poi.iiigal delimitou as possessões 
dos dois paizes e . a  illia cle Bali r een l rw  na esphera de  
influencia hollantleza. Mas os direitos historicos da  Hollantla 
não forani respeitados, nem em Borneo, nem na Nova-Guiné, 
onde outras potencias se inrilallaram. Destlc 1873 a Hollanda 
suslerita uma custosa lucla com os ctiefes de Atjeii no 
norte (Ia i lh ,~  cle diiinatra, ainda mal tcriiiinatla. 

O1 !~cini:c~!b(io c~cono~nica. - A colonização hollandeza, ca- 
rncicri~íitla pela sinipliciclade dos seus processos, leve 
.eiiipre iiin fiin meramenle comrnerciai, polido de  parte 
qualquer itleia d e  aml)igão, rle dominio ou do gloria, des- 
acornpariliatla do angariamento de recursos iiiaiei.iaes. Tudo 
quanto riào respeitasse ao commercio era  de secundaria 
iinporlaiicia e tudo obedecia ao seu engraildecimento, o 
que gerava uma graiicle uiiiclatle de acfào. ;~:rici~ltura 
aiiitla merecia algurna allcnfáo, iiias a i r i i l i i ~ l ~  I ~ I  e r a  com- 
pletanieiile desprezacla. .4 fundação de  ~er t lar le i r~i -  coloiiias, 
rellecliiitlo a imagem da rnetropolc, nunca foi procui.ada; 
os Iiollandezes, que nunca foram aventureiros niililares ou 
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missionarios, nem mesmo verdadeiros colonos, emigravam 
apenas lemporariamente no exercicio da  sua actividade 
mercanlil. 

110s seiis intuitos commerciaes, deri\fou a principio a 
moderacão politica (10s hollandczes, que não prelonfleram 
suhstituir-se aos pprtiiguezes na sua soheraiiia, limiiaiitlo-se 
a manter com os iniligenas t.orili~;ics i.ctla~.ões cle lrafico. 
Assim desinaiilcl;irairi as forlal[~z;ts (: ;iIwnas deixaram guar- 
n i~Ues  nalgumas pratas tlc rnaior imporlaiicia. Kslu lialjil 
polilica facilitou aos hollaritlezes a funtlação dos scus esra- 
belecimenlos, alli~aliiiitlo Ihes as syiril)alhias dos iiirligeiias, 
e tornou menos custosa a sua iiiaiiulerição. Mas, tlo firii do 
seculo xvrr em deante, a politica coloriiál dos liollaritlczes 
soffreu gi.aii(lrl alteração, generalizaiitlo-so desde erilao a 
pratica tle actos d e  força contra os radjalis indclieiideriles. 

Caraclcriza-se tambern a colonização hollaiitleza pelo des- 
prcntlimento absoliilo (Ias itleias ila propagantla religiosa, 
qiic tanto tinhairi influenciado a*: c.oloriiza~ões porlugueza 
c liespariliolii. Os iritligcnas iorani livi.cinenle abaiitlonatlos 
ao rcu rrialiviiiel;iriis~~io oii ao s(iii p;~gariismo, o que os 
ir;ciil;iva tlos ~Oll'i.iin(!iil~~ C ril~iisos tlas perscguicòes reli- 
giosas r (~o i i~e~~1111 i l i ~ r i l ~mer i1 . t :  alleniiava o s~:u oilio contra 
os c.oloiiizatli~i~c~s. I<slo i:lcnit~iito conti.il)iiiu niiiilo para 
siiavizar a violeiila o l ) l~ i~~ss~Zo ,  a cliic, de reslo, os liollan- 
(lezes sii,ii:iliii~ani os S ~ I I I ~  sul)tlilos (10 Orieiite. 

,\ltendentlo unic;~iiic:iile 30.5 luci.os mercanlis, os liollari- 
tlezes tiveraiii como rioriiia fuiiilnmenlal (Ia siiii polilica a 
escliisão tle clualtliiai rival dos seos inercatlos. O inoiiopolio 
rigoroso, coni totlo o se11 cortejo de reslric.çíh~s. foi por 
c!lles sevei.aiiieiitcn rrinritiilo. Assim totlos os protliiclos coin- 
lirados pclos Iioll;riiilrzi~s iios intligciias deviam ser  coricen- 
tratlos em Balaiia r: i 0  tl'alii erarn oxpt.ilitlo.; para a Niiropa. 

A principio a Iiiibil polilica tlos Iiollantlezeu cleu-lhes ti 

superioriclade sobre us  soiis t.oiicorrenles, pois, romo tlis- 



sémos, attrahiram as  sympathias da  população e fundaram 
apenas poucas reitorias, poupantlo-se assim a avultados 
encargos. Por vezcts, riem I'ciiorias furitlavarn; liniiia\rain-se 
a mandar erri cerlas tlaias os seus navios aos t l i~e r sos  
peitos buscar os protliiclos, que os iiiei.catlorcs iiitligenas 
se  tinliam obrigado por conlracto ;i erili~cgai~-lhes. Mais 
tarde, porem, a Hollantla, erii lucla coin i.i\.aes mais fortes, 
não os poude~ afastar tlos rnercatlos orientaes e eiitão os 
seus anligos regulamentos reslriclivo~'s6 serviram para 
entorpecer e tlificiillar o seu cornint:i.cio. Toilavia a poli- 
tica cominercial inonopolisla pcisisiiii aid uiiia (lata recente; 
ern 1850 aintla sc tIiriiiiii!iii, iiiat: iiào se al~oliii por coni- 
plelo, o rnoiiopolio da  riavegaçào ; om 1858 abriraiii-se 
dezeseis portos ao cornmercio geral e só cin 1874 s e  
iriauguroii uni regiinen aduaneiro vertladcirairienIe liberal, 
abolindo-se ein Java os clireitt~s tlilfercriciaes, cjiie p i ~ ~ t e g i a n ~  
até enlão os productos entrados sob o pavilliáo iiacional. 
V6mos pois que a polilica comrnercial (10s liollaritlezes pouco 
se tlisliiigiiiu tia seguitla pelos poi~l.ujiuezcs; apcrias os 
priii~oiros ftrrarn mais Iiabeis e moderados ria sua est:riiy;o. 
I)e oslranliar S poic que alguns autores, coiiio Leroy-Ueaulicu, 
cciisurem tão vivaincrite os processos tle exp1oiaç;Lo do 
conirnercio i:olonial. seguitlos pelos portiigut:zes, e tlefciitlam 
o syslc-iiin liollaiitlcz, iiivocaiido argumeiilos. t1ct~c:i~lo í'iin- 
dados, rnas que justifica~n do mesino iriutlo a politica res- 
trictiva seguida no Oriente por lodos os antigos coloriiza- 
tlorrs. 

Nào queremos corn isto ncgar o progi-esso representado 
pela colonização Iit~llaiideza, que veiu t:oiili~ariar na pratica 
e abalar na sua rigidez theorica o aiiiigo priiicipio do 
rr,arc! çlnusum, segundo o (lua1 l'oiliignl e liespuriliu s e  
a t t r i b ~ i a r ~  uin dorninio esclusivo so1)i.e iotlos os rriares do 
muiido. A rejeição desse principio ic:preseiitoii unia vanta- 
gem sensivel para a marcha asceiidciite tia civilização e o 
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apparecimento novo da  concorrencia no cornmercio orienlal 
vciu-lhc imprimir um impulso e iiisufllar-llie uma actividade, 
que até e~ i t ão  náo linha possuido. E o cci.lo 6 qiie os Iiollan- 
dezes ficaram vencedores nessa lucta, asscnhoreantlo-se de  
quac-i todo o commercio da  China, tlo Japão, tln Iridia o (Ias 
ilhas orientaes, enl1.e si e com a Eiiropa. 

:',parte a diffrieri(:a tlos rcsullados oblitlos, o certo é que 
os intuitos c as  olii.as do-; hollanrlezes poiico difreiiram tlos 
dos seus a i i l ~ ~ t ~ c ~ ~ s o i ~ t : ~ .  Demais a liberclatle inicial poiico 
durou, piri-que o c.orili.al)antlo, a cjiie ella dava logar, causou, 
e m  breve, graves pi.t;jiiizos ii Coiiipariliia. Hegressoii-se ao 
rigorismo anlizo, iiumcnianílo-sc a marinha rle gucrra para 
policiar os mares e escollar os coinlioios de  mcrcadorias e 
escluindo-se em absoliito os ~~ t i . i i i i ge i i . o~ ;  s0  a companhia 
iiiglcza se iiiailleve eiri Iiicla e, a principio, sern esilo 
alguiri. 

0 s  liollaiirlczt~s comiricllerairi uni grave erro,  pi~ocuraiitlo 
auineiitar os seus Iiici~is pclii i,aiitlarlc e con.secliierile elo- 
vação de  pregos (10s protliiclos, ern vez t l v  os iiccrescerciii 
pela generalizayào e I~aia l~ainei i lo  ilos griic3i.os, alaigantlo 
o respeclivo coiisiiino. Coni cíl'eilo, o cornirieix:io (Ias cspe- 
ciarias foi a prcoccupação excltisiva dos coltiiiiz;~tloi~c:s 
hollaridezcs, tlesl)i~czaritlo a protlurcâo tio assiicai, tio caí? 
e oulros gcrireros (Ir: pi.iiiic~ii~;l iic~c:essirlatle, qiic ,já sc culli- 
vavnm I; i i~gi~ri i~!i i l~ lios s ~ i i s  tloiiiinios. I)c farto, tio sc- 
culo svrr, tis t:spc:ciiii.ias liriliiiiri sido iiiii~oiluzitlaa i i i i  Eiil'o[)a 
Iiavia pouco c o sei1 corisiiiiio c.~.(~sr~(~ii  csliarilosarncnle 
em pouco tciiipo. 0 s  liolliiiitlozc~- tlciliiirilii~aiarri se  com a 
riqueza tlo t:oriiiricrcio tlc Iiies pi.otluclos, alguns tlos qiiiics 
s0 eram ci~liivatlo5 iiiis siiiis cboloiiias. I'oi isso, se aprcs- 
sarain a ii~oriolioliziir o respc'clivo li.alii:o, coiceariclo-o 
qiiaiilo possivel, a f i i i i  tlc Ilie accrrscererii o v;iloi.. 

O iestiltatlo foi tle.~aslroso. Por iim latlo este mau crilci.io 
' commercial impoz aos Iiollantlezes a suslerita~ãr, de gueims 



frequentes e a pratica duma politica oppressora e violenta 
para com os indigenas e poih~oulrd lado o alto preço das 
especiarias incitou os inglczes c os fisanccxes a promoverem 
s sua pi.oducção nau suas colotiias da GuinB e do Oceano 
Indico, usando estes duma polilica mais liberal e por isso 
m'ais bom siicccdida. De facto, o 1uci.o alcançado pelos hoI- 
lantleees coin o commercio das especiarias foi semprc 
muito menor do quc'aquelle que Ihes poderia Icr ad~ indo  
do negocio de outros productos de consumo mais geral. 

Comtudo os liollandeacç rnantiverarn durante muito tempo 
a sua prefercncia por esles generos. Comquanlo em 1795 
se tivcsse limitado ao commercio da Cliina e do Japão o 
monopolio d a  Companhia, lorriando livre o comincrcio das 
Tndias Orienlacs, e comquanto as coloriias hollandezas se 
tivessem transformado em fazendas, o monopolio das espe- 
ciarias manteve-se ern parle até ao scculo xrx; uma lei 
de 1853 déclarou livre a navegação das Molucas, mas as 
nozes muscadas c os cravos, scus qriasi uriicos productos, 
tinliam tIe ser eiitregucs ao govcrrio. Sú crri 18G4 uma lei 
prescreveu as condições, em quc os pro lucto~es seriam I dispensados de faxer entrega ao Eslailo dos seus prodlictos, 
e o rnonopolio s6 se extinguiu definilivamenfe em 1870. 

Ja nos temos referido a preferoncia que os liollandezes 
linham pelo commercio das especiarias, compartilhando da 
crenpa erronea, mas ao tempo geral, de qiie o ~nonopolio 
dum genoro pi.eciuso valia mais do que o cummercio dum 
objeclo d e  consumo geral; ja vimos tambem quc os hollan- 
dexes tinham monopolizado o comrnercio das especiarias e 
os resultados que com isso obtiveram. Mas não dissérnos 
ainda os excessos empregados para garantir esse rnonopolio 
e para limitar a producção das/ especiarias. Desprezando 
todos os demais ramos de commercio e querendo a todo o 
custo encarecer o preço das sspeciarias, os hollandazea 
pfohlbiram a sua cultura em muitas das Ilhas dos seuo 



dominios e encarregaram1 os governadores de  Amboyna e 
d e  Ilarida de  pei.r.orrerem annualmenle a s  suas circums- 
cripy8es, para ncllas iiiantlarem destruir os protluclos, que 
a nalureza espontaneamente tivesse dado! Qiiaiirlo a collieila 
ainda c1.a graride, queimava-se uma parte! De resto os liol- 
lantlezcs, corri taes ~neditlas, ri20 linliam s6 eiii viola a 
elevação LIO valor (Ias especiarias, procuravarri lainbem por 
este meio difficultar o coiilrabantlo e a coricorrencia dos 
estrangeiros, pelo exercicio duma íiscalizagão mais facil e 
eficaz. 

Esle nionopolio trazia, porem, grarides encargos, obri- 
g a n d ~  a conservar estabelecimenlos, coiiiu os fortes de  
Timor e das Celel)cs, que sb serviam para a fiscalização, 
e levando a pratica tlc actos de  crueltlade, a que se  seguiam 
vulgarmenle rr\.olla$ ou guerras. Foi assirri que os liollãn- 
dezes destruiram quasi lotla a populafáo de  Banda e de  
Polaroori, que fizeram em Aniboyiia crn 1623 uma barbara 
carnificina de  inglezes e japonezes e outra d e  chinezes e m  
Java e m  1740. Contra o rei de  Ternate, em Ceylão, e m  
Sumatra e e m  Java liouve innumeras guerras, devidas a 
resistencia opposla pelos iiidigenas a s  absurdas imposiçdes 
do rnonopolio. facil de  calcular o odio, que estas violencias 
despertavam nos indigenas, tlcmais a ~ n a i s  defrauclados 
pela Companhia, que  pagava por preços infirnos e a1.1,itra- 
riamente fixados o proilur,to d o  seli t ial~aiho.  I'diecia na 
verdatle que! u foile aruiriu tlus especiarias havia cinbriagatlo 
os liollaiitlcie~ c os arrastava a loclas as loucuras, ate qnasi 
a sua  ruiiia roloriial! 

Esc~~a i~ i~ lOo .  - Os colonizatlores liollandezes apresenlarii- 
se-nos cuiii a nota sympathica d e  nunca terem usado larga- 
mente tla escravidão. Mas não admira que assim haja sue- 
cetlitlo, pois nunca elles se iledicaram a qualquer cu1tui.a 
intensiva, que exigisse o emprego duma mão d'obra abun- 
daiite. Para recolher os productos, que ar iihae orienlaes 



protluziam coni largueza, bastava o intligena. Ilouve assim 
apciiaa a servidào tlomestica, sempre suave e generosa, e 
foi pequena a importação tlt: negros africanos, que s e  
c ima iam com os indigenas e (luasi por completo desappa- 
rccbeibarn. 

Kin 1669 foram já prornulgaclas medidas restrictivas do 
trafico, que foi proliibitlo em iG88. Em 1784 (letermiiiou-se 
que os prisioneiros tlc guerra náo poderiam ser reduzidos 
a esci,aviclào. Ein 1722  foi permitticla, medianle uma taxa 
elcvada, a cscraviilão rural, mas os liolldndezes pouco s e  
aproveitararri dcsta tlisposigão, que teve curta ~igei ic ia .  
Assim foi sernpre pequeno o nurilero tlc escravos nas colo- 
nias liollantlezas; em 1 8 i 3  náo tahegavam ein todas ellas 
a 1 O : O O O .  E m  i854 foi ordenado que o pcquerio numero 
tle escravos dornesticos existe~ites ficas>e plenamente eman- 
cipado de 1 cle janeiro tlo 1860 ciri tlcarite. 

A atlitude tlos liollaritle~es riesta riiateria G louvavel, 
prilicipalrnente nos tempos inotlcirios, ein qlic o inicio das 
plaii1afùe.i fcz seiitjr a esc-asscz (Ia iiião t l  obra, clicguilclo-se 
a prornovcr, a troco de  pesados sacrificios, a irnrriigração 
dc  traballiadores europeus. É certo, porém, que a condição 
servil, a que os liollanclezes reduziram os iii(ligenas das suas 
colonias, pouco sobrelevava á escravidào. 

Politica indigena. - Adam Smith mostrou num estudo 
notavel a má influencia exercida pelas companhias privi- 
legiadas sobre as populaçõcs indigenas; tle todas a Com- 
paiiliia liollarideza 6 a que melhor confirma a lhese. aCor- 
rompicla pela avidez mercantil, escreve Leroy-Beaulieu, 
tanto menos reservada quanto menos gostava da  ambição 
e da  gloria e quanto mais subordinava sempre a sua 
funcção de soberana ao seu papel de  negociante, esmagou 
os povos, que lhe estavam submettidos, sob o jugo da mais 
odiosa tyrannian, 

A principio caraoteriaam.ae os hollaadezes pela lua leal* 



dade e honeslidadt: para com os indigenas, que por isso 
foram facilmente levados a eslabelecerem relasões com- 
merciaes com ellc.s, como virnos. Sem mesmo lerem fcilo- 
rias, os Iiollandezes traficavaiii c m  paz e segurança. Tutlo 
mudou mais tarde. Não lia tyraiinia iiiai- c.i.iiel do que a 
que contlcrnnou os indigenas a nào esploriticrn o seu solo 
ou a destruirem os seus respectivos produclos, forgantlo-os 
a viverem sem recursos! E, como tliz Leroy-Ueaulieu, uma 
verdadeira expi-opriação, sem indeinnizacão c: sem ulilidade 
publica! Alas aitida tanto não bastava. A Companhia pro- 
poz-se diminuir a população dos seus dominios, afim de 
evitar mellior o contrabando, e cumpriu sanguinaria e 
fielmente a sua resolução. Alteslam-no os massacres, que 
citamos e muitos oulros de menor iinporlancia, que por 
isso são mais desconhecidos. 

Tão liberaes a principio, os Iiollantlezes, sob a fatal 
influencia do monopolio das especiarias, cscederam em 
crueldade e em violencia os liespanlioes e os portiiguezes. 
Apeiias ri aiisencia de escravidão e das perseguicoes rcli- 
giosas uttenuava um pouco, como já dissémos, a ferocitlarle 
do seu proccdimcnto. 

Alem tlesles al)usos, a Companhia das Indias hollai~dezas, 
sirnples inslituigão rncincanlil, eiii iiada se preoccupoii com 
a civilização dos i~itligerias. Explorava-os economicarnenle, 
mas fugia a toda a ingereriria ria siia vitla interna, coiiser- 
varido e reconhecerido os seus cliefcs, o que ~rcrniillia a 
estes a livre pralica de todas as irijiisti~as e violericias; a 
Compariliia so iiilervinlia, quando d'alii tivesse resullado 
uma revolla. Assim não havia uma colonização dominada 
por qualquer ideal, havia uma simples exploração. 

Só modernamente os colonizadores hollandezes tèem tido 
a verdadeira consciencia dos seus deveres. De 1860 em 
deante a sua politica mudou. Sem inlervenções excessivas, 
sujeitaram os chefes indigenas a uma cuidadosa ílscalização 



e procuraram evitar e reprimir os seus abusos e oppres- 
sões. Assim a siluação dos indigenas das colonias hollan- 
dezas ja é bem superior á dos subdilos dos rajahs indepen- 
dentes da  Uceania e actualmente tiala-se mais de  melhorar 
a siluag.ão desscs povos do quc tle os explorar abusiva- 
rnerile ! 

E?nigra$üo. -Foi sempre muilo pequeno o numero d e  
hollandezes, que emigraram para as colonias. A principio 
limitavam-se ao desernpenlio de  cargos publicos e ao 
exercicio da  profissão mercantil, não se  occupando nunca 
ein emprezas agricolas. 

hlais tarde, com o alargamento da  cultura do cafk e da  
canna nos fins do seculo xvir, fez-se sentir nas colonias a 
necessidade de immigrantes europeus. A Companhia pro- 
melteu a tocios coiicesscies em lerras e dinheiro a s  suas 
esposas, mas em breve leve cle revogar estes offerecimentos 
ruinosos, por ser  grande o numero dos que s e  apromptavam 
a utilisa-10s. Tambem com a corrupção do funccionalismo, 
no periodo de tlecadencia tla Companhia hollarideza, au- 
mentou muito o riumero dos seus cargos, cubiçados por 
todos os que s e  queriam enriquecer por meios mais ou 
menos illicitos e concetlidos por influencia dos politicos 
preporideranles da  metropole. Por este facto augmentou 
tambem a emigração dos hollandezes para as coloriias. - A~/t~ri?,istr.a;ão. - A principio não lioiive funccionarios 
sedeiilai~ius nas colonias hollandezas; o alrnirarile da  esqua- 
dra  das Indias exercia a fiscalização e a direcção do lralico. 
No auge da  sua grandeza a Companliia leve um goverriatlor 
geral em Batavia e governadores subalternos em Amboyria, 
Banda, nas Molucas, e m  Ceylão e em Macassar. Os funccio- 
narios durante muilo tempo foram pouco numerosos e 
sujeitos a um regimen severo;  o regulamento d e  i658 
prohibia-lhes o exercicio do commercio e outra disposição 
s6 permittia aos funccionarios de regresso & metropole que 
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trouxessem comsigo mercadorias a16 ao valor de quatro 
annos do seu ordenado. E, apesar destás reslricçóes, os 
orcienatlos publicos eram muilo reduzidos. Mais tarde au- 
menlou muito o numero dos fiiriccionarios publicÓs e 
aumentou parallelamerile a sua corrupção. 

11 adrninisti,ação ceiitral soffreu urna trarisformag,ão serne- 
Iliante. Em 1748  o principe Iierdeiro foi nomeado direclor 
erri chefe da Companhia das Intlias, podenclo nomear todos 
os empregados, convocar e presidir as assembleias geraes 
e recebentlo uiri ordenado annual de 200:OOO florins. Os 
restante4 caryos priricipaes da Companhia foram providos 
em inembros tlas grancles familias da Hollaiida e nellas se 
tornaram heredilarios. Os administradores descuraram por 
completo os seus deveres, reunirido-se apenas duas vezes 
por anno, e a verdadeira admiriistração ficou a cargo dum 
secrelario. Os Estados-Geraes, receiando compromelter o 
cretlito (Ia Companhia, fechavam os olhos e approvavam as 
corilas deficientes ou viciadas, que os seus represenlantes 
lhe apresenlnvarn. 

Nos tempos mais modernos alé a actualidade, a atlminis- 
trasáo colonial hollandeza caracterizou-se pela conservação 
(10s chefes indigenas, como intermediarios enlre as autori- 
dades Iiollandezas e os indigenas. Em cada divisão admi- 
nistraliva havia um chefe indigena, escolliido entre as 
principaes familias da regiáo e que, alem tlurn grande 
ortleriado, col~rava uma perceiilapeiii sobre o producto das 
cillturas e tinha o usofruclo e>pecial clr,  cei'tos campos. Edes 
funccionarios faziam a policia das suas circumsci~il sóes, 
distribuiarn as terras pelos particulares e cobravam os 
impostos, sendo responsaveis perante o governador geral 
das colonias. A seu lado havia residentes hollandezes, offi- 
cialmente incumbidos apenas de auxiliarem e fiscalizarem as 
autoridades indigenas, mas que de facto tinham grande 
f~rcia. O governador geral era nomeado por cinco a w s  pelo 



rei e tinha junto de si, para o auxiliarem e aconselharem, 
um conselho de cinco vogaes e sete ministros ou directores. 

Duas phases bem dislinctas se podem indicar no valor 
moral do funccionalismo hollandez. A principio os funccio- 
ri;irios respeitavam escrupuloaainenle as prohibições, que 
llics eram impostas, e eram juslainenle recompensados 
pelos seus serviços ou severamente punidos pelas menores 
fallas. A Companhia exigia dos seu.; tuiiccionarios honesti- 
dade, obediencia e dedicação e obtinlia essas raras quali- 
dades. Ate i650 os funccionarios da companhia assignala- 
vam-se pela elevayão do sei] caracter e pela simplicidade 
dos seus costumes; nem mesmo em Batavia havia o nienor 
luxo ! 

Mais tarde os interesses pessoaes mulliplicaram os esta- 
belecirnentos da Companhia e fizeram crescer parallela- 
mente o seu pessoal. Então a decadencia moral foi rapida 
e pi.ofiinda e a corrupção dominou os membros e empre- 
gados tla Companhia. Totlos os funccionarios, com a cum- 
plicitlatle clos seus chefes, se entregavam ao exercicio do 
commercio, incitados a isso pela insigiiificancia das suas 
remunerayfies e pela curta tluração, a partir de 1700, do 
exercicio das suas funcções. Até os eiiipregados inferiores 
faziam'fortuiia e os governatloreç accumulavam enormes 
riquezas. A Companhia tentou remediar este estado de 
cousas, diminuindo os ordenados e creando um largo corpo 
de inspectores; assim apenas aumenlou o incenlivo as 
praticas irregulares e o numero dos seus autores. O abuso 
chegoii aos ultimos extremos: em Batavia vendiam-se publi- 
cameiile mercadorias prohibidas, no Japão o commercio 
(tos empregados era mais importante do que o da propria 
Companhia e os navios vinham para a Europa tão sobre- 
carregatfos com mercadorias de particulares, que muitas 
vezes naufragavam, A Companhia chegou a recolihecer 
estes lucros illicitos, Iaapeado ii~pocrtos eobm eUaJ Pw 



seu lado os Estados-Ceraes, de tudo sabedores, pão, inter- 
viiiliam, sempre receiosos de abalarem o credito' da Com- 
panhia ! 

A esta corrupção de cosluincs correspondia a perda das 
qualidades masculas e guerreiras dos primeiros coloniza- 
dores, facilitando assim a derrota da Hollanda pelos seus 
rivaes. A Companhia decahia prnporcionalrnenle aos pro- 
gressos do contrabando ! 

Dccade~icia das colonias Iiollanílrzas. - A Companhia das 
Indias-Orientaes conservou a sua brillianlissima prosperi- 
dade, ernquaiito foi liel as ideias e aos principias, que 
haviam informado a sua creaçáo. Atravessou triumphante 
todo o seculo X V I I  e alguns annos do seculo XVIII, attin- 
giiitlo as suas acções a fabulosa cotação de 80:000 florins. 
De 17 18 em deaiite accentua-se a sua decadencia, que nos 
firis do seculo xvirr gerou a sua extincção. Contribuiram 
para isso causas de ordem exlerna e caiisas de ordem 
inlerna. A algumas nós temos referidos ja; mas, alem dás 
já mencionadas, podem-se sobretudo apoiilar as seguinles: 

i . O )  - A concorrencia estrangeira no campo economico 
e militar. Com o despertar industrial da Inglaterra e da 
França, findou o antigo monopolio fabril (Ia Ilollaiida. A 
Hollauda venceu a principio a Inglaterra, cliegando a blo- 
quear as suas esquadras na foz do Tamisa, mas teve de 
ceder, reconliecendo os Actos d o  Navegação e i,enuriciando 
a todo o comrnercio corn as colonias inglezas. h guerra 
decisiva, para a conquista da supremacia marilima, entre 
a Inglalerra e a Ilollanrla i,ebenlou em 1780, quando a 
primeira se achou baslaiile forte para vencer a segunda. 
Lógo no primeiro anno, foram apresados tantos navios que 
a Companliia das Indias teve de suspender pagamentos; 
no seu decurso muitas colonias foram perdidas pelos hol- 
landezes, que por ultimo tiveram de conceder aos inglezes 
a livre navegaçâo nos deus mares, 



A França, sob a habil direcção de  Richelieu, Mazarin e Col- 
I~e r t ,  tornou-se tambem uma potencia industrial e maritima, 
privando a Hollanda dalguns dos seus melhores mercados. 
.\ lucla com os portuguezes e m  1640 tambem por seu lado 
diminuiu a força e os recursos da IIollanda. 

2.")-A errada politica econoniica da Ilollanda. Esta, 
com effeiio, vendo-ltie fugir a preponderanria ecoriomica, 
procurou rehave-Ia pela tyraiinia e pela ~iolencia ,  ericliendo 
d e  fortalezas os seus dominios e afastando delles brutal- 
mente os eslrangeiros. A tentativa foi vã  e contraprodu- 
cente. O 111x0 conqumia grarliles capilaes e nas cidades 
hollandezas e r a  enorme o niirnero (Ias casas abandonadas. 
O luxo, gerando o encarecimento dos preços, aggravava 
t a ~ n b e m  as  más corirliçóes da industria na concorrencia 
internacional ! 

3 . O )  -- h pessirna administração da  Companhia tlas In- 
dias. J& vim03 como a incompetencia e a irnmoralidade se  
tinham ~ubslitiiitlo ii competencia e i lioiieslitladc na di- 
r e c ~ ã o  tla Coinpanhia. Alem disso conservavam-se em vigor 
regulamenios aiiiii~lironicos e absui(los, como o que obri- 
gava os navios uiiitlos d a  Inclia a tornearem as  costas da  
Escossiu, ern vez tle seguirem directamente pelo canal ila 
hlanclia. De l (;'i 1 a 1740 a Companhia perdeu dois leryos 
dos seus iiavios. 

4.") - 0 graritle aumento dos encargos da  Compariliia 
em proveilo (10 Estado, sobreludo pela reorgaiiiza~âo elTe- 
r tuada em 1748.  A Companhia via constanlenierite aiirnen- 
tarern as siias tlivitlas e recorria continuamerite a empres- 
limos usurario3, impondo a todos os seus empregados 
rigoroso sigillo sobre o seti estatlo real. 

5.")-A diminuição das receitas da Compaiiliia, que se  
tornou muito sensivcl, porcl~ic tlirninuia o numero e o valor 
das mercadorias annualinerite imporlatlas das colonias. 

Por ultimo, em 1789, os Estados-Geraes mandaram 



proceder a um inquerilo as contas da  Companhia, verifi- 
cando-se que  nos ultimns seis annos a s  despezas tinham 
excedido as receilas e qiic, subindo as dividas a 238 mi- 
Ih6es d e  francos, a s  tlispuriibilitiades eram apenas de  
1 7  milhões e meio tle florins. Ein 1795 o Eslatlo substi- 
tuiu-se a Cornpahia, cuja aciivirlatlc sb cessou, porém, por 
completo e m  1798, sendo dissolvida eni 1800. A ruiria 
colonial da Hollanda consummava-se no principio do se- 
culo xix, com a queda de  quasi todas as suas colonias 
ern poder tlos inglezcs. 

Alas, quando a Hollanda recuperou tle novo os seus 
tlo!niiiios, a ruiria do seu cornmercio e tla siia industria 
(lesperloii uiria verdadeira febre de  e ~ p a n s ã o  colonial. 0 s  
enormes capitaes, que sc achavam clesernpregatlos, erni- 
gi.ai.arii para o ullrarnar. Segue-se então o periorlo da  
explorayáo agricola (Ias colonias, que, erli breve, reflo- 
restem sob este novo aspecto. Assim a colonização hollari- 
deza, exclusivamente comrnercial, eriiquanto a Ilollarida foi 
uma poleacia rnercarilil cle primeira ordem, Lrarisforrriou-se 
eiii agricola, apenas a supremacia coinmercial da  Iiollanda 
tlecbaliiu. 

A ezplo~*n~<r'o agricoln. O systcn~n dtv1 17cin d r ~  Bosch.- 
A ti*ansformagão tlo caracler economico tliis coloiiias Iiol- 
laiitlezas foi iniciada sob o governo tlo eiiergic.~ niarechal 
Daeiidels ( i  808- 181 I ) ,  que sul~rriclieu os cliefcs iritligenas, 
reprirhiu os seus fi~eqiieiites abusos tle pocler. cotislruiu 
estradas e promoveu activiinieiile o progi.esso tlas cul- 
turas. A sua obra foi iiiieriwnl)itla pela queda das colonias 
em poder (10s inglezes, qiie pozei.aiii á sua frente um 
Iiomern tle alto valor e coin larga pralica dos negocios 
indianos: Sir Slamfortl llaflles. i 3 ~ i ( ~  [~rocurou eslabelecer 
rias illias uma organiza~ão semelliniile ii das presitlencias 
tle bladrasta e de Bombaim. Furitlutlo iio principio orierilal 
de  que ao soberano pertence a propriedade da  lerra, tle 



que os individuos são simples concessionarios, Sir Rafles 
decretou que o governo e ra  o proprietario do solo e que  
cada indigena lhe devia pagar lima taxa, variando enlre 
urn quarto e metade do prottucto (Ias terras cultivadas; 
o s  chefes intligena.; tornaram-se simples funccionarios, 
pagos pelo governo c sern direito a vobrarein impostos. 
As circumstancias (Ia occasião, a resislcncia (10s iiicligenas 
e a curta tluração da admiriistração ingleza não pcrmitliram 
a completa i.ealizafáo desse plano. 

Recuperando os seus dominios, os hollandezes hesitaram 
muito sobre a orieri la~ão a seguir ria sua explora~ão. A 
fim tle aumenlarem os  rendimentos publicas, tlecrclui~arri 
qaie os iridigeiias tleviarn cultivar as suas Lrrras sob a 
vigilancia dos cinpregatlos (10 Estado e entregar a esle 
dois quintos da  .;ua collieita. Serido proliibido o commercio 
com os estrangcii~os e s6 se  podentlo vender nos mercados 
hollandezes a parte pertencente ao Estado, os indigenas 
não podiam ventlcr os seus procluctos. Seguiram se  natu- 
ralmente d'alii varias revoltas e o desenvolvimento do 
contrabando. Gerava-se assim uma concorrencia, por meio 
tlo conlrabando dirigido para a China, que muito preju- 
dicou os liollantlezes, causantlo a Ballencia d e  varias casas 
commerciaes. Em 1824 o proprio rei promoveu a foi.mação 
duma companhia, l)aslarite forte para salvar a siluayão. 
Mas rebentou enlão uma grande revolla, que durou cinco 
annos e que poz os liollandezes em risco tle perderem 
outra vez as suas colonias. Vm novo governador, Van tlen 
Boscli, conseguiu vencer a lernerosa crise. 

Van den Boscli logrou aprisionar em 1830 I~iepo Negoro, 
o chefe dos rel)eliles, tloiiiiiiar d iiisurreição e reorganizar 
a adniinistra~ão local. Em seguida, implaiilou o seu systeina 
de  exploração, que se  conservou por muito tempo em vigor 
e que consistia ria mulliplicidade das culluras e na substi- 
tuiçáo do Estado hollandez nos direitos dos chefes indise- 



rias. Assim o Estado recebia como imposlo o que, segundo 
o coslume, pertencia aos chefes: a quinla parle dos pro- 
ductos agricolas e dos (lia.; de trabalho. Partindo deste 
principio, detcrrninou-se que a qiiirila parle das terras 
seria cultivada pelos iiiíligenas, sob a vigilaricia do governo 
e mediante uma remuneração nnlecipadamenle fixatla, para 
a protlucção exclusiva dc generos rnuilo procuratlos nos 
mercados europeus, corno o café, o assucar, o tabaco, o 
chá, a pimenta e a canella. Os productos eram depositados 
em armazeno, d'alii conduzidos aos portos e entregues a 
uma sociedatle comrnercial, íiilermediaria entre o governo 
e os consumidores, a Bandels-hlaatschappy, qiie se encar- 
regava tfo transporte dos generos e da sua venda em 
AinsLerdam ou em Rolterdam. neste modo assegurava-se 
a cullura dos generos prefei.it1o.i pelos europeus e subtra- 
liiarn-se os indigenas aos abusos dos seus chefes; sO estes 
eram pi.ejutlicados e, paraos compensar, foi-llies dada, alem 
do seu ortlenatlo fixo, uma percentagem sobre o valor dos 
produclos colhitlos. Airicla para promover a cultura do 
assucar, o governatlor fez iins corilractos eopeciaes com 
cmprciteiros europeus, a quem cram fornecitlos lerrenos, 
mào d'o1)i.a e emprestimos em dinheiro, reerril~olsanclo 
ellcs o E.itatlo csiii gerieros protlu~itlos. 

Com este systema, a agriciillura e o c'orrimercio progre- 
tliram e a populn~ão iiiiiltiplicou-se. Eiii poiico lernpo tlu- 
plicou a prodoc~ão do assiicar e d o  café c a tlos oulros 
gencros crescia em proporção, o numero de navios em- 
pregados nos tran~porles era cada vez maior e mais ele- 
vada a cifra (10s immigrantes. Os 1uci.o~ tlo Estatlo eram 
colossaes; sb de i840 a 1874 a venda tlo café deu, em 
media, um lucro annual de cerca de 9:.200 contos tle reis. 
Assiin o enlhusiasmo foi grande eiilre os hollandezes e 
delle parlilharam mesmo alguns estrangeiros. Nas o sgs- 
tema sujeitava os indigcnas a uma quasi servidão e elles 



viam com maus olhos o alargamento doutras culturas, em 
vcz da cullura do arroz, objecto tradicional da  sua prefe- 
rericia; alem disso, queixavam-se do Irabalho violento, 
a que eram obrigados, tlos a l~usos  dos seus rliefcs, -cujo 
auxilio e ra  necessario ao governo, que Ilies veiii a dar  plena 
lil~erclade, - tle varios deft~itos de organização, do afasta- 
rnenlo dos ariilazeris, etc. Isrnfiin, pelos inconvenienles do 
systema e pelos al)usos a que dava lugar, milliares d e  
iridigenas chegaram a m o i w r  tle fome em 1849. 

. 
A16 1850 o syslerila d e  Van cleii Roscli perinaiieceu, 

todavia, irilangivel, mas, desde eiilão, foram Ilie introdu- 
zidas variar rnoclificap5es. O governo liinilou o seu mono- 
polio á cultura do caf6 e do assucar, pei.mitlindo a pro- 
ducção livre dos outros generos, que, especialmenle a do 
labaco e do cliá, rnuito se  desenvolveram sob o novo 
regimcn. Alcin de  ser lirnilado, o rnonopolio foi gradual- 
menle suavisatlo. Assim quanto ao café foram isentados 
de  lraballiar nas terras do goveriio 0.4 que planlassem 
nas suas lerras um certo nuinero de  pés de cafkzeiro, 
procurararri-%e para esta cullura terrenos proxirnos das 
aldeias, elc. .\ cullura do assucar s6  se  larnou lucrativa 
pard o Estado tlepois tle 18i5. Em 18633 regulamentou-se 
tlurna nova furiiia esta cultura e a lei d e  21 d e  jiilho d e  
187U delerminou que, de 1890 em tlearite, o governo s e  
tlcsinleressaria desla cullura e que  os fabricantes alugariam 
elles rneeriios o; lerrenos necessarios e os explorariam por 
iiicio de traballiaclores e de  rendeiros. Ao contrario do 
que muitos julgavam, nâo resultou ilesla liberal medida 
iieriliurna tlimiriuição na pisotlucção do assucar. 
. A jii citada lei tie 1870 allerou cornplelaineiite o anligo 

sysleina das culluras foi.sadas. Assim dispoz que, desde 
1879, os campos cedidos pelos iridigenas e explorados por 
iiiaio do trabalho obrigatorio tlimiiiuiriam a ~ q ~ a l m e n l e  
duiria decima parte, ficando os iiitligcrias com a livre 
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disposição dos seus terrenos d e  1892 e m  deante. Provi- 
denciou para que a s  fabricas d e  assucar, movidas pela 
força hydrauiica, não prejudicassem a cultura do arroz, a 
cultura nacional por excellencia, r al~oliii a obrigação dos 
fabricantes de  entregarem ao Estado s maior parte tla sua 
producção, pagando elles apennj iiina renda. Esla lei deu 
tambern eni i~esullado a elevação cla retribuição paga pela 
cedencia de  lerras ou pelo lrabalho aos iritligenas, que  
foram aulorizados a queixarern-se perante os lribunaes, 
quantlo não devidamente intlemnizatlos pela cedencia das 
suas lerras. Emflm, a mesma lei autorizou o Estado a 
aforar por 75 aiinos as suas terras, o quc contraria aber- 
laiiieiite o aliligo systema d e  Van den Boscli. 

Mas as reformas mais importantes teem sido aquellas 
que vizarn a tratisformar a proprirciatle comiriiinal collectiva 
urn proprietlades itidi~itluaes. A posse iiitlivitlutil jfi foi 
reconhecida pela lei de 1870 e,  se  mais ri50 se tem feito 
no mesmo senticlo, é porque o governo entende que esla 
transformasão se deve fazer pela livre iniciativa tlos intli- 
gerias e não sob a coacçáo do Fstatlo. 

Aintia hoje subsiste, porém, como vestigio tlo antigo 
systcma, o monopolio tlo café e, mesmo nas provincias 
ontle a cul1ui.a é livre, o indigena é obrigado a vender ao 
Estntlo os seus protliictos; alem disso o traballio obriga- 
torio 6 airitia uzaclo para a execusão das obras publica$. 
Todavia a trarisforrnayân da coloriizayão liollantleza é ratlical 
e B para louvar a forma porque: foi realizacla, gradualmerite, 
s em causar abalos e perturl)ay(,es gravcs, como decerto 
teria succedido cnin uiria 1,eforrna su1,ita e violenta. 

O syslema tlas cu1tiii.a~ forçatias teve defensores e anta- 
gonistas apaixoriatlos. 13 certo que geroii os mais lanien- 
taveis abusos, mas é preciso não esquecer que a população 
aumeiitou muito sob a sua  vigencia, que adquiriu liabitos 
de tiaballio e maiores conliecimentos agricolas e que vive 



num relativo bem estar, sem a miseria e a mendicidade, 
qiie abundam, por exemplo, na India Ingleza. 

CABO D A  BOA ESPERANÇA. -Depois das coloriias indianas, 
o principal ehtalielecimeiito tla Compantiia das Indias Orien- 
tdes foi o tlo Cal~o (Ia Boa Esperari~a,  pois qiie era  neces- 
sario ler  nesla iiiagiiifica escala no caminho para as Intlias 
uma base para o abastecimenlo e defeza da  marinha. 
Assim os hollaiidezes durante muito tempo s6 apreciaram 
as vantagens estrategicas desta sua colonia. 

Em 1652 Van Riebeck fixou-se na colonia com oulros 
crnigrantes, a quem forarn concedidas algumas cabeças d e  
gado e talliões d e  terra. Em visla da  l~ondade tlo clima e 
clit fertilitlade tlo solo, a agiicultura depressa floresceu, 
irtlraliirido riovos imrnigra~iles. lias os colorios eslavam 
sujeitos a um regirnen severo; ricnl-ium navio cslraripeiro 
podia ter  comrnuniraçllo com a costa ou approximais-se 
della. 0 s  estrangeiros eram em absoluto excluidou da  co- 
lonia e os proprios colo~ios não potliam exercer o cum- 
mercio, que a Companhia queria monopolizar em absolulo, 
nem navegar ao longo tla c$a. 

Em seinelhantes condiçòes a colonia do Cabo, a unica 
puramerile agricola furidatla pela Compaiiliia (Ias Iiidias, 
pouco floresceu, apesar tlas coridiçòes excepcionalmente 
favoravei* que nella se  enconlravain reuriitlas. A s  res- 
tricções impostas ao trafica, a pruliibisão clo commercio 
com os i~idigenas, os frequentes conflictos devidos á rná-f6 
uzatla para com esles, as perseguiç6es i,eligiusas, que só 
nesla colonia tiveram logar, e a falla absoluta tle relagòes 
corn os estrangeiros reduziram-na a uma situação sernpre 
inferior e obsciira. 

Quando em 1806 os inglezes, seiiliores da  Intlia, cui- 
daram d e  occupar todos os poiilos, por cujos sentiores 
podessem se r  iiiquietatlas as coslas ou o coiniriercio das 



Indiaa, tomaram o Cabo da  Boa Esperança. Esta annexaç& 
s6 Foi onicialmenle reconhecida e Icgilirnatla em 1815. Mas 
B sabitlo como os bo6rs conservarain a sua originaliclade 
iiacional e como fuiidaraiii tlois Estatlos iiidtlperidenles no 
iiilerior da sua antiga coloriia. Aiiiicla Iioje lia uma pequena, 
inas coiitinua, correrile cle iriiiiiigrasão da Hollanda para a 
Airica, graças Q qucil a iaga iiiaritern a sua pureza e alarga 
alsua influencia. É sabido coino os boSrs forarri submellidos 
pelos iriglezes, cùjos esfoi.ços proloiigados allestam bern o 
valor tlatlo a essa região e, porlanto, o merecimento da  
obra cinprelientlicla pelos seus habitantes e fundadores. 
Mas a populaçào liollancleza é mais numerosa do que a 
população ingleza e iciiile a aumenlar maia do que esla;  
natural S pois quc os iiiglezes ~cii l iain a exercer sobre a 
sua nova coloiiia, tle facto tlomiriatla pcla raça boer, uma 
soberaiiia apeiias noinirial. 

OUTRAS COLONIAS A F R I C A N A S .  - A Coiiipariliia Iiollantleza 
das I~iilias Occitlcnlaes fundou lainl)c.rn em Africa alguns 
estal)elci~iiiieiiLos. Sabemos que vai.iii.; colonias ~ioq-;~': ~ s t i -  
verairi por algiirn lcmpo ern sei] potlei. ~ l n l e s  disso a 
Coinpariliia tinlia toinacio aos poi.tuguezes Arguim, que 
coriservoii 1~:istaiiie tempo, fiiridnnrlo ainda feitorias na 
Goreia, lia Cosla tlo Ouro c i i i ~  (,o-1,1 tlo Marfim. O:, Iiol- 
lariclezea tledicavaiii-se abi no coiiiiiii~icio clo dliro e do 
marfim. 

Os cstal~elecimeiitos hollantlezes da  costa tlo Ouro pcr- 
sistiram até ao aiiiio tle 1872. IJorarn enláo cedido.; a 
Inglaterra em troca clos direitos, que a Inglalcrra exciclia 
sobre a illia tle Sumatia. 

COLONIAS DA l \ ~ ã ~ ~ ~ ~ .  -O çuccesso da  Companhia tla. 
Iiidias Orieiitaes levou alguris negociaiiles a fundarem iiina 

companhia para a explo~;ação do  mundo occidenlal. A 



Companhia das Inrlias Occidenlacs consliluiu-se e m  1617, 
mas só em 162 1 foi oficialmente reconliecida e organizada. 
Foi coricetlido a Corcpanliia por 2 4  arinos: o monopolio d e  
lodo o cornmeroio da  Africa Occideiilal, (Ias costas (Ia 
Arnci-ira, (Ias illias do Pacifico e das rcgióes, que s e  viessem 
a descobrir nos mares tlo Piil; a iscriçào por 18 annos do 
pagamento de tlireilos, pelos ~)rotliiclos rliie importasse 
para a incli,ol~olc, e o direito de  coiistruii- foi.l,es rios seus 
tlominios. O capiitil iiiicial foi de 3 milhões tle florins, 
elevando-se tlepois a i'.?Oli:i11'0 flnriiis. A Cornpanliia pro- 
punha-se Iiasiilizai., espccialirienlc por meio do coni,ra- 
l)arirlo, as c.oloiiias Iicspaiiliolas e porluguezas e fuii(lar 
p lanla~òes  para si propiia. Poi logo oi.gariizada uma va- 
liosa esquatlra, que ein 1636 era  composta de 800 navios, 
rio v;ilor tle 45 milhóc:: rlc floi.iiis. 

A Coiiipanliia iniciou ;L siia aclivirlatle pela arriscada, 
mas  lucraliva pralica (10 i~ciiilral)ando; em 1636 já lirilia 
capturado 545 gale6es Iirl::li:iiilioes ou yoiluguezes, cujas 
cargas tinham rciitiitlo iiiais tle 90 milliões de  florins. Para 
desenvolver o seu cominercio com a costa, a Cornpanliia 
Iratou dc  sc apossar tlalgumas colonias hespanliolas, to- 
rnaiitlo Tiibago, Sniilo Eiistacliio em 1632 e Cui~asào em 
lG3i t. alguriias pi'ovinc*ias ( 1 0  Ilrazil. Estas forairi recon- 
quislatlas pelos portuguezes, como sabemos; Curacão foi 
toma(lo  elos inglczos cin 1 798 e resliliiitlo i flollaiitla. 

Sos priricipios rlo scí:iilo xrx, o s  iiiylczr:~ lomariiin siic- 
ccssivamciile S. Marliniio e Saiilo Euslarliio em 1801 a 
Ciirasão ern 1806. Curação foi resiituido á Ilollanda ern 
i 8  14 e airida liojc Ilie pertcncc com as suas rlept!ndencias 
tle Bonaire, Aruba, Santo Eustachio, Saba e parle t l v  

S. \lartinlio. 
,Ilgiins colonos forain-se lisai Larnbciri I \ I I I  162:I na foz 

do rio Huclsoii, oirtle I'un~lararn a Nova Aiilstertlam. Em 
1626 o governatlor llinuit comprou aos indigenas a ilha 



d e  Blanhattan e alguns color~os estabeleceram-se tambeni 
em Forte Orange, hoje Albany, e noutros pontos á mai.geiii 
d o  rio. Desprezada pela Companhia, a colonia da  Nova 
Amsterdam arrastou durante muito lempo tima vida paci 
fica e obscura, não fazendo prever o irnrneriso fuiiiro tless;i 
rcgiáo, onde hoje s e  acha a cidade tle New-York. 0.. 
inglezes tomaram esta colonia em 1664 ; ainda foi iecon 
quistada pelos hollandezes, mas  depois cahiu definitiva- 
mente sob o tlominio d a  Inglaterra. 

A Coinpariliia, lendo perdido os seus melhores tlominios, 
eritrou em rlecadencia, deixando de  dar  dividendos e 
fazenilo 1)aricari.ota. Depois cle varias Lenlalivas para a sua 
fusão com a Companhia das Indias Orientaes, os Estarlos- 
Geraes tlissolveram-na em 1674. A Companhia tinha sido 
seinpre rrial arlministrada, tinha-se envolvido em innuniclrah 
guerras e praticatlo actos constantes de  piralaria e,  linal- 
menle, linha exercido em largas proporções o trafico tlii 

escravalura. 
Mas, apesar deste insuccesso, os Estailos-Geraes consti- 

tuiram e m  1674 uma nova sociedade com um capital dc' 
6 milhões de  florins, formada em grande parte pelo- 
accioriietas e cietlores (Ia extincta companhia. Apesar ila- 
providencias tomatlas para assegurar a melhoria da  sua 
administrafáo, a Compariliia, que  durou até 1790 e loinoi 
Ariiba, iloiiaire e a s  pequenas Anlilhas, hoje (Ia Hollaiicla 
teve sempre pouca iinportancia e fraco exito. Ainda eit 
1790 esta Companhia foi substituida por outra, que i c ~ t  

uma vida epliemera, porque pouco depois foi proclaiiiail 
a liberdade tlo commercio colonial. 

Como se vê, no Aflantico e ria America, em que a IIv- 
paiil-ia tirilia mais força e e m  que mais cedo dominartiiii c 

França e a Inglaterra, a colonizaçáo hollandeza teve tini< 
importancia muito menor do que no Oriente; a amueiic.i< 
dos productos americanos aos mercados hollandezes c:on 



correu todavia para afirmar e ampliar a brilhantissima 
preponderancia economica tla IIollandn. 

Em i 614  tinliaiil os Iiollandezes fundado tarnbem a 
Cumpanhia do Norte para a pesca (Ia baleia e o commercio 
(Ia i\lova-Zcml~la e tlo Groenland, que foi logo supprimida 
c m  1645 por não ter tlaclo lucro algum. 

SURINAM.--A obra rnais nolave1 da colonizasáo Iiol!andeza 
no Allanlico foi a colonização de  Suririam ou da  Giiyaria 
hollarideza. Esta colonia foi fundada por protestantes fran- 
cezes, tornada pelos iriglezes, exploratla pelos ,jucleus ex- 
pulsos de Ilespaulia e I'orlugal e ern 1676 foi conquistada 
por alguria aventureiros liollanilezes. A Comparitiia de 
Suririarn fui mais tartlc fundada pela cidade d e  Amslertlain, 
a quem a maior parte dessa região fora cedida pela Com- 
panliia das Iiidias Occitlenlaes. .\ coionia fui airitia perrlitla 
e recuperada pelos Iiollantlezes tres vezes. 

Pelo seu porfiado esforço, os Iiollaridezes conseguirairi 
fazer desta terra insalubre uma sober l~a  fazenda, conqois- 
tando pelos diques e pelos cleiseccanicnlos a terra ao mar 
e as chuvas e adquirindo assim uma vasla extensão, 
que, depois de  coberta duma camada de  adubo, foi (luma 
rara fertilidade. Os hollantleze.; Lainl,em sailcarain varias 
regiões da  roloriia. O regimen commercial tlesla coloriia 
foi iiiuilo toleranle, permitti~iclo-se a qualquer riavio hol- 
lantlez coinrnei.ciar com ella, medianle o pagamento (luma 
taxa de 2 i/% por cento sobre o valor da  carga. A vizinhaliga 
dos portos fraricos d e  Curaçáo e d e  Sanlo Eustacliio assegu- 
rava a coloriia um abaslecimento facil e abundanle. Assirii, 
no fim do seculo XVIII, 80:000 escravos divididos por 60 esla- 
beleciineiitos produziam annualmente generos no valor de: 
8:UOO contos. 

Alas a coloriia sulTreu rriuilo com o absenleismo constante 
dos proprietarios das terras, que  tinham por mandalarios 



individuos extraliidos da  escoria da  população da  Europa. 
Assim a cultura náo progredia c o tratamento dos escravos 
e dos indigenas e ra  deploravel. Mesmo no seu periodo de 
maior prosperidade, e m  1776, a colonia tinha uma grande 
divida; quasi todos os proprietarios tinliam clividas, muitas 
vezes eguaes a metade ou a tres quartas partes do valor 
das suas lerras. 

Nos lempos modernos tcem continuatlo a emigrar para 
a Guyana hollandeza alguns valorosos colonos, mas  em 
pequeno numero. Eiii Lotlo o caso a população branca 
cresceu mais do que a raça negra, e m  consequencia dos 
maus tratos, a que eram sujeitos os escravos, que eb 
furam emancipados em 1863. De 1839 a 1843 nasceram 
na colonia 5:947 escravos e rriorreram 10:i06 ; a negli- 
gencia ou ao? crimes (10s brancos foi unicamente devida 
esta liorrorosa mortalidade. A situagão dos escravos e da  
agricultura continuou a variar muito de  tlistricto para dis- 
tricto, conforme nelles predominava mais ou menos o absen- 
teismo dos proprietarios. 

Dcsde o seculo xvrrr a decadencia economica de  Surinam 
tem-se accen tuado progressivamente. h agricultura esta 
muito atrazada ainda hoje, usando processos rotineiros e 
não dispondo de  machinismos novos, d'ondc resulta a perda 
completa do antigo esplendor desta colonia. Rlns, apesar 
do clima desfavoravel, a Guyana hollandeza, quando para 
ella amuam os immigrantes e os capitaes, phde, num 
futuro breve, recuperar e até exceder a sua antiga pros- 
peridade. 

Escravidão na Americcc. - Tanto crn Surinam, conio nas 
Antilhas hollandezas, existiii a esrravitlào, corno s a l ~ e ~ n o s ,  e 
a condição dos escravos foi miserarel, sobrctutlo em Su- 
rinam. Nesta possessão fez-se em l i 8 4  urn cotligo para os 
negros, que, no dizer de  Leroy-Beaulieii, é o mais ver-  
gonhoso monumento da  injustiça e da tyrannia humana. 



Nas Antillias a condição dos escravos, que ha pouco mais 
de  50 aririos eram airida em numero tle 10:000, foi sempre 
rii;iis fitvoravel. 

\ IIollaníla, rrceiando abalar a já periclitarite prosperi- 
diitle t l i l ~  siias coloiiiaa americanas, recusoii-se por muito 
ternpo a a1)olir nella.; a eicravitláo, apesar tle a ler suppri- 
iriitlo $L eni 1860 nas illias tla Soiida. Alas o povo liollaridez 
exigia a pi.oinpla realização dessa liiiiiiariilaiia rc.forina, 
que foi eseciitatln pelo mesmo govcrrio litieral. que ern 
i870 acal)ou na.; liidias com o s!stemii tle \'an den Bosch. 
Rle1lioi.o~-st: imiiiediatamenle a siliiagão tlos escravos, que 
tivci*arii tlc fazer lima aprentlisagem de 10 anrios para 
alcanç.arem a lil)erdade completa. O govcrrio dcstiiiou uma 
vc:rba tle Ci:000 contos para iridernnizar os proprietarios 
tle escravos e outra tle 800 conlos para promover a im- 
porlasão de  coolic~s. 

Apreciação da colonização hollandeza. -Apesar (Ias SUiLS 

qiialidatles proprias e da  .tia boa etlucacão, apesar das 
suas virtudes tle energia, de  pprsaveranca, de modcragão 
e de I ~ o m  scnso, de ortlein e de  economia, os hollantlezes 
at6 ao seculo xrx nada fiiiitlaram de  grande ou de perdu- 
ravel. Assim succetleu poiqiie se  d ~ i \ , i i  am tloniiiiar pelo 
priiicipio tlo monopolio, coiiir;irio ,i rcoiiornia e a jusliga, 
e porque iiiro rcvbuaram deanle tle tierihurria violeiicia para 
o imporem e manterem, merecentlo justamerite o odio 
dos iridigerias e tlos estrangeiros e sujcilarido o commercio 
a constantes vcxa~òes .  O monopolio fcz csqiiecer loclos os 
principio5 tle juslisa, dc razão e at6 de I ~ o m  senso, gerou 
iriniiiiicras extorsc?c.; c militas vicblirnaq. E aisim esse 
poro, tào liberal a priiicipio nos seus processos de  ex- 
pansão colonial, viu tlescer a siia pro\peiitlatie, a medida 
que crescia a sua arrogancia. Violaiido o priiicipio da  
liberdade dos mares, que tão energicanientc liaviain affir- 
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matlo, os Iioliandezes foram viciimas da iriiinizade provo- 
cada dos estranlios e do odio dos proprios subditoç, que 
llies fizeram expiar durarnen1.c a sua corrupção moral e o 
enfraquecimento do sei] palriolisrno. 

Um dos maiores erros da  Companliia das Indias, sii 
pi-eoccupada em avolumar os scus lucros, foi o dcsp~.exo 
absoluto pelo futui.o (10s seus tlominios. Assim, tlomiriada 
pela rotitia, a Companhia 1120 allciideu aos exemplos, que 
outros povos Ilie podiam dar, e   ião tralou nurica dc 
moilernizas a sua oi.gaiiização o OS seus ~ I ' O C C S S O ~ .  1 ) ~ s -  
providos tle espirilo de progrcsso, os hollandezes reinci- 
diram om muitos dos erros, que causaram a ruina da 
coloiiização hcspanliol~. O seguititc faclo rnoslru bem a 
cegucira da Companhia: Utn si~isso, ao seu serviço no 
principio do saculo xvrrr, Jolin I'urry, sustentou a doutrina 
dc que as mclropolcs deviam fundar, rio seu proprjo inia- 
resse, coloilias, que se bastassem a si pruprias, e procuroil , 

prorriover o eslabelcciincnLo de colonus nas regiões de 
cliina mais favoravcl e desenvolver nellas os productos 
dc corisumo geral lia Europa. Em recomyeilsa dos seus 
esfoi.ços, Purt:y foi clemitlido, passando ao serviço da Irigla- 
terra, que soube apreciar as  suas ideias. 

Ao subsliluir-se a Companhia (1x3 Indias, o goveino 
liollandoz teve dc luclar'com lotlos os furieslms effeilos da 
antiga e viciosa polilica. Mas apesar dos lucros financeiros, 
que lhe gararilia a corisci.vação do regirqen vigente; o 
goveriio soube sacrificar as suas vantagens poliliças e 
econornicas directas e inspirar-se em vivos sentimenlos de 
justiça para com os povos sujeitos ao sou dominio e tle 
benevolo aculliimento para com as nações eslrarigcii.as. 
Actualmente a Ilollanda segue uma politica lilieral e syrn- 
pathica, equiparando os estrangeiros aos nacionaes, u1é 
para o desernperilio de rnuilos cargos puhlicos. Nas colonias 
hollandezas o estrangeiro é hoje tratado como um verda- 



dciro amigo, gozando plenamente dos seus direitos civis 
(. (Ia prelecção de todas as iiistiliiiy6es, estabelecidas no 
iiileresse da  segurança (Ias pessoa, ou dos bens. 

l i~nlcrgens da coloniza~üo p a m  n Ilullandcz. - A Com- 
~hiiiliia das Indias Orierilaes, apesar d e  todos os sciic erros, 
foi ;i creadora (Ia expansão pi.odigiosa tio comiiioi~cio na- 
ci~~iial .  Salieinos ja como sào grandes as vantagens, que 
atlveern para qualquer paiz da  posse dum imperio colonial, 
que tlesperla as iniciativas indivitluaes e forricce uin campo 
fecunrla de explorag.ão e de emprego para os capitaes. 
,Ilaioi.es sào airiila essas vantagens, quando s e  trala dum 
povo activo e economico, como e r a  o povo liollantlcz, que 
tltBu provas de  tão adiniravel energia, conquistaiitlo a sua 
Iil~erdade e adquirindo ao mesmo tempo urn vasLo iinpcrio. 
Iic resto, para a Rollanda, dotada dum lerritorio pouco 
ierlii, duma população que (lia a dia se  tornava mais densa 
e que vivia na sua rnaioi- parte da iriduslria ou do com- 
mercio, a expansão economica e ra  uma condisáo de  vida 
ou de  inorle. 

Assim, graças as suas colonias, a Hollancla, que tinha d e  
irnpcirtar V ~ \ P ~ ( > S  e malerias primas para exportar productos 
inariufacluratlos, gozou da  mais brilliarite prosperitlade. A 
Hollaritla arlquiriii quasi o monopolio dos transportes mari- 
timos, attraliintlo a,'; suas cidades mercadores de todos os 
paizcs, cji~c a ellas vinliam buscar produclos tla riietropole 
ou (Ias coloriias, criclienclo its duma aniriiayào intensa e 
ftbbril. Para í'dciiitar a troca d e  moeda.: tle todos os paizes, 
Siiiidou-se eiri t( iO!) um banco e m  Arn>terilarn, que rapida- 
inente altirigiii uina grande iinportancia. 

O Estaclo nào lucrava menos do que a nafio com ar. suas 
emprezas coloriiaes; a Companhia pagou ?5:000 florina e m  
1602 ]'ela prinieira concessão do seu monopolio e deu pela 
siia rcnolafào 1.5íl0:000 florins e m  I (i47 e 3.000:000 e m  
1696, alem d e  se  ter  obrigado e m  1665 a custear vinte 



navios d e  guerra, sempre a s  ordens d o  Estaclo. Os direilos 
sobrc as mercadorias exportadas para as Indias ou dellas 
iinpoitatlas, ilcpois sulisliluidos por uma rerida fixa paga pela 
Compaiiliia, r os impostos sol11.e as acções e obrigayòes 
da (:oiripanliia consliluiam lamberri uma parte importarite 
tlas receilas pul)licas. Era a importu~icia tleslas quaiilias e 
a fac6ilidatIe tla sua cobrarica, qiie mais imperavam nos Es 
latlos-Geraes crn favor da c o n s e r ~ a f à o  tla Compariliia. Assirn 
a Ilollantla, raiiilia iriconleslat1:t dos mares e senliora dum 
colossal imperio coloriial, afirmou-se nos meiados do .e- 
culo xvir corno o ar1)ili.o (10s cleslinos do muritlo. 

Mas alguns nía1t.s foram tamt~trn gerados pela cxpansão 
coloriial. As violcncias e a tyrarinia dos liollaiiilczcs rias 
suas colonias conciiaram-llies o odio dos oiilios povos 
europeus e principalrnenie da  Inglaterra, que conseguiii 
depois duma porfiada lucta ariiiiiluilar o presligio tia Hol- 
lancla. O successo da  Coinpanliia (1'1s Intlias tlespertou iim 
enorme erilhusinsmb pelos riionopolios e privilegias, a que 
foram enfeudados todos os ramos da  actividade economica, 
eiitorpecendo-se assim iiaturalrrittnte os seus progressos. 
Ilsla orienlação deu logar ao appai~ccimrnio dos iriaioies 
absui.tlos; pensou-se, por cxe~iiplo, crn furitlar iliria com- 
panhia, que Leria o monopolio tlos seguro; iiiaiitimos e tlo 
cornmercio com a Tiirquia e o I,cvante, corii o tlircilo tle 
fundar colonias e de  fazer a guerra. 

Os erros gravissimos da  Coniparitiia não a prejiit1icdr;rm 
s6 a ella, vieram tambem onerar o Estado com uina tlivitla 
esmagadora. 

O governo foi levado para o ruinoso caminha (10s ernpics- 
tinios pela infliieiicia do rnonopolio da  Comparihia, tlos odios 
e guerras que elle provocava, e pelo exemplo da sua inii 
administração em ccinlrasle com a sua prosperidade appii- 
renle. Alem (10s seus encargos proprios, o Eslado hertloii 
mais tarde o passivo da  Companliia e esta foi uma das causas 



principaes da  decadencia da  IIollanda, tão verdadeira é a 
norma de  que uni  paiz não pode violar impunemerite pre- 
ccilos fundamentaes da  sciencia econoiiiica! 

I;sles iii;ilc.i (Ia c2spaniào colonial explicam a quasi com- 
plt:la ruina da  Jlollaiida lios pi.iiicipios c10 seculo xix, apesar 
(Ias adniiraveis qualidatlcs tlo seu povo e do brilhanlismo 
1105 çiic.c.c?ssos aiilerioi.es. ..\os ei.ros da. polilica intoleranle 
( &  caoi.i-iipla sc: tlcvo alli.ibuir cslt: tlcsaslre linal. 

h s ,  eiil coiiclusáo, potlerrios aflirmar que a infliiencia 
(Ias coloiiias sobi.c a int?tropole Iiollantleza foi mais benefica' 
tlo que pi.ejiiilicial. A ellas (leve a klollantla a irnportancia 
iritcrniiciciial, que ai~iila conserva, e a siia prosperidade 
iiiteina. 

É nas c.oloriias rlut? os Iiollaritlezes corisc,yuern empregar 
I'i~iicluosaiiirrile os st>us capilaes, seiii se  exporem aos 
perigos e ii\juslifns, que eiiconliariarn em paizes estran- 
gciros. Alem d o  cornrnercio exterior, os hollandezes são 
serilioi.es da  intluslria c (10 comrnei.cio inleriio das suas 
c~oloriias. Sào niiitla os Iiolliiiiileze.: que rio ullramar exercem 
a iiiaior parle das fuiii.:i,es publicas, das piolissões liberaes 
c  do^. ciripregos rio3 eslabeleciinenlos iiitlu~triaes e com- 
riierciaes. As varilagens inoraes lambem são dignas de  
menção; a posse de  tgo clilalatios dominios deve o povo 
liollantlez a maior largueza e iniciativa das suas ideias e 
a sua expeibiericia mais segura do rnuntlo! 

Vantrrgeris grraes tln colonistr~60 hollaizdeza. - Náo s e  
pocleni coiilcsl;ii. o:: I)eiieficio, que a causa geral tla civili- 
z;iião lrouscrrtiii as einprezas coloriiaes (10s Iiollantlezes. 
Iic\.e-sc-llitis a i!xploraçãa de  dcsconliecitlas lerras, a inau- 
guraçiio d i i~n  riuvo e rico corriinercio, a cliH'usã.o dc irifor- 
iiiações e de conliecirnciitos acerca das regiões do Oriente. 
A perversão tla sua riloral e das suas prirnilivas iiormas 
d e  pro~edei. ,  essa mesina foi util, porque serviu de-precioso 
ensi~iarnerito aos deniais povos europeus e ti propiia Iiol- 



landa e assim preparou u m  novo progresso na evolução 
dos processos coloniaes. 

Com razão escreve, pois, hfori-is: aQuando se  consideram 
devidamente os irnmensos heneficios por ella trazidos aos 
proprios liabitanles e aos povos vizinhos, pelo progresso 
do cornmeicio, do  negocio e da  iiitlustria, atravez dos 
canaes do trafico iiiternacioiial, a indomavel eriergia ila 
IIollancla (leve ser louvatla. Quaritlo se  co1iipai.a a sua 
historia corii as recorrlayões tlos quc a pi.ecetleram rio 
mesmo carnpo d e  tral)allio, deve-se recoriliecer que um 
riovo passo foi dado por ella rio camirilio do progresso. 
Sem a obi-a dos hollai~tlczcs o dese~i\~oIvirnrnto tla coloiii- 
zaçáo ter-se-liia alrazatlo indefinidarneii le c i cria faltatlo 
um dos mais poderosos faclores a diffusào tla civilização 
no Oriente)). 

Na aclualitlatle a Ilollanda é ainda seiilioru rluin grande 
imperio colonial, que explora corn Iiai~ilitlatle e com eiitliii- 
siasnio, e a que deve a sua proi;l)eridatle polilica r: ecorio- 
mica (1). 

SIII. - t l )  Os francezes. - O factor, que talvez mais cori- 
tril~uiu para irnpellir a França i~ realização de  emprezas 
mai.iliinas. foi, alem (Ia sua formagcograpliica c da  exlensão 
clas suas costas, a precocidade corn que nella se fiiiiiou a 
uiiitlatle nucioiial. Essa uriiclade rião se atlingiu abriipla- 
rrierile, Irias, passada a etlatle-rriedia, crn (lu<: predominara 

( i )  Sr. Lir. Mai.iiocc: ob. cit . ,  pag. 106; h111ri.i~: ob. cil. ,  vol. I ,  
P U ~ .  300; Tliozke: ob. cit . ,  pap. 427; Cordier: ob. c i t . ,  pag. 45; 
ilubois: ob. cit . ,  piig. 7 1 ;  Leroy-Beaulieu: ob. cit . ,  vol. I ,  p;igg. 60 
e 27'1; JIarco Faiirio : L'es~iunoione co~ttmeiciale e coloniale dcgli Slrctr 
Mode~.,ti ,  11:rg. 89;  Sr. Dr. Tavares: ob. rit. ,  pag. xxxiv; IA:iiiilra 
Doria : ob. c i l . ,  p3g. 411; Siger: ob. ci t . ,  pag. 4 2 ;  1,eclerq: Lin sbjjo~rr 
dans I'ilr de  for((. png. 9.56; Lyall : 06. cit . ,  pnssim; Fallot: ob. (.i1 
p~ig. i66; Vibcrt: ob. cil., vol. 11, pag. 308. 



o commercio terrestre, os habitantes da  França sentiram-se, 
no iiiicio da  era  dos descolirirnentos, ligados pelo interesse 
geral, d e  que  outros Estados, como a Hespanha e a Ingla- 
tci.ra, ainda iiuo liriliam uina cnnscieiicia exacta. A posse 
tliiina rnarinlia coiniriercial de  primeira ordem, que, apesar 
ilas perdas inlliiigitlas eni riuinerosas guerras. se  manteve 
preemiiiente ale aos n~otlei~rios tempos; facilitava lambem 
miiito a Franca r i  sua espans;in coloiiial. 

A estes elemetitos favoi.aveis oppuiiliam-se, porkm, a 
raritla~ie e a limitlez dos rapitaes, a falla tle segiiransa nos 
mares, as disposições tla I)ulla de  Alexandre VI. que s6 
rc~coiilieciarii a Porluçal e IIespaiilia tlirt?ilos sob1.c as Icrras 
riovamenle tlt:scol)ertas, e sol~rctiitlo o poiico erilliusiasmo 
t l í l  nação, que apcnas era  allraliitla pelo pill.oresco dessas 
rogiões loogiiiqrias. Todavia a noticia tlos tlescobiimentos 
1t:voii algiins rriaiiiilic:ii~os norriiaritlos, bi-elòcs ou bascos a 
ciiiprelieiitlt:i,crii longas viageiis c iiicilou alguns comrner- 
ciaiiles tlc I)ieppe, Roueii e Ida I\oclitllle a lratarem de  
ctoiiirricrciilr tlii.cclamenle eiii pi~utluclos coloniaes. Assim 
Juào Çousin foi talvez a Arnerica e a (*osta occidenlal da 
Africa (I 188-09), Gonneville e os Ango acl lliazil(1502-1503), 
1)ariiienlier a hlatliigascar, a Surnalra c ; i i C  cls AloTucas (1529) 
e alguns francezes Ljzeraiii parte das tripulações de  Fei-não 
d e  Magalhães. Tralar-se-liia lotlavia quando muito de  exercer 
urn largo commercio, traxeiido productos remo1.0~ para os 
mercatlos francexes, mas  não se  funtlarain eslabeleciineritos 
permanentes e, porbanlo, não se colonizou. Francisco I foi 
o pi-imeiro rei qiie sc interessoii abertarneiile pela coloni- 
zação, sul~sitliaiitlo duas expetlições tlt: \'c:razzani e Jacques 
CarLier, que pi.ocurarani em vão uma passagem para a Iritlia 
pelo norte (Ia hrncirica, e esliorlando os comrnerciaiiles a 
emprehentlererri longas viagens. No seu ieiiiado runtlaraiii-se 
os primeiros estabelecimentos no Canadá, envioii-se rima 
expediçãu a Guyaiia e lratava-se de luritlar uma Companliia 



com o monopolio exclusivo do commercio das Indias e do 
Levarile, quando o rei falleceu. Em França não produziram 
as  luclas religiosas o mesmo elreito benefico, que deter- 
minaixn ein Iiiglalerra, incilaiitlo os veiic*itlos a clrnigrarem, 
fundando colonias. l'otlavia Coligriy concebeu o projecto de  
furitlar no ullrarnar unia Fi.aii~a pioleslaiii.e. lJoi sua irisii- 
gacào Villegagiioii I:uri(lou ein 135; uina coloriiii proleslani,e, 
jurito do Ilio de Jariei1.0, que roi cspiilsu pelos ~iorluguezes 
ern 1567, como sabeiiios. 0uli.a coloriia fui fundacla na 
F!orida, logo tleslrui(la pelos inglezes, mas resláuraela por 
de  Laucloriniére em 1562; e m  1563 o tiespanliol Jlenericlez 
massacrou cstcs colorios, inas ern i 568 tle Gourgues vin- 
gou-os, expulsando os liespanlioes; loclavia, a CUrte de  
França não appi-uvou o procedimenlo d e  d e  Gourgiies e a 
coloriia foi al)uritloiiatla. 

Ileririrlue IV irnpriiniu uin vigoroso inipulso á navegação, 
oblendo (Ia Ilespaiilia a reriuiicia ao seu riloiiopolio conce- 
dido pelo Papa; o tralailo d e  Vervins tlc 1598 permiltiu o 
eslal~elecirnento d e  colonias francezac para o occideiile das 
Canarias. Alem- de  favorecer a expurisão marilirria, pelo 
restabeleciineiilo ela ordem publica e pelo forneriiito da  
prospei.itlade iiilerna, Ilcnriq~ie IV compielienùeu que, para 
luctar coiri as potencias, t:ra iieccssario substiluir a simples 
iriicialiva dos orgariizatloi.cs pai,liculares rlc expedições 
mai.ilirnas, a irilei.vc~ng,ào e o aiisilio da  Cui.ba, iacili1ari;lo 
a emigrasão e coortlciiaiitlu os c~sl'oiços iii(livitluacs pela 
funtlagào de con~paiiliias privilegiatlas. As primeiras lerita- 
tivas para a fundaçâo tle coloriias rias ilhas (Ia Soiitia e no 
Canadá mallograram-se,, mas erii 1608 a ospedig5o tle 
Chamj~iain iiiiciou brilliaiileirienle a rolonizazâu do Cariada. 

Iiiclielieu foi o digrio coiilii~uailor ela obra iriiciatla por 
1Ienrique IV, a que a principio, poréni, não se  poude dctlicar 
iriteiramenle, por eaiar al)sorviclo pelas luclas conlra a 
casa d e  Auslria, conli.a a riobreza e contra os pi~oleslariles. 



Alem disso os recursos nacionaes não permittiam custear 
grandes expedições c a nação não via com granrle enthu- 
siasmo as leiitaliva.; tlo ministro. Ilicliclieu lralou cornludo 
cle furidar nuinei.os'i> co~npanliias, coiri erioi*nie.i privilegias. 
inas sujcilanclo-as a ericai.gos taes, que  não tiveram o 
devido successo. Riclielieu fundou cnlão crnprezas mais 
modestas, que (leram já melliores resultatlos. hlas o paiz 
rião o acompanliava nos seus esfoi.ços; a colonizagiio frari- 
ceza, especialmenle no Canada, tinlia urii cnai,ucler mais 
religioso do que cornmercial e a s  restric.~Ucs nicdievaes, 
em vigor ria metropole como nas colonias, rico perrnitliam 
o ilesenvolvirnenlo da  agricultura e náo allraliiarri os im- 
rnigranlcs. Os fi-aricezes não obliverarn giaritlc exito no 
Canadá, mas rnuito mais prosperos e imporlanles foram 
os seus estabelecimcnlos ~iits Aiilillias, iniciados em 1626. 
Vê-se pois que o s  porliatlos esforços de I\iclielieu, que 
recebera o litulo de gráo-mestre, cliefe e superintendente 
geral da  navegagão e commercio tle Prariça, si) parcial- 
rnerite forain coroados de  exilo, não por falta d e  cornpe- 
tencia do grande estadisla, mas pelas mas circumstar~cias 
polilicas e economicas tla França no seu tempo. 

Colbert desenvolveu uma maravilhosa aclividade, no 
intuilo de  k z e r  progretlir a navegação e a colonizayão 
frariceaas, ahei-laineiite auxiliado por Luiz XIV, que não 
duvidava ein iiilervir directamente, corno um verdadeiro 
iigentr! roinmercial, para favorecer a f~iiidayão de com- 
panhias coloniaes. Furidou.se então uma Companhia das 
Iridias Orientaos, cujo successo lirillianle, ainda que pouco 
tluradouio, inais larde estudaremos, e varias outras einpre- 
zas. Todavia o coinrnercio s8 coni relutaiicia e quasi obrigado 
pelo govcirio cii11,ava na coiisliluisão tlcslas societlades, 
não pagando rnesnio por vezes as quaiilias com que liavia 
subscriplo. Apesar tlas promessas e dos incitamentos larga- 
inenle aiiriuiiciailos, a e m i g r a ~ ã o  franceza para as coloriias 
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conlinuou a ser  pouco numerosa. Os escriplores dessa 
epocha, como mais tarde Montesquieu, Voltaire e Rousseau, 
reflectiam o espirito publico, rnostraiitlo.se adversarios 
inlransigenles da  expansão colonial. 

Apesar destas dilficultlades, que ernbarayaram e compro- 
metleram o exito tlefiriitivo da  colonização franceza antiga, 
6 certo que a'epocha tle Colberl roi a epoclia mais brilhanle 
da  expansáo colonial franceza sol, o antigo iegimen e que  
esse rniiiislro tlotou o seu paiz com a posse dum vasto 
e suinptuoso iniperio, que, eiitrc outras preciositlades, 
abrangia a hmerica do 8orle e a India. 

A csse periodo aureo seguiu-se uma longa e ra  de deca- 
dencia. Depois da  guerra desastrosa dos sete alinos, os 
francezcs al)andonai,am as suas possessões e descuraram 
a polilica colonial e o mesmo succedeu depois da  revolução 
franceza e durante a epopeia iiapoleonica. A restauração e 
Luiz Pliilippe alargaram um poiico os dominios dos francezes, 
enriquecendo-os com a importante coloriia da  Algeria; 
Napuleão I I I  coriquistou algumiis possessòcs valiosas no 
Indo-Çliiira, mas a expansão colonial 1'1 ariceza si) reviveu ver- 
datleiramenle, depois de  Coll)ei,t, sol) a Lerct>ii.a repiiblica. 
Erilão os fiaricezes asscnhoi.caram se de (luasi lotlo o Indo- 
Cliina e 1oriiar;iin-se a primeira polencia africana pela 
extensão (10s seus tlominios ncsse continente. 

Assim na Iiisloria da  coloriizafão franceza lia a consi- 
derar duas pliaseo caraclerislicainente distinclas : a pri- 
meira, em que avultam as colonizações do Canatla e da  
India, termina e m  1815 com a perda de  quasi totlos os 
dorninios fraricezcs pela longa irifeliz lucla com a Iiipla- 
terra. Kesta pliasè clisliiiguc Gii,aillt Ires pci.io(los: 1 .O) Das 
origens - clcstlc o iiiicio (Ias iiavegayòes dos I'rancezes a16 
ao ininisierio tle Richelieu (1 C;?(i): 2.") I)a itiaior expansão- 
até ao fim (10 rt1inado de  1,uiz SIV, ern que o tratado cle 
Utrecht (i 7 i 3) inicia o desmernhramenlo das possessòes 



francezas; 3.0) Da decadencia-até ao tratado de Paris 
ern 181 4. Nestas epoclias nota-se a fraqueza do movimento 
~inigralorio francez e a preferencia dada as conquistas e 
engrandecirneritos territoriaes sobre a conservação e valo- 
i.ização dos doniinios exislenles. 

Na segunda pliase lia, desde 181 6, uma tendencia cons- 
lante para a reconatituisão progressiva do imperio colonial 
francez, que se amplia sobrelutlo no Nord-Oeste da Africa 
e no Irido-China. A tendencia accentua-se principalme~ite 
nos aririos que prececleram a guerra de 1870 e, depuis 
disso, graças ii propaganda enthusiastica de homens illus- 
tres como Jules Duval, Paulo Leroy-Beaulieu, Eduardo 
Chartrori e Prdvost-Paradol. 

Fazendo grarides sacrificios de lio~nens e de dinheiro, a 
Franca conseguiu alcarigar iirn iiriperio colonial, muito mais 
vasto que os da lIollaiiila, (Ia Ilelgica, da Italia, da lIes- 
panlia c da AIIemarilia. heiri sempre, porém, lem sid8 
muito aforliiriada a sua esploraçáo. A França lucta com 
grandes tlifficuldades pela escassez da sua emigração e 
pela tlesconíiança dos seus capilaes, aliás tão abundantes 
e qiic Ião facilmente se empregam em emprezas estran- 
geiras. A Prnri~a, como nação, não se acha na verdade 
aiiirnaila da força de expansão, que lhe seria necessaria, 
apesar (10s ei;forg,os tlos governos para a fomentarem. 

De reslo, a politica de erigrandecimento colonial encon- 
trou em França numerosos adversarios. Combateu-a sob a 
Restauração a opposigão liberal e todos os que receiavam 
que ella tlésse causa a inimizade da Inglaterra; o proprio 
Luiz Ptiilippe se tleisou dominar por esse receio. Sob a 
terceira repuhlica o partido radical sustentou a inconve- 
~iicricia tle tlislrahir para as colonias forças e recursos, 
que se deveriam empregar de preferencia na reconquista 
da .4lsacia e da Lorena. GamLella compreliencleu, porém, 
a necessidade da França se habilitar a conseguir essa 



desforra, engrandecendo-se, para o que carecia de possuir 
um vasto imperio colonial. Jules Ferry, contrariando aber- 
tamente a opinião publica, deu á França a Tunisia (1881) 
e o Tonkin ( 1  884); a Camara a principio não poude recuar 
anle os factos consummaùos, mas o desastre de Langson 
serviu-lhe de pretexto, em breve, para derrubar o gabi- 
nete Ferry ( 1  885). A opinião geral era ainda mais opposta 
do que o parlamento á expansão colonial e as eleições de 
1885 mostraram bem a impopularidade de Ferry. 

Graças á propaganda persistente duma elite e em face 
dos exemplos da Inglaterra e da Allemanha, a opinião 
publica mudou de orientação; pode-se dizer que este novo 
periodo começou corn a exposição internacional de 1889. 
A Camara approrou sem reluctancia as expedições do 
Dahomé em 1892 e a de hfadagascar em 1895 e hoje raro 
O o francez que não faz a Ferry a justiça que lhe é devida. 

Alguns autores afirmam, porém, ainda hoje, que a raça 
franceza não tcrn genio colonizaclor. Outros, mais mode- 
rados, afirmam apenas que os francezes não souberam 
colonizar e accusatn-nos do seu gosto das aventuras, levan- 
do-os sempre a fazerem novos descobrimentos e novas 
annexações, da sua paixão pelas armas e da sua extrema 
facilidade em adquirirem os costumes e as ideias das popu- 
lações primitivas. 

Não pareccm muito justas estas criticas. Os francezes 
anligos tiveram claramente um instincto hereditario de 
expansão avenlurosa, como nota Jules Duval. No tempo 
de Napoleão houve como que uma suspensão desta facul- 
dade nacional, porque os francezes estavam absorvidos 
pelas guerras continenlaes e pela lucta contra o odio das 
demais riaçiies curopeias e poi,que o tlespotismo interno 
da atlmiriistra~ão suljslituiu ii iniriativa individual e ao 
gosto das arriscaclas einprezas comrnerciaes a confiança 
passiva na acção do Estado e as tendencias burocraticas. 



Houve aqui apenas rima alteração passageira no caracter 
da nação e, desapparecidos os homens ainda impregnados 
do espirito napoleonico, proseguiu-se na reconstituição do 
imperio colonial. Se hoje não c muito accentuada a ten- 
dcricia expansiva dos francezes, resulta isso das circtims- 
laiicias econornicas do paiz e não tias qualidatles da raça. 

Quanto a preferencia tlatla á conquista, 6 ella bem natu- 
ral quando todas as nações europeias tratam de colonizar 
um continente novo e quando os direitos sobre elle se 
fundam sO na primazia da occupação; deu-se no seculo xvrr 
na America do Norte o mesmo que succedeu na Africa no 
seculo XIX. Segundo Girault, lia tres observaçijes, que 
mostram exliuberanlemente as aptidões colonizadoras dos 
francezes : 

a) As colonias francezas estavam em plena florescencia, 
quando passaram as mãos dos estrangeiros. Assim succe- 
deu com a India, corn a hlarliriica e S. Domingos, as mais 
prosperas de todas as Anlilhas, e com as ilhas Mascarenhas. 
Se foi Irietior o exito das outras colonias, facil é de pres- 
crutar as causas dessa inferioridade: a insalubridade do 
clirna na Guyana, a hoslilitlatle dos indigenas em Mada- 
gascar, a natureza (Ia exploração limilada ao trafico dos 
negros na Africa Occidental, a curta duração da influencia 
franceza na India. 

b) As antigas colonias francezas não eram simples fazen- 
das, eram colonias de povoação, que reproduziam, alem 
dos mares, a imagem da metropole. A influencia franccza 
manteve-se nessas colonias : no Canadá os descendentes 
dos antigos colonos resistem ainda actualmente com ener- 
gia as tentativas de absorpção pelos inglezes, a Nova- 
Orleans é ainda hoje um centro importante de população 
de civilização franceza, no Ha'iti a lingua predominante 6 
o francez, na ilha Mauricia e nas Seychelles conservam-se 
os coetumes e at6 as leis francezas, 



c) A França gerou sempre Iiomens eminentes, como 
exploradores ou como atlininistradores coloniaes. Basla, 
para o provarmos, recordar os nomes tie Frontenaç, Cave- 
lier de Ia Salle, padre Labat, Malriiiet, André Urtie, Montde- 
vergue, La Bourdonnais, blartin, Dumas, Dupleis. 

Em conclusão, a Prança não perdeu o seu antigo imperio 
colonial por defeitos de raça; perdeu-o sim pelo engran- 
decimento, a que visou na Europa, e pelas guerras conti- 
nentaes, a que essa politica a arrastou constanlemerite. 
Mas a França nunca parou de vez, tem hesitado ou recuado, 
mas por fim retoma sempre a sua marclia ascendente. 

E que prova mais frisante da capacitlacle colonial da 
França poderemos nds invocar do que a extensáo e a 
importancia do seu imperio colonial contemporaneo? A 
França tornou-se em poiicos annos uma verdatleira potencia 
mundial, que s6 tem acima de si ein vaqlitlâo de tlominios 
a Inglaterra. Se na America as possessões francezas pouco 
valem, são imporlantissimas as suas coloiiias clo Norte e 
do Occidente da Africa, de Madagascar e do Iiido-China, 
que lhe abre á sua penetração pacifica o rico imperio 
cliinez. fi certo que a França ainda não conseguiu valori- 
zar devidamente esse vasto imperio, mas  ião ad~nira que 
assim succeda, dada a recenle data da sua adquisição 
quasi total. 

Já hoje, todavia, apesar das colonias francezas estarem 
apenas no inicio do seu desenvolvimento, o seu commercio 
se eleva a 1:396 milhões de francos, sendo 94-2 milhões 
com a metropole ou com outras colonias francezas. $ um 
facto bem verificado a restricsão constante do mercado 
interriacional livre. A França soube-se precaver conlra 
esse perigo, adquirindo territorios irnmensos, que reserva 
para a sua expansão economica futura, achando-se assim 
ao abrigo dos caprichos do mercado universal. É esse 
thesouro precioso que faz hoje a graadeaa da França 1 



O CANADA. - Alguns escriptores pretendem reivindicar 
para os francezes a gloria rle terem descoberto a Terra- 
Nova, o Labrador, o golpho de S. Lourenço e a Nova-Escossia. 
Nada nos autoriza a acreditar c.m tal descoberta, de que 
náo so fez menção alguma e quc para nada teria servido. 

O certo 6 ler Francisco I inantlado a Aincrica um ma- 
i.iiilieiro floreritino Verazzani, que em nome desse soberano 
lomou posse das costas da America do 33" ao 47' de lati- 
tude em 1520 e 1523. Em 1535 Jacyues Cartier subiu o 
S. 1,ourenfo ate ao ponto onde hoje esia situada Montréal 
e fez recoriliecer aos habitanles dessa região a soberania 
da Franca. Seguiu-se um longo peisiodo de abandono até 
ao reiriatlo tle Ileiirique IV, em que terminaram as Iiiclas 
religiosas. Seguem-se então a expedição ao S. Lourenço do 
Marquez de Ia Roche em 1598 e a de Champlain, que fuiidou 
Québec eni 1608. 

Charnplain foi o verciacleiro fundador da Nova-França, á 
qual afluiram niío s6 caçadores e pescadores, mas verda- 
deiros colonos dados i agricullura, sendo desbravadas 
muitas florestas e funtlaritlo-se varias cidades. Richelieu 
interessou-se desveladamerite por esta colonia, promovendo 
o alargamento das suas fronteiras ao longo dos rios e em 
redor dos grandes lagos; os inrligenas, altrahidos pela 
benevolencia dos colonos, tornaram-se preciosos auxiliares 
destes. A colonia progrediu menos depois da morte de 
Ctiamplain om 1633, mas Colbert deu-lhe de novo um 
vigoroso impulso. 

Colbert, de harmonia com as ideias do seu tempo, furidou 
a Companhia das Indias Occidentaes, que devia tratar da 
colonização do Canadá e da Nova Escossia. P'orém, a Com- 
panhia de pouco servia, pois \que a America não carecia de 
grandes capitaes, mas sim duma mão d'obra abundante e, 
portanto, duma larga lmmigragão, ao contrario do que 
iuccedia na tndia, De resto, os directores das Compantiiar 



'cuidavam de engrossar os seus lucros e não de cumprir os 
encargos que lhes eram impostos; em sete annos a Com- 
panhia do Morbihan apenas transportou para o Canadá 
40 colonos. Emflni eram frequentes as queixas dos colonos 
contra os monopolios F! privilegias excessivos concedidos 
as Companhias. Erri vista de tudo isto Colbert supprimiu 
em 1674 a Companliia das Intlias Occidentaes. 

Já então se notava a falta de colonos agricolas no Canada 
- apenas 12:000 em 1688 -a tenclencia exaggerada para 
'as aventuras e conquistas de novos territorins e o caracter 
excessivamente religioso da colonização. Era enorme o 
numero de conventos e o valor dos bens tle mão-morta; 
alguns governadores, como o tluque de Ventadour, decla- 
ravam ahertamentc o seu proposito de entregarem a colonia 
na mão dos jesuitas e fundavam-se Companliias de com- 
mercio, compostas em grande parte de frades e que decla- 
ravam ter como principal intuito aumentar a gloria de 
~ e u s ,  como fez a Sociedade de Nossa Senhora de hlontrbal 
em 1641. 

Mas a ruina da colonia resultou principalmente da vizi- 
nhança das colonias inglezas densamente povoadas. Como 
consequencia das luctas entre as respectivas metropoles, 
os inglezes da America tinham assediado Quebec em l ii90, 
sendo repellidos, mas ao mesmo tempo tinham avançado 
pelo interior, fundando um posto no lago Onlario e outros 
nos valles tlo Hudson e do lago Clianiplain, em direcção a 
h!oiilréal. A metropole al~andonava inteiramente a sua colo- 
nia e emfim Lu i~  SIV pelo tratado de Utrechl, que poz termo 
á infeliz guerra da successão de IIespanlia, entregou a 
Inglaterra a Terra-Nova, a Nova-Escossia e os territorios da 
bahia de Hudson. 
. Ficara assim aberta a colonia aos ataques dos inglezes! 
Durante a paz que se seguiu, o Canada prosperou, aiimen- 
tanrlo as suas ti.ansacções e elevando-se o theor de vida 



dos seus habitantes, cujo numero se accresceu. Em i744 
rebentaram de novo as hostilidades, apoderando-se os 
inglezes da fortaleza de Louisbourg, recentemente cons- 
truida, a qual foi, porem, restituida a França pela paz 
d'Aix-la-Chapelle. Este tratado foi pouco respeitado na 
America, continuando com frequencia as escaramuças e os 
pequenos combates entre os colonos das duas nações. 

A guerra entre ellas foi de novo oficialmente declarada 
em 1756. A França enviou e p  defeza do Canadá o general 
Montcalm com 5:000 homens. O bravo soldado, reconhe- 
cendo a inferioridade das suas forças em confronto com o 
exercito inglez, instou pela remessa de novos reforços, mas 
a metropole não poude enfraqiiecer o seu exercito, indis- 
pensavel para a defeza propria. Abandonado a si mesmo, 
Montcalm luctou corajosamente, alcançando a principio 
alguns successos, mas em seguida a um combate junto de 
Québec, em que Montcalm e o commandante inglez Wolfe 
encontraram a morte, os francezes ficaram completamente 
derrotados. A tomada de Québec, em hreve seguida da de 
Montréal, asseguraram aos inglezes, depois duma lucta de 
sete annos, a posse do Canadá. O tratado de Paris de 10 de 
fevereiro de 1763 sanccionou a perda para a França das 
suas melhores colonias e consagrou a sua ruina como 
grande potencia maritima. 

Organiza~ão economica. - Ja nos temos referido aos 
males, que advieram para a colonização franceza no Canadá 
do pequeno numero de immigrantes. A emigração fazia-se 
em grupos, ora os fidalgos arruinados levavam comsigo 
os seus criados e dependentes, ora partiam balidos de 
soldados. A estes senhores eram dadas vastas extensões 
de terreno, que elles distribuiam livremente pelos seus 
subordinados, a quem s6 se impunha a prestação do serviço 
militar. Os proprietarios das terras eram os unicos que 
podiam commerciar e pescar, cooslitulndo uma verdadeir8 
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aristocracia feudal; organizou-se assim um systerna me- 
tlieval, em que os fidalgos pouco se interessa! .a p e k  pros- 
peridade agricola. 

Desta forma poucos eram os emigrantes, p - .i reluctancia 
natural dos cultivadores ein se sujeitarem I restricções 
feutlacs. 11 coloriizaçáo tem como elemento i: lispensavel a 
abiindancia e a barateza das terras, ao que se ~jppõe directa- 
mente a constituição de vastos dominios. I'ira o mesmo 
effeito contribuiam outros erros da organiaaçào economica 
e polilica da colonia. Assim, apesar duma lei de 1628 ler 
equiparado aos reirticolas todos os desceiidenles dos coloiios 
e os iridigenas converlidos ao christianismo e apesar de os 
francezes ci~uzados com mulheres canadienses terem muitos 
filhos, a população progredia lentamente. Em 1666 havia 
apenas no Canada 3:418 brancos, em 1638 i0:682 e em 
1721 apenas 25:0001 

Os francezes no Canadá trataram de desenvolver a agricul- 
tura e não de explorar minas, mas esse derenvolvimeiito 
foi muito prejudicar10 pelo regimen predial vigente, a que 
j á  nos referimos, e pelo pequeno numero de cullivadores 
existtlntes. De reslo, as Companhias pouca attenção davam 
a cultura, importando viveres da metropole e comprando 
os productos dos colonos por infimo preço. A paixão pelas 
aventuras desviava tambein os colonos do cultivo da terra, 
ao mesmo tempo que, alargaritio desrnedidamente os domi- 
nios francezes, fazia senlir cada vez mais a falta de braços 
para os desbravar c explorar. 

O commercio esteve por rnuito tempo sob a pesada ty- 
rannia das Companhias, que deterniiriavam o puantwn das 
importações e das exportações. Os estrangeiros podiam 
residir na colonia, mas s6 navios francezes podiam con- 
merciar com ella. Os objectos vindos da metropole eram, 
em regra, de inferior qualidade e '  vendiam-se por alto 
prego, ao passo que os productos da colonia eram coa* 



prados baratissimo. Assim não se desenvolviam na colonia 
nem a industria, nem o commercio; os indios iam traficar 
de preferencia as colonias inglezas, onde se recompensava 
mais justamente os seus esforços. 

A extincção das Companhias pouco mell~orou a situaâ,ão. 
Os negociantes não residentes na colonia foram prohibidos 
em i674 de traficar com os indios, de venderem generos 
a retalho, salvo em tres mezes do anno, de negociarem 
para alem de Qukbdc e em certas mercadorias. O com- 
mercio com o-eslrangeiro e com as colonias inglezas era 
severamente prohibido; os navios estrangeiros, que viessem 
negociar' ao Canadá, eram capturados e confiscados com 
as suas cargas como piratas. Todo aquelle que possuisse 
mercadorias de procedencia estrangeira era punido e em 
17 i 9 permittiu-se aos agentes da nova Companhia devassar 
todas as casas, para fiscalizarem o respeito por esta dis- 
posição. Os negociantes de Frariça sO podiam comprar e 
vender segundo uma tarifa de preços officialmente fixada 
e cuja violação sujeitava a prrias graves; pelo contrario, 
os riegociaiiles residentes na colonia podiam negociar nas 
condições em que o quizessem fazer. 

Organiza$Go adn~i?listrativa. - O Canada era dirigido 
por um governador-geral e um intendente, subordinados 
ao Ministro da Marinlia da metropole. O primeiro, geral- 
mente um nobre, tinha funcções civis e mililares; o se- 
gundo tinha funcções Escaes, judiciaes e administrativas. 
Havia um conselho geral, com funcções executivas e judi- 
ciaes, e tres governatiores subalternos em Québec, Montréal 
e Trois-Kivières. Nâo havia liberdades provinciaes nem 
municipaes algumas, não sendo nunca os colonos ouvidos 
sobre a administração da colonia. Tanto elles como os 
indigenas estavam sujeitos a um regimen de pura tyrannia. 

O clero tinha grande influencia, dominaodo muitas vezee 
o? proprios pveroadwes, Todos os Owccioaarioc cuidavw 



mais dos seus lucros do que do interesse publico e envol- 
viam-se em luctas e dissensões constantes. Nunca liouve 
um plano seguido na direcção dos negocios da colonia e 
a adminislração financeira foi sempre má, sentlo grandes 
as despezas e insignificanles os resullados obtidos. 

Os francezes mantiveram boas relaçòes com os indige- 
nas, alliando-se, em geral, com umas tribus, em cujas 
terras eslabeleciam poslos forlificados, contra outras tribus 
inimigas. Alliarani-se sempre com os Hurons conlra os 
Iroquois, mais numerosos e mais guerreiros. 

Critica. - Sob o domiriio francez, o Canadá teve sempre 
um fraco desenvolvimento. O governo da metropole, que 
so attendia ás guerras da Europa, abantlonou os colonos, 
não estabelecendo com elles communicações regulares, 
não promovendo a sua emigração devidamente, sobretudo 
a feminina, não Ihes mandando bastantes protluctos indus- 
triaes e utensilios aperfeiçoados. De resto, a organização 
ecoiiornica e adminislrativa da colonia era, como vimos, 
muito deficiente. A tres elementos se pode altribuir prin- 
cipalmente o insuccesso da colonização franceza no Novo- 
Mundo : a organização feudal da propriedade, a importancia 
abusiva da classe ecclesiastica e a ausencia duma politica 
verdadeiramente liberal. 

NOVA-Escossr~. -A  Nova-Escossia, antigamente chamada 
Acadia, compreliendia, sob o dominio dos francezes, alem 
da peiiirisula, que lioje tem aquelle nome, as duas margens 
da bahia de Fundy. A colonização foi iniciada pelas expe- 
dições do Marquez de Ia Roche, que naufragou na ilha de 
Sable em 1598, e pela de Pierre du Guast, o senhor de 
Poutrincourt e outros, que fundaram Port-Royal em i 605. 
A colonia vegetou miseravelmente at4 ao tempo de Riche- 
lieu, que mandou uma nova expedição, commandada por 
Rarilly et d'Aulnay em 1632. Fundou-se então uma colonia 



importante, cuja população aumentou rapidamente e que 
progrediu muito até ao fim do seculo XVII. 

0s  inglezes cubiçaram logo csia florescente possessão, 
que conseguiram conquistar, depois de varias tentativas 
infrucliferas, durante a guerra tla successáo de Hespanha. 
O tratado de Utrecht sanccioiiou esla conquista. Desde 
então a colonia chamou-se Nova-Escossia e a sua capital 
Annapolis. 

Mas os colonos eslabelecidos a oeste da bahia de Fundy 
continuaram a considerar-se francezes e todos se recusa- 
ram a prestar um juramento de fidelidade ao rei d'Ingla- 
terra, que lhes não resalvasse expressamerite o seu direito 
de não poderem ser obrigados a pegar em armas contra 
a França. Descontentes com esta situação, os governadores 
iriglezes, em 1755 ,  quando os colonos do seu paiz ja eram 
Ilurnerosos nesta região, coriíiscaram os bens dos francezes 
e deportaram-os para as coslas da Nova-Inglaterra, onde 
muitos morreram de fome e de miseria. A isto chamaram 
os escriptores inglezes: the ~snzoval of Acadians, o afasta- 
mento dos Acauiaiios ! 

S. PEDRO E ~I!IQUEI.ON. - A historia destas ilhas Confun- 
de-se com a (10 Cariada até 1'163. Nesta data foram dei- 
xadas aos fra~ic~zcs,  para servirem de abrigo aos seus 
pescadores, com a obrigação, porém, de as não forlifi- 
carern e de não terem nellas uma guarnição superior a 
50 homens. Alguns canadienses fieis a sua antiga palria 
fixaram-se então neslas ilhas. Durante a guerra da inde- 
pendencia da America, os inglezes apoderaram-se dellas, 
destruindo as suas construcções e forcando os seus 1:200 
liabiiantes a refugiarem se em Fran~a .  O tratado de Irer- 
sailles de 1783 reslituiu o archipelago aos francezes e 
reconheceu-llies, como já o havia feito o tratado de Utre- 
cht, o direito de pesca sobre a cosla da Terra Nova (Frmh-  



Shore) do cabo de S. João a costa Leste e até ao Cabo Ver- 
melho na costa Sud-Oeste. Foram então repatriados á custa 
do Estado os habilantes de S. Pedro e Miquelon e logo no 
anno seguinte 318 navios foram pescar a Terra Nova. 

Mas ern 1793 os inglezes occuparam outra vez estas 
ilhas, pondo em fuga os seus habilantes, e o mesmo suc- 
cedeu em 1802 ; finalmente em 181 5 foram restituidas á 
França, tendo o tratado de Paris de 1814 garanlitlo a 
conservação dos preceitos do tratado de i783, relativa- 
mente á pesca na cosla de Terra Nova. Alem de S. l'edro 
e hliquelon, a Fiança possue tambem as ilhas de Langlade, 
a illia dos Cães, o grande e o pequeno Colombier, a ilha 
Massacre, a ilha dos Vencedores e outros ilheus. 

Organiznp70 economica. - Este archipelago tem uma 
populacão muito homogenea, loda de raça branca e quasi 
toda franceza. Mas a população, que se desenvolve lenta- 
mente, era apenas de 6:352 habitantes em 1897. Resulta 
este facto (10s perigos e da dureza da vida maritima, a 
que todos os habitantes se dedicam. 

Com eíTeito, a pesca do bacalhau é a unica riqueza destas 
regiões, attinpintlo uma graritle importancia, apesar dos 
perigos a que expõe os marinlieiros, bem attestados em 
desastres frequentes. A França subsidia esta industria pela 
concessão de premios e bem procede, pois ella A uma 
oplima escola de marinheiros e dá grandes lucros, visto 
a França ser a fornecedora de bacalhau de muitos paizes 
estrangeiros. A pesca A exercida pelos fiancezes nestas 
paragens desde o seculo XVII; predominavam nella então 
os bascos, hoje encontram-se nas tripulasões dos navios 
de pesca, alem desses, os bretões e os normandos e os 
habilantes de S. Pedro e Miquelon. 

Em coiisequencia da pesca, o commercio destas ilhas 
progride const.antemente e ellas gozam duma florescente 
prosperidade. 



A questão de Terra Nova. -Como sabeniou, o tratado 
de Utrecht permittiu aos francezes pescarem numa parte 
da costa de Terra Nova, e egual tlisposição foi consignada 
nos tratados de 1763, de 1783, de 1802, de 1814 e de 
181 5 ;  apenas foi alterada a situação do A-ench-S~I-e ,  que 
se fixou entre o cabo de S. João e o cabo Raye. D'aqui 
resultou urna grande antipathia entre os pescadores fran- 
cezes e os habitantes de Terra Nova, que invejavam os 
direitos dos estrangeiros sobre o seu territorio e chegaram 
a ameaçar a Inglaterra de se incorporarem na federação 
americana, se ella não fizesse cessar esse estado de 
causas 

Gerou-se assirn urna longa controversia diplomatica entre 
a França e a Inglaterra, em que se discutiram principal- 
mente os seguintes pontos: a) Se os inglezes podiam ou 
não pescar conjuntamente com os francezes: os juriscon- 
sultos da Corda ingleza pronunciaram-se pela negativa em 
1835 e pela afirmativa ern 1837, coriiquanto fizessem 
algumas restricções. Uma convenção anglo-franceza de 
1837, tendo recoriliecitlo aos francezes o exclusivo da 
pesca, provocoii urna \.crtlatl~ira revolta na Terra Nova, 
cuja opposiçáo 1150 oerinitliu nunca riiais que +e cliegasse 
a um accordo sobre o assurnplo; b) Se os francezes potliarn 
ir buscar a Terra Nova os vermes, que serviriam de isca 
para a sua pesca; c) Se os francezes p0deria.m pescar a 
lagosta. 

Comquanto o French-Shore devesse ficar inliat~itado, os 
inglezes foram-se gradualmenle estabelecendo rielle, sobre- 
tudo depois que alii foram encontrada.; riiiiia\ tle chumbo 
e de cobre eiri 1839 e de chumbo argeiiliíci'o ein 1866. A 
questáo azetlava-se e as negociações entre os tlois Estados 
não conseguiam chegar a um resultado satisfactorio. Em 
1891 foi iiomeada uma comrnissão arbitra], sem melhor 
exito, porque, o governo da Terra Nova não quiz tomar o 



compromisso de respeitar a decisão dos arbitros. Pela 
convenção de 8 de abril de 1904 a França renunciou aos 
privilegios estipulados no tratado de Ulreclit, ficando, 
porém, os seus pescad~res com o direilo de pescarem 
duranle a estação Iiabitual nas aguas lerritoriaes e na foz 
dos rios da Terra Nova, de adquirirem para isso no F~snch- 
Shore tudo o que llies fôsse preciso e de serem indemniza- 
dos, quando fossem impedidos de conservar os seus esta- 
belecimentos ou de manter o exercicio da sua industria; 
ficaram, porem, impedidos de usar de armações fixas e os 
inglezes adquiriram os mesmos direilos, que aquelles foram 
reconliecidos (art. i a 4). 

LOUISIANA. - Os territorios, que vieram a conslituir a 
Louisiana, foram descobertos no reinado de Henrique IV. 
De Ia Salle cliegou a foz do .llississipi em 1680 e em 1700 
o canadiense Iberville fundou- o primeiro estabelecimento 
nessa região. 

A fundaçáo da Louisiana foi apenas uma consequencia 
da lendencia expansiva da colonização franceza no Canada, 
em que as exploraç8es e coriquislas eram a preoccupa~ão 
dominante. Fronlenac subiu o S. Loiirenço até aos grandes 
lagos, seguindo tl'ahi ale ao centro da America Septentrional. 
Cavelier de Ia Salle, depois de ter conslruido um forte 
sobre o lago Oiilario, descobriu o Mississipi (1670-72). Em 
167 1 Albanel e Sain t-Simon alcançaram pelo rio SaguenaY 
o rnar de Hudson; ern 1673 Aiarquetle e Juiiet chegaram 
ao hlissiusipi pelo rio Wiscunsin. Colher1 planeou a fundação 
dum eslabelecimento no golpho do Mcxíco, que ligasse o 
Canada as Antillias. Em breve, Hennepin e Accaull subiam 
o Mississipi alé as suas nascentes e Cavelier descia-o a16 
a sua foz, eslabelecendo postos ao longo do seu curso e 
tomando posse da região junlo do golpho do blexico, a que 
cliamou Louisiana; percorrera tambem o Illinois, onde havia 



construido uin forte, sendo por fim barbaramenle trucidado 
pelos seus soldados revollatlqs, quando percorria o Texas 
Orierilal. 

Mas só em 1700 comepu a coloriização da Loiiisiana com 
a viagcrn cle I,e Sloyiic d'lberville. Em 17 17 Law cFeou a 
Çornpanliia do Occitlenle ou do Mississipi, com o monopolio 
clo roniinercio e o diieilo de fazer concessões de terras 
rio Canatlk e na Louieiaua, para oiide deveria transportar 
3:000 colonos. A priiicipio a einpreza teve um successo 
csl)antoso; as suas acffies, que eram de 500 francos, 
hubii.am a 10:000. Alas em brevc se viu quc a exploração 
t l~ssas iegiòes era tlifficil e iião tlevidamenle cuidada e que 
>i) ao fiin de muito leinpo poderia (lar lucros; veiu então 
o tlesaiiiino e as ac~òes  ~lentleram-se a preços infimos, o 
que tlelerminou a ruiiia i10 banco de Law, mas a Companhia 
pei,>isliii e a ella deveu a colonia alguns beneficios. Em 
17 18 fundou-ce a Nova-Orleans e em 172 1 o Estado, extincta 
a Coiilpariliia, abriu a todos o coinmercio da 1,ouisiana. 

Em 176 4 esta colonia foi cedida a ~espanha ,  apesar dos 
protestos dos seus Iiabitarites, tão rieis a rnetropole, a 
quern lão pouco deviam. Os colonos luclaram sci por si, 
expulsando, sem violencias, o primeiro gorerriador hes- 
pariliol, D. hnlonio de Ulloa. A Bespanha enviou então o 
general O'Heilly, que reprimiu sariguinariamente a revolta, 
irias leve de respeitar os tiabilos e as ideias francezas dos 
colonos, contra OS quaes i.ecorilieceu a impossibilidade de 
luclar com vanlagem. 0 s  proprios iritlios se nioslraram fieis 
á França, sob o dominio da Hespantia, que muitas vezes 
teve de recorrer ao auxilio de officiaea francezes, a queni 
conservava a immeùiata clirecyáo e contacto com os indi- 
genas. Apesar da toleraocia da arlniinistração hespanhola, 
em 1790 os louisianenses pediram á Assembleia Nacioual 
para serem novamente reunidos a patria. Em i 795 tratou-se 
disso, mas sem resultado, nas negociações de Basileia; 
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finalmente pelo tratado secreto de Santo Ildefonso em 1800 
foi a Louisiana reslitiluida a Franca. 

Em 1802 orgaiiizoii Nal)oleão um<\ oxp~tl i~So mililar dcsli- 
nada a occiipar a I,ouisiaiia, que Leve corno primeiro chefe 
Bernadotle, em breve subsiilui(Io pelo maiaechal Viclor. 
Mas a expedi~ão fui tle repeIi!e suspensa: a guci-1.a havia 
rebentado tle novo corn a Inglaterra e Napoleão vendera a 
Louisiana aos Estados-Unidos por ( i0 milhões. O imperador, 
segundo parece, procui-ou angariar assirn tlintieiro para a 
guerra proxirna e impedir que a Louisiana, de cerlo mal 
defendida pelos francezes, caliissc em poder da Inglaterra. 
Foi, porem, um grave erro, quc privou a Piariça dum 
riquissimo domiiiio, e Lanlo maior, porque é certo que os 
Estados-Unidos apenas queriam adqiiirir a Nova-Orleans c 
os seus arredores e por elles s6 teriam datlo tle boa von- 
tade os mesmos 60 milhões que pagaram por tudo. 

O~ga~a i za~ão  adrnin2st1-nliva. - A Louisiana foi sempre 
descurada pela metropole, que pouco a conhecia e não Ibe 
dava o devido valor. A atlrninistracão era peasima, pelo 
odio mutuo dos funccionaiios, especialmente enlre civis e 
militares; eram constantes entre elles as contendas e as 
delações, que nada justificava ern rnuilos casos. A popu- 
lação progrediu pouco: em l 7 G 3  conlavam-se apenas 7:000 
brancos na colonia, dos quaes 5:000 residiam na Nova- 
Orleans. A vida economica luctava com grantles embaraços, 
pela escassez do numerario e pela sua extrema depre- 
ciação. 

Apesar disso a colonia prosperou, attingindo cifras impor- 
tantes a sua producção agricola e o seu commercio. E o 
que A mais digno de nota, a dominação franceza deixou 
raizes profundas nesse paia, como já vimos. A principio 
houve, 6 certo, luctas e inimizades entre os indios e os 
francezes, que invadiam e occupavam os territorios de 
caça daquelles, porem, os colonos conseguiram pacificar 



essa raça violenta, mas perfeclivel, e exercer sobre ella 
unia alta acçáo civilizadora. 

ANTILHAS. - AS Anlillias i'i~aiicezas foram descobertas por 
CIirislo\rfio Cdlombu na siia segiincla viagem em 1493, mas 
os  hespaiilioes desprezaram esses pequenos dorninios. Em 
1 G l 4  uni fidalgo norrnando, Belcairi, senhor d7~na 'mbuc,  
partiu de  Dieppe num pequeno navio, no intuito d e  apresar 
algum galeão hespanhol. Enconlranrlo, porem, um navio 
mais forte do que o seu, fugiu-lhe, apoi.tando a ilha de  
S. Cliristovão. No fiin de  dois arihos veiu pedir o auxilio 
ilo goveriio Srancez, tlesluiiil)raritlo lodos pclo seu Sausto. 
Hiclielicu acollieu-o I m n  e funtloii em 10% uuia cornparihia 
para a occii!)a[ão ele S. Clirislovão e da Barbada, incunibida 
a tl'Eriarnl,uc e dii Kos+ey; o rei rcsei.ravd-se o tlireito do 
tlizirno sobre turlr) o que vic.sscb i l e s s a ~  ilhas, durante vinle 
annos, e isentava de  laxas de  importação o tabaco, que 
dellas fosse imporlarlo; todos os  que embarcassem para as 
ilhas por corila da  Companhia obrigavarii-se a permanecer 
alii pelo meiios Ires arinos. Assim a coloriizaç5o das Anlilhas 
foi iniciada por particulares, cabendo ao Eslado s0 uni 
papel secunclario, e essa irregularicladt: da  sua fuiidação 
muito coiilribuiu para o seu progresso. Com effeilo, d'ahi 
derivou a isenção para a colonia (Ias peias dos regulamentos 
vexatoiios, a que os colonos se  oppunham, e o maior e 
mais rapitlo aumento da  sua população, em que se  achavam 
repsesenladas lotlas a s  classes sociaes da  metropole. 

De i (i26 a i640 os successores d'Enambuc continuam a 
sua obra, occupantlo succcssiva~nente S. Christovão, a 
Marliriica e a l)ominica, para o que  tiveram de luctar com 
os iridigenas caraibas e com os inglezes e Iiollandezes. 
Mas, repellidos ou dominados os indigenas, os negociantes 
aífíuiam e a Companhia, e m  vista desse successo, autorizou 
novas adquisições. Em 1640 Poincy tomou a ilha tle Tortuga, 



de onde ameaçava S. Domingos, em f 638 forçava os hol- 
landezes a partilliarem com elle S. Martinho e tomava ainda 
S. Bai~ll~olonieii. IJii Pai.qut:l assciilioreou-sc (Ia Granada, 
das Graiiatlillas e tle Sariia 1,ut.ia; a A n t i g a  c a (;uadalupa 
foram tambern coiiqiiislatlas. Mais larcle, sol, 1,uiz XIV, 
occupararn-se ainda Sanla Cruz e Tabago. 

Em breve Ogeron tle la Uaire lançava iio Ila'iti a s  bases 
dum florescenle estabelccirnenlo e as Antilhas prosperavarri 
exlraordinariarnente. Mas lia ~nenoridatle de 1,uiz X l V  a 
Compariliia commelteu gravissirnos erros, pensantlo apenas 
em explorai. os seus doniiiiios, si~listituiiido os goveriia- 
tlores envrgicos poi- fuiic:cioiiai~ios iiic*apazes, tlitficultaiido a 
eiiiigru~iio u eiiil~uraçaiiclo as iiiic,ialivas intlivicliiaes. A 
decatlencia foi tão rapitla que em l(i 't '3 a Companliia foi 
obrigada a vender as illias a Boissei.ei, Poincy, du Parque1 
e outros, sob ruja ailriiiiiisii~ii~~~o as Antillias recuperarain 
erri parte a sua ariierior p i - ~ [ ~ c r i d a t l e ,  apesar tle lerem d e  
luctar ja coiitra os alaques dus  inglezes e hollaridezes e de 
estes se  tereiii asserilioreado da  liegeirioriia cominercial nos 
mares da  America Central. 

Colberl, porem, em 1665, creou uriia nova Compariliia 
das Indias Occidentaes, que logo tralou d e  resgatar as 
Antillias, airitla que por preços iiiuito superiores aos das 
suas veiitlas precedenles. Regressava-se pois ao systema 
das Companhias privilegiadas, que tão p a u  resullado dera, 
pois então tratava-se apenas de  explorar as colonias o mais 
rentlosamente possivel e só se utlmittia o cornmercio ultra- 
marino cercado das garantias, que pareciam offerecer as 
Compaiiliias. A Companhia rião foi, porém, mais feliz do 
que a sua anlecessora; impuiiha aos colonos a cultura de 
generos exolicos, desprezando as culluras alimenticias, 
sujcitava-os a regulamentações vexatorias, prohibia a cir- 
culag,ão tlo numerario, mudava os governadores de tres 
em tres annos e desprezava a defesa das colonias, que  sO 



cuidava d e  fazer render o mais possivel. Felizrnenle para ri 
Franca os colonos tlas Anlilhas, por sua prol)i ia iniciativa, 
defendiam-se valorosamente. Mas a Xiierra evitlenciou mais 
aiiida os abu5os tla Compaoliia c Col1)c:i.t tlecitliu supprimi-Ia. 
Para isso concedeu a todos os parliculares, que as dese- 
javam, licenças para commerciarcm nas Aiililhas; a Com- 
pariliia protestou, mas rião insisliu, reqi~ereiitlo a sua dis- 
solusão em 1672. 

A adminislração do Eslado foi favoravcl aos colonos. A 
proliibição tlo commercio com o eslrarigciro aiimeritou o 
trafico cum a metropole e liabitiioii os colonos :i satisfazerem 
elles Inesinos muitas tlas suas iieccssitlades. Colbert inci- 
tou-o.~ ii variarem as suas cullui~as, forneiilou a einigi.açáo 
para as illias, alargo11 o Irafico dos iizgros e regulou a 
silua!:ào (10s esc:ravos pelo conliccitlo Cotie noir  tle 1685. 
.\ssiiii cm 1 7 5 i  liavia nas Aiitillii~~ rnais 50:000 brancos e 
"Ii:000 negros do que em 1701 e o seu commercio 
cifrava-se ein 150 rnilliões tle liljias. 

blas a guerra dos scte aririos w i u  ai.i~iinar toda esta 
pi.ocpc?ritlatl(:. Pelo traiado cle l'aris tle 1763 a Franca 
cetleii d 1riglatc.i.ra a Graiiatla, S. \'ict:iile, a Iiorninica e 
r .  l abago; Santa Cruz foi vendida á 1)inamarca em 1733 e 
S. Barllioloineu cedido á Suecia em 1784. O tralatlo tlc 
Versailles t l i i  1783 restiliiiu a Fraiica 'l'alngo. 

i2ssin1, ao iiiiciar-se a revolução franct:za, a França çii 

possuia nas Aiitilhas: S. hlartiiiho, a Giiatlaliipa, a D6sii.ado, 
as Sanlas, .\laria-Galanle, a Ilartiriica, Santa Liicia e 'I'al~ago. 
Eiri 179'i caliirarri todas em poder clos iriglezes, apesar d a  
sua defesa eiiergica, dirigida por \iicloi I-lugues, enviado 
pela Convenção, que conseguiu reconquistar a Guatlalupa 
c fazer tlclla uin nililio tle tehiveis corsarios. 

'Japoleão, terido recupei.ado as Aiilillias francezas pela 
paz d'Arnieris, projeclou alargar alii os dominios da França, 
complela~ido a occupa$ão de  S. 1)oniingos. Mas esta ilha, 



tendo-se revoltado, foi abandonada e o.; inglezes recon- 
quistaram as  restantes. Em 1814 a Franca apenas recu- 
perou a Martinica e a Guadalupa com as  suas depen- 
dencias. 

A imporlancia das colonias francezas das Arililhas l e ~ a -  
nos a fazer a cada uma dellas mais especial referenria. 

S. Domingos. -Esta ilha foi occupada por alguns averi- 
tureiros, sem appoio nem intervenção do Eçlatlo. A prin- 
cipio foi apenas a s i d e  ou o centro tle piratas francezes, 
sobre os quaes o Estado não exercia potlcr algii~n. Mais 
tarde a illia foi convenienlemente explorarln, tornantlo se 
muito rica e florescente. Nos fins ilo seculo xvrrr a maior 
parte do cornmcrcio francez fazia se  com esta colonia: 
800 milbóes num total de 1:200 em 1589-179!5! 

Em 179 1 ,  poróm, sublevaram-se os negros e os mulatos, 
a quem Iiaviam sido reciisarlos os direitos polilicos, lriici- 
dando os colonos e arrazanrlo as suau plant;tfl,cs. Em 180-2 
foi enviada á ilha uma expedição, coinmantlatln pelo geiicral 
Leclerc, mas foi derrotada pelos insui rectos, commantlado\ 
por Toiissaint T.oiivcrlure, e teve ( I P  embarcar para a me- 
tropole em 1803. Os tratados ' d e  181 i manliveram os 
direitos da  Pranya so l~ re  S. Domingos; em consequenria, 
tentou-se em 181 6 farer um tratarlu com os serrlioi~es da 
ilha, entáo tlividitla cm tlois hJ>Latlos, sem o coriscguir. 
Mas nesse aiino uma re\oluçào interna fiindiu os dois 
Estados num s6, a icput>lic.a do Háiti. Reataram-se enlão 
as negociayões e em 1825 a Franca recoriliectu a indepen- 
deri cia (to Ilaiti, a I ioco diirna intleiiiriizasão em tlinlieiro 
para os antigos coloiio. c t l n  (.oiicessão dc  csrlos privilegias 
aos subtlitos franc.c./tb-. 1 5 * [ i .  tratado suscirou dificuldades 
na sua execuçà(!, lazcii~lo-sc ern 1838 um novo tratado 
eritre os dois Estatlos, p i r a  regular a partilha da  indemni- 
zarão, datia pelo liaiti. cri1i.r o. subditos francezes. 

.4 Gundalupa. - Pela e s i i n c ~ ã o  da  Companhia das Indias 



Occidentaes, a Guadalupa passou em 1675 a ser  adminis- 
lrada direclaincriie pelo Estado como depentlcncia da Mar- 
linica. Foi atacada pelos inglezes em 1691 e e m  1703, 
serido lomatld por elles em 1759,  nias restiluida a Franca 
pelo tratado de  1763. Rebentando d e  novo a guerra com 
a Inglaterra, a Fi.aii;a perdeu outra vez a sua colonia em 
1 5 9 4 .  

t\ Convenção ordenou então a Viclor I-Iugues que recon- 
quistasse a Guadalupa e elle parliu tle hlarsellia para cum- 
prir essa ordem, sern metlir a fraqueza dos seus recursos 
mililares e a sua clesproporçáo pi1i.a coin os do inimigo. 
Iliigiies consegriiu lomar a forlaleza tlc Poinle à-l1ilre e 
aicansar o auxilio dalguns Iial)ilanlcs, ao passo que outros 
se baiirleavarn com os ioglezes, que, sol) o comn~arido de  
Graliam, vieram cercar a cirlatle. Depois duma lucta Iie- 
roica, o generiil inglez pediu que o deixassem embarcar, 
seni o perseguirem, o que Ilie foi concetlido; em coinpen- 
saçáo os Iiabilanles, qiie Iiaviarn auxiliatlo os inglezes, 
foram victirnas duma rcprc>são sangrenta. Victor Hugues 
fez renascer a prosperidade ncsle ultimo reducto da  sobe- 
rania franceza rias .Intillias e armou numerosos corsarios, 
qiie caiisaram s i aves  piejuizos aos inglezes. hlas em 1810 
a Inglaterra assenlioreou-se novamente desta ilha, que, 
restituitla a Franca pelo tratado de 1814, $6 lhe foi d e  
faclo entregue em 181 6. 

30s ineiados tlo seculo xrx a Guadalupa soffreu um golpe 
terrirel corn a aboliriio (Ia escravitlão. A p ioduc~So  do 
assucar, priiicipal riqueza da coloiiia, licoii reduziild em 
poucos anno.; a melacte e tlesilc ciilào a coloniâ ~ e g e l d  
riiima lrisle rnctliocritlaJe. 

.Ilu~.t~,~~c~o. - - \ \I,irLinica passoii eiri 1675 (Ia sujeigáo 
pouco aforluriada a duas compariliias para o tlominio do 
E.;tado. Depois tltl 171 3 a França, privatla (Ias suas colonias 
da  America do Norle, consagrou todos os seus disvellos as 



Antillias e especialmente á Yartinica, que prosperou muito, 
lorriando-se o mercado geral d c s ~ a s  ilhas. Os inglezes 
1ornai.am-a em 1762, reslituindo-a a França em 1763; 
conquistaram-a novamenle em 1 794,  conservando-a a16 
1802, e ein 1809. Por fim foi tleíiiiilivarnente reenlregue 
á França em 18 t 5 .  

hlarliriica soni.eu so uma crise lemporaria com a abo' 
licão tla est,ral-atura. Ao rabo de algiiris annos rcviveu e 
é Iioje a mais ~nl ioqa ,  intlul~iiarelmcnle, d e  lodas a s  colo- 
riias francezas na Aineitica. 

S. CI~~.istorvio. - Foi nesla ilha, como sabemos, que 
d'Knambuc se c.;tal)eleceu primeiro, lendo-se alliatlo com 
os inglezes, que na mesma occasião ahi liaviam tlesem- 
barcatlo, e culerniinado os Caraibas. Constiliiida uma Com- 
pariliia ein 1626. d'lliiambuc, como lainl)crn snl,cmos, 
rcgi'essou a S. CIiri.;iovâo, onde.se  rnaiitcve apcsai. dos 
alaqoes dos Iicspaiilioc~ P t l a ~  contendas dos inglezes, que 
allegavain os seu.; tlireilo.: d c  primeiros occupariles, visto 
terem t1csernl)arcado fia iiit:sma occasião que os francezes. 
Soh a liabil tlirecgao t l  Eriambuc a colonia prospei.oii muilo, 
Suritlarido-se umir I~elln citlatle e sendo gf.aiitlc a uriiào 
entre os colonos e eiilre elle. e os indigeiias, c.oriverlidos 
ao cliristianisrno. lloi.10, porkm, o liabil *overriador, a 
colonia tlcc'aliiii, ern v i r lu~ie  (10s erros da  Coiiil)aiiliia, que 
tlesprczara a.; c-ultiii,a.: alimenlicias, tle motlo q i ~ '  os liabi- 
taiites por vczcs qiiiisi snffriain fome, que nãi) tlispunha 
clos capilacs o (Ia mão tl'ol)rn. ncc.cs.;arios c cliic sU s e  
pi.eoccup;lva com o aurnerilo crcscenle dos seiis Iiicros. 

O coiiiniercio caliiu tlcpressa eni potler dos Iiollanclezes, 
mas a Cornpanliia olitere tlo governo a severa prohibiçáo 
do commercio corn cstrangciro.;. 15iii 1630 os liespanliocs 
tomaram esla iiiia, qucL cm breve lili, porém, i.eci~perada 
pelos francezes. Fui erilão i.corganizatla a compaiiliia, a 
quem foi concedido o monopolio d o  commercio por vinte 



annos, tomando ella a seu cargo a defeza da  colonia e o 
transporte para ella de  4:000 emigranles. Apesar disso, a 
agricultura e o commercio não progrediram nada. Em 
1664 os inglezes tentaram por (luas vezes tomar S. Chris- 
továo, nias não o coiiseguiram. Mais tarde foi a ilha occu- 
pada pelos inglezes, restiluitla h Franca pelo lralado d e  
Utrecht em 1713, e veiu emfim a ficar em poder dos in- 
glezes. 

S. Baitholo~~zcu. -Esla ilha foi occupatla por Poincy 
ein i(i'r8, a quem foi vcntlitla etn 1 (i53 pela Companhia 
das Intlias, vollantlo ein I G6i para o tlominio da  nova 
Companhia (Ias Intlias Occitleriiaes. Em 1784 foi ccrlida ;i 
Suecia, mas os liabilanles t,onservaram as suas sympalhias 
pela I'i-anca e a Siiecia pouco inleresse tinha na conse rva~ão  
dessa colonia, e m  virtude do que foi novamente cetlitla a 
Fransa e m  1877. 

S. .llu~tinho. - S. Marlinho foi lanil~ern occupada e mais 
tarde comprada por Poincy. Destlc 16 '18 a ilha ficou diri- 
tlitla entre os francczcs e os Iiollantlezrs. 

Orgu~zisacBo c.conomicn . - :l populaf ão (Ias .Anlillias 
tlesenvolveu-se~muitu mais ral)itlaineiile do que a tlo Ca- 
nada. Compreliciidia ella rcpicscrilanics de todas a s  classes 
sociacs. Em primeiro logar os nobres, filhos segundos arriii- 
nados ou coin um passado pouco favoravel, alios funccio- 
narius estab~lccitlo.; iio paii., fidalgos casatlos com as lintlas 
creoulas; e.;lc c~lcmcrito.comm~inicava a massa dos habi- 
tanles a sua rrici.gia e a sua aiitlacia. Ern srgiindo logar 
havia o clero, que (lava provas duma aclividatle notavel; 
muilos patlr(>s eram engcrilieiros, arcliitectos, meclianicos, 
cultivadores, coinmei.cian1c.i. Ilavia aintla a pequena bur- 
guezia priitlcrite e c1coiromic*a, composta (10s homens a 
quem a rotina (Ia rneli,opole pesava, pequefios commer- 
ciaiites oppiiiniilos pelai i~e.;lricçCes, pequenos capilalislas 
que  procuravam avolumar os seus rendimentos. Em ullimo 
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logar vinham os  brancos contractados, artiíices opprimidos 
pelas corporagões, criarlos tlespe litlos, camponezes que 
aspiravam a se r  proprietnrios; durante 148 annos, de  
1626 a 1'774, houve uma corrente constante tle emigrayáo 
dos portos francezes para a s  Antilhas. A tolerancia religiosa 
observada nessas ilhas permittiu lambem a immigração de  
alguns jiideus. Este conjuncto d e  diversos elemeiitos pro- 
duziu uma admiravel popu la~ão ;  assim, ao contrario do 
que succedeu nas colonias inglezas, todos os capitaes 
ernpregados nas Antilhas francezas provieram, não da  
inctropole, mas do trabalho e (Ias economias (10s colonos. 

Colberl, cornpreliendendo o alto valor das Antilhas, con- 
tribuiu inuito para a sua prosperidacle e especinlmenle 
para o progresso da cultura da  cailria de  assucar, intro- 
duzindo nellas o trafico dos escravos e creaiido uni con- 
selho d e  commercio, que a1)oliu varios impostos, reduziu 
os direitos sobre os geiici-os irnportados e m  [Transa, deu 
lerras aos pol~res, fez crnpreslimos aos cultivadores ,e 
protegeu-os contra os piratas. Uma das grandes vantagens, 
que  a s  Antillias francezas tinham sobre a s  colonias inglezas, 
e ra  a liberdade de  s e  refinar o ausucar lias proprias colo- 
nias, que só foi abolitla em Gns tlo seculo xvir. J1;is iieiri 
tudo era  perlèito rio rcgimen economico das Antilhas 11,aii 
cezas. As restiicções eslabelecidas e m  provcito (Ias Com- 
panhias moriopolistas. que riao bastaram a assegurar-lhes 
urn graiitle exilo, prejiitlicavam muito os colonos, cliegando 
a originar revoltas, que levaram a snppresqâo dríltiitiva 
dessas entidades em 1 ( i74 .  iIlern tle restriclo, o coiiiilicrcio 
e r a  inal dirigido pelas Cornpanliias, qiie nem sequer garan- 
tiam por vezes o abasleciinenlo aos colonos dos iiidispen- 
saveis geiieros alimeiiticio.;, i i i < i > ,  depois tla suppressão 
das Compariliias, o commercio ficou livre para Lodos os  
francezes. Foi lambem um erro  grave o exclusivo deuen- 
volvimento da  cultura do assucar, que levou a constiluição 



d e  latifundios, gerando o absenleismo dos proprietarios, e 
a falta de culluras alimenlicia$. O paclo colonial em todo 
o seu rigor tambem prejudicoli o desenvolvimento da 
induslria assucareira, tanto mais qiie e ra  prohibida a 
reexportarão de  assucar da  metropole e a producção (Ias 
colonias excetlia em muito as necessidades do consumo 
desta. 

Law resolveu habilniente alguns dos difiiceis problemas 
economicos, que  mais interessavam as  Antilhas. Este mi- 
nistro reduziu os impostos sobre os produclos coloniaes, 
perrnilliu a sua reexportação mediarile o pagamento duma 
pequena taxa, introduziu nas ilhas a cultura do cafe e clo 
algodão, facilitou a conce.;são tle terras aos irnmigranies 
e fez com que a melropole tomasse so1)i.e si grantles cn- 
cargos em provei10 (Ias suas possessões. Assim foi I~rilliarile 
nesla epoclia a prosperidatle das Antil tias fraricezas. qiie 
tinharn so111.t. a i  outras Antilhas a superioritlade tle tercin 
sido as ulliiiias a iniciareiri a sua exploraçào, o que repre- 
senta sempre para a s  fazendas uma apreciavel varilagcni. 

Os acontecimentos da  rerolução prejutlicarani niuilo as 
Antilhas francezas, qiie pertleram por largo tempo o seu 
unico mercado e foram tliealro de giierras e lucias cons- 
tanles; mellior foi a sorte dalyumas qiie cahiram em potler 
dos inglezes. Napoleao introtluziu na metropole a ciillilra 
da  bellerrava, que  veiu fazer uma terrivel concorrencia ao 
assucar colonial. Seguem-se enlão numerosas metlitlas 
iendentes a proteger os culiivarlores fi ancczes e a manter 
ao mcsrno tempo o rnonopolio colonial. Por fim em 186i 
foi conceditla a lil~crtlade economica cc~mplela as Anlilhas. 
G r a ~ a s  a csla medida as Antilhas teern rnellioratlo ullima- 
mente a sua siluafão, não se  entregantlo ja uniciimeiite á 
cullura tlo assucar e mulliplicantlo a s  suas trarisacyões 
com o estrangeiro. 

Para evitar que o cornmercio estrangeiro nestas illias 



se  tornasse predominante, estabeleceram-se tarifas diffe- 
rericiaes ein 188 i, por iniciativa tlc Pélix Falire, para os 
protluclos das colonias imporlados na metropc le c para os 
productos da metropnlc impoi tados nas colonias Iliirante 
muilo tempo estas colonias lrouxerani grandes encargos 
financeiros a França, inas ern 1900 tomaram se  meditla> 
tendeiiles a conseguir que eslas colonias pagaswrii com 
recursos proprios todas a s  suas despezas civis e dc  po- 
licia. 

Ainda que não estejam muilo prosperas, eslas coloiiias 
coiiservain airida graiides riquezas naturaes, unia popula- 
ção niiinerosa e urn movimento comrnercial irnporlante. O 
assiicar coritinoa a scr a principal prot luc~áo das Antillia. 
fraiicezas. 

O trnpco dos esc?.ncos. - A  inlrorlucyáo da c5uliiira d o  
assucar rias Anlillias fritiiceza* Irou\? como conseqiiencia 
necessaria a iinpoi tacio tle esc1 a\ci.. í i I ~ ~ i ~ ( ' r ~ t o  indispen- 
savel nas antigas fazeiitlas. hlas os colonos trataram sernpre 
bem os seus escravos, no seu proprio e bcrn eiiteritlitlo 
interesse, mobtrando-se nisso rnuito superiores aos inglezes. 
Durante o pi.irn~iro periodo da  revoliigão francma r t -  ao s e  
aboliu a cscravidáo, apenas se revogaram algiimas rnr>didas 
prolecloras rlo trafico. Alas rio armo 11 iim decrelo icbnli7ou 
d e  surpi eza essa iinporlaiile reforma. .4 Marliriica pei tcncia 
criiiio aos inglezes, mas na I;iiadalupa houve graves tlesor- 
tlcrii;, para reprimir as qiiaes se  recorreu a mediclas se- 
vei.issirnas, e os ntlzio% emancipados pralicaram as mais 
lerriveis deva~laçùes .  

Ern 1802 o Consulailo recoiilicccu a necessitlntle tle 
restdbeiecer a escravidão. A cliiesláo ficou pois sem solii- 
sáo e coino tal se  enconlrava do lei ri-iiiiar o agitado periotlo 
napoleoiiico. A Reslaui.ação, poicin, iiatla fez e o governo 
rlc jullio procurou apenas iiiellioi a r  a contliçào tlos escravos 
e facilitar a sua  manuinissão, ao rnesnio tempo que algumas 



leis iam alargando os seus direilos e preparando a transição 
para uma liberdade plena. Passy e o duque d e  Broglie ela- 
boraram irileressantes projectos para a trarisror~ilayão tlo 
1ral)allio s r  rvil em li.al~allio livrbe. Não foram, porkm, con- 
vcrlitlos ein I(bi e em 18 i$, graças a campanha de  Sclioel- 
cliei.. foi rlecietatla a emancipação tle lotios os escravos, 
simultariea e imrnetliata. Aos seriliores foi conceclida uma 
indemnização, para a repai.Lição e pagainerito (Ia qual s e  
levaiilararri militas tlifficultlatles. 

As t\iilillias soffreraiii toilas coin csla medida, mas ao 
passo que ria \lurliiiica sc: faziain accordos coin os escravos 
e se  iecoi.i.ia ao ,emprego tle iiiacliiiias, na Guatlalupa a 
ruina e r a  enorme, porque alii os escravos eram mais nial 
tratados e houve falta tle iiiicialiia lia atlopção de  novos 
processos d e  exploração. 

Recorreu-se então á immigração africana e asiatica, por 
ser  pequeno o nurnero d e  escravos que continiiaram a 
servir os seus senhores, os quaes, d e  reslo, quando elles 
o faziam, os maltratavam. O governo promoveu a immigisa- 
@o, principalmente d e  coolies, regulamentando-a. A imrni- 
gração tornou-se excessiva e os immigrantes eram fracos 
trabalhadores; o transporte e r a  caro, muitos coolies morriam 
ern viagem e caiisavam dilficiildades a colonia, porque a 
sua vida iniseravel Ilies perrnittia levarem comsigo, quando 
repalriatlos, a quasi totaliclade~dos seus ganhos, emíim, 
esta forma de  traballio obstava a introtlucção d e  processos 
mais aperfeiçoados lia agricultura. Os antigos senhores 
mostravam-se pois clescontentes com este regirnen e os 
antigos escravos protestavam contra a concorrencia feita 
pelos immigranles ao trabalho livre. Assim a immigração 
regulamentada foi proliibida na Mariinica e m  1885 e tem 
desapparecido, de  facto, gradualmente nas oulras ilhas. 

01.gccniza~do administrativa. - Como sabemos, a s  Anti- 
lhas francezas foram a principio feudo d e  Companhias rnono- 



polistas e ja sabemos tambem que a sua acção foi mal orien- 
tada e prejudicial a prosperidade das colonias. Extinctas 
as Companhias, as Antilhas ficaram dependentes do Alinis- 
lerio da Marinha e foram administradas por um governador 
e um intendente. 

No tempo de Law, alem do governador e do inlendente 
liavia na colonia um conselho, formado pelos principaes 
pruprielarios; os funccionarios recebiam ordenaclos fixos, 
estando sujeitos a uma rigorosa fiscalização c sendo severa- 
ineiile punidas as suas faltas. Os 'capiláes de navios, ao 
regressarem das coloiiias, eram sujeilos a um inquerito 
sobre a forma porque haviam sido tratados nos seus nego- 
cios, sobre o estado dos mercaclos e sobre o procedimenlo 
(10s agentes coloniaes. A adrniriistração colonial era supe- 
riormente dirigida pelo Coiisellio do Commercio, com- 
poslo de 24 membros, oficiaes da Corda e representantes 
das principaes cidades do reino. As taxas, em vigor nas 
colonias, eram moderadas e a leria distribuia-se gratuita- 
mente. 

Não se julgue, porem, que fosse modelar este regimen 
administrativo. O conselho de cornmercio era um corpo mais 
consultivo do que deliberativo; os consellios coloniaes tinham 
um caracter aristoci'atico e altribuições limitadas. A vida 
local é que estava directamente entregue aos colonos. Desde 
Luiz XVI aumentou a parlicipação dos colonos na adminis- 
tração, sendo instituidas assembleias coloniaes analogas as 
assembleias provinciaes da França. 

Modernamente estas colonias teem governadores civis, 
elegem representantes ao Parlamento nacional e varios 
funccionarios locaes, sendo o suffragio universal. A situação 
parece mesmo ser perigosamente liberal por se prestar 
facilmente a oppressão dos brancos pelos negros, mais 
numerosos. 

Apesar da preeminencia do clero, houve sempre nestas 



ilhas uma grande tolerancia religiosa. Contribuiu, sem 
duvida, para isso o caracter liberal e aventuroso da popu- 
lação e talvez urn serilimenlo tle gratidão, por ler siil!) uin 
judeu brazi1eii.0, Benjamim da Costa, o inlroductor da 
cullura da canna na Martinica. O cei.lo 6 que no lempo de 
Colbert, por instigação deste ministro, foi ja proclamada 
nestas ilhas a plena liberdade tle corisciencia. 

GUYANA. - A região da G~iyana, que já havia sido visitada 
por Chiiistovão Colon~bo em 14 ! )X ,  foi tle novo recoiihecitla 
em 1604 por -La RBvai.dièi.e, que alii fuiitlou o primeiro 
estabelecimento; duranle u.; 'to ariiios seguintes varias 
expediçoes de riormantlos sc! dii~igiiarn a estas paragens. 
Richelieu creou uma Cornpaiihia corri o irioriopolio do com- 
mercio da navegação nas i.egiões banliatlas pelo Orenoque 
e pelo Amazonas. O chefe da Conipariliia, Poncel (te Brétigriy, 
tyrannizando os colonos e Liostilizando os iridigenas, que o 
trucidaram, comprometleu o exilo (Ia einprcza. Fundou-se 
enlão uma nova Companhia itlrntica ;I anterior, a Companhia 
da França Eqiiinoxial; esta enviou uma expetiição sob um 
chefe incapaz, de Royville, que foi massacrado pelos seus 
companheiros, depois tle varias luctas com elles e com os 
indigenas. 

As Companhias por fim abandonaram estas regiões, cujos 
pontos mais hvoraveis foram occupailos pellos hollandezes; 
mais iriliabeis ainda aqui do que rias outras colonias, essas 
Cornpanliias linharn compromettido irremediavelmente pelos 
seus erros o futuro da colonia. As rnás contlisões climate- 
ricas da colonia exigiam com effeito a realização de grandes 
melliorarnentos inateriaes, que tornassem possivel o estabe- 
lecimento de europeus, porém, nada disso se fez. Por seu 
lado a Corda não comprehendeu o valor desta colonia, que, 
alem das suas riquezas mineiras, fornecia uma optima base 
para as hostilidades contra os hespanhoes, e os particularetj 



deram provas de  absoluta falta d e  iniciativa e d e  energia 
1ral)alliarloi.a. 

Assim, apesar (103 eeforgo.; tle alguns coinmerciantes de  
Roueri, a coloiiia não apresenlava progresso algum nos 
rneiados clo seculo xv~r, quantlo ja florescia o estabeleci- 
menlo vizinho dos liollandezes. Col1)ert em 1663 creou uma 
novti Compariliia monopolisla para a exploração tla Guyana, 
que, Iiahilmente dirigida por de  la Rarre, coriseguiii esta- 
Iieleccr-se no paiz e manter-se eni paz com os iridigenas, 
mas teve de  luctar com os seus vizinhos, visto a Hollanda 
estar entáo em guerra com a Vrariga; alerri (lesses, ein 1667, 
os iriçlezes coiiityaram lamhem a cubigar a Guyana frgnceza, 
tomaiitlo a citlatle d e  Cayenne, unidos 20s hollandezes, 
em 1668. 

Em l 6 7 G  a colonia voltou ao dominio directo da  CorÔa 
e em 1713 Luiz XIV comirielleu o grave er ro  rle ceder a 
Porlugal os seus direilos sobi-e o Arnazonas e o Rio Negro, 
limitaiido assirn a sua possessáo c lorrianrlo quasi impos- 
sivel a sua expansão 6 o seu progresso. .\ colonia estava 
então em plena decadeucia. Em 14G:j os inglezes occupararn 
toda a Guyana, iesliluindo-a, porem, a Pranga pelo suùse- 
quente tralado de  paz. Ctioiseul, para compensar a perda 
do Canadá, quiz fuiidar liri Guyaria um estabelecirnenlo 
importante. 1)ivitliu-a pois em feuclos hereditarios, repar- 
tidos pelos seus parenles, e enviou para ella 15:000 emi- 
grantes, quasi todos carnponezes da  Alsacia e da Lorena. 

c a serem A expedirão e r a  composta tle iridividuos apto- 
bons colorios e bem organizada militarmente, mas e ra  
dirigida por chefes incapazes e a sua parlida não foi prè- 
cedida tle nerilium esludo da  região, nem de qualquer 
entendimenlo com os colonos e as autoridades tla Giiyana; 
desembarcou a expedição em Kourou, ponto salubre, mas 
onde não havia casas nem armazens. Os immigrantes sem 
trabalho não conseguiram encontrar subsistencias no paiz, 



as provisões, que  levavam, adulteraram-se e logo sobre- 
vieram a fome e as epitlernias. A maior parle dos colonos 
morreu, alguns refugiaram-se nas illias chamadas do Salut 
e outros nas íloreslas do interior. A expedição rematou 
pois no mais horrivel desastre, com perdas importantes d e  
vidas e d e  dinheiro, e só serviu para desacredilar mais a 
colonia. 

No tempo de  Luiz X V I  a insliluição das assembleias colo- 
niaes despertou um grande enthusiasmo na colonia, que 
teve um habil governador Malouet. Este concebeu um 
iiotaveL.Trlano, moldado sobre as experiencias Seitas nas colo- 
riias viziiilias, para promover a prosperidade da  colonia, 
mas eslc plaiio não agradou aos espiritos rotineiros e ganan- 
ciosos c o governador foi tlestiluido. Succedeu-lhe Bessner, 
que se  envolveu em cliiincrica~ ir~iilalivas d e  colonização, 
veiido-as falhar completaiiierile. A revolução, abolindo ines- 
peradamente a escravalura, arruinou totalmente esta colo- 
riia. devaslada pelas violencias dos negros liberados, que 
coristituiani a maioria da  população. O Directorio deportou 
para a Guyaiia Billaul-Varennes, Collcl tl'lleil~ois, Picliegcu 
e oiili.as viclimas dos seus golpes de Eslado, iiào lomando 
prcc~;iucâo iienhuma para Ihes garantir a esislencia. Mor- 
rer;liii riiuilo.; tlcportados cm Konanama e Surnamory, 
acceiiluaiiclo a ma reputaçâu da  coloriia, que caliira em 
pleiia ariarcliia. 

A escravidão não tardou a ser restabelecida sob Napoleão, 
irias os inglezes alliaclos aos poituguezes tomaram ern 1809 
u (iuyaria, que ficou em poder dos pi.irneiros; em 181 '1 o 
trataclo de Paris estipulou a sua rrsliluição a França, que 
se elfectuou ein i 8 17. A Restauração fez uma riova tentativa 
dc colonização nas margens do rio Mana, quasi tào desas- 
ti-atla como a tle Kourou. A principio a colonia pareceu 
progretlir, mas o local era  insalubre, os emigrantes fracos 
e ignoranlcs cla cultura e entre elles e m  breve dominou a 
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embriaguez e a libertinagem. Dispersou-se então B colonia 
c formou-se outra com familias alsacianas, qiie subsistiu 
por alguin tempo grata.; a irnporlantes subsidias, suppri- 
midos os  quaes a coloiiia decaliiu miseravelmente. A coloriia 
f h a  clirigida por uma freira Madame Jahouvey; extincla 
ella, em 1831, a enei+gica senhora reuniu e dirigiu por 
alguns annos 500 escravos iilaiiiimittidos, que fundaram a 
actual cidade d e  Maria. 

A brusca abolição da  esci.avatura em 1848 feriu esta 
coloriia diim golpe, ainda linje ri50 curado. Recentemente 
foi (lecidida uma vellia questão de  delirnitaçáo de  h r i t e i r a s  
entre a Fransa e a Hollanda, tendo sitlo a sentença do 
arbitro, o Imperador da Russia, abertamente favoravel a 
Ilollanda. 

Organizap5o economica. - 0 regimen usado para a s  
concessões de terrenos foi uma das causas do irisuccesso 
da  colonização franceza na Guyaria. O Eetatlo coricedia 
provisoriamente e sem limites precisos grantles exterisões 
d e  terreno; a falta de  seguranya para a proprietlade, que 
d'ahi resultava, a extensão esaggeratla dos domiriios, o 
favoritismo da  adininistração e as contlisões, que ella se  
julgava autorizada a irnpôr aos colorios e que visavam a 
desvia-los das culturas alimeriticias, produziram a ruina 
agricola da Gugaiia. Apesar (Ias suas coritlições favoraveis, 
a coloriia produzia poucos geiieros de  exportayão e carecia 
absolutainente dos necessarius para o consuirio (10s seus 
tiahitariles. hlais tartle Alalouet cornprehendeu a necessi(lade 
d e  substituir a este regimeri o da venda das terras, mas 
não foi atleiitlida a sua proposta. Este Iiabil adminislratlor 
conseguiu loclavia attraliir os colonos para as terras baixas, 
muito ferleis e coni agua crn abundaricia, onde desde eritão 
s e  tem concentrado a cultiira. 

No seculo XVIII tlesenvolveu-se ljastante na Guyana a 
cultura da canoa de  assucar, que altingiu o seu apogeu 



em 1837; depois disso decahiu e hoje e insignificante. 
Tainbem s e  iiiiciaram no seculo xvrrr coin bastante successo 
a s  culturas do café e das especiarias, hoje tambem e m  
decadencia. Aclualmetile predominam na colonia as culluras 
alimenticias e a exploração das, florestas, riquissimas em 
madeiras preciosas. 

Durante os seculos XVII e xvrrr correu riesla colonia a 
lencla cla existencia no seu irilerior dum  pai^ assorri1)rosa- 
merilc rico em minas de  ouro, a que se  chamou o Eldorado. 
Ein 17") foi atk enviada uma expetlição em procura deste 
paiz! Se esta lentaliva s e  mallogrou, em compensação 
tlescobriram-se minas d e  prata ein 1'700 e d e  pedras pre- 
ciosas e m  1798, que todavia 1150 foram cxploratlas. O ouro 
foi eiicoritratlo nos principias tlo seculo xrx e, depois d e  
varias Lentalivas irifrucliferas, organizou-se uma Companliia 
eiri 1856, que iniciou a sua exploração regular. tZ producção 
teni aurnenlatlo sempre, o que da esperanças dum proximo 
tlesenvolvimerilo desta colonia. 

O clima da Guyana goza duma leri.ivel fama, que muito 
tem contribuido para a ruina da  sua colonização. fi cerlo 
que o clinia é inuilo quente e liumido, especialmenle 
iialgumas localidades, nias não 6 muilo peior do que os 
tleinaii: climas lropicaes, letn melliorado ja bastante com 
os ~rul~all ios elTecluailos e decerlo conlinuari a melhorar. 

O 1 1 ~ 1 p c o  dos escluvos. - A  imporlação de  escravos negros 
iiiiciuu-se na Guyaiia no seculo xvrr. 

As iiietlitlas abulicioiiistas tle 1848 provocaram uma viva 
agitação ria coloiiia, abandonando todos os negros o trabalho. 
O governo teve tle inlervir para evitar uina ruina agricola 
completa; orgariizou-se então um syslcrria de  associação 
entre proprietarios e libertos, erri 1)rel.e substituido pelo 
siinples salnriatlo. hlas os anligos senhores conseguiram 
aiiida sujeitar os libertos a irijiistificatlas rcstricções. Moder- 
na~nerile tciii desapparecido a hostilidade entre as duas 



raças, que  vivem e m  boas relações e cujos cruzamentos 
são frequenles. 

O~'~yc&r~izn@~ ctdmi~crsl~ ~rl lucr.  -- .\ Guyana foi a principio 
explorada por Companliias e com pouca felicidade, como 
sabemos. Com efi'eilo, a colonização (Ia Guyana carecia da  
realização de  rnuitos e custosos trabalhos publicos, que  
só colonos dotados dunia larga intlependencia poderiam 
realizar. As Compariliias na Guyana foram parlicularmenle 
incapazes fia sua adininistrah:ão, mal servidas pelos seus 
agentes e oppressoras; os colonos, sob este regimeri e não 
se  ailminislrando a si proprios, não se  podiam associar 
nerri usar da larga inicialiva precisa para a realização dos 
melhorarnentos materiaes necessarios. 

Sol) a atlininistração da Coroa liavia na colonia um gover- 
nador e um conselho, substituido sob Luiz XVI por-uma 
assembleia colonial. Desde a Revolução, foi dada a Guyana 
representação no Parlamento metropolitano. Sob a Restaura- 
ção e o governo de i 8:io a colonia leve um conselho electivo 
e delegados. A Revolução cle 1848 concedeu a colonia os 
consellios geraes e a representação no Parlamento. 

Mais tarde, porkm, houve apenas um governador e um 
consellio, composlo de  funccionarios e tle colonos, nonieados 
pelo governatloi.. Em Cayeniia l i a ~ i a  uin conseltio municipal 
nomeqilo pelo goverlio e os clislriclos eiarn tliscricioriaria- 
mente governatlos por comrnissarios, com attribuiçóes civis 
e jutliciaes. Os goverriaclores, em geral militares, que s6 s e  
tlemoravam na colonia dois ou trcs aiinos, tiriliam attribui- 
ções exhorbitantea. como, por exemplo, a cle alterar livre- 
mente o regirnen liibulaiio cla colonia. Alem disso não 
liavia imprensa ria coloiiia e o direito tle petição não e ra  
admittido. Paceis são de  çalculai. as consequencias deste 
regimen ! 

1)e i 870 em íleante foi-se transformando a administração. 
Nesse anno creou-se um conselho eleito pelos colonos, mas  



sb com attribuições consultivas. Em i 878 siibrliluiu-re esle 
conselho por um conselho geral, analogo ao das restantes 
colonias; e m  1879 foram inslituidas dez municipalidades 
e em 1882 creou-se uma commissão colonial eleita pelo 
conselho geral. Desde i879 foi d e  novo reconhecido a 
colonia o tiireito tlc eleger um deputado. 

.I co1oniracc)o penal. - Em 1853 foi facultada aos con- 
tlernriados a trabalhos forçados a deportag,ãq para a Guyaiia, 
que s e  loi.nou obrigatcjria em 1854. As consequencias desta 
medida forani pei.niciosissimas, porque não foi acornpanliada 
d e  iieriliunias outras tendentes a melhorar a condição dos 
criiniiiosos e a afasta-los da  reslanle população. Só depois 
de 18(i0 se altendeu a isso, inslallarido os coiidemnados 
em locali(larles reservadas e sujeitaiirlo-os a um regime11 
especial. Eiii 1864 a depor l a~ão  para a Guyana foi reser- 
vada sórnenlc aos criminosos negros e arabes, attendendo 
a fraca resisleiicia dos europeus a esse clima rnorliiero, 
mas  foi reslabelecitla para certos condemnados europeus 
em 1887. 

ARGELIA. - A Argelia foi, desde remotos tempos, um 
niiilio d e  piratas e coi.sarios, que, tlispoiidv duma forle 
riiarinha, apresavam inuilos navios e friziarri niuilos captivos, 
iiispirando prol'iiritlo Lei ror a todas as i i a ~ õ e s  iiictliterraiieas, 
que em vão os terilai-am vcnccr. Ilesde o scculo xiir os 
fi,aiicezes inaiiliveran~ relaçòes coni o.; Iiabilarites tle lZrgcl, 
ptx iritcrriieclio tlus inenibros das oitlelis i,t:ligiosah, cliie 
Iiaviaril sido cspccialrnente inslituidas para proc~etlerem ao 
resgate dos caplivos christãos. Francisco I Sez urn lralatlo 
tle tregua 1crnporai.ia com o l e r r i v ~ l  Barba-Roxa, que o 
ausiliuii lia sua lucla contra Carlos V c Ilie gai,anliu a segu- 
raiiga (Ias suas costas e dos seus navios; os coriirnercianles 
aproveitaram-se tlesla amenitlatle cle relarõcs, fuiitlando um 
enlreposto commercial cliarnaclo Baslion d e  França. 'Em 

I 



1606 a Companhia franceza d'8frica corisaguiii lambem 
estabelecer uma feitoria no Cabo Negro. 

Mas e m  breve os piratas barl~arescos recomeçaram a 
atacar os navios dos francezes, que depois de iri35 deci- 
diram empregar medidas violeritas cont,ra elles. Alas a 
fraqueza da rnarinlia fi-anceza obrigou a seguir d c  1635 a 
1690 tima. politica tit!silarite, erri qut: as Iioslilitlades alter- 
navam coin a s  negociações. I'rosegiiia no erilretarilo activa- 
vameiite o resgate de captivos, tlirigido por S. Vicenle de  
Paula e subsitliatlo pelas ordens religiosas e pela aristo- 
cracia. Luiz SIV mantlou em 1684 Duquesne e ein 1687 
Tourville fazerem demonstrações riavaes nas aguas arge- 
linas, em consequencia tlas quaes foram assignados Iratados 
com irnporlantes estipulaçóeu em favor cios caplivos, tarilo 
nacionaes como eslrangciios. entlio muil.o numerosos. De- 
pois ilo tratado de 1881) subsistiu iima pai. relativa entre a 
França e a Argelia até 1830. 

A conquista da  Argelia nesse atino foi t1elei~miiia~l;i pela 
necessidacle tle restaiirar a anliga piaiiili~z;l colonial tla 
Fr.ariça c pela vaiilagem tle fazer diviri,são as difficultlatles 
polilicas inlernas por ~iicio tle iiovas glorias mililares. d 
Argelia foi por niuilo teiir po uma cicola tle ctlucação rriilitai., 
mas 6 cerlo que Ca.rlos S tlcsc,jou tarnlierri fixar a i.n[:;l 

franceza ria Africa c10 Kvrlc c crear para alem tlo hletlitctr- 
raneo uma França iiova. 

Os aconleciriieiilos, que levaram a occiipayiici da Argelia, 
iniciaram-se crii 1793. Nesse aniio o governo francex con- 
traclou corn tlois judciis aul.orizados pelo br:g, o forneci- 
mento tle subsislericias para o seu exarcito. Duiarile vinte 
annos I io i i~e  contes la~ão de  parte a pai-le rias liquidah.óes 
referentes a esse forriecimerilo. Em 1 SI !I convencionou-se 
finalrnenle que o go\.erno francez deveria pagar 1.400:000 
libras tim doze prestações aiiriiiaes, de  18'20 em deanle. Mas 
appareceram então uns negocianles d e    ar se lha, exigindo 



o pagamento duma divida dos argelinos d e  50:000 libras; em 
vista disso a França pagou 900:000 libras aos negociantes 
arabes e intlemnizoii directamente os seus subditos. O bcy 
irritou-se corri esta falta d e  cumprirnerilo do que liavia sido 
convencioriarlo e crn 1827 teve uina allercasão com o repre- 
sentante ila Pranyn, aggredindo-o. 

As relafões diplomaticas entre os dois Eslados rompe- 
ram-se immediatarnente e uma esquadra franceza bloqueou 
Argel. 

I)as>atlo a l a m  tempo, o bey declarou guerra á França, 
que se tlecitliu a proceder energicarnerite. Foi enviada uma  
esquadra tle 10'1 navios e urn exercilo de  40:000 liomcns, 
commaritlados pelo almii.aiile IJuperrtS e pelo conde d e  
IJourinoiil. 0 s  fraiicezes desernbaicaram, bateram os arabes 
crn Staoueli e tomaram Argel c a siia fortaleza no dia 5 
tlc jullio de 1830. Poslo i>to proscqiiiu a conquista: os 
francezes occuparam Oran em 183 I ,  ,i cidadella de  Hône 
em 183-2, Mostaganerri ern 1833, Tlemcen ern 1836, mas  
foram repcllitlos ein Conslanlina em 1836; o bey d e  Cons- 
tariliiia foi, porem, vencido logo 110 anno seguiiite. Nesse 
anno de  1837 concliiiu-se o tratado tla Tdfiia coin o ernir 
Abd-el-Katler, qiie reroriliecia aos fiaiicezrs a posse de 
Uraii, ilrzcu, Mo.;lacarieiii, Jlaziigi~aii. ~\i,gcl, Boiigie, Done, 
isto 6 ,  :(, i10 liiloral. 'i [)a/. foi pouco tluratloiira, s~l~ .gindo 
logo cnlre os geneiacs f rance~cs  c o erriir tlissc.nlimeritos 
graves e coiileiitlas. Ein hre\-e, .ll)tl-el-Katlcr tienunciou o 
tralado e declarou a gueria.  IIm 1830 iis siias tropas 
raliiram rle rcperilr: s o l ~ i e  as terras o('cupatliis ~)c los  colorios 

pc'las lril~ii.: sujeitas, inalaritlo os e Idlaiitlo o \  w u s  campos, 
apesar (Ia sua energica defeza. Isolatios c S(IIII  iiii~ilio do 
cxercilo fi-ariccz. pouco numeroso, os colo1105 >iircurnbiram 
iriortos ou capli\ros, e lodo o paiz, percoriitlo pelas Iiortlas 
cle Abtl-el-kacler, caliiu ria mais piofuiitlu e dosoladora 
miseria. 



O exercilo francez, successivarnente elevatlo a C,O:000 
e a 100:OOO liomens, entrou logo em campanha, tomando 
Chercliell, Medeali e .\lillianali em 1840 e em 1842, apesar 
d e  s e  ter revoltado tambem a provincia de Oran, terminava 
a submissão do Tell, occupantlo Tlemcen, Mascara, Tebessa 
e expulsaiido os salteadores, que infestavam o Sahel dlAlger 
e a Mitidja. Ern 1846, iiiicianrlo a occupagão do Sahara, 
os i'railcezt~s toinavam Biskra, depois tle terem guarnecitlo 
tle postos fortificados a região montarihosa e os altos pla- 
naltos, e tlerrotavam erii Isly os marrirquinos, que  vinham 
em auxilio ci'hhd-el-Kader. Este caliiu em i 847  em poder 
dos francezes, iniciando-se entáo a pacificação c a roloni- 
zação. 

Todavia ainda não estava terminada a conquista. Os 
francezes occuparam Zaatcha em 1849, 1,aghouat em 1852 
e em 1856 iniciaram .a coriqiiista da  Kal)ylia, terrriiriada 
no aiino seguinle. Em 1871 rctvollarain-se os indigenas de 
Constariliria e de  Alger, trucidando os colonos, mas a 
revolta foi reprimida, conriscando-se a s  terras aos indigc3- 
nas ; e m  1881 Iioiive uma nova revolta no sul da provint*i:i 
de  Oran Por ultimo, os francezes assenhorearam-se do 
W'zab ein 1882 e tlo Saliara argelino eiii I HHT) .  submis- 
são rnatei.ial estava pois lerrniriatla, mas aiiiila Iioje o não 
esta a coiiquista iiit~~llcctual e moral (10s iiitiigeiias. 

Com etreito, náo se  pode coinpai.ar a tlifficulilarle tlo 
eslabelecimerito iio.s fi.aricezes na Argelia com a dos esta- 
belerimeiilos tloh ii i : l ta / t> .  ria Ainei.ic*ii tlo Norte, tlos hes- 
panlioes na America tlo Si11 ou tlos 1)ortiigueLcs no Brazil. 
A Argelia fora conquistatla violentaincrite pelo Eslatlo, sem ' 
que houvesse ou tivesse Iiavirlo unia invasão esponlanea 
d e  fraricczes; e ra  Iialiilada por uiii povo iiuineroso e civi- 
lizado, tliic ja liavia tloiniriado partc tla Kuropa, que sempre 
fora parlicularmente rebelde a iiifluencia europeia e que 
mantinlia instiluições, como a polygamia e a propriedade 



collectiva, oppostas ao espirito da  civilização moderna;  
tinha uma religião poderosamente organizada e domina- 
dora, naturalmente conservadora e hostil aos europeus; a 
sua vida familiar e o seu regimen predial contrariavam a 
iiitroducção no seu seio cle elementos estranhos; todo o 
solo estava poosuido, cultivado. Facilmente se  avaliam 
pois os ol)slaculos, que se  deparariam para o estabeleci- 
niciilo (Ia rasa europeia e para a sua liarrnonica conviven- 
cia corn os iiitligenas cla regiao. .\ obra era  grandiosa e 
deu logar a longas hesitações por parte dos governantes 
francezes, ora prevalecia a administração civil, ora o re- 
ginien mililar; segundo uns deviam-se afastar os iiidigenas 
(Ias leirau occupadas pelos francezes, segunilo outros 
deviam-se irnpedir a s  r e l a ~ õ e s  enlre uns e outros e Iinvia 
airitla quem advogasse a fusão das duas raças. Os primeiros 
colonos fraiicezes luctaram, é cerlo, com graves obstaculos, 
mas a obra hoje ia realizada 6 digna d e  admiração! 

Organi;n$(70 economica. - A população europeia na Ar- 
gelia é ainda hoje pouco numerosa, apenas urn europeu 
ern sete iiitligenas, e de~envo l \~e - se  inuito menos rapitla- 
mente tio que a pcipula~ão indigena ou mahomelana. Alas 
o que loilia a situaçáo mais grave aiiitla para a Franca é 
quc da popula~ão europeia só uma parte ielativainente 
pequeria, ao totlo cerca de  300:OOO pessoas, é constituida 
pelos seus riacionaes. .4 proporção dos hespanhoes, malte- 
zes e ilaliaiios ria popula~ão europeia é enorme, tanto nas 
cidatles já rniiilo povoatlac, como nos campos; se hoje o 
riiiniero tios Sraiicezes é superior ao das ouli,as riacionali- 
tlades, talvez riâo o scjn sempre, porque a população estran- 
$(>ira crescc mais rapiiiamente do que a riacional. A falla 
de  francezes ria iltyelia resulta da  fraca natalidade desse 
poro, (Ia siia lieqiicrii~ propeiisão para emigrar, tlo regimeq 
rnilitar violerito, que a16 lia pouco tern domiriado essa 
colonia, e tlo i i i s u c c e ~ : ~  de rnuitos dos que a ella se  diri- 
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girain ; de reslo, a abundancia da  população indigena, que  
coiicòrre corn os traballiadores europeus, sí, lorna vanta- 
josa a immigração na .4rgelia para os pequenos capilalistas. 
A grande mortalitlarle tambem tem dizimado a população 
europeia, mas esse faclor leiri s e  já attenuado muito e 
tende a desapparecer. Nole-se, porhrn, que o goveriio fran- 
cez lem promovido cuidadosamenle a emigrarão para a 
Argelia, impondo-se ale, com esse fim, sacrificios talvez 
desproporcionados. É que, com elreito, se  os francezes, 
mesrno em pequeno iiuriiero, poderiam explorar vantajosa- 
rnenie a Algeria, tlatla a sua  facilidade para s e  fundirem 
com as raças indigenas, a a1)uridaiite immigração dos 
estrangeiros torna o problema gravissimo. 

A França luctou com grandes d i~cul t1ades  tambem para 
conceder terras aos colonos, pois que apenas dispunha 
das anligas propriedades do Bey; tudo o mais perlencia 
ás tribus e iiáo podia ser atlquirido, visto não ser  objecto 
tle pi'opriedatle iritlivitlual ; a Frarisa conseguiu todavia 
ericoiitrar urna soluyão, vanlajora 1)ai.a o h  colonos e não 
prejiidicial para o- intligenas. De rc.;to, i1 tcira valia pouco; 
apenas o Tell e ra  cultivavel e este estava tl(lvaslado, clieio 
tle pantaiios c t lc inatto. Sào dtlrnira, pois, que ainda 
actualmerile a agriculliii-a c.steja pouco deeel~\olvida;  a 
sripcrficie das terras ciillicratlas é muito pc1rjiieiid e ainda 
a sua rnaior parte é esploratlu pclos iniligc~iid.; e nno pelos 
colonos. 

O commcrcio, pclo contrario, ( h  rniiilo iiiiporlarite e tem 
progrerlido rapitfairieiilc~. A Praiira tcrii feito o coiitinua 
fazendo grandes sacrifícios por Psla  c-oloiiia, cujos orça- 
mentos accusam >eInpre d(~fic.its; gra~ ide  parle desses 
capilae. metropolitaiios tem sitlo litiliriente empregado em 
mellioi~amentos materiaei e c111 promover a elevação intel- 
lectual dos liabilantes, garaiitinrlo assim um futuro mais 
prospero a colonia. 



Na colonização da  Argelia pndem-se distinguir tres plia- 
ses successivas, a saber :  

1 .a phase. -Ate 1860 vigora um regimen militar severo 
e que  adopta uma cruel politica para com os indigenas 
lioslis; por seu lado, os primeiros colonos desenvolvem 
na Iiicta com os multiplos obstaculos, que  se  Ihes deparam, 
uma coragem e uma energia admiraveis. Kos arretlores 
de  Argel e nas plaiiicies da Alitidja, os colorios, sem subsi- 
dios nem auxilio do g o ~ c i n o ,  inoritaram as suas explora- 

w a r n  çoes agricolas, construindo, tlrenantlo, saneando; sur,' 
assim numerosas aldeias e povoayões. A afii.icullura flores- 
cia então e eram cordeaes as relayões com os iricligerias. 
A revolta de  Abtl-el-Kader veiu destruir lotla esta prospe- 
ridade, como ja vimos. 

2." phase. - Suffocarla a revolta tle Ahd-el-Kader e ter- 
minada a occiipação tla Argelia, inaugurou-se o systema 
da  colonizagâo oficial, em qiie o governo dislribiiia os 
terrenos e lixava a situação das futuras aldeias. O Estatlo 
gastou riesta empreza avultadas sornmas e não se poupou 
a esforços para altraliir colonos, mas muitos morreram ou 
reclamarani a sua repalriação. Por defeilos tle orgariizasão 
a maior parte tlos ensaios de  colonizaçào oficial foram 
tristemeiite desastrosos e os colonos muilo sofTi.erarn com 
a insalubritlade das lerras, oritle os fixavam, e com a 
liostilidade dos indigenas. Na a r l m i n i ~ t r a ~ á o  iniciou se de  
1860 a i 870 a creasào nalguiis perito:, t l u i i i  i.cgiriic~i r i \  il, 
em substituiyão tlo anterior regimeri militar. 

3.a pliase. - A  colonizayão livre c*ocl\istiu sernpre e 
coexiste ainda com a colonização ollirial ; os colorios livres 
fixaram-se lias cidarles ou nos tbaailioç, oritle restauraram 
os  seus aritigos predios e quiiilas, rriaiitcritlo boas relaçóes 
com os intligefias e attraliindo t l t  França novos imrni- 
granles. Foi a colonização livre que repovoou as altleias, 
restaurou as explorasòes ruraes e se  substituiu quasi em 



absoluto aos immigranles officiaes. 1)epois de 1870 a 
atlmiriislraçiio rnilitai Licuu liinilada as regiões do Satiara; 
todo o restante territorio teve uma adininistração civil 
regular e começou a prevalecer a tentlencia, que leva a 
considerar a Argelia, não como uma colonia, [nas como 
uma parte iiitegrante da metropole. 

01-ganiza@o crdminist~.atiz.a. -A atlmiriihtra$áo da Arge- 
lia lem enfermado de alguns graves tlefeitos. Em prinieiro 
logar, tem variado muito a sua organização, consoante a 
orieiilasão tle mornento, que prevalece nas relações com 
os intligenas, e em virtude do insuccesso de medidas mal 
estutlatlas e applicadas. Os abusos, designadamente na- 
questao tla immigrafão, tcem sido frequenles; o Eslado 
tein afdsiado os iminigrdntes da colonia, em vez de os 
atlraliir para ella, como pretende. 

A equiparayão da Argelia a um departamento francez 
determina uma reslricta limilação nas altribuições dos 
povernatlores, excessivamente subordi~iados aos ministros. 
A opposiâão entre as tendencias dernocratico-parlamentares, 
que levam a alargar os potleres minisleriaes para facilitarem 
a sua Gscalização, e os factos, que exigem nas sociedades 
riovas uin govei.no foile e vigoi oso, r \  itlenccia-se diim 
modo parlicular na Argelia; ja Ferry dizia I I I I I ~  o coiiflicto 
era ile regra rios negocios argelinos. A hrgelia 6 equipa- 
rada a um deparlamenlo da metropole e esla sujeila como 
estes ao respectivo h!inisterio do Interior. 

Politiça indigenn. - Pode-se dizer realizada Iioje a paci- 
ficasáo tlos quatro milhões tle habilarites da Argelia, tão 
corajosos e difficeis de ilomiiiar. \essa grande obra l~ouve 
muitas incertezas e grave3 erim. Por muito tempo se 
prclen(1eii equiparar pela assiiiiilaçáo os iiitligeiias aos 
francezes, tão dilferenles delles sol) tantos pontos tle visla; 
modernamente comprelienileu-se a neccssidatle de conciliar 
as sympathias dos iridigenas, respeitando os seus costunles 



e a sua civilização. Reconlieceu-se, com effeito, que s6 uma 
politica benevola podia coiisolitlar o dominio (Ia França 
sobre essa numerosa populafão, qiie o colono t i i a  o pri- 
meiro interessarlo na prosperiilatle clos intligciias e que a 
questão (Ia polilica indigena na Argelia era imporlantissirna, 
pela repercus~do que potlia ter sobre lotlas as popiilações 
rlos vaslissiriios tlominios francezes ria Africa Occidenlal. 
Hoje prt?tlornina a politica tle associarão, liabilrnerile pra- 
licatla por adrniiiistradores e~niiieiilcs como Lafcrrièrc e 
Joiiiiart e que se concretiza já actualmente em varias e 
interessantes providencias. 

E: certo, porém, que o intligeiia argelino não está aintla 
coiive~iieiilemenle educado; (cri1 i rtu3bido os benelicios da 
ci~ilização, mas não lhe tcleiii sido impostos devidamente 
os eiicargos corrrsporiileiites. Assim 6 que o lrabalho dos 
intligenas não esla aintla convenientemente organizado e 
regulaclo ria Argelia. 

i\ irisuficicncia tla ;icSs;io civilizada exercitla pelos fran- 
cezes paterileia-se na alta tasa de criminalidade indigena 
na Argelia, tlevitia ao odio ao colono, mas tambem em 
grande parte a rniseria. De reslo, o contacto com os 
europeus tem tido muilas vezes um eíTeilo desfavoravel, 
deslruindo a sobriedade e a seriedade dos indigenas. 

C7itica. --Ao aiialysarmos a obra (Ia França na Argelia, 
um dos resullados, que mais fakoravel impressâo causa, 
refere-se ao tleseiivolvimenlo da populafão. Esta, com 
effeito, era pouco superior a dois millifies ern 1830 e ele- 
vava-se a ?t.'i3!).5,5(i pessoas em 1901. Assim o aumento 
(Ia populaçào i: superior ao aumento das populações euro- 
peias, mais favorecidas sob este ponto de visla, como as 
(Ia Alleiriaritia e da Uelgira, e é cerlo que as populações 
musulrnanas accusam, em geral, fraca tendenria para se 
acrescerem. A irnrnigração de europeus 1150 é muito in- 
tensa, mas pode-se considerar sufficiente, dada a densidade 



da população indigena; as taxas de mortalidade e de 
~iatali(laile são tanibein satisfaclorias. Por scu lado o com- 
mercio ceiiliililicou sob o domiriio franwz, passando de 
sele ou oito inilhões de francos, sob a tlomi~iaçáo turca, a 
640 milhões eiii 1904. Emlirn o espectaculo dos melhora- 
mentos rnateriaes realizados pelos francezes na Argelia 
náo pode deixar tle causar arliiiiraçâo a toclos. 

Alas algiimas sombras offusi.ain esle brilhaiile quadro. 
Já sabemos quanto 6 reduzitlo o numero de francezes 
íixaclos na Argelia e quantos ericargos financeiros tem 
trazido a riietropole esta colonia, que esla longe ainda de 
potler satisfazer sb por si a todas as suas despezas. Por 
isso muilos atiirmam que as quantiosas sornmas gastas na 
Argclia teriam sido mais utilmente empregadas na metro- 
pole ! 1)emais airida hojc a influencia franceza penetra 
pouco no interior, as suas conquistas são modestas e 
pouco seguras, o odio do iritligena ainda não desappare- 
ceu e a retirada do exercito fraiicez, rnesmo na actualidade, 
seria provavelmente seguida duma revolta geral. . 

A França tem piocetlido errorieamenle, querendo alargar 
sempre os seus tlominios, e estabelecendo para isso dis- 
pendiosas estaçòes, em vez tle applicar todos os seus 
esforços a valorização ecoiioniitna (Ia regiáo. A conquista 
dos oasis do Toiial fui  irngoslu por rnzc?es politicas ou 
eslralegic.as, iião por iiioli\os ecoiioniico~. A França lam- 
bem terri sido inal sci.vid;~ pelos seus funccioiiarios, por 
ter clescuraclo culposarnente a sua preparaçáo e instrucção. 

TUNISIA -A Tunisia foi lambem um covil de piratas 
nos antigos tempos, cornquanlo mantivesse sempre com a 
Europa e em especial com a Fraiiça inelhores relações do 
que a Argelia. Luiz XIV acccrituou a sua preponderancia 
ria regiáo, concluindo tratados com o bey, e novos tratados 
foram concluidos em 1802 e 1830. Em 1863 Napoleão I11 



propoz a Victor Manuel a partilha tla Tunisia; o rei de 
Italia acceilou a proposta, mas não clicgou a pô-la em 
execusão pela opposição dos seus rniiiistros. Nos meiados 
tlo seculo xrx lançaram-se os beys tie 'i'unis em fausluosas 
tlespezas, c.oiiti~;iliindo alguns ernprestimos na Europa. A 
sua ma a:liniriisLração, entrecortatla cle revoltas, levou em 
1869 a creação duma commissão financeira e dum comitt? 
tle inspecção, em que entravam I'rancezes, italiarios e 
tuiiiiiarios e que dirigia superiorinente a aclrninislração 
financeira de Tunis. 

Esta liitela linanceira provocou em 1881 uma revolta 
eiii Sfax, fomentada, segundo parece, pelo proprio bey, no 
intuito dc se libertar da ingerericia eslr.arigeira. A França, 
cuja irifluencia no paiz era preponderanle desde a conquista 
da Argelia, foi incumbida pclas outras potencias de suffocar 
a revolta e de occupar niilitarrnente a Ilegeiicia. Cumprindo 
(.slth iriaiitlato, a França impoz a sua suzerania ao bey no 
niesiiio anno pelo tratado do Barclo. Este tratado, coiriludo, 
não fallava em prolectorado e aperias reconhecia a França 
o direito de occupar rriilitar~neiile o paiz e de o representar 
nas relações exteriores. 

Pacificado o paiz e tendo-se relirado as tropas francezas, 
no firn de 1881, espalhou-se entre os iiidigenas o boato de 
que essa reliratla havia sido imposla por um ullimalurn do 
sultào, que ia rnantlar um grande cxercilo em soccorro da 
Turiisia. 'Taiilo baslou para que uma revolla rebentasse em 
Sfax e se alargasse até Gabes, ao Arad e ao Djerid. Iiiime- 
dialamente a esquadra franceza bombardeou e tomou Sfax e 
successivamenle foram occupatlas Sousse, Lljerba e Gabes; 
por ultimo tres columnas, vindo uma de Tiiuis (general 
Logerot), outra de Tebessa (general Forgemol) e outra de 
Sousse, convergiram sobre a cidade santa de Kerouan, 
que capitulou em fins de setembro de 1881. 

Carnbon foi logo nomeado residente francez em Tunis e 



conclufu em 1883 uma nova convenção cim o bey, em que 
este se compromctlia a efl'ectuar as reformas administra- 
tivas, judiciarias e financeiras, intlicaùas pela França, a não 
contraliir nenhum eniprestimo sem autorização do governo 
iraucez e a entregar, em certo rnodo, aos françezes a 
tutela da sua administração financeira. A intervenção fran- 
ceza em Tunis e os meios de a ekc tuar  foram regulados 
por decretos de 1884 e 1886. Poslo islo a França tratou 
de libertar a Tunisia das servidóes internacionaes, de ordem 
financeira, judiciaria e commercial, que sobre ella pezavam, 
e pela sua longa duração o proteclorado foi-se gradualmente 
transformando, tle faclo, nuina verdadeira colonia franceza. 

O~.ganiza@o economica. - A  principal difficuldade, com 
que .a Franga lucta na colonização tla Tunisia, 6 a escassez 
dos seus immigrantes riacionaes em confronto com os immi- 
grantes italianos, muito numerosos. Estes ultiiiios presi.am 
grandes serviços á colonizagão, mas a presença de 75:490 
italianos (em 1901) nunia coloiiia frariceza, em que lia 
apenas 24::301 nacionaes, constitue eviderilcinerite um grave 
perigo politico. A França não deve poupar esforsos para 
aumenlar a sua irrimigra~ão, mas dillicilmente o conseguirá; 
melhor serh lalvez Iralar tle afrancczar rapitlameiile esse 
elemerito cstrariho, tlesigriarlarriciite pela accão (Ias escolas. 

Apesar tle possuir uina grande exterisão de tcrras iiicultas 
e ins~scepli\~eis tle cullura, a Tuiiisia 6 mais rica tlo que a 
sua vizinlia, a Argelia; a Turiisia possue lerras duma exce- 
pcioiial fei.tilidade, muitas (Ias quaes leem sido compradas 
e são exploradas por curopeus. As exportações agricolas 
teem crescitlo progressivamente, altiiigiritlo ,]a cifras eleva- 
das. Quasi não existe, porem, iritlustria riesta colonia. Ao 
desenvolvimento das relações corritnerciaes com a França 
teem obstado a vigencia dos anligos lralados de commercio, 
coricluidos pela Regericia com a Ilalia, a Inglaterra e a 
Allernaiilia; todavia em França lia desde 1890 uma reducção 



de direitos aduaneiros para os productos importados da 
Tunisia. Sob o dominio francez teem-se feito grandes 
melhoramentus materiaes, todos custeados pela colonia, 
cujos orçamentos accusam sempre um saldo positivo. 

Organizcqão adnairtist~ativn. - A docilid ade e às boas 
disposições da população teem tornado facil o uso do pro- 
tectorado na Tunisia. Sob este regimen assegurou-se a 
ordem publica e a tranquilidade dos habitantes, outr'ora 
sujeitos ás frequenles violencias e espoliações das autori- 
dades locaes, fizeram-se uteis reformas no systema de 
governo, emprelienderam-se ol~ras imporlantes e reorga- 
nizaram-se a justira, as finanças e a instrucção publica. 
Tudo isso se tem feilo sem grandes difficuldades, sem 
despertar atlritos nem odios entre os colonos e os indigenas; 
em pouco mais de vinte annos conseguiram-se na Tunisia, 
graças ao sysleina do protectorado, resultados eguaes ou 
superiores aos obtidos ao cabo dum dominio de mais de 
selenta annos na Argelia. 

Apesar da docilitlatle da população iiicligena, não se julgue, 
porem, que é perl'eita a Iiarinonia entre ella e os colonos. 
Os arabes resistem naturalmente as bruscas innovações, 
o que leva os colonos a considerarem-nos como uma raça 
inferior e a desp~~ezare~n-nos. U'alii os abusos e as violencias, 
infelizmente vulgares, de que os indigerias são victimas 
por parte dos colorios, mbrnieiite tlaquelles que, tendo sido 
pouco felizes rias suas teiilalivas tle c\ploi.ação, se querem 
iiitlemnizai. a custa tlos 1iaLitaiites sujeitos ao seu poder. 
A arlminislra~ão inesino tem tomado por vezes medidas 
injiirtas e pouco proprias para lhe attraliirem a sympatliia 
dos arabes; assirn ctcsde 1888 leem sido postos em praça 
bens pertencentes aos /Iabozcs, fundações perpetuas, cujo 
patrimonio é ilialieriavel segundo o direito arabe. E não 
contentes com essa violcncia, as autoridades s6 teem per- 
mitliclo a atlquisi~áo desses terrenos aos europeus, con- 
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clemnando assim á miseria os indigenas, visto que elles s6 
da agricultura podem viver. 

Critico. -A colonizasão franceza na Tunisia tlemonstra 
a excelleticia tlo regimen do prolectorado para a 4  coloriias 
mixtas, j 6  tleuiclniiiciite orgariizatlas por si proprias. Apro- 
veitando a adniiiiislra~ão iiitligena, apei.feifoanrlo-a e col- 
Ial~oranclo com ella, a França impoz, Iciilamerile e sem 
eiicoritrar reluclancias, a sua influencia á Tunisia, dorni- 
nantlo o seu comniercio e a sua insignificante induslria. A 
colclnização tln Tiinicia honra iiicorilestavelinerite a Fraiisa, 
que soube respeitar as inslitui~iics iiidigerias e conceder 
urna larga aulorioinia ii sua coloriia. 

r M ~ ~ i n o c o s .  - As relações oniciacs enlrn a Fraiiya e Jlar- 
rocos iniciaram-se no reinado tlc Ileiiricliir: 111, qiie estabe- 
It~ceu um consul em Sal&. Em l í i :30 ,  em seguida a uma 
expedição marilima eriviada por Richelieu, fez-se um tratado 
cor11 a cidade de  Sal& concetlendo varios privilegios aos 
cornmercianles francczes. Luiz 4 I V  manteve cordeaes reia- 
çòes com o sultão hlouley-Ahrned, que cliegou a rnandar-llie 
pedir uma filha em casamento. Em 1767 Luiz SV concluiu 
uin lralndo com o sullão cle Marrocsos, que concedia aos 
consules fraocezes a pieemiiiericia w l ~ r e  os reprcseiilanlcs 
de todos os outros 1Sslqclos. As 1)oas rrlaffies entre a Franca 
c blarrocos, attrstadas por varios faclos Iiistoricos, manli- 
veram-se até k coiiquisla da Argelia. Ctun e í l i t o ,  o sultão 
resolveu-se, depois de longas Iiesilasões, a niixiliar Abd-cl- 
Kader. Em 1844 Bugeautl rlcrrolou o exercito inarroqiiiiio 
e m  Isly e o principe tle Joinville boml~arcleou Tanger e 
Mogadouro. 

Fez-se enlão um traiado tle paz em Tanger, em conse- 
quencia do qual se procedcii a uma tlelimitasão d e  froii- 
teiras, muito tlesfavoravel pai-a a provincia tle Ot-an. A 
occupação dos oaçis de In-Salah, Tafilelt, Gourara e Tidikelt 



em 1900 veiu rectificar, vantajosamente para os franceze~, 
a fronteira da Argelia. 

Modernamente, em vista da anarchia existente em Mar- 
rocos, a França quiz intervir neste paiz. Para esse fim fez 
um accortlo com a ltalia, em que as duas polencias se 
reconheciam plciia liberdade tle acção respectivamente em 
Blarrocos e na l'ripolilana. Seguiu-se a convenção de 8 de 
abril cle 1904 com a Inglaterra, que reconhecia a França o 
direito de velar pela tranquilidade interna de hlarrocos e 
de o auxiliar na realização das reformas, tle que elle care- 
cesse; a França obrigava-se a não fortificar a costa desde 
hlolilla ate ao Oued-Sebou, a não mudar o estado politico 
(10 linperio e a respeitar os direitos de que a (;rrrri-Hretanlia 
gozava no paiz; os dois Estados obrigavam-sc i1 náo per- 
niiltir nenhuma desegualdade no estabeleciinciito tle tarifas 
aduaiieiras ou ferro-viasias. Por ultimo a Frarisa Scz um 
tratado secreto com a Ilespanha, em que, segu~itlo parece, 
se tlelimitaram as espheras de influencia dos dois paizes 
em Marrocos. 

Quando a França se preparava para effectivar os direitos, 
que lhe liaviam sido reconliecidos, e enviava uma emhaixada 
a Fez para propor ao Sullão a adopção das reformas neces- 
sarias, o Imperador da Allemanha fez um discurso sensa- 
cional em Tanger, declarancto que garantiria a absoluta 
soberania do Sultão, a integridade territorial dos seus domi- 
nios e a plena liberdade do cornmcrcio internacional em 
Marrocos. Estas declarações motivaram uma crise minis- 
terial eiri Frapça e o novo ministro, Iiouvier, depois de 
arduas negociações, teve de acceitar a rcunião duma con- 
ferencia internacional para resolver a qiiestão de Marrocos. 
A conferencia, em que se travou uma viva lucta diploma- 
tica, reuniu em Algeciras de janeiro a abril de 1906. Por 
fim adoptou-se para blarrocos um regimeri de internaciona- 
lização, mitigada pelo recontiecimento dos interesses espe- 



ciaes da França e dos direitos liistoricos da  Ilespanlia. A 
conferencia occupou-se especialmente dos direitos adua- 
neiros, da  execução de obras publicas, da  creaçáo clurn 
banco d'Estado e cla policia dos portos. 

Assim a conferencia repelliu as pretensões da França a 
exercer iim qualquer predominio e m  Marrocos, mas  não 
parece que a organizayão por ella estabelecida seja muito 
estavel e duradoura. Recentemenle novos incidentes sobre- 
vindos no anarcliico imperio marroquino levaram a França 
a occupar militarmente a região de Casablanca e o territorio 
da  Oudjda, mas esta ocrupaçâo t e ~ n  um caracter provisorio. 

bem natural o desejo (Ia França cle se  apoderar d e  
Marrocos. Este paiz, com effeito, e um dos raros pontos do 
Medilerraneo ainda não occuparlo~ pelos europeu> e 6 incal- 
culavel o seu velor estrategico, vislo qiic domina o cstreito 
tle Gibraltar; dc  Djebel-lloussa domina se a propria forta- 
leza d e  Gibraltar e assim pode-se dizer qiie (10 senhor desse 
pequeno territorio depende o trafico uriivcr>al. Alerri dissó 
Ilarrocos tem uma extensão de  G00:IlUO hiloniclros qiiadra- 
dos e 8.000:000 tfe habitantes; ate hoje esse vasto domiriio 
tem estado fechado ao progresso c a civili~ação, mas facil- 
mente se  anteveem as perspectivas grandiosas, que a sua 
posse abriria á emigrasão e ao coinmercio do Eslacio, que 
o colcinizassc. A falta dc  uriitlade e a anarchia do imperio 
iiiairoquino delerminam a existencia nelle dilma irriperfeitis- 
siina ~rganização politica, que parecc riao t1cvt.r offerecer 
graiicle obstaculo a s  potericias, que  a queiram tlcstruir. 

Alem destas razões geraes, a I'raiiça, pela conliguiilatle 
d e  Marrocos com as  suas possessiies argelinas r pela inipor- 
tancia c10 seu commercio com aquelle imperio, linha razcies 
especiaes para o cubisar. Parecem-nos. poréiii, iriuito duvi- 
dosas as vantagens, que advirlarn para a Franca tla posse 
dum tão vasto domiiiio, desproporcioiiado aos seus recursos 
e aos seus meios de acção. A extensão esaggeiada do 



imperio irancez na Africa do Norte poderia enfraquece-lo 
e abala-lo, em rez  d e  o consolidar. 

A conferencia de  Algesiras, contrariando as  pretensões 
francezas, rnas iriipedindo tambem a realização das d e  
qualquer oulra potcncia, talvez tenha afinal servido princi- 
~ a l m e n l e  os  interesses da  Fransa. 

~ E N E G A L . - A ~ ~ U ~ S  escriplores francezes Leem prelcntlitlo 
reivintlicar para a França a gloria de ter sido a primeira 
nagáo caolo~iizadora da  Africa Occideiiial. Segundo Duual, 
Gararel e Rioger alguns niaiinlieii-os rle llieppe em 1 3 4 ,  
tendo feilo escala rias Canarias, apartaram a Cabo Verde 
na Senegarribia, onde fundaram feitorias e traficaram com 
os indigenas; no anno seguinte forairi ati: a cosla do 
Daliorncy; rnas as guerras internas e exterrias, que diface- 
raralri n Franya I I ? I . ~ C S  l e i ~ ~ l ~ o s ,  ~ I e I ~ r ~ n i n a r a ~ ~ i  o abandono 
tlestc.; ~3~Ial)elcc.iiiiciilo.; eiri 1 i 1 0 .  I:.tas affirmações náo 
se  appoi~iiii cri1 ~iciiliuni le i to  (te valor e parecem absoluta- 
menle tleslituitlas de  fundamento. 

O certo e ter um aventureiro fraiicez Cousiil chegado 
e m  1488 a Guine e ao Sencgal; logo depois de 1500 os 
marinheiros francezes alongaram as suas viagens para o 
sul, mas não houve entáo ainda colonização, porque os 
francezes não fundaram em Africa nerihum eslabelecimenlo 
permanente. Foi s6 no tempo de  Riclielieu que s e  iniciou 
a coloiiizayão do Senegal, pela acyão cluiiia Companliia 
monopolisla, formada em 1 G 3 i  por negoc~iariiils dc Rouen 
e d e  Dieppe e muito protegida pelo ~)odei.oso iiiiriistro, que 
chegou a mandar uma. esquadra [)ara ;i\ i,reii,es em que 
a Companliia devia negociar. Pouco dcpuis fui fundada a 
feitoria d e  S. Luiz do Senegal e consliluiram-se novas 
Companhias: d e  Cabo Verde, do Cabo Ilranco, etc. As Com- 
panhias sofrreram muitas ricissiludcs, sendo numerosis- 
simos os decretos e as providencias, que a ellas se  referem. 



Ao commercio da gomma, do marfim e do ouro juntaram 
mais tarde o rendoso trafico dos escravos, mas não trataram 
nunca da exploração agricola do Senegal. 

Não foi isenta de luctas a fundaçáo dos primeiros estabe- 
lecimentos francezes. Quando elles se fixaram em S. Luiz, 
já os portuguezes, os inglezes e os liollantlezes estavam 
nas vizinlianças e entre essas coloriias as luctas eram cons- 
tantes, acompanhando as guerras europeias entre as res- 
pectivas mctropofes. Os francezes conseguiram tomar aos 
liollandezes Ai'guim e a Goreia, cuja posse Ilies foi reconhe- 
cida pela paz de Ximègue em i 678. No fim do seculo XVII ja 
era preponderante a siluação dos francezes nestas re," rri~e9. 

Em 1697 foi nomeado administrador da colonia, André 
Brue, liomem de rara compelencia. Brue concluiu varios 
tratados com os chefes indigenas, fundou postos commer- 
ciaes em Albreda e Gergges, estabeleceu-se crn Bissau e 
enviou Compagnon explorar o Bambouk. hlas, terminado o 
governo de Brue, a decadencia foi rapida, reduzindo-se os 
dominios effectivos dos francezes a S. Luiz e a Goreia, que 
Ihes foram tomados pelos inglezes durante a guerra dos 
sete annos. A Goreia foi depois restituida aos francezes e 
S. Luiz foi reconquislailo pclo duque de Lauzun em 1779. 
A Goreia em 1800 e S. Luiz em 1809 caliiram novamente 
em poder dos inglezes, que os restituiram a França em 
1814. 

Durante muito tempo a soberania franceza esteve limitada 
a essas duas feitorias. Em 1821 o governo francez quiz 
introduzir culluras industriaes no hinterland de S. Luiz, 
fundando-se os postos de Richard Toll, Dagana e Bakel. 
Graças aos premios e aos subsidias generosos do governo, 
iniciou-se logo a cultura intensiva e construiram-se edificios 
luxuosos. No fim de dez annos o governo comprehendeu 
que os resultados obtidos nâo estavam em proporção com 
os sacrlficios de dinheiro que exigiam e a infeliz tentativa 



foi abandonada. Depois a colonia do Senegal vegctou mise- 
ravelmenle até 1851. Os mouros eram os verdadeiros 
senliores tla região, 'que faziarn soffrer aos commerciantes 
toda a qualitlatle de vexames, obrigantlo-os mesmo a paga- 
rem-llies verdadeiros imposlos e efti.cluando frequentes 
razzias entre as tribus indigeiias da margem esquerda do 
Scnegal. Em 1854 foi nomeado governador do Se~iegal 
Faidlierbe e sob a, sua notavel direcgão a situação mudou 
completamente. 

I'aidlierbe comerou por repellir os Irlouros para a margem 
tlireila tio rio e por obriga-los, depois duma >crie tle carn- 
paiilias, a assignarerii uiii lraladu em 1858, i~ccuiiliec.endo a 
soberaiiia da França sobre a margem esqucrtla clo Senegal 
e obrigando-se a náo fazererri alii i i icurs~cs;  au mesmo 
lenlpo eslalielecia uiiia linha de postos ate Bahel, eni Podor, 
Saldé, Rlatam e subnieltia as Iribus (Ia iriargciii tbsquerda. 

Em çeguicla Faidlierbe quiz alargar os (lo111i1lios da P1.ang.a 
no alio Senegal, fundando um posto elii Ilccliria. Alii encoii- 
lrou um terrivel adversario ein A I  Ilatlji Oriiar, que queria 
expulsar os francezes do Sudãu occitlenlal. O cliefe arabe 
cercou em 1857 bledina, corajosamente defentliila por 
Paulo Holl e que Faidherbe só no fim tle Ires mezes poude 
soccorrcr. Dcpois duma gerie de cainparilias, A1 Hadji Omar 
fez uiri lralado em 1860 com os fra~icezcs, abandoiiaiid~- 
Ilies a margeiii esquerda e o curso clo Allo Senegal. Em 
1863 o leiienlc Alage foi ainda enviado mais para o interior 
a esluclar a região entre o Alto Seriegal e o Allo Niger. 

Dias costas tambem Faidherbe ampliou os dominios da 
Franca. Em 1861 o rei de Cayor cedeu aos francezes a 
costa a16 ao Cabo Verde, onde a siia sol)ei~aiiia foi firmada 
por varias expedições contra Lat-fiior. Eiii 186:; foi fundado 
Dakar e em 1859 uma serie rle lralados ,iI,ii E C L I  arri a sobe- 
rania da França desde o Cabo Verde ale a foz do Saloun. 
Os antigos postos francezes tle liufisque, l'orludal e Joal 



foram reoccupados e em 1857 a Inglalerra cede11 á França 
Portendick em troca tle Albreda. Em 1866 as margens 
do rio Casamança lornaram-se cin parle francezas. 

Modernameiite a colonia do Seiicgal tem-se estendido 
para leste, mas os lerritorios novamente annexados coiis- 
tituem uma co!onia independente, o Sudão, de que por isso 
tralaremos em separado. O tratado franco-inglez de 10 ile 
agosto de 1880 regulou a delirnilação das fronleiras do 
Senegal e da colonia ingleza da Garribia e o mesmo fizeram 
os tratados de 12 de maio de i884 e de 31 de agosto de 
1887, com referencia a Guine 1)ortugueza. 

Organiza~ão economica. -Anligamenle o commercio tla 
gomma, de que se fazia uma euportação importanle, cons- 
tiluia quasi o unico commercio tlo Senegal. Depois, rio 
periodo aureo do trafico, aumenlaram as lrocas com a 
metropole, que exportava l~astantes mercadorias para esta 
colonia. Actualmente o commercio tem progredido dum 
modo constante, o que é naturalmente determinado pela 
occupação regular e pela pacificarão do territorio. 

Já sabenios que sob a Restauração se tentaram fazer 
no Senegal culturas de algodão e de indigo e vimos tam- 
bem que essa tentativa redundara em completo desastre. 
Desde 184 1 lem-se introduzido e generalizado na colonia 
a cultura da purgueira. O futuro da colonia está evidente- 
mente nos progressos da sua exploração agricola, visto 
que o Senegal nunca poderá ser uma colonia de povoação. 
A região do rio Casamanca é airitla mal conhecida, mas 
parece ser uma região rica. 

Desde o seculo XYII que se tem procurado encontrar 
jazigos auriferos no Senegal. Alguns foram encontrados 
em 1843 e de novo reconhecidos em 1852, i856 e 1858, 
mas ainda não foi iniciada a sua exploração. 

O trafico dos escravos. - Como já sabemos, o trafico 
desenvolveu-se muito m Senegal, constituindo quasi a 



unica occupação dos antigos colonos. O apogeu desta 
degradante industria foi atliiigido de 1702 a 1713, em- 
quanto os francezes tiveram o monopolio do assicnto, isto 
é, do fornecimeiilo de cscrayos para as colonias hespa- 
nholas. Ainda depois tli.;so o li.afico continuou a ser inlciiso, 
terminando finalmente ern 1848. 

GUINE. - As primeiras informações sobre o Fouta-Djallon 
foram colliitlas em 1818 e em 1826 pelos exploraclores 
hlollieri e Caillih, mas os resullatlos dessas iiileressantes 
viagens depressa cahiram no esquecimento. Em 1844 
Hecquard tentou- percorrer esta região, mas não o poude 
fazer, por ter sido abandonado pelos indigenas que o 
acompanhavam; no anno seguinte Raffenel cliegava as 
fronteiras do paiz, mas não penetrava no interior. Em 
1850 e 1851 IIecquard, em lucta com enormes difriculda- 
des e privado dos necessarios auxilios, visilou lima pequena 
parte do Fouta-Djallon. Em 1860 Lamliert conseguiu pene- 
trar na região, sendo bem acolhitlo p ~ l o s  almanys e pelos 
indigenas, com quem preparou o eslal)eleciii-iento de rela- 
ções commerciaes, Em 1880 um parlicular, Olivier, inter- 
nou-se no Fouta-Ujallon, conseguirido, ao cabo de pacientes 
negociaçóes, desarmar a desconfiança (10s almmys e obter 
delles auctorização para estabelecer um caminho de ferro 
no seu paiz. Olivier voltou no anno segiiinle, obtendo dos 
almn7iys novarnerite proclamados a confirmação da con- 
ceseáo anterior, mas a Inglaterra coiileçou entáo a usar 
cle todos os meios para indispor os indigeiias corilra o s  
fraricezes. Em rista disso o governo irancez mandou tio 

Fouta-1)jalloii uma missão olficial dirigida pelo dr. Bag-ul, 
que conseguiu celebrar um tratado corn os c1117ianys a G 
cle julho de 188 1 ,  em que estes se collocavain sob ct pro+ 
tectorado tla França. 

Os direilos da Frang,a sobre o Fouta-Djallon foram recQ+ 
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nhecidos pelos tratados de 24 tle dezembro d e l l  885 com 
a Allemanha, de 12 de maio de 1886 corn Portugal e de 
10 de agoslo de 1889, 26 dc junho de 1891 e 21 de 
janeiro de 1895 com a Inglaterra. Apesar do tratado de 
188 1 ,  os almanys de Pouta-Djallop procuraram esquivar-se 
ao clominio da França e acolher-se a protecção da Ingla- 
terra, mas em 1887 os successos obtidos rio inlerior por 
Gallierii levaram os chefes indigerias a submellerem-se, 
assignando um novo tratado de proteclorado. De facto, o 
prolectorado s6 foi definilivamenle orgaiii~arlo e111 1896. 

I'ela convenção de 8 de abril de 1904 a Iriglaterra ccrlcii 
a França as iilias cle Los na costa da Guirié, ein freiile de 
Konahry, com a clausula de os pescadores iriglezes serem 
absolutamente equiparados aos pescadores francezes nessas 
parageris durarite trinta annos. Estas illias sb leern impor- 
tancia sob o ponto de vista estrategico, sendo curioso 
notar que, segundo Vibert, ellas nunca pertenceram real- 
mente a Inglaterra. 

Organizu~ão rconomicn. - O Fouta-Djallon é uma região 
duma grande riqueza pela sua producção agricola, man- 
tendo um impartanle movimento de trafico, comquanto a 
maior parte delle não esteja nas mãos dos francezes. Esta. 
colonia, que se encontra ainda riiuilo no inicio da sua 
exploração, accusa no seu orçamento saldos positivos, que 
llie teem permittido contrahir empreatimos bastanle im- 
portantes. 

COSTA DO MARFIM. -Como sabemos, alguns escriptores 
francezes sustentam que no seculo XIV negociarilcs de 
Rouen e Dieppe percorreram o golpho da Cuiné e alii 
fundaram feitorias. Gafdrel enumera mesmo as seguintes 
expediçòes realizadas nessa epoclia : a) Em i 339 tres 
navios de Dieppe trouxeram varios produclos da Guirié; 
b) Em 1364 dois navios de Dieppe fundearam na bahia de 



F r a n ~ a ,  onde traficaram com os indigenas, descobriram o 
Cabo Verde, cliegaram á Serra Leôa e fundaram Petit 
Uieppe na foz duin rio; c) Em 1365 partiram quatro navios 
de iiegociaiiles d e  L)ieppe e tle Roueii, dois pei.cBorreram 
a costa entre Cabo Verde e Petit Dieppe, um seguiu ate a 
Costa da  Pimenta, funrleando em Grarid Sestre, a oulro 
costeou a cosla tlo JlarTiin, cliegando á Costa de Ouro. Os 
lucros do negocio, fucilitado pclas boas relaçOes com os  
indigenas, determinaram logo a fundaçâo de  numerosas 
feitorias nestas paragens; d )  Em 1380 um navio vizitou a 
Costa tlo Ouro; e) Em 1382 partiram trcs navios, um 
aportou á feiloria da hlina, outro seguiu até ao cabo Corse 
e outro fuiidou feitorias em Fanliii, Sabou e Akara. A fei- 
toria da  Mina adquiriu rapidamente uma grande imporlancia 
e foi a ultima a ser aba~idonaila em 1413, quando as luclas 
coritinentaes impetlirarn a França cle conservar estcs lon- 
ginquos dominios. Já vimos o que  s e  deve pensar destas 
afamadas viagens. 

Em 1700 6 que a Companhia franceza fundou um esta- 
belecimento em Assinie, que foi, porém, abandonado ainda 
no decurso do serulo xvrrr. 

Só em 1 8 i 0  (r, que os francezes voltaram de  novo as  
suas altenfùes para o golpho (Ia Giiiiik, que e r a  o principal 
fóco do trafico dos escravos e que por isso tinlia d e  ser 
percorrido pelos navio9 francezes, que davam caça aos 
negreiros. Para esses iiavios eram iiecessarios pontos de 
apoio e d e  abaslecimerito e, por isso, a Franca tomou 
Grand Ilassam e Assinie na Costa do Marfim e m  1812. 
Estes estabeIec.i~ncrilos vegetaram por muito tempo num 
completo abandono, limitando-se a occupaçáo dos france- 
zes a região costeira, ate que ein 1888 e 1889 Binger 
exploroii o I~intcv.land tla coloriia, vizitando a cidade d e  
Korig e coiicliiiiido varios tratados de  prolectorado com os 
chefes indigenas. Os direitos da  França sobre esta região 



e os seus limites foram reconhecidos e fixados pelos tra- 
tados cle 10 de agosto de  1889, d e  26 d e  junho de  1891, 
de 12 d e  julho d e  1893 e de  14 de  junho d e  1898 com a 
Inglaterra e de  1892 com a republica de  Liberia. 

Organiza~Zo cconomica. - A  colonia da  Costa do Marfim 
6 pouco povoada, salvo 110 Mossi, que  se  lhe segue para 
o inlerior. Alguns dos seus pontos são, porkm, ricos em 
productos exolicos e o ouro deve existir riella ern abun- 
dancia. Esta colonia tem ja uni inovirnenlo comrnercial 
iriiportanle e a sua  prosperitla(1e i: altcstatla pelos saldos 
positivos annuaes dos seus orGarrieiilos. 

DAIIOMEY. - Em 1700 a Companhia franceza d'Africa 
fundou lambem um eslabelecimento em \\rliydali, que  foi 
pouco depois abandonado. 

A necessiclrttlc tle pontos de  apoio para os navios en- 
carregados da  repressão do tr'afico tletei~~iiiiiou a Frarica 
a occupar novamente Whydah em 185 1. Ein 1863 o reino 
d e  Porto Novo collocou-se sob o protectorado da  Franca, 
mas, em consequencia cle difficuldadcs com a Inglateri.a, 
esse protectorado foi por muito tempo apenas nominal. 
Kotonou pertericia já tambem á França, mas foi por ella 
abandonado em 1865. Em 1878 foi restabelec~ido o pro- 
tectorado de  Kotonou, a fim de  fazer opposiyão aos alle- 
mães que então tratavam de fundar a sua coloriia tle Togo; 
desde logo os costurnes barbaros dos liahilantes do limi- 
trophe Daliomey e a s  violericias por elles cxercidas $obre 
as populações das colonias iraiicezas fizeram ar~tever a 
proxirna necessidade da  occupacão desse reino. 

Em 1883 foi reorganizado o protectorado cle IJorlo Novo, 
que se  tornou effectivo, e a Praiifa acceiloii a vassalagem 
dos chefes do Grand-Popo e do l'clit 1)opo. Logo em 1885 
a Allemanha occupou Togo e Porlo Seguro, que dependiam 
do Graiid-Popo e do Petit-Popo; fez-se então a 24 d e  de- 



zembro um tralado enlre a s  duas nações, cedendo á Atle- 
manlia a suzerania do Petit-Popo e reconhecendo o pro- 
tectorado da  Fraiica sobre o Grand-Popo e Agou6. Ao t e ~ n p o  
airitla os porluguezes maiiliiiliam estabelecimentos na costa 
do Dahomey, mas, não podendo competir com os francezes, 
nem penetrar no interior do paiz, abandonaram-qos e m  
1887. 

A l i  d e  agosto de  i889 foi concluida urna convençgo 
enlre a Inglaterra e a França, delimilando as respectivas 
possessões de Lagos e do Grand-Popo. Ja então se  levanta- 
vam diliiculdades com o Daliomey, cujo rei Behanzin con- 
teslava a validade do protectorado franrez sobre Kotonou' 
Não s e  tendo chegado a accordo, fez-se uma expedição 
militar em 1890, que aperias deu em i~esullado a assigna- 
tura dum tralado, rm que Behanzin, a troco duma renda 
anriual, recotihecia os direitos da  França sobre I>orto Novo. 
A motleraçào r.los fraiicezescs6 serviu para animar os indi- 
cenas, quc vinin na rcncla paga pela Fraiiça um tributo 
tle vassal;t;t~iii ; ~c~~liiii.;im-se rla parle delles novas violen- 
cias coutr ;~  os c~lnlic~lei~iiiieiitos francezes, cujo governador 
Bayol foi fcito prisioneiro em Abomey. O general Doddsi 
depois (luma I)i.ilharite canipaiilia, conquistou então, em 
18!)2, todo o Daliomey, aprisionando o seu rei e sujeitando 
dclinilivarneritc o paiz ao dominio da  Prança. 

Esta n o i a  coloiiid franceza tinlia pouco valor, mas  o$ 
tratados tle 2 3  (Ir julho d e  1897 com a Inglaterra e d e  
i 4 tle junlio de  1898 com a Allemanlia aumentaram muito 
a sua importancia, proloiigando todo i )  seu hinterlund até  
ao Niger. 

Organiza~ão cconornica. - A região do Dahorney 6 pouco 
povoada e os Iiabitantes são muito bellicosos, mas a terra. 
é duma grande fertilidade. O inovimento commercial já  6 
imporlante e tende a aumentar muito e os orçamentos dq 
colonia teem accusado saldos posilivos. 



CONGO. - De 1828 a 1830 um francez Douville explorou 
a região do rio Congo, publicando a narração das suas 
viagens num livro que causou grande sensação e que  
mais tarde foi muito discutido; o seu autor foi rritão alcu- 
nhado de impostor, mas, pelo iilenos e m  parte, injusta- 
mente. Em 1838 um oficial de  marinlia, Bouet Willaumez, 
reconlieceu a foz do Gabáo e ctiamou a attenção do go- 
verno francez para este local, que muito se  prestava para 
a installação dum posto de  abastecimento tlos navios en- 
carregados da  repressáo do trafico. No aniio seguinte fun- 
daram-se, com effeito, uris insignificantes c itabelecimentos 
na foz cio Gabáo, já acrescidos em i842 mo ela adquisição 
duma faixa de costa ao norte desse rio c em 1844 pela 
occiipaçáo tle totla a foz tlo Gabão e do littoral ao norte 
do cabo Estéras e da  foz do hlouiida. 

Em 1859 Ducliaillu, um an~ericano, ctiamou a attenção 
para  a região do rio Ogooué, que foi pouco depois explo- 
rada pelo oficial francez Serva1 e pelo inglez Walker, que 
ahi fundou uma feitoria. Eni 1 8 i i h o i :  francezes obtiveram 
dos chefes incligenas a ce~lencia do  Cabo Lopezae do baixo 
Ogooué e pouco clepois occuparam os lerritorios do Son- 
gatang e d'Isamb6, os do rio Mouni e os do medio Ogooué. 
Em 1868 o tenente Ayn6s completava a exploração do 
Ogooué. Mas o dominio dos francezes lirnilava-se apenas 
ao littoral, cliegando-se até em 1873 a pensar eiil o Irocar 
pela Gambia, o que não s e  fez por desaccortlo do governo 
inglez ! 

hlas um hal~ii  e corajoso esplorarlor Savorgnan de  Brazza, 
partindo desses pequenos cstabeleciiiiciitos costeiros, coii- 
seguiu pelo seu proprio esforço (lar á França o domiriio 
duma vastissima região. Rrazza de 1875 a 1880 reconlieceu 
o Ogooué e penetrou na bacia do Congo; de  1880 a 1882, 
e m  cornpetencia com Stanley ao serviço da  Associaçãe 
Internacional Africana, Brazza atlingiu o Congo navegavel, 



fundou as estagões de Franceville e de Brazzaville e con- 
cluiu um tratado com um potentado do interior Makoko; 
em 1884 a Franca tomou sob a sua suzerania oficial estes 
vastos tloiiiiiiio~. 

A conferericia cle Berlim recorilieccu os direitos da Franca 
sobre as margem tlo Congo medio e sobre a costa ate ao 
rio Niari Kilou ; as novas possessões francezas foram deli- 
mitadas pelos trataclos de 25 de dezembro de 1885 e de 
13 tlc maiSgo de 1804 com a Allemanha, de 5 de fevereiro 
tle 1885, de 29 de abril de 1887 e de 14 de agosto de 
1894 com o l<stado do Congo, de 12 de maio de 1886 com 
Portugal e d e  1 4  tle junho de 1898 com a Inglalerra. 
1)epois de 1885 Drazza e os seus auxiliares continuaram 
acblivamenlc a hiia obra de exploracão, pcrcorrentlo a re- 
gião entre o rio Congo e a costa do Gabão, seguindo ao 
Norle até a Sanga e ao medio e alto Oubangui e cami- 
nliando em tlirecsáo ao lago Tcliad e ao Silo. Em $897 
Genlil, nunr ~ . c i / r l  brillianle, altingia o lago Tchad. No anno 
seguinte o governo francez pensou em afirmar pelo interior 
os diibeitos tia I'rança sobre o Egyplo; preparada por varias 
cxplorayões tle Liotard, a missão Marchand, percorrendo 
o Oubarigui c o Bahr-el-Gazal, atlingia Fachoda em 1898, 
mas a França teve de aljandonar esse poslo, em face da 
attitude hostil e ameaçadora da Inglaterra. Ao mesmo 
tempo o governo francez tratava de valorizar a sua nova 
colonia, repai-tirido quasi lodo o seu territorio por varias 
companhias coric~essionarias. 

Em 1899 uin tratado com a Inglaterra veiu interceptar 
derinilivamente aos francezes o accesso ao Alto Nilo. A 
colonia alargou-se então para o Nordeste ; o curso do Chari 
foi occupado, o Ilaghirmi e o Kanem dominados, a região 
de Zinder sujeita e a convenção franco-ingleza de 1899 
recoiilieceu os direitos da França sobre o Ouadai, o Barkou 
e o Tibesli. Assiin a França ligou as suas possessões da 



Africa Eqliatorial as da  Africa Occidental e da  Af~ica  menor. 
Em' 1'900 foi veneido e morto o tyranno Rabah, rei san- 
guinario do Bornou, ao cabo clurna lucla rle quatro annos 
e e m  1901 succuinbiu o seu ~ucc~csso i  Fatlel- Aliali. Tambem 
em 1900 uma missáo franceza explorava a região interior 
do blouni, que  nesse mesmo anno foi, porkm, cedida a 
Ilespanha. 

Em 1905 deram-se alguns incidenles violentos na regiâo 
do h!issoum-Missourn entre os fraiicczes do Congo e os 
allemáes dos Camarùes; os dois goverrios tlecitliram então 
dalimitar as respectivas fronteiras, aiiltla mal definidas, o 
que hoje já esta feito. Os inglezes lambem levantaram 
algumas ditriculcl~des a França, sustentando que a conces- 
são de territorios a Companhias na região do Corigo con- 
trariava as disposiçòes (10 aclo d e  Berlim d e  1885, these 
esta cuja improceelencia foi reconliecida pelos liroprios 
tribunaes inglezes, e fazerido graves accusafòes a admi- 
nistração dessas Companliias como atteritatoria tlos direilos 
dos indigeiias. Em 1906 os dois governos, francez e irtglez, 
accordaram na forrna ele indemnizar os iiiglezes eslabele- 
cidos na regiáo clo Corigo e prejudicados pela instituição 
das Companhias concessionarias, pondo assim lermo as  
contendas desagradareis de que esses sulidilos inglezes 
e ram os iInicos promotores. 

Organizapio cco?aomica. - 0 Corigo despertou grande 
enthusiasmo enlre os capilalislas fi.uncezes, mas muitas 
das Coinpanliias, por ellcs I'uiiilaJas, se  arruinaram por 
falta d e  eçludos e de prepicração sulficientes e pela careri- 
t i a  rle pessoal coinpeteiile. SSo lia tluvida,'porém, de  que 
ás Compaiiliias se  devc a ~alor izaçâo do Congo, que  o Es- 
tado francez difftcilinc~iic potleiia eíi'ecluar por si proprio. 

O Congo exporta pr in i i~~~l i i ie i i [e  I)oi.i.aclia e inarRm. O 
paiz é rico em florestas e para o Norte é susceptivel d e  
grande desenvolvirnenlo agricolu, tlifirultado, porém, pelo 



alto custo dos transportes dos protluctos. i? indispensavel, 
pois, a construcção d e  vias ferreas, tanlo mais que o 
emprego rlos negros conio carregadores dizima a população 
indigena. 0s progressos c l o  Coiigo fraiicez encorilram um 
grave obstaculo rio pessimo cliiiiu (Ia rcgião. 

Or~ui~izu$cio ad~uinistrativt~! - ICin 1 !)O0 tlecretou-se a 
separação do Congo, dirigido por uiri corninissario civil 
residente em Libreville, e dos lerrilorios do Tcliad, que 
ficaram coristituindo um districto militar. Eslc regimen foi 
transforniado cm 1903 e 1006. hctualrnerite o Congo e 
atlrninistrado por um cornmissario geral residente e m  
Urazzaville, que terri sob as suas ordeiis um delegado no 
Gabão, oulro iio Congo medio, oulro no Oubanglii-Chari e 
airida oulro ria regiáo do Tchad, que  conserva a sua orga- 
nização militar. 

SUDÃO. - A  occupação do Sutlão representa para a 
Pransa uma obra cle vasto alcance e que varias razões 
jiistificarii. Era necessaria para proteger as fronteiras das 
coloriias tlo litloral coiitra a s  violencias das tribuu belli- 
cosas e sanguiiiarias do iiilerior, que ainda ha pouco exer- 
ciam largamente o tralicao e a quem uma organização 
politica, relalivaniente perfcila, e o fanatismo da  religião 
islaiiiica aumeiilavam inuito o poderio. A causa da  civili- 
zaçào cxigia Lambem que a França, em contacto com ej tas  
populações, procurasse exercer sobre ellas a sua iiifluencia 
e extirpar dos seus usos os acLos frequentes d e  barbaria, 
que os caractci,izani. I:rnTin~, sO no Sudào a Prarisa poderia 
eiicoiitrar a mào d'obra necessaria para a exploração das 
suas colonias e os terrenos proprios para a cullura dos 
generos aliineriticios, destinatlos ao coiisumo dos europeus 
e dos iridigeiias da  Africa equatorial. 

A occupação do Sudáo foi iniciada scgiindo o plano de  
Paidlierbe de  ligar o Alto Niger ao Alto Senegal. De i880 
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a 1883 Borgnis Desbordes occupou o Sudão OCÇidental, 
fundando os postos de Bafoulabé, Badournl)é, Kila e Bam- 
mako e iniciando a construcção (luma linha ferrea de Kayes 
a Bammako. Os francezes encontraram ua sua frente dois 
teiriveis iiiiinigos: Alimatloii, serilior do Segou e do Kaarta, 
e Samory, alinaiiy do Ouassoulou; Boilève commandou a 
primeira expedição contra elles ein 1883 e Combes a 
segunda em 1884. Sesse mesmo anno Portugal reconheceu 
os direitos da França sobre o territorio, que liga o Senegal 
a Guiné franceza. Ern i885 seguiu para oeste a expedição 
franceza do coronel Frey ; em 1886 e 1887 as do coronel 
Gallieni. 

Em 1887 Binger partiu de Bamrnako, chegando em 1886 
ao Gi-áo-Bassarn, tendo percorritlo o Kong, o Mossi e o 
Dagornba. Tamhem em 1887 Carnille Douls penetrava no 
Saliara Occidental e Caron reconhecia o Niger para aquem 
tlc: Tornbouctou. O -wL<liri~iu Ires expedições 
con1i.a Ahm-ory em 1888, 1389 c-1890. Em --- 
2889 Léon Fabert explorou o Sahara Occidental e Jaime o 
curso do Niger. Nesse anno um t r a t adoAQik-_agos to  
limitou a esphera cle influencia ingleza na Gambia, ate Yar- ' 
buteiidi, e reconlieceu O S  riireilos da França sobre o Mossi, 
Massina, Yalinga e iiribinda, rnas reservoli a Inglaterra a 
soberania solire os terrilorios rio interior da Costa do Ouro 
para o eu1 do !I0 grau de latilude norte. Urri I H ) ~  tratado 
cle 18-94- delimitou as espheras de influencia (Ia Franca e 
da Inglaterra na Nigcriri, a prirnrira para o sul e a segunda 
para o norte duma liiilia tlc Say a Bairua, a1)rang~ntlo na 
espliera ingleza lotlo o reino do Sokolo. Em 189Ci larribem 
Crozat explorou o Blossi e Batlaire, parlilitio de St~goii, 
chegava a Tripoli por liario, pelas margens (10 lago Tcliatl 
e por Kouka no Borriou. 
- E n - M M - ~ r a n ç a  proclama os seus direitos sobre o 

hintii~.land extremo da Liberia, ligaiitlo assim o Fouta-Djallon 



a Costa do Marfim. O coronel Humbert realizou em 189 i 
uma nova expedição para oeste, onde Ahmadou havia sido 
repellido para o norte, e o coroiiel Combes combateu nova- 
mente o Samory em 1892. Neste arino Quiquai,tlon conseguiu 
que o rei de Sikasso se  dez i rasse  alliiitlo tlos francezes. 
Em 1893 Boileux occupou Tomboiictou, a cidade myskriosa,  
repellindo os Touaregs, que rio arino seguinte, porem, 
massacraram a columna Bonnier, junto de Goundam. Em 
i895 occupava-se o Baghirmi, mas a columna Monteil, diri- 
gida contra o Samory, era mandada retirar, o que produzia 
o peior effeito na região. 

Em 1896 a missão I-Iourst explorou o Niger, para alem 
de Tombouctou, e Voulet c Clianoinc occuparam, em 1896 
e 1897, o Yatanga, o hlossi e o Gorounsi. Em 1897 a França 
estabelecia o seu protectorado sobre o Ouhanghi, que tle- 
fendia contra Rabat; mas nesse anno os Touaregs derrotavam 
os francezes em R'ergo, o capitão Braulot era assassinado 
pelo filho do Samory e a missão Nebaut, enviada junto 
delle, gorara, o que veiu accrescer muito o poderio do 
temivel potentado. Finalmente em 1898 a tomada tle Sikasso 
repellia para oeste o Samory, a derrotta de N'go inflingida 
aos seus alliados enfraquecia-o e nesse mesmo anno o 
Samory foi capturado pelos francezes e deportado, o que 
pacificou toda a região por elle devastada e consolidou o 
dominio da França sobre ella. No mesmo anno tratava-se 
de  fazer convergir. para o larro Tchatl trcs missões: a de 
F9ureau-Lgxiy, vinda da Aigelia, ;I !I(% í;oritil, vinda do 
Congo, e a dc Voulel c Clianoine, vinili~ tlo ~ir iegal .  Mas 
nesse anno tarnbem o capitão Cazeniajou era morto em 
Zinder, que foi, porém, occupada no aritio seguinte. Em 
1899 a convençáo fiarico-irigleza, que se seguiu aos acon- 
tecimentos de Fashoda, reconhecia a soberania da França 
sobre o Tibesti, o Barkou e o Ouadai, como sabemos. 

Em 1900 a juncção das tres colum~ias Foureau-Larny, 



Gentil e Joalland-Meynier (antiga Voulet-Chanoine), operando 
contra o Rabat ria região do lago Tchad, determinava a .  
deslruição do irnperio desse regiilo e irive(i1ia a França da  
posse eíi'ecliva do Dainergliou, tlo sultanato de  Zinder, do 
Kanem e r10 Baghirrni. No mesmo anno a expediç50 Blanchet, 
organizada pelo jornal Le .Wati~z, penetrava no Adrar, mas 
sorria muitas privações e o seu ctiefe e ra  capturado e 
morto pelos iiidigenas. Em 1901 o capitáo Lenfant, com 
um comboio de al)aslecimentos, parlindo de Forcadcis-River 
no baixo Niger, seguia por Badj'ibo e Caya c chegava a 
Say, demoiistraiido a possibilidatle da  utilização cornrnercial 
do baixo Niger. 

Actualrnerile a Franca carece ainda tlc occupar, alem do 
Atliar, o Bornou, o Ouatlai c o Alr. 1)arafacililar essa 
occupação e para consolidar o dorniiiio tla I'rança sobre o 
Saliara e o Sudáo, aconselliam rnuitos esciiptores a cons- 
trucção tluin caminlio de  ferro lranssaliariano e dos compe- 
tentes raniaes. 

01.ynnizacÜo nd / / l i~ i i \O  t r l i c d  -- '1 occupasão franceza do 
Surlão rriarilem-se por iiicio tle poslos isolatlos. A Frariça 
tem creado urn numero excessivo ile postos, o que exige 
um graritle numero tle funccioiiai~ios e, porlanto, urria 
avullatla despeza e sujeita rnuitos europeus a terrivel 
rnortaliclatle do clima. A Fi.:iriya c~oii.;eguira decerto facilitar 
e baratear a sua adininistragáo, coriservaiitlo e aproveitaiido 
as insliluiçóes iritligerias cxisleiiles. 

A16 1890 a Franga seguiu iio SiitlZo iiinu liabil polilica, 
mantenilo Imas relafõcs corn os irirligcria.; e alargando 
gradualmente a .ua ~ i r e a  tlc iiilliiencia. i)epois ( I ( :  1s!lr) 
pretlomiriou a politica violcrila (Ias guei-ras prolongadas 
das intervençóea arrnatlas, rnuilas vezes (Ia exclusiva ies- 
po1isa1)ilitlaile dos chefes militai~es lucaes e com a opposição 
dos goverriantes rla rnetropole. .I França enriqueceu assim 
os seus anriaes com rnais alguus brilhdnles feitos de  



lieroismo, mas teve para isso cle se  impor grandes sacriricios, 
que 03 resullados obtidos talvez r150 compensem tlevida- 
mente. Presentemente a França (leve respeitar os coslumes 
dos indigenas e tlota-10s com uiria orgariização apropriada 
a sua civili~nsàu rudimentar. 

Ir ,a~s A ~ A S C A R E N T I A S .  - A illia Bourhon ou da  Reunião 
foi occiiparla ein 1 G13, em nome da  Fransa, pela Companliia 
das I~itlias Orienlacs. \ ~\rclltfiiicia tlo cliiria e a ferlilidatlc 
do solo logo altralliranl para ella rniiito.; immigrantcs, vindos 
de  bfadagascar, a que mais tartlc se  juntaram muitos degre- 
(lados e aiiicla alguns protestantes depois tlo Etlito de  Nantes. 
Em 1700 iiiiciuu-se a culliira ( I«  café, quo tirou sendo a 
principal proilucção da  illia; a prosperidade agricola, em 
breve, se  tornou notavel, accumulando os colonos avultadas 
riquezas, e grande foi sempre a sua tledicaçáo pela metro- 
pole. 

A ilha .\laurlcia foi occupada em 17 15 por aljriiis fran- 
cezcs o creoiilos da Rcuriião, que llic (leram o nome de  illia 
tle Fiança. A nova coloriia prosperou tamhem rapidamente 
pela criltura de  protluctos exolicos; as duas ilhas impor- 
tavam de lladiipascar os neccessarios generos alimenticios. 
Em i 7 3 5  \a.Bouldoiiriaio fui noineatlo goreriiador destas 
duas ilhas, que tornou florescentes, attrahirido p a r a  ellas 
novos immigrantes, fortificando-as e fazendo dellas, não s6 
iim ponlo d e  apoio valioso no caminho para a India, mas  
o verdadeiro centro tla influencia frnnceza no Oceano 
Intlico. 

Mas em 1746 La Bourdonnais dirigiu uma expedição a 
India, de  que, como veremos, resullou não s6 a sua demissão 
d e  governador tla Ilha tle França, mas ainda a siia captura 
na Bastilha! Apesar desta grande perda, a s  duas ilhas con- 
servaram todavia ainda por algum terripo a sua tranquilla 
prosperidade, que rnais se  accresceu, quando, em 1767, 



se libertaram do monopolio da Companhia das Indias, 
passando para o dominio directo da Coroa. A Revolu$ão 
franceza teve o seu echo nestas colonias, em que se cons- 
tituiu uma assembleia, a que os negros eram admitlidos, 
a qual demittiu o governador e o substituiu por um governo 
local, que conservou as ilhas durante algum tempo quasi 
de facto independentes da metropole. Mas em i803 Bona- 
parte pbz termo a esta situação, reduzindo as duas colonias 
a obediencia, sob o governo do general Decaen; a ilha 
Bourbon lomou em i805 o nome de ilha Bonaparte. 

Blas em 1809 os inglezes, depois de varias tentativas 
infructiferas, conseguiram finalmente assenhorear-se da 
ilha Bourbon e o mesmo succedeu em i810 a Ilha de 
França. O tratado de Paris de 18 14  e o Congresso de Vienna 
em 1815 determinaram a restiluição a França da Ilha 
Bonaparte, que recuperou o seu nome de Bourbon, mas 
deixaram em poder dos inglezes a Ilha Mauricia. No s e  
culo xrx a Ilha Bourbon teve crises semelhantes &s que 
arruinaram as Anlillias, mas a abolição da escravidão 
causou naquella um menor abalo do que nestas, pela faci- 
lidade de alcançar trabalhadores da India e pela habilidade 
dos proprietarios em melhorarem os seus processos de 
exploração. Em 1861 a ruptura do pacto colonial trouxe á 
Reunião novas perturbações, diminuindo em breve de 50 O/o 

a importancia do seu commercio com a metropole, que 
novamente aumentou depois da adopção das tarifas ditl'e- 
renciaes. 

Organizacão economica. - O café e as especiarias cons- 
tituiam a principio a unica, mas importantisdima producção 
da Reunião; os cyclones, porém, destruindo as arvores que 
protegiam os cafézeiros, tornaram impossivel a continuação 
desta cullura. A canna de assucar, importada em i71 i ,  
constituiu então a cultura predominante. O assucar é ainda 
hoje o principal artigo de exportação da Reunião, comquanto 



tenha diminuido a sua venda, em resultado da  concorrencia 
do assucar d e  betterrava. O cafb occupa o scgundo logar 
nas expor t a~ões  da  Reunião, seguintlo-se-llie varios pro 
ductos exoticos e generos alimenticigs. 

Ja sabemos que a Reuniào resisliu regularmente as conse- 
quencias da  aboligáo da  c;cravidão. A principio ate se  
accresceu a sua  producgáo, aumentando a terra de valor. 
hlas a immigração excessiva de  coolies, a sua corrupção e 
a sua propensão para o crime niío tleixaram tle ser funestas, 
delerminando o abandono das rnacliiiiai; e impedindo os 
progressos da  agricultura P (Ia iridusti ia. Aloderriamente o 
governo francez tem i.t.ali~atlo iiiipoitanles melhoramentos 
materiaes na Reunião, no intuilo de  aumentar a sua prospe- 
ritlailc economica. 

O trsa/ico dos tJscl-nzTos. - Os primeiros colonos da  Reunião 
importaram tantos escravos que no principio do seculo xvrIr 
o numero destes e ra  quatro vezes o tlaqiielles. Graças, 
porem, á benevolencia dos senliores e a diversidade d e  
proveniencia dos escravos, nunca esles se revoltaram. Por 
isso ja e m  1834 a assembleia colonial propunha ao governo 
a promulgação de  medidas e m  favor dos escravos e foi 
bem recebida em i 848 a emancipação destes. Por seu lado 
os escravos emancipados conlinuararn a servir voluntaria- 
mente durante dois annos os seus antigos senhores e mais 
tarde muitos voltaram ao trabalho, como salariados. Actual- 
mente os negros, graças a instrucção e á fortuna, que 
muitos alcançam, vivem em boa liarmonia com os brancos, 
havendo entre elles uma grande egualdade e nenhuma 
liostilidade. 

Depois da  suppressão da escravidão, os colonos tla 
Reunião recorrerani, como sabemos, á importagão d e  indios, 
de  c-, de  malaios e de africanos. Esias iiiimigraçc~cs, 
como vimos, não deram grande resrillatlo, com excepçáo 
da  africana, ue muito preferivel as restanles. 



MADAGASCAR. - O cardeal d e  Richelieu tinha grande 
ernpenlio em que os francezes occupassem Madagascar, que 
esperava poder tornar baslante forte para que servisse tle 
ponto de  apoio aos navi& em caminho da  Iiidia e ao 
commercio. Assim em 1642 o ministro concede11 a Higault 
o privilegio d e  fundar uma colonia eni hlatlayascar; Rigault 
enviou para a ilha alguns francezes, sob o commando de  
l'roiiis, que 18 se fisaram e furidaram F-. Mas as 
violencias tle l'ronis, intlispondo contra elles os colonos e 
os jndigenas, alguns dos qiiac.; forani capliirntlos iiiiina 
cilada e vendidos corno escravo>, coinpiometlerain o exito 
ila empreza. Em l6k4, ao fundar a Conipaiiliia (Ias Jndias 
Orientaes, Colbert cerleii-lhe perpeluamcnte a ilha de hlada- 
gascar, em que ellu alia.; não constituiii rieiilium estabele- 
cimento diiradouro. Placourt, que substituiii I'roiiis ein 1648, 
ainda fundou alguns novos estabelecimeritos na cosla, mas 
concitou contra si, pela sua politica violerita, o otlio tlosp 
indigenas. I'or esse tempo, um aventureiro francez, Lacase, 
penetrando no interior, casou com uma princeza malgaclie 
e adquiriu sobre esse povo uma grande irifliiencia, confir- 
mando assim a facilidade dos francezes em se identificarem 
com os povos primiliroe. 

Alas a colonização de  hladagascar offerecia grandes diffi- 
culdatles, pela abundanria e ferocidarle tlos intligerias, pelos 
obslaculos a navegação fliivial, pela insalubridade tlas 
costas, pela impenetral?ilidade (Ias florestas, pela humidatle 
tlo clima e pelo isolamento geograpliico da  ilha. Madagascar 
não podia ser  uma colonia de exploração rapidamente 
lucrativa, exigia para a sua valorização enormes esforços 
e uma lucta ingente com os indigenas e coni a natureza. 
Nestas condições não admira que a ma siluação da  colonia 
não fosse rnodiflcada, nem pela sua passagem para o poder 
duma nova Companhia e m  1656, nem pela administração 
do duque d e  la Meilleraye. Charnpmargou parliu e m  1659 



para Madagascar com novos reforços, mas depressa esgotou 
os seus recursos na lucta com os intligenas, revoltados 
pelo zelo iiilcmpestiuo (10s missionarios. Ein I 6 7 2  Fort- 
Ilaupliin foi destruido, serido trucidados miiitos colonos 
francezes. Quando em 1686 Madagascar passou para o 
dominio directo da  Corda, a sua  sitiiação era  extremamente 
critica. 

Se a Franca tivesse então concentratlo os seiis esforços 
na occupacão tlc Matlagascar, ciija posse ninguerri Ilie con- 
teslava, potleiia ler funtlado alii uina colonia rica e prospera; 
mas  preferiu iiiliabilineiite disseminar as suas forcas e 
esgolla-Ias ria Iiicta com os iiiglezes na India. Comquanlo 
d e  facto tive~.;e nl~aiiiloiiatlo esta ilha, a França aflirmou 
sempre os seus tiireilos sobre ella e cm 1846 pensou-se 
em eiiviai urna exped i~ão  para a occupar, o que náo se  
fez por opposigão do Parlamento. Mas em 1883, tendo o 
rei tle llatlagascar proliihido 03  francezes de possuirem 
tcrrnu no seli reino e lendo-lhes coiifiwndo os seus bens, 
a França teve qiie intervir; as siias tropas occiiparam 
Tarna ta~a ,  oajunga e niogo-Siiarez, - - --- rnas não feriram ciecisi- 
vainence o poder dos energicos llovas, nem consolidaram 
o doiniiiio da França sobre a ilha. 

O tratado d e  paz tle 1883 conccrlea a Fransa a pequena 
baliia tle Uiogo-Siinrez, estipiilou o pagamento em seu 
favor diima irirlcmnizacão d e  guerra e atlmittiu a presenGa 
e m  l'anariarive rlum residente francez, interinediario forçado 
e ~ i t r e  o rei tie Bladagascar e a s  polrncins eslrangeiras. 
Ilavia neste tratado um embryão de  protecloratlo, mas a 
Franca não soiibe aproveitar-se delle com a energia neces- 
saria. Em prcscnga desta fraqiieza do inimigo, o soberano 
d e  Matlagascar, impellido pelos irizlt~ies, correspoiitleu a 
generositlailf: dos francezes com c.oiistaiites e vexatorias 
prorocasõcs. Oiyanizoii-se então iirna cspetlisão i!e 15:000 
homens, que clesernliarcou em 1lajiinga e m  1895 e parte 
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da qual tomou Tananarive, apesar das grandes perdas 
soffridas em virtude do clima e da ma organização da 
expedição. A paz concluiu-se rapidamente, tlstabelecendo-se 
um proteclorado efhctivo sobre ,\latlaga.;car. Mas este 
regimen suscitava dilficuldades, por obrigar i1 respeitar os 
compromissos assumidos pelo governo da illiu para com 
outros Estados; em vista (10 que uma lei de 189G declarou 
Madagascar colonia franceza. 

A rainlia de Madagascar foi todavia mantida no seu 
tliroiio; mas, como a sua cÔi.tc era iirn fbco dc inlrigas c 
dc manejos dos que se queriam revoltar contra o dorninio 
da França, o noyo governador da ilha, general Gallieni, 
dep0-Ia e exilou-a em 1897. De facto a diversidade de 
racas entre os habitantes da ilha torriavu impraticavel o 
uso (10 protectorado, que levaria a proclamar o predomiriio 
duma raça sobre as restantes. Depois de 1897 o general 
Gallieni conseguiu, com um haliil systema de organizacão 
mililar, dominar algumas novas tentativas de revolta e 
completar a conquisla da illia sem yrande perda de vidas. 
A pacificação da illia e a siiu c*ornlilcta sujeisão foram 
tlefinitivamente alcançadas em 1899. 

O~yanizagão economica. - A prosperidade economica de 
Madagascar ainda não é grande, o que não admira, dada 
a dala recente da sua occupação e as difllculdades cio seu 
aproveitamento. Com effeito, a pouca densidade da popu- 
lação, a siia heterogeiieidade, a falta de vias cle commurii- 
cação para o interior, a particular constituigão geologica 
do solo, a natureza do clima sobretudo desfdvoravel nas 
regices mais ferteis, a aritlcz dos planaltos, que coristitueiii 
a parte central da illia, tudo isso representa graves cibsta- 
culos a vencer na valorizasão da colonia. A França encontix, 
porém, um grande auxilio ria irnmigração e nas riquezas 
dos creoulos da Re~inião, que se adaplam sem a menor difi- 
culdade ao clima de Madagascar. Não quer isto dizer que 



se deva descurar o aumento da população indigena, que 
pode e deve ser grande; uma parte dessa populdção, os 
Iiovas, mui- so~iaveis, a\iOos de instrucção e com grande 
propensão para o coniiiieicio, podem preqlar grande auxilio 
aos francezes, ao coii11,aiio do que succetle com as dernais 
racas (Ia ilha, intlolenles ou bellicosas. 

hladagascar possue notaveis riquezas mineiras, especial- 
meiile em f p  e ouro cuja produc~ão lem aiimeritado 
siinpre. I a s  a v e r d a  fortuna (Ia ilha csii  iia creaçáo 
de gado e na producção agricola, que pode abranger tanto 
os protluctos da zona temperada como os da zona tropical. 
O commerciõ, gratas as tarifas prohibitivas, esta quasi 
totalmenie nas mjios dos francezes. As receitas publicas 
teem crescido-muito, mas isso (leve-se quasi unicamente 
á eievayão dos imp8stos, que carecem urgentemente de 
ser reduzidos para não provocarem o descoiilenlamcnto e, 
porventura, as revoltas dos indigenas. 
Critica. - Alguns escriptores censuram os francezes por 

terem substituido em Madagascar ao regimen do protecto- 
rado, que tão bom resultado lhes dera na Turiisia, o regirnen 
da  aonexaçáo, mais dispendioso e mais anlipatliico aos indi- 
genas. fi certo, porém, que o regimen de arlaiiiiistração di- 
recta evilou muilas difficuldades diplomaticas e aduaneiras, 
resultantes de anleriores conceseões do governo malgache, 
obstou aos manejos doutras potencias e não implica neces- 
sariamente uma remodelação completa da administração 
interna do paiz. Sob o novo regimen a França poder8 vencer 
melhor as intrigas dos seus adversarios e tirar melhor 
parlido da colonia, estabelecendo um regimen privilegiado 
para a sua industria e o seu commercio, sern ter comtudo 
de se sujeitar a maiores sacrilicios. 

SANTA MARIA'DE MADAGASCAR. - A  illia tlc Saiila Maria 
foi cedida a França em 1 750. Em 176 i os francezes foram 



expu l~os  da  ilha, mas esta depois conservou-se sempre 
sob o seu dominio, dependendo da  colonia da Reunião. 
Depois de  1870 foi quasi abandonada, mas  inotlernamente 
foi de  novo occupada, sendo considerada tlcsdr 1889 como 
uma depenflenria de  Diugo Suarez. 

h ilha tle Santa hlaria é eiil parte ferlil e em parte com- 
pletarnerite improdurtiva. ,\ siia iriil~orliiric*ia cloriva iinica- 
mente da  sua posiçâo estrategica ein rclacão u Matlagascar, 
possuindo um porto, que pode servir tle t1el)osiio tle rncrra- 
tlorias e d e  ponto de apoio dos navios pura a3 suas repa- 
racões e para o seu abaslecimento. 

Soss~-BÉ. - Em 1839, te~itlo os francezes renunciado a 
estabelecerem-se em Diogo-Suarez, Passot foi encarregado 
de visilar a costa vizinha no iiituito tle alii funtlar um esta- 
belerimeriLo. Em 18'iO precisamente Nossi-Bí! recciava uma 
irivasão dos liovas dc  hladagascar e por isso a rainha da  
ilha facilmente foi levatla por Passot a fazer cedencia della 
a Franca, bem conio cla ilha de  Nossi-Cumba. O governo 
francez ralificoii o tratado assignado por Passo1 e a s  ilhas 
foram occupadas em 1841, heiri como a de  Nossi-Alilxiou, 
que o rei do Ankara tambem havia cctiido aos francezes. 
De 1843 a 1844 Nossi-Bb foi o cerilrci (10s dominios francezes 
na região de  Matlagascar, ficantlo depois disso dependente 
d e  Mayotta. 

Em 1849 liouve uma grande revolta em Nossi-BB, que ia 
ciistando aos francezes ape rda  do respectivo domiriio. 1)esde 
1896 Nossi-Bk constitue uma dependencia administrativa d e  
Madagascar, lentlo uma organizaçâo completa tle todos os 
serviços publicos necessarios. A colonia tem iim movimenlo 
commercial regular, dada a sua pequena extensão. 

MAYOTTA. -Em 1840 um oficial da marinha franceza 
Jelienne visitou a ilha d e  Mayolta, até então pouco conhe- 



cida dos europeus, encontrando nella varios portos seguros. 
JSni visla das suas informaçúes, a França comprehendeu a 
nscessitlatle de  não deixar oulra nação estabelecer-se nesta 
illia e l1dssol fui enviatlo a riegociar corn o sullão d e  
Mayolta, urn aiiligo cliefe de  lladagascar. O sultão cedeu a 
il!ia a França ern 1841, a ti-oco duma pensão d e  5:000 
francos e tlo cusleio tla educação (10s seus fillios no lyceu 
tla Reunião. RatiTicaclo o lratado, a Fraiifa tomou posse 
tla ilha em i 843. 

Jlayolld prot lu~ priricipalinenle assucar e lern uma certa 
iiiiporlariçia coiiiiricrcial, por ser a uiiica escala da  cabo- 
lagem eii1i.e as costas d'tlfrica e lladagascar, prestando-se 
assirii a servir tle entreposto, onde as populagòes malgaches 
e aí'iicariiis veriliam trocar os seus  productos por productos 
europeus. A questão mais grave da coloriização de Míiyolla 
é a. da rnáo d'obra, dada a invencivel indolencia dos intli- 
gerias; depois tla irnniigraçiio africana recorreu-se em 1860 
i iirimigração das Coinoras, mas desde 188 1 irnporliim-se 
iucligenas de  hloçarribique, sob a vigilancia de  autori(lades 
francezas e porluguezas. 

ILIIAS COMORAS. -- O archipelago das Cornoras, a meio 
carninlio entre o corilirierite africano e Blatlagascar, com- 
prelientle a Graiide-Comora, Arijouan e Aloliéli. O sullão da  
Grande-Comora, teiido solicitado em vão o pi*i,leclorado 
francez, concluiu um lratado cle commercio coni uin frnncez 
Ilurnblot. Como. porém, o5 sultões das illias vizinlias s e  
quizessem o p p h  ao estabeiecirnenlo dos f ranceze~,  foi 
enviado ein 1886 urn navio tle guerra,  ciijo corninaritlaiite 
conseguiu impor o proleclora,lo (14 Pianga sobre as lres 
ilhas, por tratatlos coriclui(los em 1886 e 1887. Em 1893 
o sultão da  í;raiitle-Comora cedeu a França todos os seus 
direitos so l~ re  esta ilha. 

O arcliipelago clas Cornoras depende adminislralivamente 



da ilha de  Mayotla. Estas ilhas s6 teem valor sob o ponto 
de  vista estralegicn, pela sua situação no meio do canal 
d e  Moçambique e pela sua vizinliança cle bladagascar. 

ILHAS GLORIOSAS. - Estas illias foram occiipadas pela 
Franca ein 1892, não pelo seu valor proprio, mas para 
afastar dellas qualquer concori~crile. A I J r a n ~ a  lambem 
annexou em 1897 as  illias João da  luva ,  Europa e Bassas 
cla Intlia, no canal de  Moçambique. 

COSTA nos SOMALIS. - A  França perdeu varias occasiões 
d e  se  estabelecer rias margens d o  mar Vermelliu. I;m 1840 
o rei do Tigré oli'ereccii-llie o territorio e a baliia d'Arn- 
pliila, mas o governo fraricez recusou a ollerla. 

hlais ousada urna coniparihia particular franceza adquiriu 
por esse lernpo o porto tl'Erld. Poiico rlcpois, tentlo o riovo 
rei do Tigré solivitatlo o proteciorado (Ia Frarign, foi-llie 
eriviada uma missrio tliri@la por Russell, que c70ncluiu 
com elle uni tralado pelo qual a França adquiria Adulis e 
as ilhas dc  Ouda e Dessi. Apesar do valor desta cessão, 
o governo francez, talvez reccioso d e  s e  envolver numa 
guerra corn a Abyssiriia, não raliíicou o tratado. 

Alas nern por isso a Franca tlesisliu de fundar um esta- 
belecimento no mar  Vermelho. Por um tratado celebrado 
em 1862 coin os chefes Danakiles. Obock foi cedido a 
França. A sua occupação s6 se  realizou e m  1884 e no 
mesmo anno o sultão de Tadjurrá punha os seus dominios 
sob o pi,oteclorado francez; em 1885 acresceram a esles 
territorios os d o  sullariato tle Gol)atl c os dos Issa-Somalis 
até á s  proxirnitlatles cle._Zeila. Em 1 HbS uma troca d e  notas 
com a Inglaterra e em 1900 iim Iralado com a Italia reco- 
nheciam os direitos da  França s u l ~ i t  csta região. Em 1892 
a capital dos estabelecimentos francezes passou a ser Dji- 
bouti, em vez de  Obock. 



Esta colonia franceza era considerada como uma base 
para o alargamento da influencia nacional na Abyssinia; 
isolado do mar as relações deste reino com o resto do 
mundo rnanlcr sc.-liiam unicamente atravez de territorios 
francezes. Em i 897 forarn enviadas varias missões a Abys- 
sinia, mas com fraco successo; o desastre de Fashoda veiu 
emfim destruir por completo o prestigio da França nesse 
paiz. Aclualinentc a Abyssinia é um cerilro tle rivalidades 
e de luctas entre francezes, inglezes, allemães e italianos, 
em que os primeiros riáo são ds mais favorecidos. 

01-yn~ziztr~Üo economica. -A costa dos Somalis é uma 
das regiões de peior clima do mundo inteiro e, por isso, 
sem valor proprio; a aridez tlo solo torria impossivel qual- 
quer cullura. O valor desta colonia vem da seu commercio 

- C- O iiitei.ior, com o Clioíi c o Barrar, que é já baslante 
irnportarite c mars o será por certo, quando esteja concluido 
o camirilio tle ferro tle I).jibouli a .4dtlis-Abeba; tendo essa 
via tle penetracão, o porto tie I~ibouli desviara para si 
uma gra:ide parte d o  Lralico que se fazia por Zella e 
Aden. Djibouti é tambem iiin bom porlo d'escala para os 
navios fraricezes a caminho de Madagaecar, do Indo-China 
ou da Nova-Caledonia, mas não pode, sob esle ponto de 
vista, .er equiparado a Perim, porque a escala de Djibouti 
obriga os navios a desviarcrn-se muito da sua derrola e, 
portanto, a alongarem a sua viagem; s6 em tempo de 
guerra e que a escala de Djibouti pode ter real valor. 

CIIEIKH-SA~D. -O territorio de Cheikli-Sa'id foi compratlo 
em 1869 por urna casa coinmcrcial tlt: hlarsellia, que rielle 
inslallou uma feiloria, subsliluida em 18'70 por um tlepo- 
silo de carvão; mas o clieik que vendera o terreno, insti- 
gado pela Turquia, solicitada por sua vez pela Inglaterra, 
em breve contestou a validade da occupacão franceza, 
allegandu falsamente o não cumprimento (10 corilracto com 



elle celebrado. I'or Tim a Turquia declarou que o territorio 
tle Cheikh-Said liie pertencia e installou nelle uma guar- 
niçáo. Esta tluvidosa s i l u a ~ á o  aintla [lu i a  ac-lualiriente, 
comquanto e m  18% urri voio t l o  I',~i~lainciiIo francez tenha 
aliirmado os direitos da  Fiarifa bobrc este territoi~io. Domi- 
nando a parte mais apertatlii tlo cslrcilo t l c :  Ilal~-cl-Mandeb, 
Cheikli-Said é urri poslo (luiria graritlc iiriporlaiicia cslrale- 
gica e conimercial. 

ILHAS KERGUELEN. - A S  ilhas Kergueieri foram desco- 
bertas em 1772 por um fraiicez, que llies (leu o seu nonie. 
De 1874 a 1875 estabeleceu-se nestas ilhas unia missão 
astronomica irilci~iiacional, Irias sú ein 1893 6 que a P r a n ~ a  
dellas loiilou realniente posse. 

ILIIAS S.  PAULO E AMSTERDA~I.  -Estas ilhas, a meio 
caniiiilio entre o cabo da Boa Ilqperariça e a .lustralia, 
fora111 occiipadas pela Fiaaiiça eiii 1832. Só potlem ler uli- 
lidade corriu poi i lo~ tla escala e tlc al~aslecinieiilo para os 
riavios, que percorram essas paragens. 

l i  França possue ainda varias illias seni irnporlaricia no 
Oceaiiu Glacial. 

I N D ~ .  -Depois d e  Paulrnier cle Gonneville, o prinioiro 
francez que trariphz o Cabo tla Boa Esperança, muitos 
outros francezes s e  dirigiram para o Orienle e vizitaram 
os portos da India, sem que riatla s e  fizesse todavia para 
a organizacão dum commcrcio regular erilre a Fiuiiga e 
essas reniotas e ricas terias. Ileiiricliie IV orgarii~ou e111 
1G04 a pririieira compaiiliia fra~icilza tlas Iiidias, corice- 
deritlo-lhe, poririii, uiiiu duração ritlicularneiite dimiiiuta 
para os sciis pii\.ilegio::, apciias 5 alirios; a companhia nada 
fez e egual irisuccesso Leve unia outra furidada e m  1 til 1. 
Esla fuiidiu-se aiiida coni uma societlade d e  negociantes 



de Rouen, mas, apesar dos esforços tle homens energicos 
como Champlain e o padre Sassale, a escassez dos seus 
recursos não lhe pcrmittiu fundar nenhum estabelecimento 
duradouro. 

O grande Richelieu não deixou de se interessar pela 
colonização da India. Richelieu, com effeito, queria enfra- 
quecer o poder colonial da Hespanha, tlispulando-lhe a 
posse dos seus ricos dominios, como ja o faziam a Hollanda 
e a Inglaterra, e queria tambem ampliar o dominio da 
religião christã, obra esta que então desperlava o maior 
enthusiasmo. Copiando as outras nações coloriiaes, Riche- 
lieii fundou companhias monopolislas, não concedendo, pa- 
rém, privilegios a grupos de commerciantes ja constiluidos, 
mas promoventlo a6 ini t io as expedições coloniacs e tlantlo 
nellas larga participagão á nobreza e ao clero. Já então a 
coloniza~áo iranceza se clistinguia funtlamenlalmente da 
colonização ingleza: a primeira fazia-se por meio de com- 
panhias formadas pela Corôa e sujeitas a uma regulamen- 
tação minuciosa, a segurida era clevida a iniciativa de 
aventureiros e de refugiados, que se iam estabelecer em 
paizes longinquos e que só mais larde o Estado tomava 
sob a sua prelecção. Richelieu creou pois uma quarla 
companhia das Indias cm 1642, com privilegios por vinle 
annos e com funcçóec- lanto economicas como de propa- 
ganda religiosa. Como Richelieu julgava tie grande impor- 
laricia a colonizagão de Jladagascar, a Coinpanhia tentou-a, 
mas sem graride exilo; na India nada fez. Parecia, pois, 
em vista do insuccesso successivo de qualro companhias, 
que a Iridia era iiiacessirel aos francezes ! 

Colberl, poi-krn, não desanimou com os maus preceden- 
tes e,  enteritlendo que ria India s6 st: podiam fundar fei- 
torias, para u explora.gãá das quaes eram necessarios capi- 
laes e navios. tratou de erilregar em 1664 a sua colonização 
a uma Companhia privilegiacla : a Compariliia das Indias 
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~ r i e n l a e s ,  sernellianle a Companliia liollanileza, mas  ainda 
com maiores privilegias. O rei Luiz XIV apoiou calorosa- 
mente a conslituiçáo da  empreza: um academico Charpen- 
tier elaborou um manifeslo exaltanclo os seus beneficios, 
que foi profusamerile.dislribuido, o rei e os syndicos da  
companhia escreveram cartas á s  pessoas mais altamente 
collocatlas para que onlrassem coiiio riccionislas, as aut,o- 
ritlades provinciaes í'orain encarregatlas de  fazer egual 
convite. a todos OS citlad5os, os proprios estrangeiros fo- 
ram solicitados para o inesmo fim, a entrada na sociedade 
não 'envolvia quebra de  nobreza ou perda de  qualquer 
privilegio. A Companhia e ra  administrada por 21 directo- 
res,  liiilia durante 50 annos o privilegio do commercio e 
da riavegação rios mares do Oriente e do Sul e eram-lhe 
coricedidas perpetiiamente a s  terras e cidades, que con- 
quistasse. Aos que emigrassem para a India eram feitas 
varias coiicessóes, os comboios da  Companhia eram escol- 
tatlos por navios d e  guerra, os ol~jeclos necessarios para 
a conslrucgão e abastecimento dos navios da  Canipanliia 
não pagavam direilos de  entrada em França, as rrierca- 
dorias cla India tlestinadas a reexporlação náo pagavam 
imposto algum e o rei adeanlava OS meios necessar io~ 
para as ires primeiras expediçóes, participando dos pre- 
jiiizos, que a Companhia.porventura soíi'resse. Alem disso 
dava-se i Companhia um premio por cada tonelada de  
mercadorias importadas ou exportadas em navios equipa- 
(10s e carregados e m  França e concedia-se-lhe uma vasla 
extensão de  terreno no local onde está hoje o porlo tle 
Lorienl. A Companhia tiulia uin capital d e  tres milliões, 
'podia nomear os seus directores, com excepção de  lres, 
.podia fazer a paz e a guerra, mariler forsas mililares, 
n m e a n d o  os seus cliefe?, e administt.ar a justiça por in- 
terrnedio de magistrados cle sua confiança. 

,Assim se formou artificialmenle a Companliia das Ii~dias, 



sem raizes 8olidaa no paiz, scrn vitalidade propria e sem 
o apoio tla couscieiiciu iiacioridl, quaiilo dilrereule, emrim, 
da Companhia liollarideza. Os francezes nunca tiveram 
enlhusiasmo por esta einprcza, a que si, (lavam o seu 
apoio coagitlos rnais ou rnenos claramente pelo rei e pelo 
seu ministro. Á opposifão geral se  deve talvez a disposição, 
pela qual Colbert veiu a permillir a todos os negociantes 
o exercicio do cornmercio nas Iridias, comtanto que a s  
suas merradorias fossem transporladas pelos navios da  
Companliia. 

A nova Companliia debulou por um insuccesso na  ten- 
tativa, que fez. para a colonização d e  Madagascar, como 
ja vimos. Em 1669 um empregado da  Companhia hollan- 
deza das índias, Caron, ao serviço dos francezes, estabe- 
leceu uma feiloria em Surate, mas qualro annos depois os 
liollandezes rrronquistaraiii esse Lerritorio. Seguidamente 
Caroii tomoii Trinquemalé em Coylâo, mas  foi egualrnerile 
cspulso pvlos liollanclezes; cin 1 G72 tomou S. Thomé na 
cosla do Coromandcl, mas  tl'alii lari-ibem o desalojaram os 
Iiollandezes em 1 6 7 4 .  Por fim Caron, atrai~oanclo a Compa- 
riliia franceza, voltoii ao serviso tla Hollanda. Succedeu lhe 
Lahaye, que s6 qiiereiido impor-se pela força concitou os 
odios dos indigenas e ainda torriou mais crilica a situação 
da  Companhia. 

A Conipanliid teve, porém, a sorte de  encontrar um habil 
administrador, Frariçois hlarlin, que conseguiu captivar as 
syrnpatliias tios indigenas e foi o verdadeiro fundador do 
domiriio francez na India. Biarlin comprou terras a um 
piiricipc iiitliano, fundaiido Pondichdry; tinha tão boas rela- 
ç6es com os indigenas que coriseguiu formar com elles um 
corpo tle policia. Uma iiivasão dos malirattas, que infundia 
terror ein toilo o paiz c que blarlin soube deter si, por 
meio de  negociações, aumenlou muito o seu prestigio, 
sendo-llie coiiferitlo pelo Giào-hlogol o direito d e  cunhar 



rnoetla. Mas em 1693 os hollaridezes cercaram e tomaram 
Pondichkry. Martin voltou a França e larilo convenceu o 
rei da  riqueza da Intlia, que a restilui$âo de Pondidikry 
foi uma das clausulas por este impostas na conclusâo tla 
paz d e  Ryswick. Martin, nomeado goverriador da  cidade, 
reconstriiiu-a e conseguiu rnante-ia em plena prosperidade 
a16 i sua morte em 1706. Nem por isso e ra  todavia muito 
prospera a situação da  Companhia. 

F;ni 17 19 a Compaiiliia das Iiitlias Orientaer fundiu-\c 
com a anliga Companliia da.: Iritlias Occidentaes. Formou-se 
assim uma p o d e r o ~ a  Compaiitiia, ligada ao famoso Banco tlc 
Law e tendo este cuino seu inspector geral. É conhecitla 
a agiotagem, que se fez sobi-e a s  acções desta societlade, e 
os consequentes desastres, a que  o governo poz termo 
remodelando a organiza$âo da Companhia. Esta limitou-se 
de  novo ao cominercio das Indias Orientaes, recebendo mais 
tlois lucrativos inonopolios: o das loterias e o da  venda do 
tabaco; ern troca o rei  reservou-se o direito d e  nomear 
de  entre os principaes accionistas da Companhia os seus 
clirectores e de encarregar um commissario de  fiscalizar 
todas as siias operações. 

Na India succedeu a Marlin: Dumas, homem de grande 
coragem e de  raro valor, que impoz o prestigio da  Franca 
em todo o Carnatico. Dumas i,t\pelliu uma invasão rlos 
temiveis rnahrattas, merecendo assim a gratidão dos indi- 
genas e do Grão-Mogol; esle deu-llie o titulo de  nabab de 
Pondicliéry, coricedeu-ltie uiiia pensâo e autorizou-o a cunhar 
moeda, com o que Dumas i-ealizou avullaclos lucros. Em 
i 739  Dumas adquiriu Karíkal e o seu teriaitorio; a Com- 
pariliia lirilia ainda feilorias em Ayanourn, Balassor, Dakria, 
Patna, Cassirnbazzar, Calicut, iIlali6, Surate, alem de  1)orirli- 
cliéry e tle Chanderriagor. Sob a habil a(1rninisli~açào tlc 
Dumas, a Companliia alargara o seu commercio até a Chiiia 
e as ilhas do archipelago malaio e vira crescer conslante- 



rnentt: o seu capilal e os seus tlividendos. Em 1741, Dumas 
fatigado demittiu-se ilo seu logar de goverriaclor e foi 
nomeado ailministrador (Ia Companhia ern Paris. 

O successor de Dumas foi Dupleix, vercladeiro genio 
colonizador, de cujo systerna na India os inglezes teem 
sido até hoje meros iiniladores! 

Dupleix foi primeiro intendente da Companliia em Chan- 
dcrnagor, tcntlo' nesse cargo desenvolvido muito o com- 
mercio da Cornpanliia e alarga00 a area da sua influencia. 
Etn vista tlosle successo foi nomeado governador geral da 
Iiidia franc'eza em 174 1 .  Dupleix coinpreliendeu que para 
se poderem explorar as riqiiezas da India era necessario 
coiiqiiislar e dominar politicamente esse paiz. Por isso cen- 
cebeu o plano da formação dum grande imperio fraiicez 
nas Iridias, o que exigia a eliminação de qualquer influeiicia 
cstiangeira, especialmenle da iníiuericia ingleza, do paiz. 
Alas que nação da Europa poderia ser ltastarite poderosa 
para conquistar os vastissimos territorios do Hindustão e 
avassalar as suas numerosas populaçíjes ? Porbm, Dupleix 
comprehendeu beili qiiaes eram as causas, que geravam a 
fraqueza da India, a saber: a incapacidade dos numerosos 
csercilos indigenas a resistirem a grupos de tropas euro- 
peias pequenos, mas disciplinados; a facilidade de incutir 
essa disciplina aos indigenas, que nenhum sentimento rle 
palriotismo impedia de luctar contra os outros indios; o 
cstado de guerra constante entre os principes indigenas, 
periniltiiitlo ao estrangeiro intervir nas suas contentlas, a 
fim tfe enfraquecer os que combalesse e de dominar os que 
prolegesse. Assim a polilica de Dupleix resumia-se no se- 
guirite: a) Organizar um exerci10 de indigenas sob o com- 
inando de ofriciaes francezes; - b) 1)ominar os principes 
indigenas, governarido por seu intermedio sem alteração 
rlos seus costuriles e insliluições; - c) Manler a divisão 
entre os principes indigenas. 



Mas a Companhia franccza tinha ambições mais modestas, 
desejava apenas reduzir as suas despezas e, preverido a 
imrninencia duma guerra entre a Inglaterra e a França, 
encarregou Dupleix de negociar com os directores da 
Companhia ingleza a manuleri~ão da paz eritre cllas, airida 
que rebenlasse a guerra eiilre os Eslatlos rcspccliv»s. 
Dupleix ciirnpriu e s i d ~  ortleiis, mas, comlirel~errd(~ndo que 
as ncgociaçòes com a Compariliia não o piinliaiii ao abrigo 
dos attaques do Eslatlo inglez, tratou de coristruir fortalezas 
e cle instruir tropas indigenas, empregaiitlo nisso a sua 
fortuna pessoal. Ao mesmo tempo, muito auxiliado por sua 
mulher natural da India, estreitava as suas relações com 
os mogoes, ostentando a sua qualidade de nabab, percor- 
rendo a India a fim de concluir alliaiisas conlia os inglezes 
e sendo sempre bem acolliiilo. Ernfim, I)iiplei.u instava com 
a Companhia para que lhe enviasse reforços. 

A Companhia deu ordem a La Bourdonnais, governador 
da ilha Mauricia, para ir com a sua esquatlra em auxilio 
de Dupleix. Essa esquadra pouco valia, mas La Bourdonnais 
converteu á sua custa varios navios merciinles em navios 
de guerra e aumentou com voluntarios a \  suas tripulações. 
Tendo-se feilo ao mar, foi acossado por uma tempestade, mas 
consegiiiu reparar os seus navios em Madagascar e seguiu 
ao encontro da esquadra ingleza. La Ilourdorinais, apesar 
das suas forças serem menores, corisegiiiu dispersar a 
armada ingleza e chegar a Pontlicli6ry. Seguidamente e 
tlesprezando a opinião de I)upleis, que desejava que elle 
cornesasse por destruir a esquadra inimiga, alacou e tomou 
ladrasta. Rebentou então o coriflicto entre os dois chefes. 
Dupleix queria entregar Alailrasla i guarcla dum chefe indi- 
gena, seu alliado, mas La llourdonnais liberlou a cidade a 
troco dum pezado resgate, levado a isso, segundo parece, 
pelo dinheiro dos inglezes. Então Uupleix declarou esse 
acuordo nullo e encarregou um official de deter La Bour- 



donnais, iiiit? e-te 6 qiie o prendeu. Todavia La Bourdonnais, 
combatido por Dupleix, todo potlerosu na India, teve d e  
retirar para a illia llauricia; foi chainado, e m  breve, a 
Frariqa, encarcerado na Bastilha, julgado e absolvido. 

1)iipleis ficou então entregue a si mesmo. Receiando que 
o sei] niliarlo, a quem não fora dada Madrasta, se unisse 
aos inglezes, apressou-se a derrola-lo e occupoii Madrasta, 
iiprisioriando os colonos inglezes. Os iiiglezes em 1748 
cercai ~ l r i i  Pontlichéry; com pequenas forças, ern grande parle 
iii(Iigerius, 1)uplein conseguiu Iiiclar contra uina esqtiadra 
c um exerci10 rnais numeroso e forrar os ii-igleres a levan- 
tarem o cerco. Mas rio iiieaiiio aiino o trutado tle paz dc  
Aix-Ia-Cliapelle veiu estipular a reslituiqão de Madrasla aos 
iriglezes. 

Por esse tempo tlois principcs incligeiias solicitaram o 
uu~i l io  de Dupleix e este apressou-se a prestar-lli'o,' no 
inluilo de  elles Ilie ficarem a clever o Llirono e, portanto, 
sol) a sua clependericia. Era a p1iineii.a coiiccpsão clo pro- 
Icclorado, uriica forrna d e  colonização pos~ivel  ria India, 
que uma nação europeia nunca podera dominar ilirecta- 
mente por completo. Os protegidos de Ihpleix facilmente 
conseguiram vencer os seus rivaes e assim os reis do 
Carnatico e tio Dekkan tornaram-se rricros instrumentos nas 
mãos do governatlor francez, que  ainda consolidou a sua 
intluencia, alliando-se com os mahraltas. Se a s  autoridades 
de  Paris tivessem dado ao seu delegado na Iridia os neces- 
sarios auxilios, este poderia ter então repellido os iriglezes 
cla Iridia e consolidado para c e h p r e  o dominio da  Pran~yi 
nessa região! Mas a Companhia, que sO alteridia aos seus 
lucros, achava que Dupleix tlescuravu tlerriasiaclaiiiente os 
interesses do negocio, e o governo fraricez, certo de que 
os inglezes não poderiam expulsar os fraricezes da  India. 
apenas queria conservar as suas possessóes e manter-se 
na  defensiva. 



Em breve o chefe inglez Robert Clive, imitando o seu 
adversario, alliou-se com os chefes indigenas inimigos deste, 
derrotou os francezcs e cercou-os em Tritchinopoly, obri- 
gando-os a capitular. Dupleix por siia vez cercou esta cidade 
diirarite uin anno inteiro. Mas a Companhia franceza estava 
farta destas luctas constantes; a Compaiihia ingleza, fingindo 
compartilhar desses senlimentos, propoz-lhe a demissão 
dos respectivos governadores e que continiiassem a com- 
mcrciar paciricamenle ao lado uina da outra. A Cornpanliia 
franceza tlrslituiu logo ( 1  75 i) Iiiiplciu, que regressou a 
França; alii solicitou eril váo (J rc~eiriliolso das tiespezas 
que fizera a sua custa no interesse tla Companliia e morreu 
na iniseria! O sucessor de Dupleix, Ciodeheu, apressou-se 
a assignar um tralado vergonlioso, renunciantlo ás con- 
quistas do seu anlecessor c fazentlo a paz, o que permitliu 
aos inglezes emprchenderem a coriquista do Bengala. 

! 

Assim, e curioso é nota-lo, os inglezes e os francezes 
Iiiclararn simultaneamente na America e na Asia e com 
egual successo, para uns glorioso, para outros iiesastrado. 
Na India o tlominio da França havia attingido então a sua 
maior extensão, abrangendo: a)  I'ondichbry e um vasto 
territorio cwtiguo de 10 leguas de costa e qiiasi tanto tle 
profundidade ; - b) Karikal com um dominio egualmente 
extenso;-c) Mazulipatam e Yanaon, a ilha de Divy e as 
quatro provincias de Moutfanagar, Ellour, Rayamandri e 
Cliicakol; - d) A ilha de Seringarn. hlas neste vasto imperio 
o dominio da França sobre os iniligenas era inconsistente; 
Dupleix conseguira mante-10 pela sua habil politica para 
corri os chefes indigenas, mas já mesmo no fim do seu 
governo comeyava a ter dificuldades na continuação das 
suas boas relações com esses principes. 

Em 1758 a França encarregou Lally-Tollendal de defender 
a India contra os inglezes. O novo governador era um 
optimo soldado, mas nada sabia de colonização. O seu 



orgulho descontentou os colonos e a s  suas violencias acar- 
retaram-lhe o odio dos indigenas. Lally luctou todavia cora- 
josamente, nias foi forçado a levantar o cerco d e  Madrasta; 
vencido por Clive em varios combates, teve de  retirar para 
Pondich6ry depois rla derrota decisiva de  Vandavachi. 
1'on~licli6i.y, atacado por terra e por mar e lendo soflrido 
os Iiorroi~t~s da roine, capiliiloii crn 1761 ; findara assim o 
irnperio (Ia Franca ria Iridia! Lally, enviado para Inglaterra 
como prisioneiro de  guerra, foi posto em liberdade; como 
em França o accusassem d e  t r a i ç ã ~ ,  dirigiu-se logo para o snu 
paiz a fim d e  se  justificar, entregando-se a prisão. Foi então 
julgado, coiitieiiiriatlo irijuslameiite e executado! 15 annos 
ilcpuis o seu filho obteve a sua reliabilita$ào. 

O tratado tle Paris de 1763 veiu consagrar a ruiria da  
coloriizagáo fraiiceza ria Iridia. O goverrio fra~icez só recla- 
rnara liurnildementc a reslituição de  Pondichéry e (Ias suas 
tlrlicndencias no sul do Dekkan; a Inglaterra concedeu-lh'a, 
com a condição d e  serem evacuadas pelo exercito francez, 
de não lerem fortificayões, nem guarnições permanentes. 
Assim as vic.lorias continentaes dos prussianos revertiam 
e m  beneficio dos inglezes, já solidamente estabelecidos no 
Ilindustão; rla Intlia como da  America podia dizer lord 
Chatham que se  conquistavam na Allemanhal 

Desde então a Companhia franceza, esmagada pelos 
encargos rlas guerras anteriores, com o capital consumido 
e sem navios, vegelou miseravelmente, licliiitlantlo por fim 
ein 1767! 0 s  cslal)elecimeritos da Intlia passaram então 
para o tloininiii (Ia Coi-ôa e Clioiseul decrelou a liberdade 
do commercio Iiiridustanico, laiiçantlo aperias uma pequena 
taxa so l~ re  as suas importayões e m  Frriiisa. 

Em 1778 os iiiglezes tomaraiil nova~riciile PonclicliBry e 
egual sorle tiveiam a16 ao anno seguirite os demais esta- 
belecimenlos fraricezes. A occasião tinha sido todavia muito 
favoravel para os francezes; a guerra da  independencia 
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da  America pôzera a Inglaterra e m  lucta com a França, a 
IIollanda e a Hespanha e na India Hyder-Ali, grande admi- 
rador dos fraiicezcs, inflingira serios revezes aos inglezes. 
Mas a França nao soube auxiliar deviciamente o seu alliatlo, 
que deliberou prescindir do scii concurso, e perdeu totlos 
os seus estabelecimentos na Inrlia. 

Luiz XVI comprehendeü finalmente a vantagem que Iiavia 
em atacar a Inglaterra na India e quanto para isso ei,;irn 
propicias as circumstancias do momento. Foi então enviada 
uma esquadra no intuito d e  reconquisiar a s  possessões 
francezas da  India; cominandava-a o Uailio tlc Suffren, um 
(10s melhores senão o melhor almirante que a França teve, 
e de+ois juntou-se-lhe Bussy, o mais Iiabil general tle 
I)upleix, o glorioso conquistador do Dekkaii. Toclavia Suffren 
não levava comsigo forcas sullicierites e teve de  luctar 
com grandes dificuldades, por não ter lia Irirlia nenhum 
porto d e  apoio e abasteciriiciilo; tle redil o tloiriiriio dos 
iiiglczes, senhores de lodo o Ileiigala, tlillic-iliiieiile podia 
ser  abalado. Suffreri partiu e m  1781; tlepois tliiin combate 
duvitlmo com o almirante Johnston junto as ilhas de  Caho 
Verde, chegou ao Cabo, que poz em estaclo rle defeza. 
Ilirigiu se tl'ahi á s  illias de  Franca e tlc llourl~on, que 
reabasteceu, e aproou a Madrasta, onde estava a esquadra 
do almirante inglez Hughes, que elle nào quiz atacar. 
Voltando para l'ondichéry, foi seguitlo pela esquadra ingleza, 
a quem 01Yereceu combate e venceu, podeiido assiin recoii- 
quislar 1'oridichSry e enviar auxilios a Hydcr-Ali, ern ves- 
peras dc  concluir a paz com os iriglezes, mas  que recome- 
çara a lucta chegada dos francezes. Pouco depois deiarolou 
novatnerite a esquadra irigleza, aiimenlarido rriuito o pres- 
tigio e a força moral dos francezes. Depois do nrcessario 
descarlço para os scus navios muito avariados, SiifTren tieu 
nova e feliz batalha á esquadra irigleza junto de  Negapatam. 
O glorioso almirante teve então e m  Gondelour uma entre- 



visla com o sultão de  Alysore a fim de  combinarem o pro- 
seguimento das operaçòes coiitra os inglezes; emquanto 
Hyiler-Ali atacava Jladrasla, Suffren tornava Trinquemalé 
na ilha iIe Ceylão e clava novo combate a esquadra d e  
IIuglies. Em 1783 chegou i In(lia Uussy com novos re- 
forfos. Tinlia no entretanto ~norriclo Ilgdei-Ali, mas o seu 
Til110 Tippu Sahib ainda derrotou os inglezes em Cucitlalore. 
Uussy a sua chegada deixara-se cercar pelos iriglezes em 
í;oiitlelour, mas SulTreri conseguiu afiaslar a esquadra irii- 

,miga, embarcar parlc tlo exercito tle Bussy e vencer mais 
urna vez os iiigle~es. 0 s  dois ~om~rianrl ;~ri tes preparavam-se 
a atacar hlacli.asta, quantio llies c1it:gou a noticia dum 
aimislicio, em breve scguido da  conclusão da  paz entre 
a Frariça e a 1nglaleri.a. O tratado de  Versailles de  1783 
foi duma rara infelicidade para a França que, em vez d e  
conslituir um impeiio na India e de  garantir a iritlepeiidencia 
tlo seu alliado o sullão de Alysore, se  limilou a petlir a 
res i i lu i~5o (Ias suas reitorias, ao que os inglezes cle bom 
grado accederam; assim se perdeu o fructo das brilhanles 
victorias d e  Sulfren! 

8ufTreii regressou a Franca em 1784,  onde foi rccel)ido 
corii as   ri ai ores Iiunras e o mais caloroso enlliusiasmo, 
rnas hlleceu 1)ouco clepois em 1787. Em 1793 rebentara 
tle riovo a guerra el1ti.e a Fraiiça e a Inglaterra, que  logo 
se  asserilioi~eou dos eslabelccimentos cla sua rival ria 11itlia. 
Honaparte, ao crripi'eliender a sua  expedição ao Eg'pto, 
prcmedilava um alaque aos inglezes na liirlia, onde itbria 
o au\ilio tle Tippii Sdhib, nias riem então, neril mais larde, 
conseguiu ieali~ai .  o seu ci.ailtlioso plano. 

Ileslituitl,is a I7ranya peld pclz d'ilmiens, as suas posses- 
sões da Intlia Soi,arn novuirierile occ.iipaclas pelos inglezes 
em 1803. I'rlo\ tr;ilailo.; tle 1814 e dc 181 5 as  insignifi- 
cantes reitorias (Ia Iritlia voltaram para o poder dos fran- 
cezes, com a clausula, porém, de  não serem fortificadas 



e de só terem a guarnição necessaria para a sua policia. 
Os tratados de 1815 e de 1818 eslabeleceram ainda algu- 
mas reslricções quanto ao exercicio das iricluslrias do sal 
e do opio pelos francezes. 

Aclualmente a França possue na India os seguiiiteu esta- 
belecimentos: a)  5 feitorias: l'ondichkry e os seus arre- 
dores na Costa do Coromandel; Karihal e os Maganons na 
mesma costa; Yanaon e as aldeias vizinlias ria costa de 
Orissa; Mah6 e suas dependencias na costa do Malabar; 
Chandernagor no Bengala; b) 10 loges ou locaes para a 
venda de mercadorias, sobre os quacs a Fiariça tem direi- 
tos de jurisdlcgão e de propriedade, em Suratr, Caiicut, 
Mazillipatam, Francepett, Cassimbazar, Joiigrlia, Dacca, Ba- 
lassor e I'atna; c) O dircito de estabelecer feitorias ern 
Mascate e hloka. 

0)  gunizncüo econoniica. - 1\ cIcc,i~lriicia B niaiiifesta nos 
esta1)eiecimentos francezes ria Iii~lid, cujo commercio não 
progride, em virtude da concorrencia tlos inglezes, scnho- 
rcs tle todo o paiz e que junlo das feitori& francezas fun- 
tlarain sempre grandes centros conio Candalore, Calcutta, 
Negapatam, Cocanada, etc. As condições financeiras não 
são melhores e tornam impossivel a realizasão dos bene- 
ficio~ materiaes urgentemente necessarios. 

01 ganizacão administ~ativa. - Até 1 870 os intligerias 
da lntlia queixavam-se com razão da administração fim- 
ceza, accusando-a de lioslilizar a vida das insliluiçdes 
coniiriuiiaes, de não Ihes (lar a devida participação na 
gereiicia cios negocios publico.;, cle organizar mal o imposto 
pretlial inuito pesado e de não cuidar deviclamentc das 
irrigações e outras obras puLlicas necessarias. A contigui- 
dade da India ingleza tornava mais frisanles ainda estes 
defeitos. Em 1872 e 1874 foram cieadas instiluições locaes 
particulares na India franceza, deu-se maior participação 
aos indigenas na administração dos negocios publicos e 



permittiu-se a esta colonia eleger um deputado e uin >c- 
nador. 

Critica. -Quando s e  trata d e  estudar a s  causas tlo 
insuccerso da  coloiiixação franceza na India, surgem algu- 
mas opinices precor~cebitlas, que circulam com a força 
quasi de  asioinas e que  niio teem fundamento algum. 
Alguns attribuem á incompelencia de Lally, que  alienou 
as sympalliias tle todos e não soube seguir a politica de  
1)upleix e d e  Bussy, os insuccessos soffritlos; sem duvida 
a posse tlum clielt! esperimenta(10 deu aos inglezes uma 
grande siiperioridatle sol)re os francezes, guiados por um 
liiavo geiieral igiioi.ando absolutamente a polilica a seguir 
rio Orierile, mas o resultado seria o mesmo, fossem quaes 
fossem os talenlus c10 governador francez. Oulros torna111 
responsavel pela perda da  Indiu o governo tle Luiz A\' ,  
ignoraiile e iritlilferenle em inaleria colonial; ninguem potle 
contcslar que esse governo fui pessimo, mas sempre mo.- 
lrou inleresse pelas colonias, simplesmerile, teve de  sacri- 
ficar os interesses coloniaes aos interesses contineiitaes, 
como e ra  natural. As causas da  tlecadencia são outisas e 
rnais profundas. 

A Companhia das Indias foi sempre inliabil, quer no com- 
mercio, quer na guerra, náo dando sequer os lucros, que 
deveria dar, em virtude tla sua  detestavel direcçáo. Os 
fraricezcs nunca tiverain o pretlominio nos mares (Ias Intlias, 
nem trataram d e  instituir nesla solidos pontos tle apoio, 
sendo a ilha llauricia a sua unica base de  operaç8cs scyu- 
r a s ;  pelo conliaiio a conquisla do Berigala deu aos inglezes 
escellenles bases para a guerra maritima oii terrestre. h? 
resto, a escollia clos locaes para a fundação dos estabeleci- 
mentos í'rancczes foi sempre ma;  a Frariça estabeleceu-se 
e m  logaies vi~iiilios de  outros occupados por nações niais 
fortes ria maririlia e no coiniriercio, expando-se a luctas 
constantes, e m  vez de  concentrar os seus esforços, por 



exemplo, na ilha do Ceylão, onde poderia ter  tido orna co- 
lonia floi.escentisslnia. O sjsleiiia dos prolecloi.adus mesmo 
carecia do dominio definilivo numa parle .da periinsula, 
como base. 

Na verdade, a decadencia da  culonizaçâo franceza na 
Intlia iiáo e um facto isolado, é um simples incidente e 
uma consequeiicia da  decadencia geral da mclropole, re- 
sullanle (Ia sua infeliz polilica continental e tlaq siias der- 
rotas ria Europa. Nas colo~iias o mal geral era  íiggravado 
pelas tendencias naluraes dos francezes para preferirem as  
aventuras e a s  conquistas a exploração economica, para 
dissemiilarem demais as suas forcas e para iião praticarem 
devidairienle a associação ou uriiào dos esf'oi-fos intlivi- 
duacs;  na India s6 s e  procurava a gloria, e m  que laritos 
se  tinham illustrado, e nisso se inulilizavarn preciosas 
forcas, que bem mellioi teriam sido aproveiladas na obra 
d e  colonizasão. Ue resto em Franca náo tinvia um verda- 
deiro e~illiusiasrno nacioria1 pela. c8oloriias ; pelo coritrai.io 
em Iiiglaterra a I i~cla 1ravatl:t ria Iiitlia era  Iial)iltnerile 
dirigida e interessava proiiiiitlaineiile totlos os citlatlãos. 
Já entáo era  poderoso e m  17rari~a o parlitlo dos anli-colo- 
nialistas, que linliam a sua frenle Voltaire e Rousseau; a 
Inglaterra, liberal no campo economico, como no campo 
moral, apreciava a colonizaââo, porque a fazia racional- 
mente e,  portanto, com varilagem. 

Analysanrlo esla diversitlatle tle condifões eritre a Ingla- 
terra e a Fraiifa e ~iolaiiclo a inferioridade consequente 
desta ultiina na expansão colonial, rlt~cerlo ninguem estra- 
nhará que ella tenha sido ~erici t la ria India. 

Y 
NDV-CHINA. Cochinrl~inn. - O irnperaíior Napolcáo 111, 

tlesgostoso pela decadericia do do!ninio francez no Oriente, 
procurou sempre aproveitar todas as occasiões favoravcis 
para o engrandecer. Essa occasião surgiu para a Cochin- 



china entre as duas expedições francezas a China, em 1858. 
Desde o seculo xrrr  havia christãoa estabelecidos na Cochin- 
china, mas, quando o imperador Tu-Duc subiu ao throno, 
iniciou-se contra clles a mais cruel e persistente perse- 
guição, seiitlo Irucitlatlos muitos ~nissionarios. A França, 
auxiliada pela Ilesliaiili;t, resolveu-se a inlervir e uma 
expetliçâo iiiililar apotlerou-se de  Tourane e de  Saigon 
(1  858-1859); mas iião se  obteve um i~esullado t lec is i~o e, 
lendo rebentado novamente a guerra  com a Cliina, a s  
Iioslilitlntles qriasi se suspenderam. Em 1860 terminou a 
guerra franco-cliiricza pelo tratado de Tieri-Tsin e a Franca 
resolveu aprovcilar as impoik=mtes forças, rlc: que enlão 
dispunha no Exlreino Orienle, para conlinuar as operações 
na Cochinchiria. Em 18(il foi coiiquislatlo o liella do Ale- 
kong e o imperador do Annain tlefinilivamenle vencido. 

Por um lralaclo celebrado em 1 8 6 2 0  rei do Arinam 
cedia a Franca as lic.; pro\iiicias rnoiidioiiacs tla Cocliiri- 
cliina e obrigdva-\i1 a parai. a 11~:sparilin. urna indemnização 
tle gL1cri.a. Oi~lro.; Ii.aiailus so1)i.e o assuiiipio foram ainda 
coric.luidos ati: 18fi 'i e ein 1867 a Prarisa arinesou as tres 
provincias da  Cocliirichiiia sel)lenlriorial, aiiitla não sujeitas 
ao seu poder. Ilestle 1'888 a Cocliinchiria esta ligada a s  
oulras possessões francczas vizinhas, coiislituindo a União 
Indo-chineza. 

Cambodge. -O Cambotlge, dilacerado por doze annos 
de guerras conseculivas, vira-se forçado antes de  1858 a 
reconhecer a suzerania sirriultanea dos reis d e  Siam e do 
Annam. Em 1859 subiu ao throno o rei Norodom, que, 
para se  furtar a oppressáo dos seus dois protectores, soli- 
citou e m  1863 o protectorailo da  França. Norodom leve 
ainda que su f i ca r  algurrias revoltas, o que  fez auxiliado 
pelos francezes. 

Em 1884 um novo tratado veiu regular o protectorado 
J a  Franca sobre o Cambodge; o rei compromelteu-se a 



acceilar todas as reformas, que lhe fossem indicadas pela 
França. Foram conservados os funccionarios indigenas, sob 
a direcção d e  agentes europeus, com excepção do desem- 
penlio dalguns serviços, unicameiile confiatlos aos euro- 
peus. Foi instituido um residente geral francez, lendo 
subordinados seus nas localidades. A terra, ate então pro- 
priedade da Cnrôa, deixou tle ser iiialieria~el ; foi abolida 
a escravidão e a cidade rle Pnom-Pcrili ficou sob a admi- 
nistragão duma commissâo rnuiiicipal, composta tle fran- 
crzes e iniligenas. Depois da  conclusão desle tralado, 
rel~entararri ainda alguirias revultas, tendo sido decapitado 
um niissioiiario iiaiicez, inas os revoltosos foixm castigados 
e m  1886 e desde então a paz tem sido complela no Cam- 
bodge. 

Annam e Tonkim. - A Franca manteve em antigos 
tempos relagces com o imperio tlo Annam, mas não fundou 
ahi nerihurn estabelecirnenlo. Alotlei~riarnerite a França, se- 
nhora do 116-Kong, quiz alargar o seu domirtio para o 
inlerior cla Peninsula, levatla a isso pela fertilitlade do 
valle do Song-Koi, muito mais rico do qiie a Cocliincliina, 
e pela sua situacáo, que o torna a mellior via de  penetrasão 
no Yun-nan e rias proviiicias metidionaes da  Cliina. Essa 
via de  penetras50 e r a  de  ha muito procuraila em vão 
pelos inglezcs, senhores da  Inrlia, rio vallr: tlo Irraouady; 
os francezes quizeram primeiro siibir o 116-Kong, não o 
conseguiriclo, mas ein breve descobriram o caminho do 
Song-Kol. Assirn desde 1874, ein seguida á viageiii de  
L)upuis e a uma expetlirão coiniiiuiiilada por Garriier, o 
tralallo de Sa'igon concedeu ii França direitos sobie o 
Tonki~n. Alas a Cliina recusou o seu iecontiecimcilto a esle 
tratado e o governo aiiiiaiiiila, logo que as lropas Dancezas 
evacuararii o Tonkiin, deixou tlc ciiii;prir as suas estipula- 
çùes, recusando aos negociantes fi.ancezes a riavegacáo 
livre no Song-Koi. Nestas circumstancias a França reco- 



nheceu em 188" necessidade de  enviar a Indo-China 
uma expedição militar, que llie assegurasse o dominio do 
Tonkim e a posse do caminho para a China. 

A França teve de  sustentar urna lucla arclua e prolon- 
gada contra os aiinamitas e os cbinezes, que como seus 
suzeranos intervieram ria conlentla. Ile 1883 a i885  a 
Prarisa obteve vicatorias l~rilliantes; as suas tropas tomaram 
a cidadella tle Hué e conquistaram todo o Tonkim, ao 
rnesrno tempo qiic as suas esquadras borribardeavam Fou- 
Tcli15ou, tomavam as ilhas clos Pescadores e atacavam a 
illia Porinosa. O tratado tle tluk em 1884 poz termo a 
guerra com o Arinain, eslal)elece~irlo o prolectorado da  
Franca so1)i.c. esse paiz e so1,i.e o Toiiki~n, sentlo mais ri- 
goroso o t:ll'cclivo nesta ulliind i?gião. A Chiiia c-6 cedeu, 
esgolada de  forças, ern 1883; nesse anno pelo tratado de  
Tien-Tsiii, completatlo por outro de  1886 e por uma con- 
venção addic6ional d e  1887, o Celesle Irnperio obrigou-se 
a respeilar o novo estado d e  cousas eslabelecitlo no Tonkim 
e a auctorizar o lrafico commercial pela fronteira terrestre 
entre o seu 1ei.i.itorio e o do Tonkirn. Em 1893 a França 
ampliou aiiitla os seus ,domiriios. na Iritlo-Cliina, assenho- 
reaiitlo-se do Laos. 

Orya?siznpZo eco1,07riica. - E rr uito pequeno o numero 
de  fraiicezes eslabeleciclos lia Intlo-Cliiria; assim na Cochin- 
china em dois milhões cle liabitanles lia apenas 3:000 frari- 
cezes, rnuilos clos qiiaes funccionarios e soldados. Segundo 
alguris coloiiialislas lima das maiores tlilficuldatles, com que 
a Prança lucta ria coloriizaçào da  lndo-Cliiria, corisiste pre- 
cisamente ila falta de  irnmigrantes nacionaes, necessarios 
para prornoverern a exploração ecoiiomica da  região. I? 
preciso não esquecer todaria que a Iiitlo-China 6 ou tende 
a ser  uma faze~itla e que corno tal apeiias precisa dum 
pequerio numero de  europeus, que síijarn o ('l(~riierito diri- 
genlc da densa população iiiíligeria. 
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Na Iiido-Cliiiia lia muilas miiias; a producção do carvão, 
factor tão vantajoso d e  progresso econoinico, B importante 
e ha ainda minas d e  antimonio e de rnetaes preciosos. A 
ferlilittacle do solo é extrnoitlinaria; avulta enlre outras 
culluras a tlo arroz, cuja prutlucçào tem crescido ininter- 
riiptamenle tlesdc 1597, ullrapassaiido a respectiva expor- 
laçào uin rnilliào tle loneladas eiil 1902. A iriclustria de  
fiação lambem ostenta brillianles progressos. 

Mas actualmente ainda o rommercio conslilue a piincipal 
forrria de  exploração economica da  Intlo-Cliiiia, allirigirido 
no total, cm 1905, mais cfe 423 milhões d e  francos. Toda- 
via, a maior parte do frafico faz-se com a Asia, especial- 
rncnle coiri Ilorig-Koiig, cabendo riclle lima pequena parte 
aos frarirezes; a Indo-China importa muitas mercadorias, al- 
Eiiiinns de  proveniencia asialira, mas muitas das quaes lhe 
poderiam e deveriam ser foi.iiecidas pela ~netropole;  os 
negociantes francezes nào tecrn sal)ido luctar com os pro- 
ductos mais baratos de  fabricayáo ingleza e allernã e por 
sua culpa a Indo Cliina pode iião realizar o fim, que justi- 
ficou a sua coriquisla: a abertura (te iiovos mercados a 
iritluslria franceza. Este estatlo de cousas influiu necessa- 
riamerite rio regimen aduaneiro da  colonia. Ate 1887 os 
protluclos fraricezes ou estrangeiros eiitravam na Indo- 
China livres d e  direitos; desde essa data exisle a mesina 
liberdade para os productos francezes, mas os estrangeiros 
está0 sujeitos a uma tarifa semelliante a tarifa geral tla 
metropole; ern compensa~ão os protluc(os tla I~itlo-(:hi~iii, 
cnm escepçáo dos gt3neroi ditos .roloniacs, não pagiiiii 
tainbem direitos á eritrarla iia ~netropole. Sob o novo r(*- 
gimen tem aumenlado a participação dos francezes iio 
commercio geral. 

A importancia dos mercados da  Indo-Cliina e a sua quii- 
lidade d e  paiz recentemente conrluistaclo juslificam a atlo- 
pção de  restricções á liberdade d e  commercio, logo que 



estas não sejam tão exaggeradas que possam enlorpecer 
o progresso economico da colonia. 

Alem do seu valor proprio, o Tonkim tem, como dissé- 
mos, uma enorme importancia como via clc lransito para 
a China. Realizando uma obra, em vão tenlada pelos in- 
glezes, a França fara penelrar as suas vias ferreas pelo 
valle do Song-Kol no coração da China e concentrara nas 
suas mãos todo o trafico dessas ricas provincias, que hoje 
si, leem communicaçáo com o imto do mundo por uma 
trabalhosa navega~ão de tres ou quatro rnezes no Yang- 
Tsé. Alem desta grandiosa cmpreza, a França tem effe- 
ctuado na sua valiosa possessão importantissimos trabalhos 
publicas. E todavia a participação da metropole nas des- 
pezas da colonia tem diminuido gradualmente e j a  em 1898 
a Incto-China poude conlraliir um emprestimo de 200 mi- 
Iliòes tle francos sem a garanlia da França. 

Em resumo, a situação economica da Indo-China é boa. 
a As phases clifficeis passaram, escreve com razão Germain, 
rio presente a valorização e o desenvolvirnenlo das rique- 
zas naluraes consideravcis asseguram a Indo-China um 
longo periotlo de prospcriclatlc; para o futuro, numa deaena 
de annos, quariclo as vias ferreas perietrarem no Setchouen, 
náo se pode fixar um limite á extensão, que ha-de attingir, 
esla magnifica explorarãou. 

Ovgs~nisacüo ndministrnbiva. -- Bestle 1 887 a Cocliin - 
cliiria, o Cainbotlge, o Annani e o 'I'onkiin consliluem o 
governo geral (Ia Irido Cliina, cujo cliefe reside em Saigon. 
Cada iiina tleslas colonias lenl ieprcseritação no Parlamerilo 
rnetropolitano. 

A atlministraçâo franceza na Iiiclo-China tem sido alvo 
de muitas censuras. Nota-se em priiiiciiao lugar o numero 
excessivo dos funccionarios, mais de 3:000 sO no Tonkim, 
que apenas servern para aumentar os encargos, que a 
coloiiia lraz a metropole, e que com vanlagem seriam, 



substituidos pela imrnigração tlc agricullores e commer- 
ciantes. fi certo que a administração franceza elaborou 
planos grandiosos de melliorarnentos puhlicos e para a 
organização da instrucção, tla fazeiida e da justiça, mas 
isso mesino 6 censurado pelos seus tletractores; segundo 
esles os atlminislradores teern cliicritlo Fazer demais, aper- 
feiçoar tudo sem afinal concluii~ern nada e oblendo assim 
menores resilltados do que os inglezes, mais praticos e 
moderados. Ainda- que tenlia havido erros ou defeilos, 
parece nos, porérn, inconlestavel que a administração fran- 
ceza se lorna digna de admiração pelos melhodos, que tem 
usado, e pelo exilo, que tem alcancado. 

l'arnbein teem accusado a adminislração franceza de ser 
tlemasiado tolerante com os niaridarins, que são muito 
oberlienles na apparencia, mas falsos e traidores na reali- 
tlatle, e pelo corilrario de usar largamenle do lerror para 
corn os indigenas. É certo que ria Indo-China ha um grande 
ilesconteritamento dos indigenas coni o dominio francez. 
Para isso contril)ue o excesso dos encargos tribularios, 
a qiie elles estão sujeitos, aggravados aincla pela brutali- 
tlorlc tlos empregados fiscaes, disseminados por todo o 
paiz. Ein conipensaçào os francezes, aulores de imporlan- 
les ol~ras pul~licas, não teem cuidailo tlos mellioramenlos 
tle rnaior iiiteresse para os illiligc~las, ialo 6 ,  das irrigações. 
0s indo-chinezes não apreciam os I~erieficios trazitlos a sua 
civilização pelos francezes, vêem apenas as ruirias accu- 
mulatlas pelos abusos fiscaes e manleem vivo o culto dos 
seus compatriotas, que morreram na tiefeza tla pali,ia con- 
tra ;I occiipagão frariceza. A Fi.aii~a não pode corilar com 
a lealdacle destes seus subtlilos e carece de  modificar 
Iiabilmente e com urgencia a siia ~ n á  tlisposiiZo. 

SIAM. - Foi em 1662 que os primeiros missionarios 
francezes appareceram rios bordos do Mériain, fixando-se 



em Ayulliia. Pouco depois o primeiro ministro do rei de  
Siam, i im aventureiro grego, Piiaulcon, tlesejando liber- 
tar-se da  tiilela dos hollantlezes e apoderar-se do throno, 
enviou uma einbaixatla a I.iiit XlV prometlenrlo aos fran- 
t . p ~ ( ~ s  o irioi~opolio 00 t - o ~ i l i ~ ~ > i ~ c i n  no seu paiz, se o ausi- 
l i a ~ w r n  n u-ui.l)ar o llirono; l,uiz XI\' acolli~ii favoravel- 
meritc c*ta proposta, lralando d e  c i m r  uina Companhia 
para a c8010riizasão do Siam e enviarido para esse paiz 
tropas, que tlesembarcaram em 1667 e se  installaram no 
lriangulo fui.tificatlo de  Alergui, I,ouvo, Barigkok. Mas os 
corririiaiitlariles (Ias tropas fiaiice/,i* ri(-avieram-.ce corn o 
iniiiiblro Pliaulcori, que foi-as~assiriatlo pi~i- iins conspii,a- 
tlores, e os siaiiiczes re\ullariirii-sc e crrcaiarri ern Danghok 
as tropas fi,ani.ezas, tluc tiveram de capitiilar em 1689. 
Assim íiiirlou o curto protethloratlo da  França. 

A Napoleão I11 foi tambem olrcrecitlo o pioleclorado tlo 
Siarn, mas este monarcha não o acceilou. Em 1856 a 
Fraiiça concluiu um tratado de comrncrcio com o Siam e 
este em 1867 reconheceu o prolcctoríttlo da  França sobre 
o Camhodge, mas não tlelimitou bem a fronteira entre os 
dois paizes, rei~intlicarido o Siam direitos sobre a margem, 
esrluertla tlo MS-koitg, que a França lhe contestava. 

Ern 1888 uma cc,iiiiiiissão tle delimitação franco-siamesa 
accoi.tlou no cstal)elec~iinento (luma zona rieu1i.a eiiti-e os 
teri'itorios (104 doi5 Etlailos, o que não foi adrnitlido pelo 
governo fraiiccz. So eiitrelanlo os siainezes iam-se inslal- 
lando na margem esquerda (lu alé-Lorig; em i892 um oBi- 
cial francez foi aprisionado na ilha tle Koii e pouco depois 
um funccionarit) francez e ra  truci~lado pela genle dum 
maridarirn, quc ellc rccoiitluzia a fi.oiitcira. 

Foi então enviado uni  navio francez a Ilanghok e ,  ape- 
sar  da  opposisào tlos inglezes, duas outras carilioneiiias, 
inesperadameiile atacarias pelos forles siarnezes, entravam 
no Méiiam e vinham fundear em Bangkok; ahi urn dos 



navios foi atacado de noite e a sua tripulação aprisio- 
nada. 

No dia 20 de julho de i893 Le Myre de Vilers, em 
nome da França, enviou um energico ultimalum ao go- 
verno siarnez e finalmente o tratado de 3 de outubro tio 
mesmo anno veiu pôr termo ao iocitlenle. Nos lermos 
(lesse tralatlo o Siarn renunciava a quaesquer pretenções 
sobre a margem esquerda do hle-korig, obrigava-se a não 
ter navios armados no Grande-Lago, no Me-kong e nos 
seus afluentes, numa zona de 25 hilometros, e a não cons- 
truir postos foitificados na mesriia area e nas provincias 
de Battambang e de Siam-Reap. 'O governo siainez com- 
proinetlia-se ainda a iiegociar i~in a(-c~ortlo commercial e 
aduaneiro com a França, a faciliiar a t>\ct.ução Na margem 
direita do 116-kong das obras necessarias, a perrnittir a 
livre circulação tlos cidatlãos c protegidos francezes nos 
seus territorios e a receber os corisules francezes, onde o 
respectivo governo desejasse esta1)elece-10s. Assim a Franca 
ficava senliora (10 Jlk-kong, contra os claros desejos da 
Inglaterra, que queria a creação diim Estado-tc~rnpo?~ entre 
o Siam e as possessões francezas. 

Mas depois tlisto a influencia ingleza continuou a pre- 
ponderar ein Bangkok e sm 1896 um tralatlo entre as duas 
naçóes neulralizava em cerlo modo o Siarn e dcrnarcava 
as esplieras de influencia clas cliias polencias nesse paiz. 
O governo francez leiilou alargar a sua influencia, con- 
cluindo novos tratados com o governo siamez; dois foram 
negociatlos em 190'2 e 1904, mas iiào obtiveram ratificagão. 
A 23 de março de 1907 foi assignado um novo lratado. 
Segundo as suas clausulas, o Siam cede a França os terri- 
torios tle Baltambang, Siem-Reap e Sisophon, recebendo 
em troca os territorios tle Dansai c de Kratt e as ilhas ao 
sul do cabo Lemlirig; os tribunaes siamezes são declarados 
competentes para o julgamerito dos asiaticos subditos ou 



protegidos da  França, inscritos no respectivo corisulado 
depois da  ashignatura cio tratado, continuando a estar 
tcmpoiariamente sujeito.: á , j t~ii~(l icção de tril~unaes inter- 
nacioiiaes o.; anteriornieritc iii.;crij)tos; os :isialicos siihditos 
ou pi.olegidos tia Fi.;iiisa jiozai.áo laiiibciii tlos mesmos 
direilos e regalias eoiicetlidos aos nacioriacl.; siarnezes. l'or 
este tratado n l:iaiisil atinena ao Caml)otlgc um vaslo e 
rico territorio, ficando sen!iora unica tlo lago Tonlé-Sap e 
assim com a fronteira norrloesle da  Cochinchina protegida. 
Deiilais os terrilorios novamente adquiridos pertenceram 
aiiligarneiitc i10 Caiiibotlge, que sempre pediu a sua rebli- 
tui$o e a satisfaçáo desse pedido deve accrescer muito 
a seus ollios o presligio da Fiarifa; os novos terrilorios 
conteem alem disso monumciilos religiosos, cle alto valor 
arclieologico e muito veneratlos pelos indo-chiriezes. Os 
territorios cetliclos ao Siam teem menor irriportancia, mas 
evitam para elle a situação absurda dum Estado seu pro- 
tegido, o reino de 1,iiang-Prnbang, cortado ao meio pela 
fronteira, que existia anleriorinerile. 

CHINA. - ;UO í i ~ n  (Ia guerra de 1860 foi concedida a ilha 
de  Koung-taiiiig-tao, a cntratla da bahia cle Tcliéfou, i 
inarinlia fraiiceza, que  ahi fez alyiirnas consli~iicções, mas 
em 1874 esla illia foi abantloiiatla pelos francezes. Por uma 
coiiveii~ão cle 10 tle abril tlc 1398 a Chiria arrendou a 
Pi.ariya por 99 uriiios a baliia de  ~ouang-~ l i au -0 i1an  na 
peniiisula tle 1,icii-Cliau; egual arreritlamento foi ampliado 
em iiovernbro tlc i899 a dua.; ilh,ls situadas a entratlii (Ia 
mesma 1)i~liia. 15sles territorio3 Sorani adininistralivarr~t~iil(~ 
subortlir~atlos ao goverriatlor geral (lu Irido-China por uni 
tlecrcto (le 1900. Ilecentemciilc o almirante Bayle fez 
reviver os direitos da  França so1)rc a illia de  Koung-taung- 
tao, mandando reparar as coiislriicgões, que alii haviam 
sido feitas, e arvorar na illia a bandeira frariceza. 



N ~ V A - C A I , E D ~ X I A .  - A Nova-Caledonia, descoberta por 
Cook, em 1774, foi visilada em 1840 por Diimont d'Urville 
c ern i843 estabeleceram-se nolla aly~iis  rriissionarios 
francezes. Como na ilha se davam terriveis scenas de 
cannibalismo e de  selvageria, impoz-se a necessidade de 
lima intervençiio europeia e a França, que desejava adquirir 
na Oceania pontos de apoio para os seus navios e estações 
de carvão, apressou-se a assumir este encargo; demais a 
Nova-Caledonia era um paiz salut)re, susceptivel de servir 
para a Iransportação penal. Em 185.3 o almirante Pkvrier- 
Despoiritea tomou posse da íiranile Ilha e tia ilha dos Pins; 
em 1854 outro oficial, Tartly de Montravel, apossou-se das 
restantes ilhas, concluiu tratados com OS chCfus indigenas 
e installou em Noumda a capital dos novos estabelecimenlos 
francezes. 

De 18.54 a 1860 a Nova-Caletlniiiu esleve subordinada 
ao governador das colonias fiaiicezas tla Oreania, que 
residia alternadamente em Nournka e ern I'apeete; depois 
de 1860 constituiu um governo independente. De i860 a 
1870 o almiraiite (;uillain, go'crerna(lor da colonia, teve de 
luctar energicamente com os iridigenas, que se revoltaram 
varias vezes. Em 1878 rehenloii tle novo uma revolta geral, 
causada pelas vcsa~óes,  que os incligenas haviam soffrido, 
a qual foi repriniitla, mas arruiriou muitos estabelecimentos 
agricolas dos colonos. 

As ilhas Loyalty, dependentes da Nova-Caledonia, para 
onde já haviam iclo missioiiarios francezcs em 1859, foram 
officialmente occupadas pela P ran~a  em 1864. 

Organizaprio ~ c o i i o ~ i ~ i c n .  - A poliulação da ~ova-cale- 
tlonia, abrangendo os iriiligenas, os degrcilarlos, os immi- 
grantes livres europeus e alguns de cur, 6 airida hoje muito 
pouco densa e concentra-se rluasi toda em Nouméa. Todavia, 
apesar da siia pequena extensâo, a Nova-Caledonia, pela 
bondade do seu clima e pela sua riqueza, poderia ter sido 



uma colonia dt: povoação, semelhante á Australia. Mas a 
deportação penal tem afastado desta colonia a immigração 
livre, que, a rião ser isso, para ella se  poderia ter larga- 
mcii te t l ir i~ido.  

A uti l i~açáo economica (Ia Nova-Caledonia tem consisiido 
pi~iiicipalrn~iite na exploração mineira, cuja prodiirsão tem 
aurilerita(lo lotlos os aniios durna forma notavel; com effcito, 
o solo tlt15ta colonia pode-se dizer que é lotlo composto tle 
melaes preciosos ou de  minerios ricos: nickel, cobalto, 
ferro, ouro, cobre, niarigariez, hulha, anlimoriio, cinabrio, 
elc.! A fertiliilatle cla terra nos valles permitte tambem a 
creasão dc  gado e a cullura do café em optimas condições. 
Apesar de tutlo i.;to. o commei~cio da  ilha é insignificante, 
eleva-se apeiia.; a 10 milliõcs tle fraricos, cifra que já 
allingia lia 20 annos. 

As despezas publicas e os encargos tributarios são desme- 
tlitlamente exaggerados na Nova-Caledonia, á vista dos 
resultados obtitlos. Apesar da  existencia da  mão d'obra 
penal, poucas obras publicas teem sido feitas, nolando-se 
muito a falta d e  estradas e de  caminhos de  ferro. Esta 
situação precaria deve-se unicamente á immigração penal 
e ás hesitações, que tem havido, enlre a adopção desta e a 
da  imrnigragão livre; sO assim se  explica a insufficiericia 
dos resultados oblidos pela França num paiz, em que é 
complela a paciricação dos indigenas e e m  que não lia a 
luctar com um clima desfavoravel, nem com difiiculdades 
particulares de  esplorasão. Mas a riqueza das minas da  
Nova-Caletlonia, a ferlilidatle das suas terras, o commercio 
que ella esta destinada a manter com as Noras-Ilebridas, 
a sua siluação na derrota dos navios vindos d e  Panamá 
para Sydney, quando estiver perfurado o isthmo, permittem 
garantir a esta colonia um grande futuro. 

01.gan iztrcdo ntlmi?zistrativa. - Como já dissémos, 96 

desde 1860 e que a Nova-Caledonia constitue um governo 
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autoiiomo. O governador recebeu attribuisões civis e mili- 
tares, sendo assistido por um conscllio privado, com fun- 
cções administrativas e judiciaer. O t(:i.ritoriu tlivitle-sc. ein 
cinco dislrictos, dirigidos por funccionario; siil)nIlernos, 
constituindo as ilhas Loyalty um lei i-itorio eqpccial E m  1885 
foi introduzido o regimen rnuriicipal iiesla coloriia c c'i.~oii se 
um consellio geral elcclivo. &tas ilhas não clepciri nerilliim 
deputado, mas são represeritatlas e m  Franca iio corisellio 
superior das colonias por um delegado, eleito pelo suli'iagio 
universal. 

A populaçãu cla Sova-Caledonia lem desapparrcido rapida- 
merile, em virlude do seu contacto corii o5 europeus, que  
todavia sempre no seu propi io iriteresse a ti.atai.ani bc~rii. 
É que os intligenas quizerarn atloplur os costiinies europeus, 
em completa opposirão com os seus 1ial)itos aiiccslracs. 
Assim os canaques, lal 6 o riome (10s liabilanles da Nova 
Caledonia, eram 100:000 em 1 8 G O  e hoje náo chegam a 
30:000. S6 o cruzamento com os ciiropeus e a formação 
duma rasa mestiça pode evitar o complcto desapparecimento 
dos autochtones dcstas ilhas. 

Coloniza~ùo pcnal. - A  Nova-Caledonia foi destinada e m  
1864 para o degredo dos contleriina(1os a trabalhos forçados. 
O nurnero destes foi, porém, muilo pequeno ate 1 870; nesse 
anno foram enviados para a colonia 2:302 deportados. 
Em 187 1 a Nova-Caledoriia fui destinatla para local de  depor- 
tação dos insurrectos da Comrnuna, que para alii forain ciii 
numero d e  cerca de  4:000. L)epoi\ tliaso d colonia continuou 
a receber os criminosos cor~clemiiatlu~ a certas penas. 
Finalmente em 1897 foi proliibicla a ieincssa tle novos 
condemnados para a Nova-Caledonia. 

Já nos referimos aos incon~enienles,  qiic teve para o 
desenvolvimenlo desta colonia a iminigracão penal. Os 
condemnados não foram um elemenlo tle t i  abalho, sempre 
util e m  paizes novos, mas sim um perigo constante e uma 



causa de  desmoraliza~ão, desviando da  colonia a immigração 
livre e os capitaes. O governo francez ja livrou a colonia 
deslc terrivcl flagello, mas  o iiumero de  contlcmiiados 
existcnles actualincnte nestas ilhas é grande e a sua 
sujeição a um regiincii con\~enierite, que os afaslc do con- 
tacto com a populayão livre. constitue ainda Iioje um grave 
problema, tle ruja solução depende a prosperidade da  Nova- 
Caledonia e a felicidade dos seus habitantes. 

. N~)VAS-~~E:URII )AS.  - Como a França c a Iriglaterra rcivin- 
dicavam siinultaiiearnenle direilos solii e as \uvas Hebridas, 
nenliuma (Ias duas nações as pode converler em colonias 
proprias; uina conveiição de  1887 esiiil)eleceu entre ellas 
o niodus-vivc'ntli scgiiiiilc: a maiiulcri~ão tla ordem, a 
prolccfão das pessoas e dos ~ [ I I I ~  rias Novas-Hel~ridas fico11 
a cargo duma commissão riaval irii\ta, composta tle orticiaes 
ilas inaririlias de guerra inrrleza e franceza e m  serviço no 
I'acifico. A mesma convens50 esfipiilava a conservação da  
intleperidcncia das ilhas e rnandava retirar um piquete d e  
lropas francezas iiellas cstabelecido. Assim o archipelago 
das Noias-Llebridas ficou sendo um territorio indeciso, 
su.jeilo a superinteiitlencia commum da França e cla Ingla- 
terra e duralite muito tempo as reclamafões da Australia 
e da  Nova-Zelanclia lornaram irnpossivel a conclusão dum 
novo accortlo, sol)re o assumpto, en1i.e o.; tlois Eslados. 

No entrelarilo, a França e a Iriglalcrra, certas tle qiic a 
indivisão rião ci a tleliiiiliva, pi~ociii.~~vam crear-se maiores 
direilos so1)i.e a.; Novas llebridas, a(1quiriiido ahi terras e 
enviando parti cllas emigraoles. A principio a vanlagem 
pertenceu a I+aiiça, cujas sociedatles possuiam 900:000 
Iicclares tlc leisi~eno c cujos colonos eram 350, ao Iiasw 
q u e a  Iiigl;~lt?i-ra apenas linha rio archipelago 300:000 
1ieclai.e~ tle lerrerio e 200 colonos. Mas a Iiiglalerra, ou 
antes a Auslralia, mais proxima, em breve adquiriu a 



primazia, que mais s e  aíilrmou depois da funcla$ão i10 

Colrirnonzc~ealth australiano em 1300; ao passo quc uma 
sociedade australasiana, largamente siil)veticionada, se  asse- 
nlioreava de  quasi toclo o trafico destas illiiis e que os 
missionarios proteslanles, generosamente rcllril)uitlos, alar- 
gavain a influencia inglcza, a socierlade das Novas Hebridas, 
apesar do aiixilio do governo frariccz, liquidava e os mis- 
sionarios catholicos, pouc0s.e mal pagos, não potliam luctar 
com os seus ancorrentes .  Irnpunlia-se pois a solu$ão dcsla 
conlentla, ou pelo aharitlori!) dum dos Eslatlos ás suas pre- 
terisões sobre as il'ovas-llebridas, a ti-oco (lurna cornpeiisa- 
ção, ou pela parlillia do archh>elago entre elles. 

Nentiuina deslaa soluções foi todavia adopi,atla pi:la coii- 
vencào ariglo-fianceza de  -20 dc oiilubro tle 1906, que w i i i  

rcsolcer a queslão das Novas-llel)iitlas. Nos scus termos o 
arcliil)elago conslilue uma esplicra t le iiilluciicia commum 
aos dois Estados, nenhum (10s quaes pode exercer sobe- 
rania sobre elle e eritre cnjos citlarlàos (leve existir abso- 
luta paridade de direitos; os cidadãos de terceiras potenc,ias 
ficarào equiparados aos inglezes e francezes, devendo optar 
pela subordinação a um ou a oulro dos dois RstadOs. Estes 
obrigam-se ainda a não eslalielec~ci. no archipelago nenhuma 
fortificaçào riem locaes de  d(:porlaçào penal. Cada um dos 
dois Uslados será representado rias Novas-Hebi'idas por um 
alto commissario, asçisticl(\ por urn cumrnissario residenle; 
a s6de do governo fica eslabelecida erri Port-Vila lia ilha 
de  Vale. 

Oficialmente lia pois absoluta cgualdade de direilos enlrc 
a França e a Inglaterra sobre o arcliipelago, mtis de facto 
a preeminencia deve pertencer a esta ultima ou antes a siia 
colonia vizinha: a Australia. 

ILHA WALLIS. - A  ilha Ouvea ou Wallis perleiice a França 
desde 1886. 



ILHAS [IURN. - Em 1 837 eslabeleceu-se um missionario 
francez nas ilhas IIorn ou Futuna e Alofa, conseguindo 
evangelizar alguns indigenas, mas  foi assassinado por outros 
e m  1841. A Fr'iiira enviou então um navio d e  guerra a 
eslas ilhas e um missionario Pompallier conseguiu que o 
rei e os clicfes iritligenas reconliecesseiii o proleclorado da 
Fi-ança em 1 842. blas s6 tlepois de 188 1 6 que esse prote- 
ctoi.ailo sc  lornou mais elkclivo e em 1888 foram acolhidas 
as proposlas tlos dois reis tle I;uluna e organizada defiiiilira- 
merile a atlministraçáo franceza riestas ilhas. 

A populagão tlas illias, plenainenlc paciflcatla, 6 hoje 
quasi toda callioiica. A leria é rica e berii cullivada e ha 
iiesles iei.rilui.ios urria iníeres.;aiile i~iclustria indígena tlc 
fiarão; o cornriiei.cio, porérii, csld (luasi todo rias màos tle 
algiiiis negociantes iriglezes e allcrnães. 

1 r . 1 1 ~ ~  IIA SOCIEDADE (T,\r-iifrr E h l o o n ~ ~ ) .  - Em 1797 
eslalielecerani-se alguiis rriissionarios anglicanos em l'ahili, 
os quaes civilizai.ani eiii piii-le os iiitligenas e lhes cleiaiii 
unia especie dc goveriiu i.cpresenlativo, nias as fac'ç6es 
inlernas pei.tui.l)avam frequerilemerile a ortlein e o mesmo 
fiziam a cada passo ,as lripulagões dos navios estrarigeiros, 
que aporlavam a esta ilha. Os proprios indigerias recorihe- 
cerain a riecessitlatle tla inlerveriçâo dum potler exlerno, 
forle e intlepeiitlerile, que pozesse termo a esle estaclo rle 
cousas. Eiilão a raiiilia Purnark I V ,  não cedendo ás inslari- 
cias dos missioriai.ios iiiglezci, rliie a aconselliavaiii a petlir 
o prolectoratlo inglez, e ~)i~i..;iiarlitln pelo conlrario pelo 
corisul tlc l J ra i i~a ,  solicitoii cri1 18 i i  a protecção desle paiz. 

I No aiiiio seguinle o almiranie Uupelil-Thouais, clirigiritlo-se 
com unia es<liiatlra a l'aliili, coiicliria um li-alado de pro- 
tcrtoradu coiii a i-aiiilia i10mar6. Alas tiin agente inglez 
I1ritcliartl coiiseguiu .sublevar os iiidigeiias e iiitiispor a 
propria rairilia com os fraiicezes, a quem ella recusou o 



seu apoio. nuprlit-Tliouars julgoii-se auloriaado, em vista 
disso, a occiipar a ilha militarmente, mas o rei Luix-Philippe, 
iVeceioso dos protestos da  Inglaterra. apenas manteve o 
protectorado e ainda maniloii IiaKiii' urna iiidemnização 
peciiniaria ao rniiii\lio I'rilcliai~tl, qiic: havia sido preso. A 
queslâo 1'1 ilcliaid provot,ou urna griiride agitação em Ingla- 
terra e erri 17i dnça foi giariilc iritligriag.50 contra a fraqueza 
do governo, na imprensa e no parlariiento. 

No entretanto em Taliili a revoluçào e ra  suffocada e o 
doininio francez estabelecia-se tlefinilivamenle com o assen- 
timenlo da  rainha e do seu povo. Airida houve depois disso 
novas agitaçõe3 dos indigenas, vigorosamente reprimidas 
em 184G. 

Em i847 a su1)rnissão das ilhas era  completa e a rainha 
Pomar6 podia tranquillamenle reassumir o desemperiho tlo 
seu cargo, sob a prelecção tl;i Fi.ariya. Em 1880 uma 
declaração (10 governo francez vcbiu lransformar o proteclo- 
rado d e  Taliili em annexaçâo pula e siiiiples. 

O?.ya~rizapZo econon~ica. - 14s illias de  Taliili e Alooi.éa 
offerecem aos europeus um cliriia sauilavel, a que elles se  
adaptam facilmente. Apesar clas coiidições favuraveis tlo 
meio pliysico, a populafão desta\ illias, que se corice11ti.a 
toda na costa, é pouco niimerosa; (leve-se esla iiisulficiencia 
da  população as guerras dc  i.el&!áo, provocatlas peks 
rivalidades d e  mis~ionarios calliolico< -e protestantes, ao 
a l~uso  das bebidas alcoolicas e ás epirlcmias, resultado 
qila.;i fala1 do corilaclo iloa povos iiitligciias coiri os euro- 
peus. A iinniigi.,isdo I)ni';l c'slas illias I t r i i  hitlo pequena, 
co~nquaiito ein 189!) e 1!)00 se lenha procuracio anima-la 
pela coristiluiçáo tluin doiiiinio publico. Com elleito, at6 
entào não exisliam lerras eiii poder tlo Eslatlo, tle modo 
que os colonos só podiam adqiii i ir lerias corri piando-as 
aos indigenas, o que não Ilies era  facil. 

Taiiiii possue um solo muito fertil e apropriatlo para a 



producçào de generos coloniaes, mas a16 ao presenle a 
cultura tem-se tlesenvolvido pouco, consistindo quasi s6 
na plantaçáo dos coqueiros, donde se exbrae a copra, e de 
planlas iiitlii~li~iacs; modernamente lern-se desenvolvitlo 
tainl~em a cultura 'de fructas, que qe esporlam para os 
E<tatlos-Unitlus. IIa nestas illias algumas fab~icas, mas em 
petlueiio niirnei.o c clt: f iava iriipnrtancia. O comniercio s6 
ein pequeria parte é c~tlrc-itlo pelos francezes, o que se 
explica pela tlislaiiria tla nicliopole c pela falla de commu- 
riicações directas coin ella; eslas jllias apenas eslão ligadas 
directamente por riavios aiiiericanos e inglezes a San Fran- 
cisco e á Nova Zela~itlia. 

As auloritlades atlministralivas leem prejudicado muito 
o c1esenvolvimcri:o economico clesla colonias; assim afas- 
t a v a m - s e o ? ; p e ç c . â t l w ~ .  pelo abuso 
(lua taxas e das formalidritlcs forçatlas, obrigaum- se os 
eslrarigeiros para resi t lhai  na ilha a petlii-em uma licença 

__v- - 

especial-4-:__a- regressarem a cicladc de Papeele a uma 
wrLa hora, eriilirn, cliz Leroy-Iieaulieu, pretendia-se diri- 
gir estas ilhas como um con~~enlo. Fiiialmente em 2861 
supprimirarn-se duma s6 vcz os direitos sobre os na- 
vios e sobre o commercio e as restricções referenles aos 
estrangeiros, mas o descietlito do porto de Papeele era 
por tlernais coriliecido para poder desapparecer rapicla- 
menle. 

01.ganiaa~Üo adininistratil~n. -- Neçlas ilhas foram crea- 
das algurnas iiistituições intereshaiiles ; assim, alem tlii ma 
corpoiasão guiiic-ipal, lia unia comniiss%o tle agriculliira, 
coiw4m.s escolares e uma. caixa agi*ic.ola, que 3crire de 
caixa econornica e de intermediario aos colonos para a 
adquisiçâo de terras aos iiidigerias. A16 1880, como sabe- 
mos, as funcções adriiinislrativas estavam divididas entre 
o protectorado fiancez e a realeza intligena, que desappa- 
receu na referida data. 



, ILHAS DA SOCIKDADF, (ILHAS SOUS-I.R-VENT). - C)uando a 
Rainha Pomar6 assignou com a Franca o tratado de pro- 
tectorado de 1841, declarou que as ilhas Sous-le-Vent 
(Raialea, Barabara, Bualiine) llic rião pertenciam, mas 
parece que essa afirmação não era verdadeira. O certo é 
que o governo francez, lalvez miil iriforrriado, assignou em 
1847 uma convenção corn a Iriglalt:rra, pela qual os dois 
Estados recoiilieciam a intlepentlencia dcslas illias e se 
obrigavam a não tomar posse dellas, sob a forma de pro- 
tectorado ou sob qualquer outra forma. Esta convenção, 
admissivel emquanto s6 a França e a Inglaterra se aclia- 
vam frente a frente no Pacifico, lornou-se insustentavel 
perante a concoi.rencia doutros Eslados europeus. Por 
uma convenção de 1887 a Inglalerra renunciou aos seus 
direilos sobre estas illias, qiie ficaram por consequencia 
sob o prolectoratlo da França. 

Em 1888 a França occupou estas illias, tendo tle sufyocar 
uma revolla ern lluahiiie. Em 1897 urna nova sul~levayáo 
foi protnptamente reprimida e uma lei de 1808 substituiu 
o protecloratlo pela annexaçâo, tleclarando que eslas ilhas 
fdziarri parle inlegrante do doiniiiiu colonial (Ia Franca. 

ILHAS TUBUA~. -AS  ilfias Tubiiai (Ra'ivavea, Tubuai, Iiu- 
rulu, Rimalara, e os illicus alaria) I'aziam parle (10. reino 
de Pornaré e ficaram, portarito, sob o proleclorado ila 
França ao mesmo tempo que as illias Tahiti. Uma con- 
venção tle i880 sul~sliluiu o protectorado pela annexa~ão. 
Mas, quarido sc effecluou a occupação, resultante desle 
tralatlo, os francezes não realizaram os actos neressarios 
nas ilhas tlc liui~utu e de Iliiiiataia, corriquar~to esti\wscem 
egiialinerite iiicluidas no referido tralatlo. 

O protectoratlo sobre estas (luas illias,f'oi estabelecitio 
em 1889. Ein 1892 lioure unia i-evolta tlc alguns iutligenas 
deslas illias, que foi facilmenle sulfocada com o auxilio 



doutros indigenas das mesmas illias, cluc so Iiaviam con- 
servado iieis á Franca. Erri 1000 foram annexadas a s  ilbas 
I\urutu e Rimatara, que cni 1001 foram ligaclas adminis- 
tralivanierite ás ilhas Tiibuai e 6aiiibier. 

Eslas illias sào pouco poroatlas e a sua populiiçáo, outr' 
ora numerosa, tende a rlcaapparerer. 

ILIIA RAPA. -,I ilha Riipa foi annesatla pcla França em 
1867, [nas foi a1)antloiiatla cni 1869. Ein 1881 um francez 
Cliessb vizitou esta illia, ontle reslabeleccu, a pedido dos 
indigcnas, a sol~craiiia da  I.'i*ança. 

ILIIAS T ~ U A ~ I O T L J .  -As illias 'Souainotu (Ariaa e outros 
illicus) foram collocadas Li~nil)eiri $ob o protcc~toratlo da  
Fisariya, em vii.lutle (10 lratado cclebratlo ein 1842 com a 
llairilia Pornaré. Estas ilhas tcem pouca iiriporlancia, es- 
taiitlo muitas dellas tlesliabiladas. 

ILHAS GAIIIUIER. - Em 4 1814 os liabilaiiles das illias 
Gambier pediram para se acolher sob a protecção (Ia 
Franca, cujo prcsligio era  já graiide na Oceania. IJiri olR- 
cial i'ieancez acceilou esse petlitlo, cm rioiiie tlo aliriiiarilc 
Dupelil-Tliouars, ma? o govcrrio (Ia mclropolc 1120 q~iix 
ratificar a convcrisão proposta. ISslai: illias ficaiairi, tle 
facto, sol, o doiniiiio tltts fiaclcs l'icpiis alíb 1879; Liesse 
anno foi eriviatlo para a.; illias ~i in  rcsitleiile iioineaílo pelo 
govertio T i . c ~ i i r ~ ~ ,  que não coiiscgiiiu, porem, vencer a 
resisteiicia tlos missionaiios. 

Finalriicrile em 188 1, erii scguitla á. visita tle ChessB, os 
liabitanles das Garnl~ier pedir aiii a sua anrirxação a Franca, 
a qual llies foi concedida por uin decrelo de  1882. 

I i . 1 1 ~ ~  !IARQUE~AS.-AS ilhas Jlarquezas (Soiika-Hiva, 
I l i \~a-l i~ia 1 .  ouiras) forarn aiiiiesatlas cin 1842 pela França, 
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mais num iiitriilo polilico, o de  adqiiirir ~s tasGcs  cnrvocirns 
e pontos de  escala para os seus iiavios, tlo qii(? com uni 
fim tlc colonização. A população deslas illias é pouco nu- 
merosa 1: tenila a tlecrescer; tia ja urna cenlena de  eiiro- 
peiis fixados i111 iii.cliipelago. As illias hlarquezas possuem 
terras rnuito fert17is r >  450 vizitaílas pelos navios inercantes, 
que se  dirigem tle 1)aiiaiiiá a Syilriey ou vicc-versa. 

CLIPPERTON. - A  França tem, tlcscle 1858, direitos sobre 
o rocliedo desliabilarlo tle Clippcituii. Esta illia s6 pode 
servir tle ponto ile escala para ria\.ios, tlcventlo adquirir 
como tal grande valor pela siia siluafáo a entrada (10 canal 
do Pariama, quantlo este esleja al~crlo.  

ILHA DA PASCIIOA. - d \  illia da  I'asclioa foi Iii~liitadit ali1 
1876 por um fiancez, I)ulrou Bornier, que pei.suadiu o.; 
liabitarites a petlirerii o piolectoratlo da  Franca. Mas a 
Franca tlei.\ou o clieí'e i i i t l i~ci i ;~  rl,r ilha vcritlt3-Ia ao Chili 
cm 1888. ,linda Iioje, poi,kiii, c ~ 1 2 i i i i b  t.olonialisl;is fraiicezes 
conteslain a valiilacle tlessa \c~iiila. Ikla ilha lerii valor pela 
sua posição geograpliica, a moio c~iirni~ilio eiilre 'I'aliili e a 
Anibrica, coiilo poiilo d e  esceala c tlc í'orneciiii~iiio tlc car- 
vão aos liavio. iiici.caiitc.;. 

Critica da colonização franceza. - A  coloniza~Zo f i  aiicbcz:l 
C , L I ~ C ~ C ~ ~ L ~ - S I :  1 1 ~ l d  pouca aptitlco dos parliclilares a si1 

iiasoc.iai.ein, reuliindo livremenle os seus esforgos, e pt l lc i  

iri;rr~rencia tlo governo na vida dos iildi\i(lrios, a qual 1150 
s e  pode negar que fvi iiiuilo vaiilajosa no teinpo de  Ilirlic- 
lieu e d e  Colljert. 

A .cmigrnccio. - Crn dos 01)~laculos aos progressos da  
colonizagão franceza coiisiutiii c c*onqislc: ainda Iioje ria 
fi~lta tlc einigrantes. No antigo reginien resultava esse 
mal já (Ia consliluição feudal da  propriedade nas colonias, 



J B  da ignorancin, do abandono, da falla rle união e de 
:&iciativa das classes agricolas rla mclropole. Habeis es- 
t ~forços forarn todavia einpregarlos para promover a emi- 
igração. h ci.eação rle Cornpanliias garantia u interesse pela 
:elnigração, pois essas sociedailcs careciam hc possuir o 
'maior numero possivel dc colorios para explorarem as 
colonias e aumenlarem o seu trafico com a mclropole. Nos 
litulos consLilulivos das Companhias impunlia-se-llics em 
(gdral como principal obrigação a importação dum certo 
:numero tle europeus nas colonias e garanliarn-se a esles 
qertas vantagcns e priviiegioe. As Coinpanhias localizavam 
em geral a sua propaganda a uma (icterminada região, 
levando assim a emigrar grupos d o  amigos e vizinhos. Os 
emigrantes faziam a sua api*eiidisagcrn, trabalhnnclo algum 
tempo em serviço tlu Cornpanliia, c ficavam depois proprie- 
tarios, Os crnigranlcs, para goearcin dostes privilegias, 
tinham de salisfazer a cerlas condi~,õcs; cada proprietai-io 
era forçado a ler urn cerlo nurricro de trabalhadores livres, 
proporcional ao numcro de escravos que possuisse, e cada 
navio que sc dirigia para as colonias linha de lcvar uni 
grupo do emigrafites, proporcional i sua Lonelagcrn. Assim 
os francezos conseguiina~n estabelecer Lastantcs colonos 
nas suas fazeridas. Ilojc não vigora ji o mesmo Iiabil con- 
junto de providencias leridenlcs a promover a emigra~ão, 
estabelecido pelo antigo regirneri. 13 ccrto, porbm, que a 
,França não possnc actualmente nerilluma coloriia clc povoa- 
,550 s que na maior parte das suas presenles possessões 
exisle o numero de colorio.; aulíjciorito para cnnslituirem o 
elemento tlirigcntc da. populasão jridigcna. 

Gom-pn?ihias coloniaes. - Jd sahemos quc ,IIcni-iquc IV 
favoreceu a c r e a ~ ã o  de associa$ões db f&lalgos c commer- 
ciantes, quo Ricbclicu procurou promover a cxploração 
das colonias por meio d a  consliluição dc compaoliias pri- 
vilcgiad as (Da Nova-Fi>an~a ou (10s 1 00 associatlos cm i 628, 



do Senegal e da  Guyana em 1638, das illias d'America e 
da  GuinO cm 1635, tlc, Madagascar e do Oriente ou das 
Iridias ~ r i en ' l aes  ern 1642 e outras) e qiie Colberl, reco- 
riliecentlo a fraqueza dessas sociedades, lralou de  promover 
a sua rlis~oluçâo e sul~sliluiu-llies duas unicas cornpanliias : 
a (Ias Iriiiias Occitleiitaes . e a tias Iiidia3 Oiientaes. 11 ocga- 
i i iza~ão dessas iiiiilliplas I:ompantiias pouco variava, Con- 
cetliniii-se-llies geialrnente os seguirites privilegio$ : a so- 
t)ci.aiiia e a propriclladitdo solo clas coloriias, que podiam 
~ c n t l e r  ou explorar, o que  priricipalmcrite imporlava aos 
cliic quei,iaiii fundar uma Cornpariliia cle povoag,áo,-o iiiorio- 
polio coirirncrt:ial, coiicessào pi.iricipa1 para as Coinpariliias 
iileramerilc iiii~i.caiilis, -- e iscnriío d e  _impostos sobre as 
inercridoi~ias, ttiic cspoi~lavaiii tla metropole oii que nella 
irnporlavain; aiiitla erani coiicurliclos t,ilulos tlc ilobrcza 
aos siibscriplores princi~in(.s das I:oiiipaiiliias, gararilia-se 
a lodos os socios a coriçei~vação :Ias honras e privilegias 
tle que gozasscin e faziairi-$0 c~oiicessões especiaes aos 
c!inigi-aiilcs, como vinios. Ein coiiipensação as  Corripariliias 
ol~i.igavam se  gcialrnentc a i~ecoiiliecer a suzci~aiiia tla 
Corba, represeiilacla ita roloriia por iiin governatlor, a lraris- 
portar urn cerlo numero tle irniiiigi~ariir.s, a por c111 cul1iii.n 
nurn tlatlo prazo iiiiiii ~ ( ~ i . l a  t~slr~iiz,'lo clc tcii.i.a. a conslruii. 
aldeias e igrejas, a manter ;L ii~niic~iiillidatle e a segiiranrii. 
iiitlividiiul tios sciis tloiiiiiiios t: a coiili.il)iiii~ 1iiii.;~ ;i (nori- 
versào ilos iiitligerias li 1'2 cbuiiiolic~a. O syslciiiu tlas Coiii- 
parihias foi justificario nos Lelnpos ile Hic*litllieu e tlt: Colbci.t, 
visto que s e  harmoriiza~a corri as i t l ~ i a s  iloriiiiinrit~~s tlc 
privilegio e de  moriopolio, que poiipilva ao Eslatlo os cii- 
cargos financeiros da colonizasilo e que scl 1)i-cslava esI)cL- 
cialmenle & exploração das coloiiias só iio ctilripo rnercanlil, 
corno enlão se desejava. 'l'otlavia jii sa1)eiiios que a sua 
influencia não foi inuito beiielica na colonizaçáo fraiicezn. 

Politica colonial. - Sob o ariligo regirneri, a polilica 



colonial franceza foi necessariainentc informada pelo cri- 
terio da suj(liçáo, unico adinitlido ncssc tempo, sem lodavia 
ctiegar nuiic:a aos rhsc-tbs;os c as violencias a que pode 
levar o rigor drssr sysleiria. A Revolufãci (10s fins clo 
seculo xvirr vem colisagrar o novo systerna da  assimilação; 
a uiiiforrnitlade absoluta entre a rnetropole e a s  colonias 
cra  al)ertarncrite defendida e posta em pralica pela Assern. 
Ijleia Constituinte, tanto em proveito, como ein desfavor 
tliis coloiiias. 

A ~.eligiüu. - .\luilos dos que primeiro se  dirigiram para 
as colonias fra:icezas eram Iioinens {le sinceras conviccòes 
religic~sas, mas inotlcratlas e ,jutliciosas; a estes em breve 
sol~relevaram os falialicos e,  cuino sabemos, a coloriizas5o 
fi.anceza foi quasi sempre domiiiacla pela iiitolciancia rcli- 
giosa. Niiinerosos e graves foiaiil os seus maus efi i tos.  
Nin primeiro logar, ilcsviando das silas coloriias os proles- 
laiiles cniigratlos, a I;i.aiiya pcrileu valiosos elcincrilos ciri 
],rovcito das coluiiias esti.angeiras, para o ~ i d e  ellcs sc! t1ii.i- 
giram. Ás aiilipatliias religiosas fui devidq muitas vczes o 
odio dos inglezes e hollandezes esta1)elccidos nas colonias 
vizinlias das possessóes francczas. .\ fundação duma liie- 
rarcliia ecclesiaslica poderosa d scinpre funesta rium paiz 
novo. Ora em muitas colonias fi.aiichczas o clero gozo11 de 

, vaslos poderes, cliegando intiitos a só considerarem as 
coloriias sol, o ponto de  vista religioso ; assini funtlavain se 
miiilos conveiilos, a qucin generosas tloas,ões garantiairi a 
posse (te valiosos beiis de iriào-morta, cuja exislcncia 6 
tão prejiidicial sempre e ein especial nos paizes riovos. No 
intuilo tle prolcgci e conrcrler  os intligenas, os missiona- 
rios afasI.avam-os ciiiilatlosameille tlos europeus; d 'aqui  
rcsilltava a oppressão para os iiidigeiiaç, as difficuldades 
de  livre-transito, tle trafico e tlc máo-tl'ohra para os colo- 
iios e a generaliza~iio do coiitrabantlo entibe os intligenas 
e alguns aventureiros ou Iial~ilanies tle c,olonias vizinhas. 



O dizimo, aggravado pelas exigericias (10 clero, obstava 
tambem aos progressos (Ia exploi.açáo ec'onoinica das colo- 
liias, corno sempre succede quando se institue um pesado 
imposto predial num paiz novo. 

Alas estcs erros são esplicaveis numa epoclia em que a 
coilversão dos indigenas e ra  iiin dos principaes alvos (Ia 
colonizayão, corno ein Fraiiça se revela claramr~iitc pela 
propagaiida religiosa iiiiposta corno pi.iricipul ilcvci. a inuiias 
compailliias coloniaes nas siias clirla!: tlc furi(liigio. 'I'airil~eiii 
sabemos que nem em todas as coloriias fi.anc-czns Iiou\re a 
mesma intolerancia; se ella foi r>narme iio (:iiirutlil, o I I ~ I ~ ~ I I I O  

não siiccedeu nas Antillias, a cuja eiplui ayão o clero I J I  O S -  

toli inwino revelantes servigos. Ncin tampoiic-o foi iiriil'oi.iiic 
a orieiilaiSo religiosa cin lotlos os Iciiil)os; inais liberal 
coin Colberl, lorrrou-se iriais iiiliaiisigerile del~ois da sua 
morle, para regressar iiovameiitc~ a ideias inais iiiotlt~raclas 
no tempo tle Clioiseul. IZinfim, a irilolcrancia rc~ligiosa ])a- 
rece não ter sido eglinl para to(los OS n<'Lo-clli.i~Lãos; se- 
gundo alguiis cscriptoi~cs foi mcnor para os jiideus clo que 
para os protestantes, porqiic c.l1..: forinavarn um parlitlo 
polilico apoiatlo pelos e ~ l r a i i g ~ i i ~ o s .  

O ~cgimcrs pvedial. - Ja nos referimos tambem a ma 
influeiicia, que teve sobre o desen~olvimeiito (ia colonizacão 
frariceza a conW,i&%k) feutlal da pi.opriedarle, que afastava 
os immigrantes c difficultava o alarganieiito e os progressos 
da  cultura, como succetlcu no Caiiatla. Nas Antillias não se  
deu o mesmo laclo, mas tamljcm alii a ciillura exclusiva 
do assucar e a importação de  escravos \.rili dar  logar ii 

constiluiyão de vastos latifundios e recliiziu a at.iirilllura 
ao uso dos processos mais rudiincrilarcs. 

O ~cgirnen comms~.cial. - 0 s  francczes nuiica tiveram 
grande propensão para o comiiierçiu, tlesprezatlo pelas 
classes mais elevadas da  populacáo, c por isso a sua colo- 
riízaçáo ii~iiica leve um caraclcr puramente rnercaiilil corrio 



a hollandeza. Ilislorieinos todavia a s  iliflerentes pliases, 
que atravessou o sei1 regimen commercial. Quarido as co- 
lonias francezas passaram das mãos tlas Coiii1)anliias I>ai.iL 
as do Estado, ficaratil sqjeilas ao rigoroso syskitia tlo paclo 
coloiiial: sí, potliarn irnlioi.tar mercadorias da metropolc, 
só para ella potliiiin csl)iii~lai. os seus protluctos, riào 
potliaiii comii~erciai- coiii os c:strarigeiros e sb navios ria- 
cionaes podiam enlrar nos seus poi.10~. As medidas ecorio- 
micas de  Colbcrl tlerain grande iinpulso a iiavegação e ao 
cornmei.cici t'raiicbczcs, quc altiiigii.am então o seu apogeu. 
hluç as iii~liislrias uslavaiil i~ilimarneiile ligadas h agricul- 
lura, que fornecia aos rnanufactiireiros as malerias-primas 
c os generos aliinenlicios; cuiii a decadeiicia agricola iiào 
poude, pois, deixar de coiiicidir a tleca(1cricia indiisl,rial. 
Os governos (Ia Revolu~.ão e do Imperio nionopolizarai~i 
ein favor (Ia marinha naciorial o coiriinercio tla lqrariia corn 
as suas coloriias, que enlão osLeiilou alyiiiis progressos. 
.\Ias, corno saben~os,  a Frariya iicsst: lt!iii1)o pcrilc~i tlii;isi 
iodo o seu iiripcrio colonial. 

Ao reatlquii.ir as siias coloiiias, a I'rança foi yi.ailiial- 
meritc resli~iiigiritlo a lil~crtlatlc ctcoiioiriica (te qiie gozarraiii, 
reslaurantlo as vellias reslric~ùcis coirimerciaes, até reecli- 
ficar quasi na iiilegra o ariligo sysleiiia coloriial; gra tas  a 
essa polilica, o comrnercio coli)riial quasi iiisignificante ciii 
1839 e ra  já iiinilo iiii!iorlaill(! t:in 1845.  Bliis cra  Lal a 
expansáo coiiirne,i-cial tla França, qiic, cin I~i.cve, paret.eu 
nada Iiavcr a recear e a agilag,ão 1ivi.e-ciciiil)isln pi~oyi~c~~liii,  
vencendo a opposi~.ão tlos agricultores, nl6 triiiinpliai. ~ I ~ I . I . ; I  

tlc 1860; a Frariça volta ciilão i pi:alic:a do livre-caiiiliio 
pela coric.lusá~ tle riuiiierosos lratatlos de coiiiiiiercio. I:slíi 
nova orieritação fez tlecrescer rapidaineiitc o valor do 
cornmercio c:oloiiinl, rnas isso pouco irnporlilva á I;iaiiga, 
cj~ie tinli;~ ~ l ( ~ i i i i l t ~  ( I c  si os iiiei'ca~los tlo iniiiitlo iiiteiro c 
cluci'oi iialiiraliiiuiile levatla u clesl)iCi,ai. as colonias c: o 



seu trafico. Em breve, porém, a França, vencida pela con- 
correncia da  Allernanlia e da  Inglalerra e vendo os seus 
proprios mercados invadidos pelos productos estrangeiros, 
compreliendeii que s6 a s  colonias Ilie pociiam evitar unia 
derrocada economica iinmiiirnlc ; t i-atou ciitão de  alargar 
os seus dominios e d e  r e g r c m r  a iliiiicn politica reslricliva, 
eslahelecendo na metropole e nas colonias direilos diffe- 
renciaes e m  favor dos productos duiiias c doutra e conse- 
guindo effeclivamente melhorar milito a aiia siluacão com- 
mercial. Presentemente, porem, o comrnercio francez esta 
entrando de novo numa pliase de  decadencia, geralmente 
attri1)uida ao fraco desenvolvimento da  população nacional. 
O t~-aj?co dos rscvnvos. -Como todas tis nações possui- 

tloras tle fazendas coloniaes, a I:ran~a iisoii largamente do 
tralico da cwravatura,  sempre prolegitlo pelos seus gover- 
nos attS a l\evolusào. A siluagão dos cscravos era  regulada 
prlo Codc Aroir ( I ?  l(lH5, Iiastanle violcnlo nas suas dispo- 
sisõcs, seniprc aiteiiuatlas, pori'iii, na pratica, pelos pro- 
prielarios francezes, muito mais generosos para com os 
seus servos do que os iiiglt~ze.;. A Kcvoliição não ousou a 
principio atacar tle frenle a questão da  escravidão; a 
Assembleia Conslituinle apenas disculiu os direitos politi- 
cos dos negros livres e a Legislaliva limilou-se a ~uppi-iniir 
os auxilios concedidos ao trafico cios escravos, mas a Con- 
venção supprimiu radicalmente esta odiosa insti tui~áo.  EY- 
cluidas a Martinica, e m  potler tlos inglezes, e a ilha dc  
França e a ilha Bourbon, que nao acataram a decisão cla - 
Convençáo, ella s6 s e  veiu a applicar na Guyana e na 
Guadalupa e já vimos com que pessimos resultados. No 
anno x-o Consulado reslaljelcct~ii a csci;avitlSo e o trafico, 
enlregando os negros as violeiic-ias dos seus antigos se- 
nhores e provocando por isso varias revoltas. 

Cerca de  1840 a opinião publica franceza começou a 
reclamar a liberlação dos escravos e alguns projectos ' 



foram ela1)orados com o fim de  a preparar, baseando-se 
uns na indemnização aos senhores e lia obrigação para os 
libertos tlc celebrarem contraclos de  traballio, eslabelc- 
cendo ouii.os a erilaiii ili,iy;lo proqi'essiva. No emianto o 
govcrrio tle Luiz I'liilip~cb id bort~aitrtn medidas p r c p a r W i a s  
tla 1il)erlaqCo tlos rie;io-, nlar~ariilo os seus direitos, fo- 
nienttlnrtrr ;i immigiasão rle ciiirol)ei~s e u organização do 
traballio livre c salariado nas colonias, e a administração 
local ia ao rricsirio lerripo favorecerido as alforrias e as 
einancipaçótb.; parrides. L)e..prez.ãndo esses- pnlkl ivos ,  o 
govrrno i.cpiiblicSario tle 1 8 i 8  decretou a abolição da  es- 
ci8avitláo siniullanca t? irnrnediuta, náo a fdzendo'8coml~a- 
nliar. tle rienliuma metlicla de  transigão. Em breve, porCrii, 
algumas tiveram de qer loinatlas para roiiibatcr a vagrd- 
liuniliigem tlos l i l ~ e r l o ~ ,  para ftlcililar a liqiiida~áo (lu pio 
priedade pela corislilui~áo tlc Iiancos coloniaes e para 
regular o pagarncnlo tla iiitlcinriiziifáo, alii-: iiisullicientc, 
concedida aos seiilior~.: (Ir cb<cravos. 

Como sabemos a.; c~on~eiliieiic~ias deita ine~litla não foram 
as mesmas em totlas a, ccilonias francczas; mas toclas 
atravessaram u ~ n a  crise mais ou menos longa, diminuindo 
sensiveln~eritc a >  suas e spor t apes .  Passado esse periodo, 
a prosperitlatle volloii, aiimentando o valor tla terra em 
qi~as i  tod;is as coloriias; (leve-se essc r~su l t ado  i iritro- 
tlucy5o tlc processos mais aperfeigoaclos cle protlucçáo ;i 

i inmigra~~ão tle lral~alliadorcs. 0s fdzontleiros foram bu\car 
tral)alliatlores a Iiidia, a Cliiriu e a ~Ifi ica,  arlivamcnte 
au\iliatlos e \,igiatlos pelo 2orei.iio tia iiictroliolc, que ate 
ein 186 1 assigrioii iirnii coiivcii('ão com a 1n;laleri'a para 
facilitar o.i conti.aclos coin os ti-aballiadoi.es iiitliaiioç. Esta 
irilmigr1i~áo tle iiitlios e cliinezes teve, por6m, os pei0i.e~ 
resultatlos, porquanto elles inarileein-.;c coinpletamente iso- 
lados da  população ambienlc, teem os coslunies mais 
cynicos e viciosos, praticar11 numerosos crimes, causam o 
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abandono dos libertos negros, que ningiiein pretende con- 
traclar, determinam o uso de  processos de protlucção rudi- 
mentares e irnpcdem o seu mellioramento, do mesmo modo 
que os escravos, ficam caros aos seus imporlatlores, pela 
sua alta rnorlali(1aile em viagem e pela iiecessidatle d e  
imporlar arroz para o seu sustento, e privam a. colonias 
do seu capilal, porque ao relirarem se  levam coiiisigo os 
seus salarios accurnulados. Os melhoi~arnentos devidos a 
abolição da  escravitláo é que foram imporlantes, ainda que 
de  niotlo tlrsigual nas dill'erentes colonias, e allameriie berie- 
ficos, auiiieiilaritlo muito a produclivitlade das esploragões 
agricolas e induslriaes. 

I 
O1 !ln?iiau$do ndr)iinistratiua. - Nas colonias francezas, 

a principio, os serviços admiiiisli,aiivas, judiciaes e rnili- 
tares eram orgaiiizatlos li\~reiriciile pelas í:iirnpanliia~ con- 
cessioriai~i;~s; iridis tarde foi iii~liluitlo cm cada rcilonia iirn 
goveriiador iioiiieado pelo rei c pouco a pouco, como 
sabernos, as possessõcs forarn ficando sob a adininislra~ão 
direcla do Estatlo, que se  cxci ( ' i i t  por ineio dum governador, 
dum interillenle e do coi~srllio superior ou soberano. O 
g ~ v m ,  comrnandanle ern cliefe de  lodas a s  forçss 
niililares, e ra  o represenlanle direclo tlo rei e tinlia toino 
principal funcção garantir a segiirança inlerna e exlerna 
da  cololiia, sendo todavia frequente a sua intervenção 
a l~usiva  ria ordem jutlicidl. O inleilílenle, de  apparericia 
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mais niodesta, t i i i l i a ~ ~ a ,  rmlirlatle - ue o 
govei.iiacloi; diiigiiitlo todos os serviços adrniiiislral$au --.. - -- -.<- 
finaiicciror e inlervindo lia vida J u d í d ,  como piesitlenle 
do coiisellio so1)erario. O-r, inslitiiido por 
Colberl para o Canaila e successiv~meiite creatlo nas derliais 
coloriias, e r a  semelliante ao Parlamento tla metropole, 
julgarido em ullima irislaneia, regisiarirlu as I(4s c os direilos 
e promulgarido regulamerilos eiii riialeria atliniriislraliva c 
judiciaria; as allrihuiç0es do coiisellio eraiii, porem, muilas 



v'ezcs usiirpatlas pelos governadores e interitlentes. Entre 
estes dois poderosos funccionarios e entre elles e as auto- 
ridades ecclesiasticas as coiilendas eram constantes e a16 
conslituiam para os colonos a unica garantia contra os 
abusos tlo illiinilatlo poder dos seus cliefes suprenios. De 
resto. os colorios não tinliarn neriliumas liberdades provin- 
ciaes ou inuriicipaes, não seiitlo consultados nem mesmo 
lias queslòes qric mais tlirectarncnte affectavam os seus 
inleresses. 

Law coiifiou a atliniiiistrafZo coionial ria metropole a um 
conselho tle coininercio, coiiipo>to de doze oIliciaes da  Corda 
e doutros taritos represeiitaiiles das principaes cidades 
commerciaes; L a w  coricetleu lambern algiirnas liberdades 
aos colonos e siijeilou os funccioiiarius a uma mais activa 
Liscaliza~ão, maiidando-lhee pagar salarios fixos e pi.olii11in- 
tlo-llies em absoluto o exercicio do conimercio. A França 
possuiu iiiconlestavelmerite adrniiiistraclores coloniaes no- 
laveis, como Richelieu, Colbert, Charlicr, Chaiiiplairi, de  
Ia Salle e outros, mas a siia administração ultramarina não 
foi, em geral, isenta de  graves defeitos. Em primeiro logar 
o seu governo concebia planos grandiosos, mas fraquejava 
sempre na sua execufão, não ernpregando forças propor- 
cionadas aos fins qiie tirilia em vista. Erros graves foram 
devidos a paixão das armas dos colonos francezes, qiie clila- 
tavam coiistanteinerile os seus domiriios, que sO noinirial- 
mente ficavam possuindo, pi~ovocantlo iiiimizades de iridi- 
genas e de  estrangeiros e não s e  e~itregarido a exploração 
melhodica das tci.ras c.oiiquistadas; davain assirn provas 
(lilina iiitolligencia e duiiia actividatle, que corn bern maior 
esito se  poderiarn ler empregado ern realizar uma vertla- 
tleira obra tle coloniza~ão. Emfim, a administração colonial 
franccza c ra  serripie gaslatlora a inuilas vezes corrupta e 
ti sua Inil polili(.d iiirligt:nil ci-eoii-llie por vezes serias tlilfi- 
culdaclcs. 



Conclusão. - Os francezes possuem grandes qualidadis 
de  colonisadores: a viveza d e  espirilo proiiipto a coiicebcr 
c a executar, a audacia, o amor das averiliiras, o desejo 
da se eiiriquecerem, a resistcncia a qualquer cliina, a facsi- 
litlade de  caplivarem as sympatliias doa incllgenas; a esla.; 
rlualitlades contrapõem-se lodaria alguns defeito.; graves: 
a tendencia a serem ao mesmo tempo comiiicrc.iaiitr~, 
agricultores, soltlatlos e viajante;, o gosto exressivo elas 
conquislas, a falta de perseverarica e de  paciencia, a incons- 
tariria e o iinpeibio excesiivo .;ol)ie elles da imaginasão. As 
qualidades compensam pois os ilr~feitos e a outras causas 
devei.emos ir  buscar a explicario (Ia anliga decaclencia 
coloiiial tla França. Para ella corilribuiram muito as cons- 
tantes guerras eu rqe ias ,  qiie al~sorviam toda a energia 
nacional, e a disseminação das forças niilil;ires da, França, -- 
iinpoqla pela grantlcza (10s sciis tlonii~iios, a que com 
vaiitagern se teria subsliluitlo iiin pclqiicno riurnero rle 
poslos forlificatios, servindo tle base a uiria obra seria tle 
colonização; a poliiica-c~uiiwnlal tla Franca, que a levava 
a preferir o clc.seiivolvimenlo tlo seu exercito ao (Ia siia 
mariiilia, foi sempre anlagoriic*ii com a sua poliiica colonial. 
No ariligo regimeri corno na aclualidatle o espirilo d e  cori- 
quisla levou a França a foi.inagâo tliiin iiriperio colonial 
grantlioso, tlespi.oporcionado aos rccursos rla nictropole e 
por iwo  inconsistente e de impossivel defeza contra as 
agressões externas: nunca a França soube limiiar as suas 
prclensões terriloriaes u coricenlrar os seus esforsos na 
explorasãu tlum doininio tle conicditla grandeza. 

Como nnlánios varias vezes, a falta ile imniigranles, 
dcvitla á escassa natalidade, a preferencia dos emigi.ariles 
pelos paizes estrangeiros e a f r , ~  tenclencia iminigratoria, 
corrslituiu uma seria difTicultlatle para os progressos da  
colonizasào franceza. A esaggei.atla polilica de assimilação, 
não altendendo ás  differeiigas dc civilização entre cada 



colonia e entre eslas e a metropole e pretendendo introduzir 
bruscamente urna civilizaçâo superior ein paizes d e  rudi- 
mentar desenvolvimenlo, f i i  tambem causa d e  muilos 
males; t l i i i - u i i  te muito Lernpo as colonias francezas. foram 
equiparadas a ~iroviiicias europeias, tlt:pois houve varias 
fluctuag,rScs na polilica cla rnetropole, e, a partir d e  1870, 
reslabcleccu-sc a t:oi*rciile ein favor tla assimilação com- 
l)l(;lit, c l u c s ~ í  ~~~~~~~~~~rianicrite YC procui.a abandonar. De 
resto, a coloiiização franceza teve ainda sob oiilro aspecto 
uin c-$!, pois foi seinprc devitla i acção do 
Estatlo e iião á iiiicialiva tlo; pai~liculai~cs e o primeiro viu 
iiiuitas vezes os sccs  poríiatlos c liabeis esfoi,ços iiiu~ilizaclos 
pela falta tle inleresse e tlo ciilliusiasrno tlos segundos. 

.As Couq~aitltirtt;£*ktttittes cvm osscus mtiriopolios, a*&-. 
polilica u p p w s i v a  as siiiis fi~cqiieiiles corileii(las curn o 
Eslaclo Tui,;iin iaiiibern UIII clèineiiLo tlesfavoravcl para o 
progresso rla coloriização fi,ariceza. Talvez por isso o I1arIa- 
rnciilo I'i,aiicez inotlerno teiri caliirlo num excesso opl)oslo, 
rlt;sprezaii(lo o ausilio por vezes [)rcc:ioso das societlades 
firiancciras e tlos pai*ticulares e accurniilando funcçóes 
(lernasiadas tias inàos ilo Eslado. D e  resto o Esiatlo, quando 
se  sul~slitiiiii ;I, (:oinpariliias, \-iu coiiio cll;is sobretudo nas 
coloiiias t'iaricezas uma Iorite dc receila, que traiou de  
esploi.iii o mais lucralivainerite poss i~e l .  

A I:rarica iiurica teve corno a Inglatcisra uma politica 
coloriia1 precisa, dcliiiitla e apoiatla por Loclo o paiz; d'alii 
as suas Iiesi1;iyòes e os scus sol)i~t!sallos corislaiiles, que 
egualiiieiilc se iiotaiii lia arçáo (10s scus ailiniriisli~ailoi~es 
locaes. A polilica (li)< iiiiluslriaeç fi.aiicezes não é mais 
Iia])il r10 que a rlo hstado; iião sa1)ciido consagrar-se a 
protlucção de generos baratos e tle qualidade inferior, os 
producttires fraiic:czes são f'alalinciiite I~alidos nos mercados 
coloiiiaes pel~is seiis c.oiicori.entes estrangeiros. Os capita- 
listas francezes lambem nâo eslão muito bem orientados 



accrca tlo valor tlas colonias, prcfci-iritlo-l1it:s cri; ~r;iii.cç 
estrangeii~os para o eniprego dos seus o1)ulenloç capilaes. 

O nurnero csc:essi~o c1c.i.; i'urii.c:io!iqi.ius c~oloiiiaes, nlór- - ____I-.-- 

mente ein conlronlo coni a t1iiiiyi.ay20 tolal. (? :I siia irisulfi- 
cieiite p repa ra~ào ,  que se iiola iiiesino nos tle iiiais elevatla 
categoria, constituem laml~eiri iiin grave prejuizo para a 
coloiiização franceza. A rna - oi.gaiiiaacão tlo cretli1.o coloiiial 
tem sitio egualmente fuiieyla para n rrielropole í'rartcc!za, a 
cargo cle quem fica urna gi.ai~ilc parLe tlaç tleçpezili; (Ias 
coloriias. Emfim a polilica indigoiia tem sitlo viciatla pelos 
excessos da  assirnilasào c pela leiiila do bom e puro se,lva- 
gem; assim a F r a n ~ a  n5o tern etlucatlo convenieiiteineiitt: 
os iridigenas das suas possessl>cs, cuja conquista moral 
esta e m  grande parle por fazer. 

Mas, apesar tlc tutlo, o seu irnpei.io colonial é para a 
França duma inconlestarel ulilidatle, porque Ilic gararjte 
uma certa indeperideiicia cconon~i(~il e Ilie permillc resistir 
á lucla inlensa da  concori~eric*ia iiiuriclial. E ,  rli~arilo Iris- 
toria da sua coloriizaçào, 6 clla fecuiitlu eiii valiosos en~iria-  
menlos, que encarecem a ueccssitlatlr? tlo seu esluclo (1).  

(I)  Dubois: ob. r i t . ,  png. 9 4 : ) ;  Coidicr: ob. c i t . ,  paç. 34 ; DislBre: 
Trnité de Irígislolion coloniule, vol. I; p:~g. 2 ; Cocn : Lu queslionr roln- 
niale r i popoli da' rnzzn Intilia, p;ig 20% FPaot: ob. cit., yap. i!)?; 
Girault: ob. cit .  (3.' ediçáo), rol. I, piig. 95 (2." edição), vol. 11, 
pnpg. 345 e '633; Dr. Mohr: Lo polilig~re c.uloriinlc fi.nn~ctise i!;i 1lrl.tie 
Érononl,iqite Inle~~nntionnla,  aiiiio de I ! ) O ( i ,  vol. 111, 11:i.o. 3ki: \f:irc-o 
Faiiiio: ob. cit . ,  pag. 102; TlioZL;c: oh. ( . i / . ,  p;ip. %):i; SI'. Lbr. JI;II.- 
IIOCC : ob. r i t . ,  p:ig. I 12; I . I ~ ~ I J !  -l{(la~~lien : ob. til., vo l .  I ,  p : ~ g g .  139 
c 217; vvl. 11) p;i;g. i r !)H: JIorris: 0 1 ) .  c i l . ,  vol. I, p : ~ .  360; G;ifl'aiel : 
/,PS colonies ft'ti~içctises; Piioid: Pl'iliriprs / / e  11;gislnlion co ion in l~ ,  
p(i.$sz,rn ; Rti~~gitar : I' i .~;~, is  / /e  l ~ ; ! ~ i . ~ l / ~ l i o i i  I,! I I ' ~ ' I ~ ~ I O I I I ~ P  r o 1 ~ 1 1 1 i ( t I ~ ,  
pagg. 49, '1 86. 235, 380 c ; 1 , i i i . i i i  : /,c.< t l~ -~~tr ic~ i , s  ,joiri..s tlzc Ca,~c,t/á 
fi . ícnpis lia Recue drs Delicç-:llotitlc.s. \ . ( ) I .  SSSIII iiu 7ti.[* xiilio, 

paç. 8 i3 ;  Cerisicr: Diprrssions colo~iiolrs, pagç. 12, lii?, 220 c 2 3 7 :  
Çoubertin : L'Atnhsique finnçaise et le rentenuire de lu Louisiane n:t 



XIV, -e) Os ingleaes. -Na prodigiosa expansão moderna 
(10s povos europeus, que os tornoli se~iliorcs tlc 8i'"/o das 
terras clo inunclo, i Inglalerra compete indiscutivelrneiite 
a piirii;i/ia. n s!ipci&RT' do scu imperio é de 25 milhões 
d c  hilarnelros t~iiactrntlos, com urna populaçiio tle 394 ini- 
Iliòes dc Iial~itaiiies. Seriliora da sexta parle da  superlicie 
solitla (Ia 1ei.i.a. e tloiiiinadora da rliiarla parle da  raça 
liiiinariu, :i 1ii;lairi~i.a podia vivci isolarla clc lodos os ou- 
ti-os ~iaizes, giaaças ti tli~serniiiação (Ias suas csolonias em 

I totlas as Ii~litiiilcs, cliic Ilie garaiite urna siiperioridade 
iiiço~ilcsli~vel I1ai.a o stSu coinrriercio, mais exlcriso e mais 
hcin iiifoi.iiiatlo tlo que qualquer outro. O I)W cotcrntal 
(Ia 1nglniei.i~a csleridc-se Iiojc a todas as costas, apoia-se 
em todos os continenles, envolvenclo 1 0 t h  o glol~o nas 
rnallias da  siia rctlc ! 

Re~uri des  deu.^-ilfondas, 1-01. XS tio 75.O anno, png. 805; Geriiiain: 
I,n A.trncr dfric-qinr, pitg 2:l i  c pnssim; Vibci't: ob. cif., vol. I, 
p n g .  Z i6 ;  Bonct-'t1:iiiry: Ida Frcittce r1 Ia r~~~rlrinption drs esclnros en 
AlgC/3ie á In /ir1 dri, .YVIIC sic;clr na Hecue r l~s  I ~ ~ ~ ~ r a - J ~ o i ~ r l e s ,  vol. XXXV 
iio 7G." aniio, p:ig. 898; Houirc : L'ilft.iqt~e sua. oci-oplicw, pagg. 115 
c :I 18; Leroy-l3c:;iiilieli : L ~ L  F r r ~ t t ~ e  dons lYAfi.iqcc~, dn  iVord na RPZ-ue 
des Beux-Mondes, vol. XXSIII no ;li." :itirio, l>;ig. :i; Iícltic: Ti& pnr- 
tition of Afi'ica, pagg. 436, 458 e pnssinz; G6niniis: Ln. reriti sur lu  
coloni.sation françnise on Ttinisic ciri Ln Heiue, vol. J,VIII, p:iy. 423; 
1)c Novcllis: La c.on~.eriiione nnglo-francesr! i i : ~  Niioca ilnlo/ngia, 
40.0 aniio, p;ig. 712; (:litcllani : Art. cit.; Arnaud et Méray: Lrs coln- 
niea fron~alsrs,  png. 1 ; V111cii.t : 1.a philosopliir de Ia colonisntion, 
vol. I ,  pag. 17 1 ; I,orin: I,es progr'E'6 ~ ~ C P I Z I S  du Congo fruncnis n:i 
Recue IIFS  UPUX-iifondes, vol. XI, no 56.O aniio, pag. 861 ; Baron llnlot : 
Dc l 'océan .4tlantique nu  lac Tckatl; dfissiott du capildine Lenftrnt ri;{ 

Recue des Deus-Mond~s,  vol. SSI rio 74.0 atino, paç. fi94; Sipor: 01,. 
cit., pag. 45; Lamba Doria: ob. cit., pag. 55; (;én8ral Gallieni: Neur 
uns á ,Wodagnscai., passim; 1,yall: ob. çit., i~nssDn; Vignon: L'rxpan- . 
sion de Ia France, pnssbt; Joubcrt : Les relations de la France et d u  
Sinm na Reristn I'orlilgtteza Coloninl e Maritima, vol. XX, pag, 97 
e 145. 



A Inglalerra excetle em grandeza o colosso russo e o 
colosso americano. E certo que os seus domiriios rião são 
coherentes e coritinuos como oç dos seus rivaes, mas  as 
distaiicias tle pouco valem perariie :i.; rnoilein;~.: pcrfeigõcs 
dos transportes maritimos e dos mcios tle Iraiisinissào tlo 
pensamento liumario. O dominio iriglci. 4 e~liriicaiririiic 6 
irifciior aos dois citados, poiq a i'ayd qii(' o tloiriiiia 6 sele 
v e m  ~ncnos  nulntbrosa (10 qilib :I\ raças tlorniiiatlai, apcti,i\ 
3G ~nilliõcs de Iiabilaiitcs aiiglo-saxiics ronreiiliailos iiil 

siia maiotia [ia Iiiglateria, 11d Arlira do Sul, rio Cariatló, 
na Aiislialia e ria Sova-Zelanilia, colonias de  povoagão, 
que coiisiitucrn os Ires grande> ccnlros de  expansão (Ia 
rasa 1)ritannica. 

Grande pela e ~ l e n s ã o ,  o irnpei io iriglez b grande tarnbem 
pelo seti valor. Ile origem rclaliv,iir~criie I ecciite, c o n ~ l i -  
tuido quasi lodo no d e c u r ~ o  tlo <orulo xix,  ostciila ciclacles 
r i raes  das vellias capiiaes euiolieias, obras graritliosas, 
emprezas agricolas, intlustriaes c cornmerciacs innumeras, 
que perpetuará0 a memoria gloriosa tla Gran-Brrlarilia. 
Ilasla lembrar que o commerrio ilo Ileiiio Unido e das suas 
possessGes se eleva annualiriente a 5 rnilliões dc coiilos! 

O inicio da  colonizaç5n ingl(1i.a aprcstvila se-nos conio 
urna resultaiile logica das c.irc~uriislancias da epoi lia. No 
fim do seculo xvr a Iriglalerra acliava-sc e m  lucla com 
unia tcirierosa crise econoiiiiisa, ilclerrniiiada pela traiis- 
formasão tias lerras cuilivatln. tle cereaes e m  pratlos c 
pastageris, a qual foi descripta tJin irq-OS impressivos PCIOS 
escriplores da  epoclia. Assim miiilos iridividuos sc icliavam 
iinpetlitlos de  trabalhar e piivarlo\ consequentemc~itc tle 
meios cle subsisteiicia; estc nial ehtar geral reflectia-se 
nas citlatles, em que os arlificcs não ciicoiitravain occii- 
p a ~ ã o  facil e em que os negut iariles nada vcntliam. A 
riurncrosa classe dos ociosos forçados envolvia-se em se- 
cliçiíes e arruaças frequentes e as dissensões icligio+as 



aggravavam ainda as perturbações constantes da ordem 
publica. Demais no reino tle Izabel (lera-se um grande 
auinerito ile popiilafão, o rluc concorria naliiralrnerite para 
aumenlar o paupei.i~iiio. Por oulro lailo, a clc~c.ol~erla das 
mjrias cl'dmerica, cerc*tXaiido o valor clus nif:laes prcciaso~,  
depreciava a inoetla, ietluzintlo a irnportaiicia dos salarios 
e difficullando as ti~arisacçòes; a igiioraiicia das causas 
desta crise monetaria, que até foi alli.il)uida aos capilalis- 
las e proprielai.ios, aggravaia  aiiicla os seus rnaus efreitos. 

> 
Emíim a suppressão do5 coirverilos, prirantlo os pobres 
dos soccorroi, qiie os niunges Ihes dislribiiiarri Iialiilual- 
menle, accenliiava mais as clifficultlatles de  \ ida  rlas classes 
inferiores. 

Politicamente, havia lamber11 unia graiide lrarisformação. 
As luclas religiosas e a s  guerras coin a Escoçia e com a 
França, succedeu sob o reinado de  Jamss 1 uma longa 
paz, que deixou sem emprego riuinei.osos avenlureiros. 
tlonieiis cnergicos e de~habiluatlos cluiiia vida regiilar tle 
li.al)allio, os rncmbros desta uliiiria classe senliam natural 
desejo d e  sc eiii.iquererciii illi~sli.arern na coiiquista das 
longinquas riq~ic~zas coloiiidth-. Irrinais as frequenles com- 
pras dc protluclos orieiilaes iius I'aizes-Baixos traziam 
rialural cui iositlade acerca do seu Iogar de  origem e pouco 
a pouco iaiii tlespcrlaiirlo entre os riegociantes o tltscjo tla 
sua atlquisiyâo tlirècla. 

A principio, os iiigleze* 36 a lilulo iiitliviclual e por ini- 
ciativa propria, so riili-cgdrain tis longas navegações. A 
marinha irigleza c ra  airicla iraca, riias o.; seus lripulanlcs, 
empregando-se nas riiaiinhas ostrangciias e dedicando-se 
ao corso haviarri-se adextrado; as siri^, quaiido ao pessoal 
liabilitado se poucle fornecer o corivcniente malerial, a s  
longinquas expedisões forarn dc, Iiicil realização. Derriaia, a 
deutrui~ão tla arrnatla Iie~lri~iiliola, livia~itlo a rnelropole 
irigleza dc justos receios, periiiitliu-llie ampliar aberta- 
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mente a sua protecção aos seus emigrantes e aos seus 
na~cj ia( lores .  

Vc se  pois que  a colonizagão ingleza teve por origem 
ã m a  crise ocoiioiriica iiitensa, faclo qur  Itic irnprirniii uma 

l j enc f t t~~  orientario. Coiii ulToilo, os inglczes,. procurarido 
unicainenle l evas ,  e111 t'iija cullura eiiipregasseiii os seus 
I~raços iiiactivos, novos iiirios tle troca e novos mercados 
para a pi~oilucçáo ingleza, dislinguiram-se pelo seu espirito 
pi.alico c positivo dos hespanhoes e portuguezes, sempre 
pi.opensos-as ulopias e a s  chiinei.a,. A cnergia nacional 
periiiitliu aos iriglezes encararem com serenidade e sem 
tlesanirno os tle<a~li.c?, que assignalarain as suas primeiras 
tlupetligões. 

11ssim. ao entrarcm na lucla (Ia coiicorrcncia colonial, os 
iiiglezes appareciain clirigitlos por i i o ~ o i  e origiriaes pontos 
de  visla, que lorrl Ilacoii, conlemp~raneo illuslre, resumia 
lirill~aritemenle. Bacori encarecia a superioridade das terras 
deslial)ilatlas sobre que l l a s ,  eni que era  necessario sxler -  
niinar a populayão iritligeiia, i n u s & r & y a . - U m i r i a s  
t l ~  rnctacs lirt~csiosos e a preferciicia que se  devia dar  B 
exlrdcçào e Lral~allio (to ferro. Oulros escriplores insisliaiii 
ria vantagem duma boa posigão maritiina, qiie facililasse 
a defcsa da colonia, e na conveniencia de  a fixar riuma 
região, ciijo clima temperado permiltisse a fixação dos 
europeus c a cultura de  generos alimenticio.;. Assim, ao 
passo que os porluguezes e liespanhoes sb procuravarn 
terras povoadas, já valorizadas e em que fosse facil explorar 
o solo e os liabitanles, os iiiglezes pi.cfc'ciiam leibra.; va,g;i\. 
tle condiçóes naluraes favoisa\ ri\, ( b ~ ~ ~  ([,I(' o 1 I ~11~,1111o [ I r 1  
gerações s u c c c s s i ~ a s  podé.:>c ri edi, si cliirlc 4 I i c 1 1 i t  ~ , i >  i- 

colas e industi.iaes. 
A prirneira c~\pcciigão i u g l e ~ a ,  orgariiz,itl,i ( oni liiis tlt: 

descoberta, pailiu tlc Brislol em 15-7, ma:: nào deu resul- --- - 
tado nenhum, tendo-se l~Grlido um dos dois navios, que  a 



compunham. Em 1536 uma nova expedição, commandda 
p-, cahiu em poder dos cannibaes, sendo empar t e  
salva por um navio francez. Em 1541 alguns iriglezes 
chegavam a commerciar na Cuiné, rnas o qeii alvo principal 
era a descoberta dum novo caminho para a Iritlia. Em 1553 
lima expedição partiu para Oeste, sob a direcçâo de Wil- 
loughby e Charicellor; sobreviveritlo a quasi lodos os seus 
companheiros, esle ultimo atlingiu Arcliangel na Russia. 
Em 1558 Jenkiiison explorou o rnar Caspio, chegando a 
Bokhara. Depois de varias tentativas int'rucliferas para a 
rlescoberta dum caminho occidental para a Iridia, os inglezes 
resolveram segiiir a derrota dos portuguezes. 

nemais a captura rlalguiis ealeces porluguczes, reclieia- 
dos de espanhsas riquezas, aiiinentára muito o enlhusiasmo 
(10s iiiglezes pelo Orienlc. Aliri\ ( 1 1 1  qiie a cubiça das riquezas 
iritlianas, que os hollaiidezes de born grado trariam á Irigla- 
terra, irnpelliam os inglezes a longas nave, ..a c-  oes as con- 
disòes internas, que largamenle expuzemos. Sem ellas não 
se teria iniciado ainda no seculo XVII a grande expansão 
colonial dos inglezes, lotlavia já precedidos enlão por varios 
oulros povos nes.;e carnirilio de engrandecimento. 

hlas tlurante milito te rq~o a 1iiglalei.ra prelrndeu apenas 
exercer o c-oritrabantlo lucrativo, seiri tratar (le fuiitlar 

_I__- - 
nenhum ealal~cleciriieiilo colonial; tle 4kto a Iiiglaterra 
queria esplorar em seu proveito os moriopolios esisleiitss, 
ern ygz de os supprimir. Tinham csles ernprelieiiclinic~ntos 
o carac-terpl.iv&o sirnplesmenle, mas forain rnuito vanta- 
josos, porquatito forriccerani a nação com urn material naval 
importaiiíc (; coin um ~al ioso conlirigente de marinheiros 
Foi esta coiicorrencia itaval, que desperlou o odio de Filipl)~ 
de 11esl)anlia conlra a Inglalerra; rlsLa para se tlefentlei 
eiripregoii os seus antigos piralas: bake, flawkins, Oxen- 
liam. A ameaça hespanhola despertara o patriotismo iriglez: 
armaram-se então 192 navios com 35:000 tripulantes. Ven- 



cida a Hcspãrrtra;~ fr@atwra parTilhou os mares com a 
Ilollantla, resurvaiitlo-se. a Atlantico. Ilalam cle 1588 a or- 
ganização do contrabando tlc escra170s e os primeiros es- 
l.al)elecimerilos nas Aiilillias. l'ioscgiiiarn ao mesmo lernpo 
as tenlalivas tle tlescoberla: Davis 13 I~i~oliislier eram detidos 
palos gelos tlo Nord-Oeste, Ilrake eiica~niriliava-se para a 
l'eri.a cle Fogo, M'alter Raleigli descobria a Guyaua. Desde 
logo a .Haiiilia Izal~el e depois o rei Jarnes coiislituiram 
Compaiilii;rs rle colonização: a-, a de l)l~irioii~li, 
para a csplorarâo da  regi50 ao riortt: tlo 38' rlr, Ialitu~lo 
ou Sova Iiiglaterra, e a d e  Londres, para a exploraçâo tia 
região ao sul clo rnesmo parallelo ou Virginia. 

- w-... 

Ja eIltabse.iadesei~volvendo a iiitlustria entre os inglezes, 
excluidos por Pliilippt! 11 clos riicrt~atlos tlos I'ayzes-llaixos, 
c a creacão tlum baiico real facilitava riiiiilo os ~rieios cle 
troca. Depois, alh a revolução cle i 688, a Iiiglatcria arruina 
os antigos rnoiiopolios de  i'oriugal e da  flespaiilia i10 

Allanlico e inslalla-se no Orienlc i cusla .dos lioliaiitlezes, 
auxiliatla em ambas a s  empreziis pela rio\.a iiiaririlia Sraii- 
ct:za. Ein 1600 constituiia-se a (:oiiil)ariliiu tlas Iiicliili, que 
furitlou feilorias eiri Surate, ?ilatli~aslii c Uaiilai~i. I'rogredia 
i.apitlairienle a pilliagern nos rnai.c:s tias .liitillias, mas a 
Ilollaiida quiz pai.iicipai. tambeiri tlos seus lucros e para a 
vencer proniulgou-se eni 1651 o Acta d e  Navegarão; nos 
seus terrnos si, os navios iiiglczes podiam trazer para a 
inelropole protluclos da  Arnerica, tla Asia, tla ilfiica e tla 
Europa e lançavain-se impÓslos sobrc a pesca tlo Iiar.encjuc, 
que os navios hollaridezes viiiliairi i'azcr ás coslns iriglezas. 
l)'a.qui resullou a guerra;  Ulake e \'alie venceram l'i.oiiip e 
~ ; ~ l ? r , e  a ~ol-e d i  acceitar o Acto do Navegação 
na paz d e  1 6 5 .  

Ci.oinwel1 colrrgrettencleu que toda a polilica externa da 111- 
glaleira tlcvia ser  orientada por razòes coinmerciaes. Assim, 
uiiindo-se a Piaiisa, lomaya aos Iiespanlioes e111 1655 a 



Jamalca, primeira colunia brilanriica de escravos, e enviava 
ao blcrliterraneo a esquadra de  Slake. Carlos 11, alliado (Ia 
lci.aii~a, conlinua a lucla corilra a Ilollarida e a IJespariha; 
o liaiado de  Brbda d i  aos ingleze~ S. CIirislo\~ão e a Anlipoa 
e a giierra de 1672 o1)ri:a a Ilollaiitla a desviar as suas at- 
tcrigóes rla grantlcza rriaiiliina j ~ i ~ l  a tlcfesa terreslre. Mas, 
como a Franca se  tivesse rriqraritlcciilo tlciii;lis, a Inglaterra, 
ein I~ reve ,  iiiicia a lucta csoiili a clla. I)pstl(: l (i78 Carlos I1 
vac ac: appi.osiinaildo da IIollaritla o iiiiciaiirlo ;i longa con- 
Iíliiila caem a Praiiga, si) tlccisi~~ainente tpriiiiiiatla eiii 181 5 .  

.1 rc~volufâo tlc IR88 e o govei.rio iIc (;iiilliei.rnc III iiào 
i.cpi.ei.eiitarri tle inoclo algum uma paisagem lia cxl)aii-;lo 
aiiglo-saxoiiia. 11 a rivalitlatle marilima, qiith larira a Iri;l,i- 
terra iia guei.ra tla Liga ~ ' \ I : ~ . I J I I I ~ O  c ( [ ~ i e i n s l ~ i r a  3.; 

clailsulas dc  paz de Hyswich; a guerra (Ia sut 'ce~são de  
Ilcspa~ilia, ern que são deslruidas as csrluatliSas fraiicezas 
e tomadas iiiuilas das suas colonias, tern o iiiesiiio caractcr 
commercial. liiternamerite_ a I i iglatei~a ])rogrctlia iriilito; 
ein 1707 a uiiitlatle politica e a pacificayáo i*cligiosa eçlavam 
c o n m a d a s ,  a inonarchia consali(la(lir, a in(luqlria flores- 
cente, o commercio encontrara no tzovo banco, creado em 
1693, um valioso auxilio, completara-at: a educação maritima 
e ~inham-se engranderitlo seiisivcliiic~iile as Comparihias 
coloiiiaes. lk.ii.tei-.n;~nicnir, u lixLah-ile-Ulreclit em 17 1:; 
consagra o tríurnplto rla Iriplaterra, que  recebe a baliia de 
l l u ~ a d i i : d ,  S. Ctirihlovão, Cil)i,altar e..MiAo~ea. 

Jlns a França Icvnnlava--e (Ias siias i.iiinas e o $eu crigi,an- 
clecimeiito rio Canatlá e na Iridia origina urna nova guerra 
em 1445. Aintla depois disso a Franca reslaura as suas 
forças navacs: a guerra dos sete anrios vem tlestrui-Ias e 
enriquecer a Inglaterra com a possc tlo Canadá, d o  Cabo- 
lii,t.iiío, (Ia Tcrra-Sova, tla maior parte (Ias i\ritilhas, do 
Senegal e da Iiitlia. Iiabilidade dos estadistas inglezes, 
que erivolviam a sua rival em luctas continentaes, para a 



despojarem além dos mares, e r a  j a  admiravel. A nasáo 
apoiava enthusiasmada estas conslantesfttctas, mas a siia 
tyrannia c-d.c~citava-11ie o odio geral dos eslran- 
geiros c gt3i'ava a li 

A proclamaçáo da  americanas 
e m  1778 feriu o orgiillio e os iiilcresses dos inglezcs. 
Porérn, a lurla graiicliosa (lu Iiiglalerra coiii Napoleáo, qiie 
vinlia por fim dar-lhe o doininio de mnilas das colonias 
francezas, compensava sobejamerite esse prejuizo. lias 
guerras, (pie haviam desolado por tantos annos a Europa, 
era  a Inylaterra quem retirava maiores vanlapens! 

Passado esse periodo d e  agitasão, a Inglaterra e a s  suas 
coloriias soffrem remodelações profundas. Ern 1834 Lord 
Melbourne extingue a escravitlâo iias colonias; em 1846 a 
Liga tle !lanchester dirigida por Cobden triumpha, fazendo 
votar a plena liberdade do cornmercio de cereaes e a sup- 
pressão de  direitos de  porto; em 1849 6 abolido o Aclo de  
Navegação e erri 1830 inicia-se a concessão duma larga 
aiitoriornia as coloiiiaç.,-De 1850 a 1Sti0 acc'entua-se a lucla 
geral contra os privilegias econoiiiicos e domina o systema 
dos tratados d e  commercio, que cm vez de  levar ao livre- 
cambio, é seguido na Europa coiiliiienlal por um regrcsho 
ao proteccionismo. 

Por esse tempo altenua-se a teridencia expansiva dappvo  
inglez. Apesar da  existencia d e  capitaes al)iindantes, não 
s e  fundam novas companliias coloniacs e ~xtiriguém-SE a s  
aetigas. As companhias australiarias vao sendo absorvitlas 
pelo Eslado, e m  1853 é exlincta a Companhia dos hlares 
do Sul e em 1857 a das Indias; subsiste apenas a cla Dahia 
d e  Audson, alvo de  antipathia geral. D ~ n L ã o  a opinião 
desfavoravel ás colonias, que vê com-%ms olhos a sua  
larga autonomia administrativa e ate a sua emancipacão 
politica; data d e  1867 a organização do Dominio do Canadá. 

A Africa mysteriosa não provoca ainda o menor interesse 



por parte dos inglezes e parece destinada a ficar sempre 
em poder dos seus selvageiis habitantes. Alas este periodo 
em breve da  logar a urna nova febre de  expaiisão. Resur- 
gern as companhias coloriiaes, rnoltlatlas sobre as antigas 
iiislilui~õcs, d e  que apeiias dinèrem em rião possuirem coino 
ellas o inonopoliu mercaiilil. Do 1880 a 1890 funtlam-st: a 
Brilish ,\VIIIL Uorneo Co~~i]i(lny, a Ilo!jul ~Yi\z!le?. Coml?nn!/, a 
htipe?'iul Uritisl~ East A/'/ ictc Conzpnpzy c a 111-itish Sozlth 
A/r ica  Compuny, que alargarri o campo d e  acção rios capi- 
taes e das industiias inglexas, sem siijeilarcni o paiz ás 
complicaçùes, que poderiam resultar tla intervenção directa 
do Estado. 

Alas jti agora os anligos clierites inglczes llie Inovem ter- 
rivel concoirencia c a Iriglalerra tem de  conquistar novos 
e remotos mercados: a China, o Japão, o Egypto; 6 O 0 / o  (ias 
importayùes cliinezas veem (Ia Inglaterra e o canal de  Siiez 
csia na.: sua.; mãos. Blas ainda alii surgem os concorrentes 
coiiirneixaiacs, que os ~nellioramentos teclinicos da produrgão 
e o alargamento das emprezas iridustriaes nilo podem der- 
rubar. A Iiiglaterrn vi: então a sua salvaçáo ria conquista 
de  novos dominios, na fuiiclação dum imperio cada vez , 
mais cstenso, da  G ~ c ~ t l e r  HI ituilz! O imperialismo, iniciado 
por I,«rrl Heaconsfield, domina a opinião publica e a imprensa 
nacional, que reclarnarn a conquista d e  novos territorios e 
a abertura violenta de novos mercatlos! Assim a supre- 
~riacia commcrcial continua a ser o ci-ilerio informador da  
~ ~ ) l i t i c a  coloriidl iiigleza. 

Erri vão, sob a a c ~ à o  polilica dos seus riiissioiiarios, a 
Iriglalerra preteiitle csercei  unia aia?.iio Iiuniniiilai~ia subi.(. 
a s m a s  inferiores; s8 o inleressc comrnercial a guia c a 
domina. 1.1 heili claramente se  manifesta a sua acção rias 
violericias i~c .er i l (~s :  coricluisl;~ rio Su(liio ISgypcio, annexag:ão 
das republicas tlo Traiisvaal e do Oraiige, exigencia de  
novas concessõchs á China. i\lé ha pouco o partido conser- 



vador, guerreiro e iinperialicta, conserva o apoio do paiz, 
cujas tendencias violeriias c*\lii.iiite. e rias liloiras lil)t?i,aib.; 
cliefes presligiosos, como loi 1 1  Ilo.sebei.), atlliereni á polilic,k 
d e  engrandecimerito violento. 

O rapido esl)ogo, que fizetnos, da  c v o l u ~ ã o  colonial ingleza 
I ~ a s f a  para irioslrar qiie ella tcin st.piiitlo seiiipre o caminho 
a.sceiitlerile. Aias, se a Iiigla4erra tem consei~vatlo e aurneii- 
taclo o seu dorninio, salvo raras e~ccppões ,  deve-o iião ao 
acaso, mas a um conjuncto de  causas topographicas, ethno- 
grapliicas, ecoriomicas e polilicac, qiie convem iriilicar. A 
situagão iiisnlar tla Gran-Rretariha. pi.olcgentlo-a conli-a vizi- 
i i l r~~i i~; is  Iioslis, auinenla a sua segurança iiilerna e,  tor- 
nando c~scusatlo~ os armamenlos Icrreslres, permilte-llie 
cilitlar sO (Ia defesa naval e corisagrar totlos o': esforgos 
ao enprantlecimerito ria marinha. O tempei.atnenlo dos 
inglezes torna-os em regra felizes nas suas emprezas colo- 
niaes (: a sua nolavel tenacidade f,iz com que consigam 
sernp1.e tir;ir partido clos territorio.;, em ( l i i r  se  iristallarri, 
e coiivci~ic os raros insuccessos 1)oi ( ~ I I I ' ~  soffridos em 
novos iiic*crilivos de actividade. 

Tamhern, como dissémos ja, a expansão ingleza obedeceu 
a razi,es economicas, h necessidatle de angariar materias- 
p r i r n s e l e  c u i ~ a ~ p r o d u c t o s  iiidustriaes, c rião a soritios - ., 
romanlicos. « A  colonizag,ão iiigleza, escreve Boudon, não 
tem coiiquistadores lentlarios, como Cortez, Pizarro ou 
Balboa, nem mosqueteiros lieroicos, corno Uailli ou hloiit- 
calm, liem politicos de  geiiio, como Dulileis, mas traz para 
a lucta esses factorcs mais prosaicos, poi.érn, mais seguros, 
do socceqso moderno: iiina t l i ieqão,  um plaiio e cap i l aes~ .  
Com effeito, o primeiro cuicliitlo tla Iiiplnlt~rra era  o de  or- 
ganizar as suas expedic<,cs, clucx iião partem ao acaso; o 
Consellio superior das coloriias rcntralizava todas as infor- 
mações possiveis sollre a s  regiùcs longiiiquas e só fazia 
concessões a s  emprezas, que  offerecessern seguras garanlias 



de-exito, pois o consellio bem conheí~ia a insiiílicicncia ria , 
boa-vontade c da  coragem, desacoiripariliadas tlos irisiil)sli- 
luiveis recursos maleriaes. Para o exito tla potitica colo- 
nial ingleza coiilribwiu baml~em muilo o seu liberalismo; 
cxtinctas a s  prirniliya:: companhias inonopolistas, os coloiios 
goLaiSain do arnpla aiitoiiomia. num regiinen d e  scll'-goun.n- 
? ) I ~ ~ I L ~ ,  e a priiicil)io liveram lambem uma relativa lil~ertlsclc 
cconomica, nào pagando taxas e podendo commcrciar com 
os estrangeiros. 

A polilica europeia da  Inglalerra serviu tainbem habil- 
mente os seus interesses coloiiiacs; compreliendentlo os 
1)cricíicios da  paz, reriuiiciou ella desde o fim tlo secillo XVI 

as conquistas conlinentaes, rnantcndo todavia a sua influeri- 
cia sobre os Estados europeus. l3m geral, a Inglaterra 
iiunca eiiiprelicntleii guerras de  vaitlatle e tle es'tiilto en- 
granderimeiito; &i&iveiu em expedições liici.alivas e 
sO as suas vantagens proprias a fizeram fi~er[iiciilcs vcbzeu 
tào zelosii (Ia maiiutciis50 do equilil~rio europeu. O otlio 
inglez 6 teinivel, mas nunca foi em deinasiu persisleiite; 
logo a sccuir a revolta (10s Estados-Unidos, a antiga me- 
tropole ; i l ~ ( ~ w o u - s e  a concluir com elles tratados de  com- 
rnercio, que Itie conservassem uma cerla, prcpoiitlerancia 
rio seu antigo lci.iilorio, e esta ainda na niemoria tlc todos 
a Iiabil magnariiinitlatle usada na t e rmina~ão  da guerra do 
Transvaal. 

Alem dos perli~erios postos estrategicos, o imperio colo- 
nial inglez (~ornpi~t~heiiíle duas categorias de possesl;ões : 
colonias tle povoagáo e c o j ~ ~ ~ ~ i c a e s ,  o imperio branco 
e o irnperio tle cor, ria phrase de Spcycr. A todas nos 
vairos referir em especial. 

AMERICA DO N O R ~ E .  -- .\ primeira colonia ingleza na 
America foi a tla V m o a d a  em 2 584 a Waller Raleigh, 
que ao cabo dalguns armo; cedeu os seus direitos á Com- 
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panhia d e  Londres. Esta foi constituida e m  1606, recebendo 
vastos tlireilos s o l ~ r e  a parte meritliorial dos acluaes Bsta- 
dos-Unidos; a Conipaiiliia pagava a o  Estado uma renda 
annual, e ra  admiiiislrada por uni (-oiiuellio nomeado pelo 
Rei e a este perlcncia confirmar as iiaiiieaç0ps de  govcr- 
iiatlores e magislratlos feitos pela Cornpaiiliia. 1,ogo a seguii- 
a sua furiclas,âo, a Cornpaiiliia do.: 1,ontlon A~luc,~ltur.c.~s cii- 
viou uin grupo de  colurios para a Vi1.g-inia, qlic fiincliti~am 
alii a cidade de  Jaineslowii. 

A colonia prosperou r;ipi[lariiente, mas em 1 (i09 foram 
cerceiados os privilegias [ia Companhia e em 161 9 foram 
creadas na colonia duks camaras, semelliuiites ás do Par- 
lamento iiiglez, e outras irisliluições Iil)ei.de., que allraliiram 
numerosos colonos. Em 1625, não sendo renovada a con- 
cessão a Companliia, a colonia voltou no poder directo da  
Corda. 

Ein 1606, ao mesmo tempo que a Coinpdiiliia de Londres, 
f6i.a fuiidada a Companhia tios IJL,y~?~~u1I~ I 1 ( I ~ o ) l t ~ * . ~ . o ~ ~ ,  q i l ~  
dispunha dos<errilorios, qiie Iiojc cori~liluern a paite noi lc  
dos Estados-Unidos. Mo-.;as terras foi fuiitlada rin 1620 ;i 

cidade de  New-Plyinoutli p ~ l i l  .;cita dos Pilgrims, qiie se  
instaliaram j~into  do Cabo Cotl. Para esta colonia, cin que 
vigorava um regimen accentiiadamenle democralico, se  
encaminliou toda a emigração puritana. 

A mesma Companhia de Plyrnoutli creou com grupos íle 
pui-ilanos a colonia d e  New-Harripsfiiic crn 2 612, de  Rtiodcs- 
Islarid em 1631, do Conneclicul ern 1 ti33 e do lluiiie. 

Erri 1629 fundou-se a Coinpaiiliia (Ia Bahia de Yassac bu- 
seltç, sernelhanle as aiilei~iures, mas coin u sua séile iia 
propria colonia. Os purilaiios aflluiram a ebla iiova c*oloiiia, 
onde implanlaram urri regiineii republicario, tle~nocralico 
e quasi indeperitlenle; aos Iia1)itarites exigia s c  u m  jiira- 
mento de  Gtlelidade, não ao 1x3 d e  Inglaterra, inas ao 
governo do novo Estado. 



Ein l íi::2 o hlaryland foi destacado da  Virginia e dado 
por James 11 como feudo ao seti favorito Lord Baltimore. 
Este fez da  coloriia um logar tle refugio para os seus cor- 
religioriarios calliolico$, engraiitleceii a sua concessâo, 
ga+loii lotla a sua forluria lia csccução tlc iiielliorainenlos 
rii;ilei.íac:s tl, al)c.;ar ila CoiGa Ilic ler tlatlo podercs al)so- 
Iiilos, eslabclt~ceu iia csoloriia ii i i i  regirricii rcprese~itativo 
e insti lui~ões libei.aes. 

Como su vC, a s  colonias americanas differiam muito na 
sua organizafáo, iiias em 1648, aproveitando-se tlas dilii- 
cultla(les internas com que luctavam as autoridades me- 
tropolitanas, todas obliveram o direito tle s e  administrarem 
a si mesmas e de estabelecerem livremente a s  suas coris- 
tituiçóes. 

I3m 1663 Ilonck, Clarentlon e outros fidalgos da  corte 
tle Carlos II, ohliveram a coricessão da  Carolina e em 2682 
Milliam Penii comprou ao mesmo soh'erario, por 16:000 
lil)i.irs, o territorio a que deu o nome. O tratado tle Paris 
tlc 17íi3 alargou os durninios da  Inglaterra, que recebia 
tla IJraiiça a parle da  Louisiana a oeste (10 Mississipi e o 
valle d o  Oliio e da  Hespanlia a Florida. 

Assim nos meiados do seculo xvirr a Inglaterra parecia 
Ler constiluitlo um vasto e solido imperio na America 
sepleritrional. Rsse brilhante resultado e ra  tlevido ás raras 
qualidatlths tlos seus colo~ios, que abandnriavairi tle vez a 
melropole para se fisarein nas colonias t. que nellas en- 
corilravarn urri boi11 regiinen de apropriaião e de  trans- 
missão de  lerras, não havendo nenhum dorninio inalienavel, 
e iiina ampla libertlade ecoriomica e politica. As companhias 
aqui souberam comprelieiitler a sua funcção e tiveram o 
cuidatlo tle iiâo pretentlerein explorar directamente a s  
terras. 

Mas as colonias progrediam rapidamenle e,  coni o au- 
mento do poder e da  riqueza, crescia entre os colonos o 



desejo d e  intlependencia. Uma tentativa de  lançar sobre 
os colonos taxas, qiic clles iiáo tiriliam volado, foi o pre- 
Lt>xto para a lucla e eiii 1776 os I'statlo~-Unidos declaravam 
a siiu iiidcpendeiicia. .I iiictropolc luctou e foi vencida. 
alas o prejiiiio iiào foi trio zrailtle, como os inglezes espe- 
ravam;  o novo e 11otleroi;o Ei;iailo loiriou-<c, cTrri l ~ reve ,  o 
principal mercaclo da  Craii-1)retaiiIia. 

A cn~iy'a$cio. -Sob a uc*çáo tlas Compaiiliias e dos par- 
titaiilares, as coslas orienlaes tla America Sc1,tcrilrional 
coliriraiil-sc ti(, roloiiias iiiglezaa. Havia na inetropole e ria 
t'oloi~id ( l l ( ~ i ~ ~ t l l i l ~ ) . : ,  que respt?clivamerile iiii~)elliu~ii e a1li.a- 
Iiiain os eiiiigi.iiiiles. '1 liiiiic~ipio a crise t~coiioriiic.,i o 
farialisrno i.eligioso na meli opole foram os pi ii~c'ilj~iea pi o- 
piilsores da  emigrasão. Mais iardr foram piiiitip;ilrncntc 
atiraliidos os emigraiites pelas vaiilagcris, cjue Ilics offerecia 
o Solo-Mundo: indepeiidcncia politica c i.cligiosa, pois sb 
na Vii.giriia e na Carolina se  estal~clec~eu, c por pouco tempo, 
a Igreja irigleza, e totlas as Ficilitlatle.: ria ordem economica 
para angariarem forliina. 

Os piSimriros eniigraiiles não foram camponezes e arli- 
ficcs, forarn (liiasi u o  puritanos, fugidos a s  perseguições 
religiosas. Os priiiiciioi: colonizadores inglezes eram pois 
Iioinens corajosos. I t-l)ritatlores (Ia Ici, siricteramente reli- 
giosos, agricultores ou iiitluslriacç aclivos, clirigitlos por 
clerigos conscienciosos, iritclligcnles t:slatlislas e impor- 
tantes proprielarios; nào erain siinples especulatlorcs, ~ o l -  
datlos ou avenlureiros. O cuodo ernigratorio, grantle iio 
principio do seculo XVII, dimiriue com o e~ifraquecirrienlo 
tias perseguicóes religiosas e quasi para de  todo cerca tle 
16'20. As varilageiis, que as colonias offereciam, não bas- 
t a~a r i l  para aitialiir riovos iinmigrantes e os fazendeiros, 
vendo as suas planlayõcs abaiitloriadas por falta de  culti- 
vadores, reclamam tlo governo a adopção de  providencias 
adequadas. 



Permilte-se então a immigração por engajamento d e  
inglezes e estrangeiros, iniciada em 1650; são os  engajados 
verdadeiros serves da  çleba, indented sei*vants, contracla- 
tlos pelo lciiipo necessario para indemnizarem os agricul- 
l o i w  das tlespezas do Iraiisporle e llies garanlirerr~ um 
1uci.o razoavel. E ~ l e  trafico quasi monopolizatlo por algumas 
coinpariliias dava logar a graves abusos;  os emigrantes 
erarn sempre inais ou mciios maltralatlos e a claiisula, 
que ~)err~ii l l ia  prolongar o seu contiacto (luaritio incorrcssern 
orn ccrlas perias, era ciipciosarncnle iiiteipi.elada. 1)e resto, 
se  a ii~ixnigragào f'dvorecia a agricullura da  colonia, privava 
a mctropole dos 1raballiadoi.e~ inais viilitlos; o:, dgiiculloies 
e in~luslriaes iiiglezes, ein breve, proleslaiarn coritra o 
trafico dos hraiicos e Icvaiam o goverrio a prohibi-lo ern 
168(i, iiiiciando-se eriião mais inlensarneiile o trafico dos 
escravos negros. 

Tíinibein para fornecer mão d'obra 2s colonias anierica- 
rias s e  i,ecoircu a deportação penal. Os criminosos eram 
veiitlitlo:: aos Lrzeiitleiros, a quem sei -~iarn  a16 ao lerriio 
cla sua peiid. Ilepois a clepoi.l,isãu do:: ci ilriinosos 1oi.iiou-se 
regular e auinclriloii niuilo iio seculo xvrir, cliegaiitlo o 
Maryland a possuir eiil 1750 o elevatlo iiumeio cle 1981 
convicts. Mas, apesar cla sua irnportaricia, a irriiriigra~ão 
penal pouco a u m c n t a ~ a  a população das colonias e exer- 
cia nellas urnn acsão desrnoralizaclora, acabdiitlo o Alary- 
land e a Viigiriia 1101. se oppòrerri a. sua eiilrada. 

O~-ganizapZo eco~!ol?lrcíl. - 0 regiiiicii tias lerras nas 
colo~iias americanas foi inuilo superior a lotlos os alQ erilão 
usatlos rioulras coloriias. A Corda abaricloiiava totlo- os sciiis 
tlireilos sobre a terra ao goveiilo da  coloiiia, fosse qiial 
fusce a sua organi~açào,  e os colonos inslallavarii se  livre- 
menle no solo, oricle tjuciiain, alongaiitlo-se gradualiiierile 
para o iiilerior. Xào Iiavia na coloriia vestigios neiiliuns tle 
restricções feudacs, mesmo os lalifuiidios exisleriles eram 



divididos e vendidos. A propriedade achava-se sufficiente- 
mcnle gaixntida, nenliumas terras constiluiam um dominio 
reservatlo e lodos eram obrigados sol) peria de  confisco a 
cultivarein uma parle proporcioria1 tlos sciis teri-cnos. 

Transposlo o primeiro pcriotlo tla cxploraçáo por com- 
panhias privilegiatlas, a Iriglatei~ra eiitrcgou as siias colo- 
nias á livre coricoi~rericia dos seu.; iiegociiinles e tlos seus 
arriladores. Não produzirido especiarias, iiorii melacs pre- 
ciosos e riáo olferecendo grandes pcrsl~rc. t i \~is tle rcndi- 
nientos futuros, as colonias americana, h r a m  a principio 
um tanto descuradas pela metropole c por isso gozaram 
duma larga autonomia econoinica. Assirn, por exeii-iplo, os 
rolonos de  Jaineslown foram iseiitos por -ele annos tle di- 
reitos tle irnporlaçáo sobre todas as mercadorias, qiir Ilies 
fossem necessarias, o foi-lhes pcrrnittitlo traficar tlirecta- 
inente com estrangeiros, cliegaritlo a possuir na Europa 
irnporlantes deposilos tle tabaco. A Corda apenas exigia 
o pagamenlo tlo quinlo pelas miiias de  ouro e prata, que 
fossem descobertas e exploradas. 

Mas a marinha hollaiideza aproreitoii .c tle tanta liber- 
dade para se  assenhorear tlo conimercio das colonias in- 
glezas; depois de algumas medidas ineííicazes, a Inglaterra 
entra no regimen proliibitivo violenlo, rtec.rctaiido o Aclo 
de Navegacão e procurando uuicarnente explorar as coloiiias 
em proveito dos negociariles nacioriaes. Nos lcriiios tia le- 
gislação de  Cromwel a Arnerica s6 potlia ter relações com 
a Inglaterra e por intermedio tle navios. consli~uidos e m  
Inglaterra, pe r l enc~n tes  a cidadãos inglezes, commandados 
por um capitão inglez e com unia tripulação, da  qual pelo 
inenos tres quartas partes fossern i q l e z a ~ ;  a s  mercadorias 
enuirieratlas s6 podiam ser eupetlitlas para a Graii-Brelanlia 
e as não-enumeradas pocliai~i-sc tl\porlar ílireclarnente para 
o estrangeiro em iiavios ing l r~c :~ .  As rnercad orias enume- 
radas eram as que s6  s e  produziam na Ainerica ou a s  que 



a metropole produzia e m  quantidades insignificantes; estes 
protluctos, portarilo, podiaiii ser  irnporlados na  melropole 
sem pre,juizo e só d'ahi sc;iiiriaii~ para oulros paizea, ga- 
raniintlo I~nris Iiic'ros aos i i~zocianles iiiglezes. As Inerca- 
doi.ias nao-enurncratlas ficavaiii sujeitas a direilos de  im- 
portacáo, lixatlos tle iiiorlo qiie o seu  preço fosse superior 
ao (10:: arligos seiiiclliariles fabricados na rnelropole e 
iiifericii. ao tlos irnportatlos tlo eslraiigeiro; as colonias 
faziatri ;issiin coiicorrencia aos oulros paizes, mas não a 
pi'opi.ia Inglaleibra. 

Oi.g~u!iza$Üo adminish.utiva. - Os inglezcs, que no se+ 
culo xvrr se  fixai,ain na America, linharri j i  a cspcricncia 
do governo re~~ i~esen la i i ro ,  (Ia liberdade iridivitliial e da  
intcrvciiçáo tlos cidarlãos ria votação do imposto e na 
acliiiinisti.açáo, o que coni.i~il~iiiu milito para llics fac3ilitar 
a 1)oa organização da t:omrnii riiilade social. A 1il)ei.ilatle 
todavia comporl:i\.a algiimns restr ic~fics e variava com o 
iriotlo i le  funrlafno tle cailn culoiiia. lli~iive, com eíieito, 
lia Airirrica Ingl(!za lres I'oi~iiias tlc c.olciiiias: a) Colonias 
de  propi.ielai.ios - Suiitlatlas por parliciilares de  alia gerar- 
chia social, a quem a Corôa i.econhec,ia tlii,eitos de  sobe- 
rania sobre os territorios, que lhes coiiccdia (Marylanil, 
Carolina?, I'ensylvariia); b) Coloriias de  caita - funtlatlas por 
companhias privilegiatlas de  conimercianles (provincias da  
Nova-11iglateri.a); c) Coluiiias tla Corôa- estabelecimenlos 
fiindados por particulares, sem o apoio cle Cornpariliias 
ou de serihores feudaes (Vii5giiiia). A principio apenas exis- 
tiram as colonias tle proprietarios, apparecerarn depois a s  
colonias tle carla* com o tleseiivolvimenlo das compaiiliias 
e por ultimo tlorninaram as colonias tla Corda, que de  
excepção se  tornarain em i.egi.;l pelos esfoiyns rlo l$sl.ado 
para sujeitar todas as coloiiias ao s(iii ~ o ~ - i ~ i ~ i i o  (lii'eclo. 

As colonias cle proprietarios coriservai.aiii por muito 
tempo urri caracter aristocralico, devendo o scu progresso 



a protecfão e aos recursos dos senhores respectivos. A 
primeira concessão feila a sir  Humplirey Gilbert estipulava 
o reconliccimento aos colonos de  lotlos os (lireitos dos 
inglezes iia melropole, mas coiic,clilia ao S C I I I I O ~  lodos OS 

pocleres legielaii\los, executivos e jutliciarios; ein eguaes 
termos foi concedida a Virginia eni 1 5 4 8  a Raleigli. Lord 
Baltimore teve no Maryland o direito tle dispor das terras, 
d e  crear baróes, d e  noinear lodos OS fu~i( -c io~~ar i»s ,  tle 
declaim a giierra e de  col)rar jmpodos coin iiiilorizaçáo 
dos coloiioi, de legislar e de coiifirniar eiri ullíma irislancia 
os julgamentos, salvo e m  causas rnariliinas; tle faclo e 
apesar (Ias declarafúes quasi-tlespoticas cio scnlior, os 
colonos tiveram ainplas liberdades. A Moirk, (:larciidon, 
nerkeley foram attribuidos na Caroliiia tlireilos eguaes aos 
altribuidos a Lorù Baltimore, sb coin a i.esli.ic~áo tle não 
poclcre~n coriferir titulos de  nobrcza ein uso ria rrielropole; 
estes seiili\c)res crearam uma ca1riai.a repi.esentativa e um 
coi~sellio cle governo eleclivo, ieservaiiclo-se s6 o tlireilo 
cle  to S O I I ~ C !  as  suas tlecisões; mai, tai.tle Loche foi por 
elles iiiciirnbiilo tle fdzer iiriia corisliliiiião mais arislot-ra- 
lica para a colonia, que  ri20 foi al)l)licatla por opposição 
(10s colonos. Penn recebeu arnl~los potlercs, i.cscrvando-se 
apenas a Corda o direiio tle l a i i ~ a r  inipohlos sobre o com- 
iricicio, a appelngão eiii ii~alcria civel e a coiiliriiiação das 
leis promulgadas; mas l ' e i i~~  deu a coloiiia unia constituição 
democralica, iesei.vantlo-se sO o tlireilo tle veto. Os con- 
cessioriai ios, a quem mais tarde foram doadas colonias já 
consliluitlas, como o duque cle York no Sew-\orh  e rio 
Scit-Jersey, eslabelecerarn governos absolulos, sern repre- 
aeiilayáo dos colonos, mas, vendo que a coloriia iiáo pro- 
gietlia e perante a irritaçáo t l o ~  coloiicis, tiveiain erri breve 
de democializar mais a adii i i i i i~ii ; i~âo.  Iiepois tlc 1688 
restringiram-se os direitos dos propi ielai ios, seiitlo exigida 
a confirmação do rei para a iioriiea~ão tlos govci~iiadores, 



c por seu lado os colonos forarn qucbrantlo lentamente ou 
por meio de  revoltas os poderes dos seu i  senliorcs. 

As coloiiias de carta, qiie tle resto se einanciparam rapida- 
inent,e das suas c'ornpaiiliias fundatloras, foram sempre 
muito radicaes e tlemocraticas. Nos rlocuinentos constitu- 
tivos das companliias d e  Londres e de  Plymouth, o rei 
reservou-se a.perias uma laxa sobre a s  ininas a explorar, a 
confirma~ão das nomeações dos governadores e dos prin- 
cipaes rriagislratios e a superiritericlenciu na atlininistração 
das coloriias, esercitla por uiti coiisclliu, cujos membros o 
rei iiumeava; nada s e  dispoz, poréiil, iluaiito aos direitos 
tios coloiios. Este syslema mostrou-se ])ouco favoravel au 
pi'ogresso ilas c:olonias e foi eiri 1)revc: rc:foi.rnatlo; ein 1609 
i~rsti~iiigii.itiii-sci os por1f:i.e~ (Ia Corou, cal)eoclo i ussernbleia 
geral (10s uccioriistas a decisso dos riagocios mais impor- 
taiilcs, e t.111 l ii 1 !) crearam se  um consclho tle furiccioriarios 
da  Companhia e a represenlação popular dos Iro~~otqlrs, 
ficaritlo as suas decisões sujeitas ao vcso dos govei,nadores 
e a approvag,áo da Companhia, que por siia vez não podia 
alterar as leis (Ia coloriia, sem a approvação das mesmas 
aseernhleias. LI Cornpiiriliia tla Iriglal(!ri.;~ Occitlental, conces- 
sionaria (Ia região eritibe o 12" e o ' t 5 O  graus, teve sempre 
pouco poder so l~ re  os t:olorios; csles elegiani o seu gover- 
nador e as leis erain votadas pela assernhle,ia de  todos os 
citlariãos, sU iiiais tartle substituida por uma camara repre- 
serilaliva. (:oriipaiihia de Massacliu?elts tinha uma larga 
indepencle~icia; a rcçpectiva assembleia geral nomeava o 
governador e os pi-incipaes funccionarios e decidia todos 
os negocios importantes sein a confiriria~,ão do rei; os 
colonos não tinliam pois nenliiimas regalias, mas, como a 
Companhia transferiu para a colonia a sua  sétle, os membros 
(Ia Companiiia confundiram-se coin os colonos, gerando-se 
assim uma democracia muito radical. As colonias de Conne- 
cticut e tle Rliode.lslanc1 tiveram ainda maior indepen- 
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dencia: legislavam, nomeavam todos os funccionarios, 
incluindo o govei.nador, e a Corba abantlonou o seu direito 
de appelação e renunciou a coiifii.mação das leis votadas pela 
colonia. 

As colonias da Coroa f0ram egualmente radicaes e libe- 
raes como as colonias de carta. Divergem os escriptores 
quanto ao merecimc!nlo relaiivo dos tres systcmas, prefe- 
rindo Merivale as colonias de carta e considerando Hosclier 
superiores as de proprietarios. Leroy-Beaulieu sustenta uma 
opinião intermedia, considerando preferiveis as colonias de 
proprietarios, quando estes fizessem grandes despezas em 
obras de utilidade geral e recoriliessem aos colonos o di- 

, reito de legislarem, e inferiores, quando elles não realizas- 
sem essas obras, ou contestassem ás colonias o direito de 
se administrarern a si proprias ou pròvocassem luctas e 
conflictos entre si por serem niuilo numerosos. 

O certo é que em toda a Ainerica ingleza o colono par- 
ticipava da discussão e tlecisão das questões locaes. Quando 
estes direitos não eram reconhecidos expressamente aos 
colonos, elles reivindicavam-os e exerciam-os de facto, 
sem que isso causasse o menor espaiito oii a menor indigna- 
ção, mesmo na metropole; os emigrantes tinham as mesmas 
liberdades civis e politicas que os cidadãos da livre Ingla- 
terra, talvez ainda mais perfeitas, por não existirem nas 
colonias os elementos cle perturbação, que por vezes emba- 
raçavam o seu exercicio na metropole. 

Esta excellente organização atlminislrativa completava-se 
pela moderação dos impostos, sO votados pelas assembleias 
locaes e nunca lançados em proveito da metropole. Wal- 
pole em 1728, recusando-se a lançar impostos sobre as 
colonias inglezas, notava que maiores rendimentos tirava 
a metropole do aumento do comrnercio com as colonias e 
que este seria tanlo maior quanto mais isento estivesse de 
encargos. Demais as colonias inglezas tiveram sempre 



poucas depezas rle administração, ,já porque muitas esta- 
vam a cargo de companhias e de particulares, já porque 
as condições do paiz não exigiam gra~ides melhoramentos 
rnaleriaes e ainda graças ao espirilo de associação, que 
sempre concorreu dum modo tão caracleristico para a 
prosperidade dos estahelecinientos inglezes. 

Politiccc indigena. -Os colonos ingle~cs foram crueis e 
violentos para com os indigeiias, que aniiiquilaram. Mas a 
culpa foi. em grande parte, da mebropole, que não cuidou 
tlc regulameiiiar as relações entre colonos e indigenas. 
Ora a Iiistoria tlemonstra que os indigenas sú estão ao 
aljrigo de crimes e de violencias, quando o Estatlo res- 
pectivo vigia cuidatlosamente os colonos e por leis rigo- 
rosas e urna repi.essáo seleia  consegue i,ef'iciar a sua 
anlipalhia tle raça. De i.csio, é preciso tanibem nolar que 
os iridigenas (Ia Anirrira Seplciitrional eram muilo. mais 
selvdgeiis do que o. tla Arrierica ilo Sul e eram muitas 
rezes os primeiros a alacar e Iiosiilizar os iriglezes. 

I;; cerlo, porém, que os inplezes nunca lrataram de ci- 
vilizar os iiitligerias. Ua Virgiiiia liouve a priiicipio relações 
airiigaveis entre colonos e iiitligeiias, Irias, depois de i622, 
Liavou-se riitre elles uma giierrd cle rklerininio, cliegando 
uma lei tle 1630 a tleclarar cluc nunca tlcvia Iiaver paz 
com os iniiios. O Marylantl inicia a sua colonização por uma 
conipra amigavel de terras, mas a guerra rebenta logo 
ein 1642. Na Nova-lnglalerra, despovoada por uma grande 
pesle e liabitada pelos austeros e pac'ilicos puritanos, a 
paz, concluida ern 1621, manteve-se durante 50 annos. No 
Massachusetts os colonos cuidaram mesmo da conversão 
dos indigenas. I a  Pensylvania os qzcahers mantiveram boas 
relações com os indigenas, exercendo sobre elles mais in- 
fluencia do que todos os restantes colonos inglezes. 

O trafico dos eseyavos. - O  primeiro navio, que desem- 
barcou escra\os na America ingleza, aportou a Jamestown . . 



em j620. Durante esse seculo o trafico tlesenvolveu-st? 
pouco, mas aumentou muilo quando, depois tle i 7 13, a 
Inglalerra teve o moriopolio (lesse corninercio ria Arnerica 
hespanhola. Os governos locacs oppozeram-se sempre ao 
trafico, que chegou a scr proliibido pela Georgia e pela 
Virginia, não sendo, porém, essa tlecisão coiifii.inatla pela 
Coroa; e m  1C7G es$a iccusa tia Coroa foi ate unia tlas 
queixas contra ella a])ie+iiladas pela Virginia. 

O numero dos escravos, que e m  1790 e r a  de  670:000, 
foi sobretudo grande nas colonias equatoriaes e Iropicaes, 
em que se  cultivavam protluclo.; exoticos, sendo pequeno 
nas colonias ternperatlas, que p i o ~ l u ~ i a m  generos analogos 
aos da  mclropole, que ella portaiilo 1120 iriiportava. Assim 
desenvolveu-se o c;il)il;rlisiiio lias c3010riiils Irol)icaes, cori- 
scrvaritlo-se nas coloiiias lerriperatlas uiiia socbietlade egua- 
litaria, formada pelos iiniriigralites livre.;. Foram todavia 
as colonias lrupicacs, quc mais prospei.araiii, otferecentlo 
um optirno campo de  ernprcgo aos abuntlaiiles capitaes 
metropolilanos, pela exparisão tla cultura de  proiiuctos cle 
exportação. 
Critica. - O successo tia colonizaçáo ingleza ria America 

foi devido as qualidades proprias dos seus emigranles e 
ao bom regimen predial e economico, que para elles foi 
estabelecido. Mesmo as grandes companhias, em regra 
pouco felizes ria exploração de colonia.; agricolas, deram 
provas na America ingleza de  iriegualavel competencia. É 
certo, porem, que a America rião íbi s6 colonizatla pelos 
inglezes, cujo exodo diminuiu roin o Grn das perseguições 
religiosas depois de  1640; alerri dos inglezes, havia nas 
colonias muitos irlandezes, liollandezes, suecos e francezes. 

Os escriptores inglezes attribuern muitas vezes o rapido 
progresso dos Estados-Unidos á concessão, que a Inglaterra 
desde o inicio fez aos seus colonos, de  amplas liberdades. 
fi preciso todavia não exaggerar os encomios a attitude da 



metropole nesle ponlo. A liberdade administrativa e ra  im- 
poda  pelas t r a t l i~ces  e pelos habitos anteriores dos colo- 
nos, de  cuja exislencia constiluia uma motlalidade caracte- 
rislica. A liberdade economica, depois da  promulgação do 
Aclo tle Navegaçào, pouco maior fic:ou serido do que a que 
eaislia rias coloriias não inglezas (Ia America. A liberdade 
ibeligiosa, eiii que a colonia tanlo se  afaslava da  metropole, 
e ra  imposta pela força (Ias circuinataiicia.i; iiigidos a perse- 
guiçoes religiosas, os imrnigrantes professavam crenças 
miiilo diversas, tle modo que a sua co~ivivencia s6 e ra  pos- 
sivel ein troca tle iniituas coiicessões. 

Seeley explic*a a revolla tlos E~lados-Unidos como um 
acoiiteciineiilo ii(tci(lciit~l, dizentlo que os Eslados-Unidos 
coii~l~iluiain iiin Esl~itlo novo, porque tiiiliam uma Igreja 
especial, e que se eiiiaiiciparam, por o governo da  metro- 
polc ler cxaggeratlo a scvu iesl)ciln o syslema colonial. 
I)ubois nota, porem, que no íirii tlo seculo x v i ~ r  ainda não 
eslava realizada a uriitlade religiosa dos ~slados-unidos,  em 
cuja evolução, clc! reslo, as queslões tle cki,eiiCas pouca irnpor- 
tancia tiverairi sen1pi.e. i\ vcrtlade 6 que havia na Arrierica 
seres ~)olilicos e geograpliicos ern forrna6..ão, que a Ingla- 
(.erra cliiiz a força manter sob a sua sujeigão, o que as leis 
pliyaicas e naturaea não perinitliarn; talvez o procedimento 
tlo governo da meti-opole liiresse apressaclo a realização 
(lesse faclo, mas elle sempre sc Iiavia cie dar. Demais a s  
reiviiidicações tlos colonos americanos foram inspiradas em 
formas e e m  prinripios essencialrrieiile ingleses. Emfim o 
aspecto anglo-susoiiio tia actual vida americana e a impor- 
taiicia (Ias trani;iic~<,r.s comrnerciac:: eiilre a Inglaterra e os 
Estados-Uiiiilos rrioslram bem conio roi rialural e jusla a 
separas ão t l  as (luas collecli\:idadcs. 

'SERRA-NOVA. - .I viagem tle Seba>liào (:altol, vcnesiano 
s n  wl.virt) Iirrii.iniie VII. a Tcri'a-Suva, cm 1 i98, rcpre- 



senta a principal contribuição da  Inglaterra a obra dos 
descobrimento coloniaes. Em 1583 Sir Iliirnplirey Gilljert 
parliu para a l'erra-Nova, com o Tiin tle a povoar com h a l k  
tantes de  variaç proveniencias; csla erriprcza falhoii, mas 
em breve a ilha foi I'i~equoiita(la por pescatlorcs inglezes e 
nella s e  fixaram algi~ris irlandezes. Totla\lia s6 nos fins do 
seculo xvir é que a Iriglalerra organizou regularmente esla 
colonia, cuja possc, ja então lhe era  disputatla pela França. 

O tratado tie ITlrccht em 1713 e o de  Paris em 1763 
garantiram a Iriglalerra a posse tla Teri.a-Nova e das ilhas 
adjacentes. Esla colonia abrange Iioje uma graritle parle da  
extensa região do Labrador, quasi tle~lial~ilatla. 

Ovynnizncão econo?nicn. - A populayão tla l'c.rra-Nova 
tem aumentado leritamenle: ha riesla coloriia u m a  immigra- 
são constante, mas de poiica irnporlancia. A indii~tria prin- 
cipal desla regiào é a tla pcsca e a tla preparayáo tlo peixr., 
que fornece uma ocsc'iilili~;I i iiilo e poiiro Iiicraiiva a qiiasi 
toda a populayáo. O.; fraco:, e tlirvitlosos lucros, que a pesca 
proporciona, e a clesoccupa~ão I'orçatla tlos Iiabitariles no 
inverno desen\lol\reni em alto graii o pauperismo, cujo 
soccorro ahsorve imporlanies vei.l)as tlo orçamenlo da  
colonia. 

Na Terra-Nova lia larnbeiri minas d e  taol)rc. O commercio 
da  ilha tem decrescido bastanle depois tle 1861 e offerece 
fracas perspeclivas de  futuro dc.;envol\~imenlo. 

O 1,al)rntloi foi p o i  iriiiilo Icriipci i1111 siinplee terrilorio tle 
cara. I\lotlernnrnerite iniciou-se para esta frigida região lima 
corrente einigrntoria ria Acatlia c esses emigranles em lucla 
com tão desfavoravei- cootli~.òes (30 meio physico vão for- 
mando ahi ceniros tle coloiiizasão e de  commercio. 

01.gnnizacào « t l ,~~ i~r i s l i~a / i va .  -Nos liiis clo seculo X ~ I I I  

a Terra-Nova foi dolada cor11 uiria constiluisáo, que garantia 
aos colonos lil)erJades equivaleiikes aqucllas de que gozam 
os citladáos tloh iiiotleriios 1Sslailus constitucionaes. Todavia 



a ingerencia da metropole foi enlão maior do que havia 
sido anteriormente nas colonias da Coroa. Com effeilo, ao 
antigo conceito, que fundava no direito natural as liberdades 
politicas dos cidatlãos inglezes, succedera eiilão a doutrina, 
inspirada pela reaccão contra a Revoluçáo franceza, que 
subordinava esses tlireilos ao crilerio da ulilidade publica. 
Deste modo, o que era util num ponto, podia não o ser 
noutro e a Inglaterra difficullava a concessão do regimen 
representalivo ás colonias novas e procurava limitar as 
attribuições das legislaturas eleclivas, onde ellas já exislis- 
sem. 

Modernamente a Terra-Nova é a unica colonia ingleza da 
America do Norte, que se tem recusatlo a entrar no Doini- 
nion canatliense. A colonia entende que, dada a sua situação 
i:isular, os encargos, que lhe traria a sua entrada na Confe- 
deração, seriam superiores as vanlagens clella resultantes 
e a16 ha pÓuco julgo11 lambem que o seu isolamento lhe 
permitliria exercer maior pressão sobre o governo inglez 
na solução da questão do French Sttore, a que anteriormente 
nos referimos. 

CANADA. - OS primeiros eslal~elecimentos dos inglezes 
rio territorio tla actual coloriia do Canadá foram fundados 
pela Compariliia da Daliia ctc Iluclsoii, a quem em 1670 havia 
sido coiiceditla essa vasta i.egião septentrioiial. O tratado 
cle Utreclit em 1713 deu a lnglalerra a Nova-Escossia e 
confirmou os seus tlireilos sol~re os territorios da Bahia de 
Ilutlsoii. Logo em 1758 foi creatla na Nova-Escossia uina 
assembleia legislativa. Einfiin o tratado 11c Paris em 1763 
arinexou á Jilglaterra, como sabemos, a ilha do Cabo Brelão, 
todas as illias tlo rio e tlo golplio tle S. Lourenço e o Canatla, 
com toclas as suas dependencias. 

A principio os inglezes tentaram impor a sua lingua, os 
seus coslurnes e até a sua religião aos numerosos coloiios 



francezes do Canadá; estes resislirarn, pi-imeiro por meios 
pacificas e depois violentamente, e conscgiiii-arn conservar 
a sua civilização propria e faze-lu respeilar pelos iriglezes. 
De 1784 a16 1820 a Nova-Escossia esleve scpaiwia do  
Canadá, formantlo urna coloiiia iiideperidciile. (iuaiido se  
deu a revolta dos Estados-Unidos, esles procu rarani ganhar 
a sua  caiisa o Canatli e tira-lo aos iiiglezes, mas os fraiico- 
c~anadieiises esquecerairi erilào os a g r a v o s  arileriorei e 
combateram lealmenle ao lado tlos inglezes. 

No Tirn tlesla guerra os colonos, que so liriliani c*onr;er- 
~ a d o  íieis a anliga inelropolc, ernigrai.airi eiii gi.aiiilc 1iiirnei.o 
dos Estados-Unitlos para o Canadá; o Inesrrio su(:c-t.(li!ii 
depois tla gue r ra  americana, erilise 182U e 1830, viiitlo 
para o Canada os arnericaiios, que tliscortlavam tla orieiil;i- 
ção polilica c10 seu paiz ou rluc esperavam aurerir iiiaioi~os 
lucros, lixantlg-se na coloiiia iiigleza. 1Ssla emigra$&) ccssoii, 
porém, depois d e  1830, quaiiclo o iiiicio cla esplora(:So (10:; 
territorios d e  Oeste e a atlliiericia tle iriiiilos ii~laiirlczes, 
expulsos do seu paiz pela hrne,  vicrarn abrir aos l<slados- 
Unidos novas e grandiosas perspeclivas tle prosperidade. 
I3m 1837 deu-se a revolta (10s frarico-caiiatlienseu, tliripitlos 
por Papirieau, rluc trouxe ao Caiiaclá a pi~omulgação tluiiia 
nova conslituiç2o em 1841. 

Esla consliluiç,7o, iliz Dilke, iião fez inuitae concessões 
dircctas aos fraiicezes, irias tleii-llios o meio ile c~o~isegiiirerh 
tudo o que desejasseni; cri1 breve se griieralizou o uso (Ia 
linçua franceza, mesmo ern docrirnenlos oliic*iaes, e se paci- 
Iicou o paiz. Depois tlisso os fraiicezes crescerarri esparitosa- 
nieiite ern riuinero e a aiilipalliia eritre as riiias racas ri50 
tlesappareceü por coinplt!lo. iriirs a vida inlerria do paiz 
não foi pertui.batla e foi sc i i i l i i~  gi,aritle it fitlt~1itl;itle cla 
colonia i iiieti,opole. I)e.itle 1848 o iiso (10 I'i.aiic.ez foi per- 
inittitlo rias disc.iissfic~s pai,lariiclilares r: tlispoz-se que os 
tlocumentos legislalivos fossem pul~licados nas duas linguas; 



são eslas e oul.ras concessões seinellianlcs, qiie dc certo não 
seriam mantidas sol) o domiiiio tlos Ilstados-Unidos, que 
lovarn os francezes a preferirem h uiiião com a poderosa 
repul~lica a sujeiião a Inglaterra. Em 18G4 accenluou-se a 
uniào tlo Cariatla corn a Nova-Escossia e o Sovo-Brunswic.k. 

Trtis arinos depois, e m  1867, o lI~.ilisl) North Amc~?-iccr. .lct 
creori o Bominion do Canatli. Ein 1869 o governo cana- 
dieiise comprou h Companhia cla Bahia de Ilutlsoii os suus 
vastos tei'ritorios do  Nord-Oeste; riesse anno os colonos do 
blani1ol)a Liaviaiii-se revoltado contra a referida Companliia. 
l?m 2870 os lerritorios ilo Noi'd-Oeste e o Mariiloha foram 
actarcscerilados ao Uom,inion e o mesmo succedeii a (:oluiribia 
ii~glcza e á illiit (Ir! \ 'iliic~uver em 1 H7 1 ri i1 ilha tlo Principe 
Eduartlo ein 1873. 

13111 18HO foi coiili.aclatla a ronstiiicg5o tlo Canadinn 
tJchci/ic llail~occ?J e ern 1886 o prirrieiro corriboio seguia de  
,\lorilrCaI ate V:rncoii\:er; esla obra gigaiilesc:a, que perrnitte 
ir t lun~ a oulro Oceano iiuma semana, teve uma grande 
imporlanria esli.alegica para a liiglalerra, a quem abri11 
uma nova e mais rapida communicação com a Aoslralia, e 
estreilou a uriião eiitre as tlifferenles partes tlo Cariada, 
algumas (Ias qiiaes liriliiini aiilerioi~mcrile mais relay,Gcs cQom 
os Estados ariiericaiios viziiilias do que com as  ou1i.a~ pro- 
vincias caiiadieiises. Ein 1883 revollai,am-se novarnerile os 
colonos do Manitol)a. 

Presentemetite accenlua-se a.tcntiencia para a fusão tlos 
elementos francezes e iiiglezes da população, caberitlo a 
esles ullirnos a preporitlerancia. 

Bniiy~.a$cio. -- A popula~ão tlo Canada duplicoii em poiico 
inais tle t!uaikenla annos, corilantlo aclualmerile 3 inilliòes 
d e  iriplezes, C tlc franco-caiiadieriscs e cerca tle 10O:OOO 
iiitlios. i? verdadeiramerile iiolavel e lisorigeira para a Frar i~a  
a persisleiicia tia sua infliiciicia iiesta popula~ão, cornquanlo 
os fraiico-canklienses ja tlifliram baslaiittt 110s Iraricezes 
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puros. Os franco-canadienscs conservam as suas sympaihias 
pela França, mas nem por isso, como dissémos, são subditos 
menos leaes e íieis da Inglaterra, sempre generosa para 
com elles. Ha ainda no Canadá cerca de 30:000 belgas, 
russos e irlandezes e ha os restos da antiga população 
pelle-vermelha, apenas em numero de 100:000, como 
vimos, que tende a desapparecer. 

Logo depois da conquista do Canadá, o governo da 
metropole, a fim de ahi aumentar a influencia ingleza, pro- 
melteu valiosos favores aos veteranos das luctas com os 
fi.aricezes e com os indios para se estabelecerem na nova 
colonia. Já nos referimu. a importante corrente imigratoria, 
a que deu logar a emancipação dos Estados-Unidos; es- 
tes emigrantes, que provaram com tão grande sacrificio 
a sincericlatle (Ias suas cnnvic'çUrs, pertenciam ás classes 
ricas das colonias americanas e I N ) ~ '  isso a sua vinda trouxe 
ao Cariatlá não sU maior população, como tambern mais 
riqueza. Durante muito tempo as perlui.bafões internas dos 
Estatlos-Unidos desviaram dos seus territorios os numerosos 
inglezes, qiie costumavani ir buscar forlu~ia ao Novo-Mundo 
e que se dirigiram de preferencia ao Canada, cuja popu- 
Iacão se elevou tle G5:000 liabitaittes em 1763 a 413:000 
em 18 14 ; por este tempo cessára quasi por completo a 
emigração franceza. , 

O governo inglez cuidou sempre de promover a irla para 
o Canadii dc emigrantes com algum capital, formantlo assim 
uma popiila~âo mais permanerite e pi.oQpei.il tia iiova 
colonia. Corn etreito, a auseiicia das iiiclusli.ias e o preço 
elevatlo das terras só tornam vantajosa a fixação no Ca- 
nadá para intlividuos da classe media com algumas econo- 
mias, quc sejam trabalhadores e teriliam o habito da vida 
dos campos; assim o Canada foi o tleslirio preferido pelos 
campoiiezcs aI,astatios, que partiam de Iridaterra. Os pobres 
nenlium fuluro tiiiharn nesta colonia, que ordiriarianiente 



s6  atravessavam, seguindo para os Estados-Unidos; apenas 
um terço dos emigrariles mcncinriatios nas eslatislicas 
ficaram no Canada. D'aqui se conclue, pois, que o rapitlo 
crescimenlo da população canadieiise deriva principalmente 
do seu proprio desenvolvirnenlo, resullaote (Ia fecuriclidade 
habitual das familias agricolas, d e  costumes simples, numa 
terra abundante e e m  que reina a al~astança. 

Depois da  paz ile i 81 5 o governo irigiez dirigiu para o 
Canatla niuitos antigos oficiars e soltlados e transporlou 
gratuitamente 700 cullivadores escossezes, que funtlararn 
o estalielerimenlo de  I>eri; ein 1888 unia iiova iiiirnigragão 
escosseaa fundou o dislricto de  Uri.h\villi, tlois aiiiios depois 
outros i:OOO escossezes se installaraiii cm Lariai.h e Da- 
Ihousie, onde se  lhe vierairi juntar airitla mais 1 :800 com- 
patriolas. Depois de  1829 estabeleceu-se uma correnle 
regular cle einigracào iriglcza para o Canatla, ainda qiic 

"ir-se muitos inglezes ou aiites irlandezes preferissem clii.i,' 
para os Estàilos-Unidos. Sb rle 1830 a 1840 é que a emi- 
gração para o Canadá foi pelo contrario superior a emi- 
gração para os Estatlos-Unidos. Ilepois d e  1853 a emigrarão 
para o Canada diminuiu muito, em confronto com a enii- 
gração para a ilustralia ou para os Estatlos-Unidos. 

Depois de  1870 e e~~~rc8 ia l r i i ea t e  depois tle i875 o aper- 
feiçoamento e o baralearnento dos transportes marilirnos, 
o aumerilo (Ias esporlay6cs agricolas do Canadá e a crise 
agricola da  Muropa atiinciilararn muito a corrente ernigrato- 
ria, inOrmerite para o I;iir l l ' ~ ~ t  c:inatlieiisc. Ccpois de 1885 
esle rnovirneiilo eiriigi.atorio dci.i.csccu novarricrite; de  1894 
a 1899 aperias 16:50O inglezes emigraram annualmenle, 
em media, para o Caiiada. 

Na emigrarão moderna para o Caiiada lia duas rnodali- 
dades especiaes a considerar: a dos lraballiatlores con- 
tractados e a das creanças enviadas por inalilulos tle 

e benelicencia. Os trabalhadores conlractados veem muitas 



vezes na estação morla de inverno, sern habilitações algu- 
mas, expostos aos al)usos dos seus contractadores e na 
maior miseria; os inslitiitos de beneficiencia publica e 
particular do Canadá teem tle soccorrer esses miseraveis, 
impondo-se com isso pesatios encargos. A emigração das 
creanças parece ler (lado muilo bons resultados. Cumtudo, 
ha no Canadá uma acceniiiada tendencia para prohibir a 
irninigracâo de tloenles. pobres ou sem occupação. O pro- 
blen~a da immigração chineza e japoneza tambem se rios 
depara no Canadá, especialmenle na Columbia britannia, 
e j j  no corrente ariiio foi objecto dum accordo entre os 
govcrrios canadiense e japoriez. 

A população dos territorios rle Oeste tem crescido rapi- 
clametite, pelo aBuxo de emigrantes de variadas prove- 
riiencias. Alem dos. inglezes, escassezes e irlandezes en- 

- contram-se no Jlanitoba muitos russos, akuris fraiicezes, 
americanos e islandezes. Modernamenle teem aumerttatio 
os imrnigraiiles estrangeiros: tcheques, slavos e niagyares, 
allernãcs, i-ournaicos e scandinavos. I? por isso que as 
provincias de Oesle vão ja lomantlo uma feiçáo muilo 
diversa da das provincias de Leste. 

~ ( ~ i i n x e n  dás tcr1.n~. - Qiiaiido os inglezes tomaram o Ca- 
nadii, as terras na parle rnais antiga da coloriia estavam 
sujeitas ao antigo regimeri frariccz, nias rios disl.riclos não 
occ-upaclos Iiavia vaslas exleri~firs (I(: terras vagas. A prin- 
ripio lizeram-?e concessòes, gi.aluilas e serri coiidições, 
iáo vastas que ern breve absorveram iotla!: as Ierras dis- 
poniveis; ou coricessiona,rios, em regra, não resitliaiii nas 
siias tcrra5. iiem emprehentliam iiellas trabalho algum. 
esperarido que o progresso geral as valorisasse para eni.ão 
as veiitlerein. Os colonos queixavam-se vivamente de seme- 
Ilianie siiuaçâo e, por isso e porque não havia mais terras 
rliq~oniveis, seguiu -se um longo periodo de indecisão, heai- 
lando-se entre a concessão graluila e a venda, enlrc a 



vcnda a prego liso oii em liasta publica, por preços elc- 
vados ou dirninutos. 

Fizeraiii-se cril5o, depois de  1815, ao mesmo ternpo 
coiicess6cs graliiitas e vcntlas. Nas primeiras o coricessio- 
riario iltl\.iit t1~iiti.o durri corto prazo toiiiar posse, cultivar 
uma del(~i.iiiiiidcla estcnsào de terra e construir uma casa;  
mas a vigilaricia era  dificil, custosa e vexaloria, de modo 
que essas clausulas foram frequentemente violadas. As 
vendas eram feitas por preços exaggeradoe e a i sw  e a 
falta tle garantia da  propriedade se  deve altribuii a pas- 
sagein cle muitos emigrantes para os Hslados-Unidos, a 
que j á  rios referimos; o governo iriglez procui-ou remediar 
cstos males, retluzirido os prcgos tlas terras e permitlindo 
o soii pagamcrito crn prestaiões ou  inesrno erii iraballio. 
I)epvis de 1857 tomararn-sc aiiida rioiras e f avora~e i s  ine- 
ditlas; a Cui,Ôa abaiiclonoii a.; siias terras, os esiabeleci- 
iiieiilos ieligiosos foram autorizados a vender as suas 
propiic(lades, o que niuitos fizeram por os não poderem 
explorar directamente, e espropriaram-se em parte os 
dominios da  Companhia da Bahia d e  Hudson. Actualmente 
vigora no Canatla um regimen predial satisfactorio, muito 
superior ao que se encontra em todas as colonias nãn-in- 
glezas. 

Uma das difficuldades da  explòração das terras no Ca- 
nada proveiu da  falta de  estradas e de caminhos, o que 
tornava a s  suas terras realmente mais caras tlo que a s  
dos Estados-Unitlus, vendidas por mais alto preço; depois 
de  1857 o goverrio inglez consagrou sommas importantes 
a viação. Em ronclusão, devemos considerar defeituoso o 
regimen das terras usado no Canada, mas  sem todavia 
exaggerar os seus meleficios. Não devemos esquecer que 
os colonos com alguns capitaes sempre conseguiam adquirir 
terras, que  o seu preço onerava mas  não impedia total- 
mente a cultura e que a s  companhias prediaes, que abun- 



davam no Canatlá, auxiliavam os colonos, desbravando as 
terras e começando a prepara-las para uma exploração 
regular. 

Oryarziza~do economica. - Não se prestando ao desen- 
volvin~ento de industrias, o Canadá tambem poucos pro- 
ductos podia importar, por ser diminuta a sua exportação 
agricola; depois da emancipa~ão (10s Estados-Unidos, as 
Anlilhas foram obrigadas a abastecer-se no Canadá, mas 
c90mo este iiâo produzia o arroz e o milho, que aquellas 
principalmente consumiam, pouco lucrou com tal medida. 
O principal protluclo tle cxporlaçâo do Canada era a ma- 
deira para constriirçòes, que a Inglaterra protegeu com 
elevados direitos differenciaes, levemente reduzidos em 
182 I, iião sO no iiiluilo de favorecer a sua colonia, como 
laml~em para se libeitar tios fornecedores do Baltico com 
quem estava ern roiilliclo; rnas o Canadá pouco lucrava 
com eslc regiinen, ja porque as suas madeiras ainda pa- 
gavarn direiias elevados e ja porque a superioritiade das 
madeiras do Baltico era tal que Ihes perniitlia virem ao 
Canadá para d'ahi seguirem para Inglalerra como caria- 
tlienses. Por isso e porqiit: eram os Estados-Unidos o prin- 
cipal mercatlo das madeiras tlo Canadá, este pouro soti'reu 
com a abolição da respecliva tarifa clifferencial. De resto, 
e ílurn modo geral, a Inglalerra nunca sujeitou o Canadá a 
urn regiinen comrnercial oppressivo, antes promulgou al- 
gumas rnetlitlas favoraveis aos interesses economicos dos 
seus colonos. Desde 184 l que todos os assumptos relativos 
a interesses commerciaes se acham sob a jurisdicção irn- 
mediala da colonia. 

As pescarias constiluem uma das grandes riquezas do 
Canadá, que como cabotagem 6 a primeira nação do mundo. 
A colonia possue minas de quasi todos os mineraes conhe- 
cidos, designadamente de nikel, de phosphatos e de carvao, 
abundanle na ilha de Vancouver e sobretudo na Nova- 



Bscossia; é tamtbem na Nova-ISscos~ia e na Columbia que sc 
encontram os melhores carnpos d'ouro da colonia. A pro- 
ducção do trigo, s6 lia pouco iniciada rias regiles de Oeste, 
6 já importanlissi~na e toda inrluslrialisada; as espessas 
camadas tle neve, longe de serem prejudiciaes, favorecem 
especialmerite esta cultura. 

1Ia tambem no Canatla unia intlustria importante de 
queijos e tle manteiga e a macieira, transportada pelos 
lagos e pelos canaes, que os ligam, ainda hoje se exporta 
em larga escala. Sem tiuvida por influencia dos vizinhos 
Estados-Unidos, toda a producção tlo Canada se acha indus- 
trialisada duma forma notavel. As priricipaes industiias são 
a marcenaria, a tecelagem e Ração, a fabricação de ulen- 
silios agricolas. tle objectos de fei1.o e cobre, de machinas 
a vapor, de sabões, tle calçado, de assucar, etc. O com- 
mercio cifra-se em ti50 rnilliões de exportações e em (i35 
milhões de importações; esta situação favoravel tende ainda 
a melhorar. 

Já nos referimos ii obra grandiosa do Trans-Continental 
Canadian PaciJiç Hailioay; esta e outras emprezas cons- 
tructoras teem sido auxiliatlas, não por subvenções pecu- 
niarias, mas pela concessão duma certa extensão de terras 
dos dois lados das vias respectivas. O Canada possue ja 
hoje t7:000 milhas de vias ferreas com um intenso movi- 
mento; a Companhia do Canadian Pacific possue umb im- 
portante esquadra mercante. Esta linha constitue, na ver- 
dade, uma das principaes vias de communicagão do mundo 
inteiro. 

Ovganizapio adrninistvativa. - A principio o governo 
metropolitano reservou aos cidadãos inglezes o exercicio 
de todos os cargos publicos no Canadá, mas em breve o 
seu bom senso e a sua equidade o levaram a revogar esta 
medida. O Quebec Bill em 1774 poz novamente em vigor 
as leis francezas e instituiu um conselho legislalivo, no- 



meatlo pelo governo, o que  já era  Iwm mais varitajoso 
para os ( a o I o ~ ~ ~ s  do que o antigo regimen francez; ao mesnio 
ternpo os colonos podiam livremenle reunir-se ou eleger 
corpoi.afòes para a geslão dos iiileresses locaes ou muni- 
cipaes. Os emigrantes, que vieram parti a coloriin tiepois 
(Ia erriaricipagão dos Estados-Unidos, fiuarani-se em territo- 
rios novos, ao lado dos occupatlos pelos fi3ancezes, o que 
levou o governo a formar duas provincias: o Allo e o 
Baixo-Caiiada ; ao inehiiio lempo a conslituição de  179 1 
creava, ao lado do governador, uma cairiara de  eleição 
~)upular e outra de iiomeacão regia e rião l i c a i  editaria, coino 
o quizsra Pilt. Semellia~ites constituições foram pouco de- 
pois oulorgadas ao Novo-Brunswick e a Nova-Escossia. 

Sol) o rioko regiincri, porkrn, o poder ficou rcalincrite 
nas rriaos tlo consclho do governo c. rião na assembleia 
legislativa ; em 18?8 uma reprc1\cBnlay5o fui dirigirla por 
87:OOU canatlienses a Camara tlos Coniiiiiins, que julgou fun- 
dadas as suas queixas e tleclarou qiie a asi;~iribleia colonial 
cornpelia orderiar a s  despezas e que pessoas t l í i  .;tia con- 
fiança deviam compor o conselho legislaliro. I ) ( >  f'ac-10 a 
a(lmiiiis1ração tla colonia nos prirneiribs anrios ( 1 0  seculo xix 
fôra rna, comquanto nurica tleixassern cle hei. re~pei tadas  
a s  liherdades municipaes tio.; colonos, a liberdatle cle im- 
prensa, o direito de  reunião e cle petição, mas ris seus erros 
foram bastantes para einbarasarern o progresso da  colonia 
por algum tempo. Assim, de  1837 a 1838 Iiouve uma re- 
volla (10s colonos. A licção foi proficua e, em 1842, a In- 
glaterra, entrando al~ertamente no caminho da  autonomia 
colonial, concedeu ao Canadá o self-govcmment, reservan- 
do-se ainda a fiscalização sobre as alfandegas, a que re- 
nunciou em 1847. 

Assim, abdicando todos os seus poderes reaes e conser- 
vando apenas a direcção honoraria da  colonia, a metropole 
libertara-a d e  todas as instituições oppressivas, que podés- 



sem embaraçar o seu progresso; a propria Igreja official 
ou eslabelecitla foi aboliila no Canadá. I'or ultimo em 1867 
as colonias do Cariada formaram urna confedera~.âo, o Uom,i- 
~zion, abraiigenclo as provincias d e  Oiiluiio e de  Québec, a 
Nova-Escossia, a ilha ilo. Principe Eduardo, o Novo-Bruns- 
wick, a Columbia Rrilannica e o llariiloba; só os lerritorios 
do Nord-Oesle, airitla atrazatlos, licaram dependentes do 
governo federal; a confetleração Icrii um parlamento federal 
e um goveiao federal, com sede em Oltawa, sob a ' a l t a  
liscalizaiáo tfiiin govei-nador geral, norncatio pelo rei. 

O orçaiiiento do Bomiwion cifra se  em 900 milhões, o 
que tem permiltido á colonia ernprehentler a coiistrucção 
tle grantliosos canaes e tlc importantes obras ~)i~blicas.  
Vigora no Bonzinio?t um regime11 altamente proteccionisla, 
pagaritlo os protluctos imporlailos tla metropole $6 um lerço 
ilo que pagam \os ~)rotliictos e~traiigciros.  Alem das alfan- 
clega~, as receitas publicas proveeiii quasi unicamenle dos 
reritlimentos tlos caminhos tle ferro e (10s portos. 1,eroy- 
Beaulieu censura a fa11.a tla coittril~uição predial, que o1)i.i- 
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garis os propi.ielarios a clesbravarem os seus terrenos. 

I~ . I IAS  BERXUDAS. - As Bei.!iiutlas foram descoberlas 
pelos Iiespanlioes em 1522. Sir Ceorge Somers, dirigin- 
do-se para a Virginia e m  1609, naufragou neslas ilhas; 
srgiiiu tl'ahi para a Virginia, mas volioii novamente ao 
arcliipelago, onde morreu e d'ontle reti1.o~ eiilão a sua 
gerite. As informações trazidas por estes viajantes acerca 
tio clima e da vegc ta~ão  tlas Ilermuilas despertaram certo 
interesse ria ineliopole e ein 1 612 James 1 constituiu uma 
Coinpanliia para a sua colonizagão. A Companhia recebeu 
o usufruclo da  terra e o moriol)olio da  exploração dos 
ineíaes preciosos. licaiido sujeita u uiiia certa fiscalização 
tla Corda e a pagar-lhe uma reiida. Blas a empreza foi 
infeliz, por ri20 se  terem encontrado minas. 
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Em 1620 instituiu-se um governo representativo nestas 
ilhas, cuja liisloria decorreu sempre pacifica e sem pertur- 
bações. A aboligão (Ia escravitião cansou no archipelago 
uni i.elalivo abalo, riias seiii graiicle irnporlancia, por não 
predomiriar na colonia a cul1ui.a da caiina tle assucar. 
Durante bastarile tempo eslas ilhas serviram tamhem d e  
estação de  deportação penal. 

Orga?~iza$ão cconomiccc. - A s  Uermudas são um grupo 
tle 300 ilhas, das quaes sO 10 são habitadas. A populaçáo 
tem crescido baslarite : tle 11:800 habilaiites em 18til 
elevou-se a 16:200 ein 18'38 1)urarile a guerra americana 
da secessão o contrabarido aiinientou extiaordinariamente 
o commercio (Ia colonia; ma? a coriclusão da  paz em 1866 
fez cessar bruscamente este movimerilo anormal. Desde 
erilão até 1883 as  exportações auinerilaram 37 O / o  e as 
irnporlaçdes G O  O / O ;  depois disso até 1898 as exportagões 
diminuiram 15 O / O  e as imporlações 5,8 "/o. 

O comrnercio [Ias Bermudas faz-se na sua maior parte 
com os Eslados-Uriidos, corriprclienderido principalmente a 
exportação d e  fruclas e de Iegurnes. A posiçào eslralegica 
destas ilhas dá-lhes valor inconteslavel, sol) o poriio de 
visla militar e sob o ponto tle visla commercial; por isso, 
os Estados-Unidos procuram iinplarilar nellas, pelo menos, 
o seu dominio moral e economico. 

O~ga?ziza;üo adnlinistl.ativa. -A adrninislraçâo das Uer- 
mudas esta confiada a um governador, a um consellio 
executivo e a um conselho legislativo, nomeados pela Coroa, 
e a uma assembleia composta de 36 membros, eleitos por 
um suffagio restriclo. 

ILHAS UAIIAWAS. - AS Baliainas tiveram, com a guerra 
civil americana, a rnesma anirnaçào que as Bermudas e 
depois o mesmo pequeno progresso e a mesma decadencia. 
A população elevou-se todavia de 23:000 habitanles e m  



1831 a 50:000 em 1895. Modernamente o commercio 
tem-se acrescido baslante, mas ha ainda um grantle dese- 
quilibrio entre as imporlaçfies e as exportações, desfavo- 
i.avel i colonia. 

11 priiicipal inr: iislria tlas Daliarnas o u  Lucayas consiste 
lia l~ i 'u t luc~áo cle fi,uclas, t j i~ t :  veern i i i ; i i . ;  cxfiilo tlo que nos 
I~slatlos-liriidos, pari1 o~icle são expoi~lutlas corri vanlagem. 
Ha tambem nestas ilhas a explorasáo de florestas' a cultura 
d o  algodão e algiiiiias saliiias. Nesta!: illias fazem-se ainda 
corclas de  yucca, plaiila filaincnto+a. 

,INTII.IIAS. - Os pi.imeii.os estalielccirnenlos iriglczes, 
como os tle oulras nações, nas Aiililhas, foram fiinrlatlos 
para servirem e auxiliarem os corsarios, que apresavam 
os navios mevcantes hespanlioes; a fiin cie destruir o poder 
cla Hespanha, a pirataria era permittitla, tlivitlinclo os pi- 
ratas os seus lucros coiii o Iliesouro real, e tunlo se gerie- 
ralisou e piwperoii o corso que a Iirplalerra riào o poiiile 
coliibii., apesar rle lotlos os seus csforsos, cluarido mais 
lai.tle st! toriiarani cortleaes as suas relaçòes com a IIes- 
parilia. Alé aos rneiados rlo sct.rilo svir as coloriin~ iriglczas 
das Aritiliias pi.osperarairi esli.acirtliri;irian.ienle, nus ,  depois 
tla conqiii3la de  Jamaica, sú eitii se  manteve, flores- 
cente, decaliindn lotlas a s  i.eslarites. Em 1763 os dominios 
iiiglezes [oram cerceiados, com a i.estilui~ão da  Martinica 
a Pranga, inas engrandeceram-se com a aniiexa$âo doutras 
illias. 

No seculo xvrrr a Iiistoria das Antilhas inglezas é seme- 
Iliaiile a das coloiiias vizinhas. Corn a introducçâo do tra- 
ballio servil alarga-se então a cultura da canna, e eslas 
illias íicarn sendo as niaiores pi.oductoras de  assucar do 
inundo, a induslria concenlra-se em poucas mãos e diminue 
a iinmigração tlos brancos, o commei.cio fica sujeito As 
clisposiç6es restriclivas ílo Acto de Navegação e as colonias 



soffrein revoltas I'requenl~s. Quando se deu a revolusão 
das ~oloiiiiis ariiericaiias a Jamaica, supplanlatla por S. Iio- 
rningos, e as Arilillia.: inglezas achavam-se em plena tleca- 
deiicia economica. A iiidepeiitleiic.ia tla America clo Norie, 
com quem foram proliil,itlas tle c.oiiimerciar, privou-as dum 
mercado para a ventla tlos seus productos e para o seu 
abastecimerito, a que o Cariatla, como sabemos, não podia 
salisfazer; liouve enlão uma le r r i~e l  fome no archipelago, 
da qual morrerem 15:000 negros. 

Na era iiapoleoriica, apesar tla revolta tle S. I)oirii~igos e 
ila coriqiiista das Anlilhas frapcezac, as colonias inglezas 
foram muilo prejudicatlas pela irregularidade (Ia> comrnu- 
riicaçóes, pelas clifficuldades tle aliaslec.imento e pelo estatlo 
tle guerra coiii;larile; a conquisla da ilha Mauricia pelos 
inglezes ein 1810 veiu suscilar a*; Anlilhas uma nova e 
terrivel coricorreric.ia. Passado este periotlo de crise e 
quando se espci a l a  que renascesse nas Antilhas a antiga 
prosperirladc, o go\lerno inglez, i.ecrioso duma revolta dos 
negros, resolveu liberta-10s. Apesar dos fazentleiros pro- 
testarem, preleridenclo conservar os escravos sujeilos com 
redobracias violencias, o governo iriglcz al~uliu o trafico 
em i 807 e a escravidão eiri 183 i, seguindo-se depois disso 
uma rapida decadencia (Ias Iridias Occitlerilaes Inglezes. 

Vejamos agora quaes são as Antilhas inglezas e quaes 
foram os factos principaes da sua liistoria particular. ' 

.lamaLca. - A guerra com a IIespanlia forneceu a Ingla- 
terra occasião para se apotlei.ar ern I055 tla impoi.lante 
ilha da Jamaica, que desde logo prosperou brilhantemente. 

Em 1848 a Jamaica e as ilhas Tuik foram reunidas sob 
um governo commum. Admiriisliativamente é interessante 
na Jainalca a oi.paiiização local : as juntas de parocliia 
electivas dirigem vaslas circunisc.ripçòes, em que podem 
lariçar impostos. 

S. Christovão. -Pelo tralado de Breda em 1667 a In- 



glalerra adquiriu a ilha de S. Christovão, que ceileu depois 
a França. Recuperou, porém, esta colonia em 1713 pelo 
tratado de Utrecht. 

Antigoa. -A Antigoa foi occupada em i 632 e os direitos 
da Inglaterra sobre ella foram conrii~mados em 1660, quando 
se fez a divisão das Anlilhas entre a Inglaterra e a França. 
Em 1663 a illia foi concedida a lord Willougliby. Depois 
disso até ao fim do seculo XVIII  foi a Antigoa perdida e 
recuperada mais duma vez pelos inglezes, que nella ílr- 
maram por fim solidamerite o seu dominio. 

Aqui, como nas outras Antilhas, a população reduziu-se 
bastante, pelo tlesapparecimenlo dos pequenos propriela- 
rios; de 5:000 pessoas sob Cailos I1 a popiilaçâo reduzira-se 
a 2:500 em 1840. 'A .2ritigon foi uma das colonias, que 
nienos soffreu com a abolição da escravidão, já porque 
Iiavia poucas lerras vayap,  ern que se potlessem fixar os 
libertiiios, ja porque os lazentfeiros empregaram habeis 
esforsos para rnelliorarem os seus processos tle producçáo. 
A al~oliçáo (Ia escraviclão foi seguida pela construcção tle 
varias vias ferreas e ile eslradas e pela geieralização tia 
machinofactura. 

,Ilonsn.l-ate. - Monserialc foi oc~cupada em 1 íi32, seiido 
reconliecitlos em 1660 os tlireilos tla Inglaterra sobre a 
ilha, que nunca mais saliiu do  seu poder. 

iYevis. - Nevis foi occiipatla em 1G28 e egualmente 
aili.ibiiitla a Iiiglaterra na parlilfia de - 1  660. 

I)o~ttiniccc. - .\ Iriglatei.ra recebeu a Dominica das mãos 
tla França pelo lralarlo ile 1)aris de 1763. 

Santa Lucia. - Occiipacfa no seculo xvir, Sanla Lucia, já 
eiiláo prospei-a, foi doada em 1622 ao duque de Monlague. 
13in i763 foi cedida h Fi'ai~ga, iiias a Inglaterra reconquis- 
tou a tluranle as guerras napoleonicas e a legilimiclade da 
sua posse foi aliirinaila pelos Iialdtlos (te 18 14 e pelo 
Congresso de Vienna. 



S. Viccntc. -Alillia de S. Vicerite foi concedida ao duque 
de  Carlisle em 1627 e em 1632, ao iiicsrno tempo que Sarita 
Lucia, ao duqiie de  Montagiie. Esle c:iiviou iiina grande 
expedig.ão para occupar e coloiiizar esias illi:is, rrias a eiii- 
preza. não foi coroada tle exilo, eiri virliirle tla Iiostilidatie 
dos fraiicezes. Desde aiilão até 17ti:l a illia foi vai-ias vezes 
perdida c recuperada pelos inglczes F: riessa dalu perteiicia 
em parte aos iriglezes e. em parte tios fi.ancezes. O lratatlo 
d e  1763 al1ril)uiii a dtifiniti\ramcirle ii Iriglaieria. 

Hn~~bada. - A  ílarbiitla foi pela primeira vez visilarla por 
uns marinlieiros inglezes ciii l(i6.i. Exploratla por itnrni- 
grantes livres pleririmcnie iritlel)ciitler~les tla melropole, a 
colonia, cuja e sp lo i~a~5o  se iniíaioii em lliC5, prosperou 
rapidamente, comquantu iicila iiio li)sse ai~itla ciillivatla a 
canna de assucar; a 1il)crtlatle atlii~iriisli~aiiva, pois a coloiiia 
sU norriirialir~eiile estava sujeila ii iiirlropule, alli.aliiu para 
a illia rnuilos colorios. Mas a iiitbi i.ol)i~le, clesejosa d e  pre- 
miar os favoritos da  Coroa, nào ;~(-ceilou este eslatlo tle 
coiisas e co~ice(leu a illia eiii I 627 ao duque íle Cailisle. 
Já enláo liavia iia coloiiia 50:000 bieancos e 100:000 iiegims. 
Os coloiios pro1t:i;lararn coiilra a coricessáo feita pela Coroa 
e o tiuqiie de  Carlisle rião conseguiu irnpôr-llies a sua 
auloridatlc. l'otlavia a ilha aintla foi iiovamente coricetlitla 
ao tluque cie Jlallioiirgli e rriais tai.de ao Conde tle Pein- 
broke. 

.h  Barliatla ruliivava critão pi-iiicipalmeiilc algodão e 
tabaco, rrias eiii 1 t i40  ui i i  Iiollariilez \liiiilo tlo Urazil, tl'oiitle 
os seiis compalriotas h;i~i;lrii s i~ lo  c.spulsos pelos porlu- 
giiezes, erisiiiou os coloiios a tii.areiii nssiicar da  canna, (Ia 
qiial até ciilào al)crias tistialiinrii i i i i i i ~  l~cbit la;  iinrnetliala- 
mclnle se  alargarani as p l ü i i l i ~ ~ õ ~ ~  tle cariria e a colonia 
entrou em pleiia fiorescericia. N o  periodo repiiblicano afflui- 
iam a esla illia rnuilos irnmigraiiles rnonarcliicoç. Além (Ia 
cultiira da  canna, a liberdade commercial e o conlraftando 



com as  vizinhas possessões Iiespanliolas cnriqucceram 
espantosamente esta colonia. Mas em breve veiu a deça- 
dencia pelo esgotlamento do solo, pela promulgação do 
Acto d e  Navegação e pelo repimen tle grande propriedade 
e d e  arislocracia territorial iiili~otluzidos pelos Sluarts; 
Carlos 11 linha tlailo a íiclalgos 13 baronias na Barbada, 
algtiinas das tjuaes cliegdvain a rerirlcr 10:000 libras por 
anno! '1 conquista da  Janiaica ein 1655 produziu uma 
profunda transformayão desfavoravel liaù Arilillias inglexas. 
A cultura generalisatla da  canna tle assucar, de  caracter 
iritlustrial e iricompativel com a pequena propriedade, 
trouxe corno coiiseqiicricia a ron~li luição tle latifuntlios, o 
tlesenvolvirneiito da  escravd1iii.a e a diminuigão da  popu- 
layào bi9anca. Sa  Barbada os braiicos tlecresceram d e  
70:000 em 1670 a 18:000 erri 1721 e a 16:000 em 1843.  
Em I670 tinlia sido o anrio de maior affluencia dt: imrni- 
grantes. 

Em 1685, depois da rel)eli,io tle Jlorimoiith, os prisioneiros 
polilicos foram rleportatlos para a D,iibatla. No seculo xrx 
as Arilillias soffrei;ini uina grave ciicr, c-oiii a aboliçáo dos 
rlireilos differe~iciaes, de  qiie a Ilarliatla totlavia foi uma das 
coloiiias que incrios se ressentiu. i\ Ilarbatla tainbcm sup- 
portou com relaiiva facilitlatie a perturbayão causada pela 
abolisão da escravitião; a urna tlepressão temporaria suc- 
cedcu urn auirieiito cle proslici itlarle, tluplicanclo quasi a sua  
protlucçào de  aisiicar t l c  IbCT) ;i 18í,0. 

Gm~uc ln .  - A C;ranatla e ;i\ hraiiadinas foram cedidas 
pela IJrariga a liiglalerila p ~ l o  tratado de  1763. Estas ilhas 
foram das mais prejudicaclas no seculo XIX com a abolição 
da  escravidão. 

i'obago. - A illia tle 'i'ubago foi concedida por Carlos 1 
ao coiicle de  Pembrohe, mas, não tendo esle conseguido 
fazer nada, forain os seus direilos lransferidos e m  1641 
ao duque de  Courlandia, que por sua veL os cedeu e m  1681 



a uma Companhia de  Londres. Teritlo sido perdida depois 
disso, foi esta ilha readquirida pela Inglaterra em i 763  das 
mãos da França, que a possuia em parte. Voltou ainda para 
o dorniiiio tla Franca, mas a Inglalcrra reconquistou-a 
durante as guerras napoleoiiicas, sendo reconhecido o seu 
dominio pelos tralatlos de  1 H1 5. 

l'7ivdacle. -Em 15'35, cin viagern para a Guyana, Sir 
IValler Haleigh tlesembarcou ria 'i'rindatle, captivando as 
sympathias (10s iniligenas, por participar c10 orlio dt~lles 
contra os heepaiilioes, até então senliores (Ia ilha, e iomanilo 
posse della em nome da  rainha 1zal)el. Em l (i?!) a Trindade 
foi concedida ao conde tle Montgorriery; mais uma vez a 
guerra com i1 llcspanlia tinha vinrlo enriquecer o dominio 
inglez! lliis tlois aiinos depois a ilha fOi tornada pelos holh 
landezes, passaiido sitc.c~es~ivainenle para o porlei. 110s fraii- 
cezes e tlos liespaiilioc.; c si) ern 1797 cI: que a Inglalrrra con- 
segiiiu implarilar iiclla riovaiiieiile o seu ~loiniriio eíT'eclivo. 

A paz tle .!iniens em 180.2 e os Iralatlos de i 81 5 vieram 
reconhecer os tlireitos da Inglaiei~i~a sobre a Trindade. No 
seculo xix esta illia foi das que rnenos soffreu com a adopyâo 
tla nova tarifa conirriercial e com a aboliçáo cla escravatura. 
3lotlernamerrlc a 'i'riritlatle, tem pro$perado bastante, grayds 
a uma iritluslria especial: a explora~ão tlos tlepositos bctu- 
ininosos; a cbulli~ra frtic'lifera, bdslaiite iiiiporlanlc rra illia, 
lem eiicori~rado urn grave ol~slaculo au seu tlfbserivulvi- 
menlo rias larifas atluaiieiras do?; I<blatlos Unido.., que pio- 
ctirarn favorec,er a mesina protl i ic~áo iia Florida. 

O,gn?tiat@o economica. - 1)urarite iriuilo tempo as Arilr 

lhas inglezas não poderain luclai. coin as francezas, cuja 
exploi.a~ão se  iiiiciara mais larrle e rluc eslavaiii sujeitas 
a um regimen mais liberal, perrn~lliritlo elTecluar a refinas20 
d o  aasucar Tias illias, o que era  proliil~itlo aos iriglrzps; as 
restricções ilo Acto dc Savega~i io  e iis giiei'ras coiislanles 
aggravarani ainda esta situação. Ilepois rla revolta doi 



E3tados-Unttlos, como sal)cirios, a s  ~n l i l l i a s  s6 pod6ram 
comrnerciar com o Canadá, o que restringia as exportações, 
encarecidas pela longa viagem, e tlifficultava os abasteci- 
menlos, pois a pequena producção tle geaeros alimenticios 
do Canadá era  quasi lotia absorvida pelo consumo local; 
assim houve então nas Antilhas, como sabemos, lerriveis 
crises d e  fome. Todos estes males, e m  grande parte causados 
pela culliira excliisiva da  canna de  assucar, e ainda os 
estragos tlevidos hi; grantles tempestades e 40s tremores 
de  terra tiohani lançado estas colonias numa profunda deca- 
tlericia no principio tlo seculo XIX. 

Terrninarlo o periotlo de  guerras napoleonicas, o rnono- 
polio garaiititlo a» assucar dcsias culoiiias pelo Acto de 
Navega~ão permilliu-llios melhorai.em um pouco a sua silua- 
ção, mas não tle1)ellarern a crise com que luclavam, corno 
s e  esl1erai.a c m  Inglalerra; com effeilo de 181 5 a 1830 o 
consumo tlo assucar na ineli.opole e coiisequenlemente a 
sua exporlação das tlnlillias diminuiu, apesar dos sacrificios 
impoçlos aos cidadãos inglezes, que tinliam de pagar o 
assucar por mais alto preço e tle restrin,' "ir O scu consumo 
intlivitlual. I'oiico a pouco foi por esse tempo revogado o 
Aclo (Ic: Savegayão; uma serie d e  leis em 48-22, 1825, 1833 
e 1813 peurnillirarn ás tlntillias irn8ortar iriercadorias clo 
estrangeiro, o que soin Ilies trazer gi-ande vaiitagem veiu 
privar a rrieti.opole- da unica compensação aos sacrificios, 
que o antigo repimen IIie irnpunlia. Era iri,iiiçta esta silua- 
cáo e por isso ( . i r 1  I)i,rvr foram supprimitlos os direitos 
tlilrerenciaes c:sislt:iiles em favor ilas iriiporlaçc?c?s.tlas colo- 
nias. Il:m 2816 foi volacla a lei effectuantlo essa reforrna 
tlum modo gi.atlual; só em 1854 corneçou tle facto a existir 
a a1)solula paridade cnlre a s  i ~ n p o r l a ~ ~ õ e s  das colonias e as 
do estrangeiro. Com esta imporlaiitissiiiia reforma coiiicicliu 
a al~oliçào da escravidão lias coloriias, que ainda veiu peiorar 
a siluaçâo critica das ,lnlilhas. 
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Comquanto algumas medidas protectoras tivessem sido 
promulgadas juntamente com a revogação do Aclo d e  N a v e  
gação para annularem os seus maus efi i los,  a exportação 
do assucar diminuiu até 1846, mas  (lesse anno até 1858 
elevou-se novamente. Como vimos os prejuizos não foram 
os mcsnios cnl lotlas as Arilillias, mais acceiiliiatlos iia Ja- 
mait8a, na Graiiada e em 'iobago, repercutirarri-se menos 
lia Barbada, ria Triiitlatlc e ria Aiitigoa. A todos estes rnales 
accrescia o da  concorrencia de Cuba, em que a esciabitlao 
sb foi aholitla em 18G8. Nunca se  haviam verificado tão 
claramenle os inales tla monociillura numa regiao, em que 
o cat-au, as especiarias e o csaf6 potleriam scr cullivatlos 
com o inellior exito. Apesai i10 iiitlo a cullui-a do  assucar 
marilinlia aiiitla nas illias urna 1 1 ~ i l i i ~ ~ 1 1 i ~  pi~osperitlatlt~, que 
desapparcccu, porbril, complelariienle corn i1 c'orirorrericia 
rlo a.;slicaib europeu tle belleirava, que st: loriia mais riolavel 
depois de 1860. Os I3stados europeus concetliarn premios 
tle exportarão aos seus assucares, ao passo quc as Arilillias 
como possessòes iriglezas su,jc:ilas ao livre caiiibio rieiii 
mesirio podiam obler dos Estatlos-Uriidos e doutros piiizes 
ieducfões ilas suas elevadas tarifas atluancii-as; assim as 
Arilillias cahiram na mais profuriila ilecatleiicia. A Iiiglalerra 

ao ass11- por seu latlo liada podia ra.~ei. ern favor da  proi1iic.~- 
carcira das suas colunius seni se expor a grande!: pi.rjiiizos 
e a grave.; tlillici~ltlatlcs inlorrinc'ionaes. 

Aintla nos ullimos aiirios, t l ~  1890 a 1898, a t'\porla$ão 
tle assiirar das colonias iiiglczas tlcsi.cii tie 3.7N:Oii00 1il)ras 
a 2.530:01)0. i\ todos os seus niales ja iiitlic.atlos leerii aci-res- 
cido receiilernerite os tremores rle lerra, os graritles iri- 
cendios frequentes, as crises moiielarias, gerando urn agi0 
elevadissimo, a falta tle mão d'obra e a s  epidemias cle 
feltre arnarella, que lodavia lentlern a tlesapparecer. Alguns 
resultatlos se terii airitla assim coiiseguido corq a iritroclucçáo 
tlas culturas do cale, do cacau, das fructas e do Labaco. 



Estas culturas são ainda susceptiveis de rnuilo maior desen- 
volvimento e a ellas se poderiam acrescenlar as dos legumes 
tropicaes e (tas planlas lextie. Totlaria muitos escriptoreà 
ententlein que sO as graiides Aiilillias possuem recursos 
siifricientc~ para se potlercrn Icvaiilai tla siluagâo tlesespe- 
ratla ein qiic jazcin, ericoiili~aritlo para as pequeiias Anlilhas 
urna uirica esperanca ile mellioria: a sua arinexa(5o pelos 
Hslados-Uiiidos. 

O,punizn$du trdrrii~~istricticrc. -As Aiitilhas inglezas coris- 
liliriain ariligaineiite qualro tli\~isões ailrniiiistral.ivas, e m  
cada uina das tlriaes Iiavia urn goverriarlor, iim conselho 
execuli\:o e uma assemhleia elecliva, a saber:  a)  Barbatla; 
b)  Jama'ica; c )  Ilhas \Viiiiln ; ~ i , c l  a1)i~;irigeiitlo Tobago. (;i.aiiatla 
e as Granatlinas; ti,) 111iiis Ltx~\vartl, abraiigcritlo S. Clirislováo, 
Anligoa, Sevis, ,\lonserrale. As asscin1)leias Liriliiiiii allril~iii- 
i ces  civis c ccclesiaslicas; a aiilori(ln(lc rlos fuiiccioriarios 
variava ein cada localiilade, mas eiilie loclos os brancos 
havia accorclo, pois o sei1 principal olijeclivo era  o de  
inanter a ordtim enlre os negros e tle suffocar a s  suas 
revoltas. Yo (lecurso do seculo xvrrr o trafico tornou a 
população iiegra rriuilo mais numerosa do que a populah,ão 
branca e ,  tlepois tla eiriaricipa~ào tlos escravos, para evilar 
a s  suas insui~ic i~òes ,  algiirnas asscinblcias locaes concc- 
tlcram tlii.eilos civis e polilicos a lotlos os citlatláos, brancos 
ou riegros. Alguns tlcsl.es foram logo eleitos a assemblcia 
local e os biaiibos em breve receiaram a s  consequeiicias, 
que podiam i.esullai: (Ia superioridaile riuinerica tlos iiegros; 
muitos destes, corri thíTei1o, mostrarain leriilcocias soc:ialistas, 
prelenderitlo que Ilies fossem dadas lciaras dos st:us antigos 
seiihores. Os: biaiicos não quizei,arn iisar 1t;ii.a corn clles de 
metlitlas violenlas, inas o prv1)lerna iiào ol)tovc solução ale 
que ern 18(i5 rel)ciiloii uma iavolla ria .lilmiiica, duranle 
a qual os I~rancos sú deveram a siia salvaqáo ao Ical auxilio 
dos proprietarioa tle còr. 



O goveraio (Ia rnelropole interveiu enlão e,  suffocada a 
revolta, foram privadaq as Antilhas das suas consliluições 
e tiansformadas e m  colorrias da Corda, procurando-se ao 
mesmo tempo supprimir muitos cargos publicos desneces- 
sarios e unir as coloriias em ft~leraç8es.  A federação das 
Illias Lceward cornprelieriile cirico grupos, o prinripal é for- 
mado por S. Clirislováo e Sevis, o segundo pela Antigoa 
e Barbada e os drrnais pela I)oniinica, Wonserrale c as ilhas 
Virgens, poderitlo vir a abranger outras ilhas, que assim o 
desejem; a fetleração 6 competente para alterar a Fua 
constiluição e para tratar rlos assumplos, que Itie sejam 
sul~meltidos pelas legislaturas locaes. Mas, como depois 
tlesta reforma fossem ainda grandes nas Aniillias os en- 
cargos tribularios e muilo se  queisassem tlisso os colonos, 
foi nomeada urna coniinissão rle inquerito, que effectitoii 
muiias reformas tia atlminislrayão tlas ilhas, e em 1883, 
em vista da  agilação dos colonos, forain elles autorizados 
a eleger uma miiioria no conselho legislativo. 

A coiifederagão das ilhas Winclward, formatla em 1871, 
comprehentlia a Barbada, Santa Lucia, S. Vicente, a Gra- 
nada e as Granatlitias, mas em 1885 a Barbada sahiu da  
uniáo, conservando-se a s  inais c.oloriias sob um governo 
commurn, com sede em S. Jorge na Granada. Em 188!) 
formou-se uma nova união administrativa entre a Trindadc 
e Tobago. Aclualmcnte o principio reprcsentaiivo informa 
a oigani7,a~ão d e  quasi lodas as coloriias tlas Aritilli;is; a 
assernbleia (Ia Jamaica compreliende 9 meinl)ros rioiricatlos 
e 9 eleitos, a (ia Barbada a 24 rnem1)i.o~ totlos cleitos por 
uin suB'ragio rnuito reslricio, a (Ias Illias J,een artl 1 O meni- 
Ijros eleilos e 1 U nonieados, a tla 'I'rindade 18 membros 
nomeados; nas ilhas Wintl\vai.tl lia urn governador cornmiim 
e urna legis1atui.a ern cada coloiiia. 

ii.oJico dos escravos. - O lralic-o desenvolveu-se nas Ari-  

lilhas como em lodas as' coloiiias assueareiras, para as 



quaes e r a  iiilgado in~lispensavc~l o trabalho servil. Par- 
tilliando-o a principio com oulras polencias, depois de  17 13 
quiz a Inglaterra monopolisa-lo. Foi nas colonias inglezas 
que os escravos solfreram niaioi-eç alrocidades, seritlo su- 
jeitos h lortura por pequenos tleliclos e ate por vezes 
queimatlos a fogo lenlo. 

Receiantlo que os negros fizessein nas colonias inglezas 
o mesmo que liriliani feilo no Haili, o Parlamenlo da  me- 
lropole, apesar da  opposição dos colonos, votou em 1807 
a abolirão tlo lrafico. Como pelos maus tratos soffridos e 
por outras causa.; foi sempre grande a morlandade entre 
a populafáo tlas tlnlillias, a suppressão'do trafico deter- 
rninou rapitlairierrle a sua climiriiii(.ão, começando a nolar-se 
a escassez da nião d'obra. Os al~olicioliislas tinliarri perisatlo 
que a suppi 'e~são do lrafico pouco prejudicaria os colorios, 
em vista do grande numero de  escravos já  existente nas 
illias, mas em breve viram o seu er ro;  como e ram mais 
tlificeis de  obter e portanlo s e  compravam mais caros, os 
eqcravos depois de  1807 forani ainda mais mallralados e 
obi.igaclos a um tral~allio mais violento. As colonias inglezas 
tinharn outr'ora comperisatlo pela? facilidades do trafico a 
tlimiriuição tla sua ferlilitlatle; agora a siluação lornava-se 
ainda mais crilica pela ioiicorrencia das colonias visinlias, 
em que o tralico continuava livremerite. Por oulro lado a 
conçcrva~âo da escravidão não incilava os colonos a pro- 
curareiri processos tle cullura mais aperfeiçoados, que 
dispensassern o lrabalho servil; assirn á s in~ples  suppressão 
do trafico teria sitlo preferivel a suppressão immediala da  
escraviclão. 30 ornlanto a agitação abolicionisla, dirigida 
por Wilberforce, Clarkson e oulros benerncritos, proseguia 
na metropole; o pariamerito discutia o assurnplo, varias 
corninissões se  iiisliluiam para o seu estudo e a opinião 
publica exaltava a sua indignação contra a s  atrocidades, 
que continuavam a praticar-se nas colonias. 



Cedendo a agitação publica, o governo da  metropole, 
auxiliado pelos governos lucaes, procurou impôr aos se- 
nhores de  escravos um procerlimenlo mais huinario para 
com estes, mas  os colonos não acccilaram de hom grado 
esla.; iiilimasões, amcaçaritlo ,i inclropulc coin a procla- 
iiiasão (Ia siia intlepeiidencia; cuiiliecetloies tlesla situasão, 
o> iiegio> seiitirain uma iiitligriaçào natural e em 1831 
rel)entoii ria Jamaica urna terrivel i3evolla tle escravos, 
que custou muitas ~ i t l a s  e arrasou inuilas propriedades. 
Em 1 5 3 4  o Parlamento inglez votou por liin a suppressão 
tia escravidáo e a coriceqsão aos proprietaiios de escravos 
(luma inrlcninização rle 100 n~illiòes de  lil)ras. Os libertinos 
licavairi obrigailos a trahalliar por coiila (10s anligos senhores 
diirarile ti annos rias fazendas e 4 nos restantes logares; 
as autoridaties locam recebiam os poderes necessarios 
para executar a lei, mariter a ordem e suavisar cjuaiilo 
possivel os iilcoriveiiieiilcs, que della potles.;ern resultar. 
Ilurante esle perioilo in[ei.iiirtlio a producgão dimiiiuiu nuns 
logai.es, mas coiiservou-se egual ou aumeriloii noulro.;, e 
a c.i~iiniiialitlatle tleci.esceu scrisi\cllinerile. Allentlentlo ii isso 
a ~u~je içáo dos escia\  os IPI iiiiriou ilrliriilivaiiierite e111 1839, 
scrn que eiitão fosaeiii loiiia~lai: medidas neriliuriias para 
rcprimir a vagabundagem e altciiuar os effeilos desta 
brusca revolução. 

Os eli'eilos tlesta metlitla foram gravis-imos. Julgando 
que a conlinuaçào no serviço dos anligos se~ihores equi- 
valeria a escravidão, os negros abantloriaram os seus 
campos de trabalho; o seu exotlo s6 foi lirnilatlo pela 
auseiicia de terras disponiveis, sendo por isso maior nas 
grandes ilhas do que nas pequenas. Assim os fazendeiros 
ficaram impossibililados de  cullivar a s  suas terras e os 
escravos, scm corihecin;erilos agricolas e seni capital, não 
conseguirani muitas vezes produzir os generos necessarios 
para o seu- consumo. Os abolicionistas tinham pensado que 



os colonos seriam mais bem servidos por trabalhadores 
livres, mas não viram que numa região, em que e ra  facil 
occupaib lerras fcrteis, os negros emancipados Iiaviam d e  
prel'erir traballiar para si propi.ios. L)iffic.ultando a pro- 
diiccào tlo assucar, a abolirão (Ia esciavidão v e i ~  preju- 
tlicar taml~crn o> c.orisumitloic~~ (Ia inetropole e cborilril,uiii 
necessariaineiile para a revogação tio Aclo d e  NavegaçSo. 

Para supprir a tleficiencia da  mào tl'obra, as Antilhas 
inglezas importaram negros, chinezes, maltezes e mesmo 
europeus; até 1850 enlraixm nas Aiilillias 7k.500 immi- 
grarites ( >  iriais 8F:,500 vicrain tios nove annos seguinlec; 
csla iiiiriiipraçáo attenuou, mas  não corijurou a crise, teve 
unia iiiílueiicia periiiciosa moral e social c a iilimigragão 
iiegra erri breve s e  toriiou quasi egual á escravitlão, seiido 
prohibitla pelo goyerno rneli.opolitano. Alein clisso os fazeri- 
deiros usarairi largainenle de iristi~uinentos agricolas e 
aperl'eiçoaram os ~ne ios  (le trarispoite, chegando-se a re- 
(luzir ile dois tci.io.; na Raibada o tiaballio necessario para 
uma iiiesma cbollieita. Esta obra tão vantajosa teria sido 
scni du\iida mais coinpleta airitla, s r  se livesse dispe~isatlo 
o recu!.so ai.tificial a imrnigração exolica. 

No eriilarito os negros iam-se tletlicaiido a agricultura e 
adquirindo terras, sobreludo nas regiòes em que ellas 
eram mais baratas. Uahi resultoii o aumenlo da  producção 
de  generos tle consumo e coiisequeiitemente a diminuição 
da  sua iniporlafão e da  producçSo tle assucar, o que 
evidenleirierite t.epresenta uma transformação vantajosa. 
Apparentemeiite resultou da l i  uma diminuiçào no movi- 
mento commercial das colonias, mas  6 claro que, de  facto, 
não houve para ellas diminuição de  riqueza. Mas tambem 
miiitos negros não quizeram dedicar-se ao trabalho ou 
foram infelizes nas suas emprezas, cahindo na vagabun- 
dagem, lioslilisando os seus antigos senhores, que por sua 
vez não cuidaram tle Ihes melhorar a precaria siluag.ão, 



Trata-se. porém, aqui só  d e  casos excepcionaes e pode-se 
tlum modo geral dizer que  a somma tola1 tlo trabalho nas 
Anlilhas não tlimiriuiu com a aboliçào da escravidão. 

O hal~ito geral dos negros s e  e s t a l~e lece~arn  e m  lerras 
suas trouxe como consequencia um aurrienlo grantle nos 
salarios, ~nu i lo  oneroso para os fazentleiros. Emfim, a 
emaiicipação dos escravos não parece ter cerceatlo iriuilo 
a protluctividatle tlac Aritillias inglezas, sendo antes t l~vi t la  
a sua decadencia actual a oulras causas ja referidas. 

IIONDU~AS. -- Em 1630 uma Cornpaiiliiã, dirigitla pelo 
conde d e  Warwick e .loliii l'yrii, creou algumas fazendas 
na região, que constiliitl o aclual Ilontluras inglez. A colonia 
clesle riome, porém, s0 s e  inslituiu e oiyanisou em 1670. 
O tralado tle liCi;! al<ii zou os tlominio.; iugleses ria Arnerica 
Central, aniiexando-llies uma parle tlo Hoiicluras liespanliol. 

Orgnnizyão economica. - A  pequeiia, iria1 çonliecicla e 
insalubre colonia tle Ilonduras tem importancia commer- 
cial pela sua siluasão geogi-apiiica. U seu coii~mercio de  
transilo tem cieescido sempre, comquanto ainda seja pouco 
importanle, e a sua populagão lambem lem aumenlado: 
25:600 Iiabitantes em 1861 e 3't:700 em 1898. 

Oryanizapio ad~ninisk~íttiua. - O  Hoiiduras é uma colo- 
nia d a  Corda, sem nenhuma especialidatle adrniniulrativa 
digna de menção. 

GUYANA. - Em lh5 Sir WBller Raleigli propoz-se des-  
cobrir o famoso El-Doratlo dos Iiespanhoes e, tendo obtido 
o auxilio do governo inglez, partiu com uma esquadra d e  
cinco navios para a America tio SiiI, deserribarcando na 
Guyana. Emquanto Haleigh se lixava na foz do Orenoque. 
muitos dos seus companheiros sul~iam os rios e penetravam 
no longinquo interior da  região. Mas esta expedição não 
foi coroada d e  exilo, nem varias outras, que se  lhe se- 



guiram, como a de Leight em i 604 e a de Roberto Harcourt 
em 1613. 

Raleigli voltou á Guyana em 161 7 e ahi fundou uma 
pequena colonia, a qual, porém, nuiica prosperou. [larcourt 
tambem voltou á Guyana ern 1637,  inas obteve egualmente 
pouco exilo. Fiiialmentc ern 1673 Lord \lilloughby conse- 
guiu fundar na C;uyaila alguns estabelecimentos duradouros. 
Ern 167i uma parle desta colonia foi cedida a Hollanda 
em Irora da proviiicia de Yew-York. Durante as guerras 
com a Franca e a Ilollantla, de 1795 a 1797, a Inglaterra 
conquistou uma paile da  Guyaria hollandeza, sobre a qual 
os seus direitos forain confirmados em 1815. 

Quando se aboliu a escravidão nas colonias inglezas, a 
Cuyana foi uma das que mais sotYreu, visto s e r  uma 
dacluellas em que a abundancia tle lurras mais facilmente 
perinilliu aos antigos escravos abandonarem os seus se- 
ritiores. Mais tarde, ern compensação, a barateza das terras, 
teiido facililatlo aos anligos escravos o exercicio da cultura 
por conla propria, permilliu á coloriia reiazer-se mais rapi- 
damente dos prejuizos soffridos; os antigos escravos pro- 
prietarios de terras foram em numero superior a 15:000. 
Recentemente houve uma longa contenda entre o governo 
inglez e o governo de Venezuela acerca da delimitação de 
fronteiras enlrc este cslado e a Gugaiia. 

Organizrrc(Zo c,c30ncii)l~~~ci. - De 186 1 a 1898 a população 
da Guyana elevou-se tle 148:000 habitantes a 279:400, 
iião coin~irchei~ilcr~do os iiiiligenas; para este rapido au- 
niento coiitribuiu a grande immigraçáo de coolics. Pela 
rnesrna razão ha nesta colonia 149:000 homens e apenas 
130:000 mullieres, o que constitue evidentemente uma 
situasáo pouco normal. Esta colonia 6 muito rica, possuindo 
ouro de quartzo ou em alluvião, cuja exploração absorve 
a principal actividade dos colonos. A Guyana possue tam- 
beni grandes riquezas florestaes e a sua terra é muilo 
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fertil. O movimento maritirno desta colonia tem crescido 
sempre, mas o mesmo não teiri succedido ao seu com- 
mercio. De 1861 a i883  as  impoi.tafijes aumentaram 
d e  18 ('/o e as  exportações de  71 "10, mas depois clisso 
decahiram milito ; actualinerite o rriovirnen to cornmercial 
total é d e  dirniriuta.irnpor1aiicia. l ia cin totlo o caso a notar 
um acceriluado excesso tlas expi)ilagões s o l ~ r c  as imporla- 
sões, tenilendo estas ainda a diminuir com os p rog i . c~ws  
tla valori~açáo (10 paiz. 

Apesar dos inglezes náo cuitlaiern rnuito tlesta sua colo- 
nia, consti.uiram-se nella varias lirilins ferreas. As receitas 
publicas cresceram de 1864 a 1803, mas climinuiram depois 
até 1898, tendo aumentado serripre a divida cla colonia. 
lirn conclusão, esta colonia não tem um grande valor, mas  
é ainda util, representando uma communiclade de lingua e 
de nacionalidade aiiglo-saxonia, não per1url)acla por odios 
de  rasas, servindo d e  ponto de  escala para os navios 
nacionaes e de  centro de ii.i.ailiacáo para a infliiericia 
irigleza. 

01-gunizac17o acl?ninist?.c~iiva. - A adininistrasão tla 
Guyaiia, moldada ainda no anligo regimen liollandez, é, 

consliluida por urn goveriiaclor e por uin consellio de  go- 
lerno,  ern que os colonos sáo representados por alguns 
delegadoq eleitos. 

O trafico tios rscravos. -Tudo o que disséinos acerca da  
escravidão lias Arililhas inglezas é mais ou menos appli- 
cave1 a Guyaiia. Esta foi tlas colonias que iilais soffreu, 
como dissemos, com a abolicão tla escravidão, seritlo grande 
o numero de  esci,avob, que abaiiclonarain os seus senhores, 
e clecahiiido muito depois tlesta crise a exportação do 
assucar. Notou-se egualmente muito na Guyana a elevação 
(10s salarios, que arruinou alguns fazendeiros. 

Para remediar a falta de mão cl'o1)i.a tainbem se  irnpor- 
[aram muitos coolics tia Guyana: ciii 1844  vieram 556, 



em 1845 já 3:497, 4:120 em 1846 e ainda 19:500 de 1849 
a 1855; em 1897 havia na Guyana 11 6:700 coolies indanos, 
contratados por um certo numero de annos corn garanlias 
de repatriamerilo no fim do prazo. A collaboração dos 
coolies attenuou os cfiitos da emancipação dos escravos, 
para o que tambem contribuiu muito a introducção de 
mellioramentos maleriaes, tlesignadameiile a construcção 
de caminhos de ferro. 

1)evemos não esquecer, porém, que, passada a crise, os 
escravos emancipados na Guyana ficaram numa condição 
sati~fact~oria, possuirido muitos delles algumas terras ferteis 
e vivendo da sua exploração. 

ILIIAS FALKLAND. - Em 1766 os inglezes fiindaram um 
estabelecimento nas ilhas Falkland, tlontle foram expulsos 
em 1770 pelos hespanlioes. Os inglêzes ainda voltaram 
mais tarde a estas ilhas, que depois tornaram a abandonar. 
Em 1833, porkin, reconhecentlo a importaricia do archi- 
pelago como escala naval e como posição dominante na 
passagem do Cabo Horn e do Pacifico, a Inglaterra esta- 
beleceu-se definitivamente nestas ilhas. As ilhas Falkland 
valem s6 pela sua posição geograpbica, mas o seu com- 
mercio é insignificante. Modernamente tem-se desenvolvido 
nellas a creação de carneiros para a exportação da lã e 
ainda para o aproveitamento da carne em conservas. 

~IELGOLAND. - A Inglaterra é o uiiico paiz do mundo, 
que possue coloriias lia Europa. Uma tlcllas foi a ilha de 
Helgoland, dada á Inglalerra erri i 8  15 pelo congresso de 
Vienna. 

A convenção de 1 de julho de 1890, que delimitou as 
possessões inglezas e allemãs em Africa, cetleu esta ilha 
a Allemanha, em troca de concessões della obtidas no con- 
tinente africano. 



GIBRLLTAR. - Comprehendendo a irnporlancia da  posição 
a e  Gibraltar, Cromwell enviou contra ella uma expedição, 
qlie conseguiu toma-la ern 170 i  ; no tralado d e  Utrecht 
de 171 3 a Ilespaiilia iecaoiilit~ceil a legilirnidade desta 
conquista. Os inglezes fizerain desta praya uma fortaleza 
inespugnavel, que conseguiu resistir ao cerco memoravel 
de  1772-1 682.  

(;ibrallar é uma estação naval de grande imporlancia, 
dominaii(lo a enlracla do Mediterraneo, vigiando Marrocos 
e a Argelia e constituindo a primeira das escalas militares 
do caminlio para a India pelo caiial de  Suez. Constituihdo 
uma siniples praça de  guerra, esta colonia tem s6 u m  
goveriiador militar corn poderes illimilaclos. Os direitos 
aduaneiros e de  porto sobre os vinhos e espirituosos baslam 
para pagar a s  despezas desta forinidavel cidadella. . 

, MALTA. -Tendo Napoleão occupado a ilha d e  Malta, os 
inglezes loiiiararn-iia elii 1800 com o protexto de  a resti- 
tuirern aos seus aritigo:, seriliorcs, os cavallieiros tla Ordem 
de S. João de Jerusaleiri, o que,  tle resto, Ilies foi imposto 
pela paz d'Amiens, m a  O qiie nurica fizeram; ern 181 5 foi 
reconhecida oficialmente a soberania da Inglalerra sobre 
esta illia. A colonia d e  31alla, com outras eslaçíjes, garantem 
ii Inglaterra a preponderancia no Mediterraneo. 

OrganizagGo economica. -Sobre o rochedo de  Malta con- 
seguiram os inglezes c ~ l l i \ ~ a r  friiclas e introtluzir a cullui.a 
do algodão. Os maltezes sáo ourives afamados e liahkis 
comrnerciai~les. Na illia faz-se iim rendoso commercio de 
vinhos e de  espirituos,os, cjuc Icm todavia decrescido bas- 
tante nos ultimos annos e em que os inglezes tomam pe- 
quena parte. 

Organizagão administ~.ativa. - E m  Mal la lia um governo 
mixto, comprehendendo um governador, um conselho exe- 
cutivo e um conselho legislativu. Este ultimo é composto 



d e  6 funccionarios e (te i 4  membros eleitos por um suffragio 
restricto. 

ILHAS JONIAS. - O  Congresso tle Vienna em 181 5 acres- 
centou as possessões inglezas as Ilhas Jonias, que  e m  1863 
foram, porém, restituidas a Grecia. ~ este talvez o unico 
exemplo d e  abandono pela Inglaterra dum territorio, em 
que a sua bandeira livesse sido hasteada. 

C H Y P ~ E .  - A ilha dc Cliypre faz parte do Irnperio Ot- 
tomano, rnas foi crtlida Icinporariarneiile a Inglaterra 
em 1878 e ilesdc cnláo tem sido atlininislratla por esla 
riarào. I? c.1ai.o que a occupaâão irigleza não é legitirria, 
ncm a siluaçc50 de Gliyprc cslA bem tleliiiicla, mas os inglezcs 
pouco se  imporlam corii cssas c.oiisiclcrações e,  confiada 
ria fraqueza (Ia Turquia e ria iiitliffereiisa da  opinião publica 
europeia, vão contiiiuantlo na posse desta ilha, que apoia 
poderosamentc a sua influencia rio hledilerraneo. 

01~gnniz(zc170 econonzicci. - Ctiypre tem um movimento 
coiiirnercial d e  fraca irriportnncia, mas o seu orçamento 
accusa todos os annos uiii iiiiporlarile saldo positivo. Esse 
salclo 6, porém, absorvido pelo tributo pago annualmente 
a Turquia e por isso a Iriglaterra concede todos os annos 
um subsidio de 4(>:000 lil)ras a esta ilha. No emtanto nos 
ultimos tempos Cliypre pouco torri progredirlo. 

Organiza$cio cctl)~tinist~.nticrr. -O protectorado exerce-se 
por iiitermetlio duin Alto Commissario, assislido por urn 

' corisellio Iegislalivo, que se coiiipõe d e  6 Fiinccionarios e 
I ;) rc[~i~osoiit;iiilt?s cleilos pela população. A Inglaterra 

(lá n\sirii uiila relativa satisfação aos direitos dos habi- 
tantes 1120 inglezcs da  ilha. 

EGYPTO. -No seculo xrx o klietliva tlo Egypto, vassalo 
.do sultão da  Turquia, conseguira pouco a pouco [ornar-Be 



quasi independente dessa suzerania. Mas em i876 as  pro- 
digalidades do lihediva Isiniil cieai ani ao paiz graves emba- 
raços financeiros, que  provocaram a iiilervenção da  França 
e da  Inglaterra e a sujeição tla arlmiiiisli~a~ão financeira do 
paiz á fiscalizaçáo d e  represeritaiilcs desscs dois i!!slados. 
O khediva descontente pretendeu despedir esses dois repre- 
seritantcs, mas a França e a Inglaterra inlervieram energica: 
mente, depoiido o kliecliva e sul~s~iluindo-lhe o seu filho 
Tewlik. 0s iridigenas indignararri-sc! com esla interveiisão 
abusiva tlos estrangeiros e em 188 1 deu-se um pronuncia- 
mento militar, que tornou senhor do paiz i\i,al~i-Pacha. 

Então, recusantlo-se a França a intervir iiiililai~i~ente no 
Egypto, a Inglaterra bombardeou Alexandiia, o eseicilo tle 
Sir Wolseley derrotou o d e  Arabi-l'aclia na 1)atallia tle '1't.l- 
el-Kliebir e occupou o Cairo.'A occupasão ingleza do 1Sgypto 
deveria apenas ter um caracler provisorio, Irias a iiiercia 
e o desaccordo das outras poleiicias eiiropt:ias pcrmilliram 
que ella se  tornasse definitiva. A propria l'vansa, que 
sempre s e  mostrou adversa ao domiiiio dos iriglezes n o  
Egypto, reconheceu oficialmente a sua lcgilirnidade pela 
converiçáo de  1904. fi claro que o doriiiiiio do Egypto 6 
de enorme imporlancia para a Inglaterra, porque consolida 
a sua influencia no Mediterraneo e Ilie permitte ter  nas 
mãos a enlrada do Mar Vermellio, apesar da  neutralidade 
do canal de  Suez. 

No emtanto o Egypto não deixou ainda de  fazer parte do 
Imperio Otlomano, como o provam o firman de investidura 
dado pelo sultão ao kliediva reinarite Abbas-Pacha em 1892, 
a participação da  Turquia na organização financeira egypcia 
e o tributo annual, que ella recebe do seu Estado vassalo. 
Mas a Inglaterra participa tambem dessa suzerania, que gra- 
dualniente vae passando do poder da  Turquia para o seu. 
Assim, cabendo aos dois Estados completar a personalidade 
juridica do Egypto nas suas contendas e relações com 



terceiras poteilcias, é essa funcção tambem desempenharla 
pela Inglaterra ern i-elauão a Turquia, mas rião pela Turquia 
e m  relação á Inglaterra. Prova-o o succedido em 1906, 
quando a Iriglalerra, represe~ilarido o Egypto, obrigou a 
Turquia a reconhecer o statu quo na peninsula do Sinal e 
a proceder a respectiva deliriiita$ão d e  fronteiras, partindo 
dessa base. 

01:yaniaa~Üo ecowmica. - O Egypto, o Cabo e a Nige- 
ria, todos colonias inglezas, são a s  regiões mais ricas da  
hfrica. O Egypto, dotado tliim clima torritlo, não s e  presta 
a fisação duma grande iiiassa d e  immigrarilcs brancos, 
mas a densidarle da  população indigena nas suas Serlilis- 
simas terras í! enorme. Essa ferlilitlatle S ~lertladeirainenle 
exlraordinaria, mas limita-se a uma exleiisão tle terras 
relativamenle pouco coiisideravcl : a superficie inundada 
pelo Silo. ao Nilo que o Egjpto dclae a sua prosperidade 
e 6 1101. l h o  o iiaiz por excellencia das irrigações. Para as 
facilitar c ariipliar a area por ellas favorecida, teem os 
iiiglezes rcalizatlo obras Iiydraulicas d r  primeira irripoi.lan- 
cia. Nessas terras adul~adas  pelas aguas 1)arreiitas do 
grande rio cultivam-se cereaeh, legumiriosas, Iiortaliças, 
canna de  assucar e planlas Lextis, clt~-igiiadarnente o algo- 
dão, c~uc abastece as fabricas iriglezas e que conslilue 
cinco sextas partes das exportações. 

A aberlura tlo canal d e  Suez tornou o Egyplo o centro 
durn cornmercio imporlantissimo; Alcxaiitlria 6 o centro 
das tran.;ac.fòes (Ia Europa coni a India, o I<xlrcino-Orienle 
e a .4ustriilia e o caminho de  ferro de  Cairo a Kliarloum, 
bem como a via Iluvial tlo Nilo, abrem ao trafico iiiter~ia- 
ciorial o coração (Ia Afiica. \e\ir intenso movimento com- 
mercial cabem a Inglalciia uiri lerço das imporlagões e 
metade das exporlaçòea. I\pe.;ar cie ser iiiuilo graiide a 
divida publica, a s  ieceila.; iincionaes escetlein iiiuito as 
despezas. 



SUDÃO ANQLO-EGYPCIO. - Em 1820 o kliediva Mehemet- 
Ali annexoii a Nubia e pouco depois conqiiistoii o Kordo- 
fan e o Darfour. O seu successor Ismail-Paclia enviou e m  
4870 uma expedição soh o commando de  Sir Sarnuel Baker 
coiiquistar Kliartoum c o Gondohoro, paiz em que reinava 
a mais completa anarchia; Bakw venceu os bandos cle 
salteadores, que infestavam a rcyiáo, submetteu o Gondo- 
koro e cliegou a impor a suzcrania do kl-iediva ao rei d e  
Ounyoro. Completando esta obra de  penetrarão, o coronel 
Cliaillé-Lo~g ern 1874 irnpoz o protectorado do kediva ao 
rei da  Ouganda. 

Blas e m  1882 rebentou uma revolta no Sudão, para a 
qual concorreram varias circurnslaiic.ias : a i,uiiia do paiz 
devida a abolição do trafico tlos cBsci.avos, o oigullio mu- 
sulmano olrendido pela interverigão dos eiiropeus nos nc- 
gocios do Egypto e o enfraquecimento clo corpo cle occu- 
pagão resultante da  lucta com os iiiglezcs. Em 1881, 
aproveitando esta situayão, Moliammed Alirnetl, fazendo-se 
passar pelo lliilitli, fuyiii ao govci-iiailor egypcio, que o 
queria preiidei., refugiou-se no Kortlofan e, vencendo as 
tropas egypcias, submetteu o Kortlofan, o Darfour e o Bahr- 
el-Gazal, estendciitlo taml~ein a sua autoridade para o Nortc 
d e  Kharloum. Foi então enviado coritra elle u m  exercito 
anglo-egypcio, commandado por um inglex Hicks-Pacha, 
mas  o Malitli esterrniriou-o no desfiladeiro de  IIacligill e ao 
mesmo tempo Osman-Digma hatia Sir-Baker junto de  Soua- 
kim, tomava Sinkat, Tokar e cercava Berber. Apesar das 
victorias de  Graliam, os derviches tomaram Berber, Sennaar 
e cercaram Gordon em Kartoum; ja então Lupton-lley e 
Slalin-lley, governadores tlo Bliitr-el-Gaza1 e do I)arí'our, 
s e  haviam submettido. Ern 1885 Wolseley foi enviado e m  
soccorro d e  Yordon, mas  dois dias antes da siia chegada 
este fora massacrado e Kliartoum cahira em poder dos 
dcrviclies. No mesmo anno Kassala, Gera e (;alabat, depois 



duma resistencia heroica, e ram tomadas pelos mahdislas; 
de  todo o Sudão o khediva sc[, conservava e m  seu poder 
a provincia de Equatoria, governada por Emin-Pachá. 

Pcluco depois, porém, o ?ilalitli morreu e as dissensões 
entre os derviches não permiltiram ao seu successor 
Abclallah fazer novas conquistas. Logo em 1891 o belga 
van Kerclioven sobe o Ouellé e o seu companlieíro Miltz 
cliega ao Nilo em 1892 e funda os postos de Laboie, Dufile 
e Lado; os inglezes obrigam-os a levantar o cerco d e  
Souakim e tomam-llie Sinkat e Tokar, ao mesmo tempo 
que os italianos derrotam Osmari-Digma e m  Agordat e 
tomam Kassala e m  1894. 

No emlretanlo varios tratados internacionaes reconhe- 
ciam os direitos da Inglaterra sobre a bacia do Nilo. O 
tratado anglo-allernão tle 1890 estabelecia como limite da  
zoria de irifluencia ingleza a lirilia de  (livis50 das aguas 
entre o Congo e o Nilo, o mesmo fazia o tratado anglo- 
italiano de  1891, que tambem delimitava a fronteira entre 
o Sudáo e a Esytlireia, e o tratado aiiglo-coiigolez de  1894. 
A Fiança limitou-se a protestar contra este ultimo lratado, 
que não acatava os seus direiros sobre o valle d e  M'llomciu, 
sendo atterididas as suas prelciisGcs. 

Liotard, encarregado pela Franca tle occupar os terrilo- 
rios cedidos pelo Congo, atravessou o 3I'Bomou e penetrou 
no Balir-el-Gazal, occupantlo Dem-Ziber. Eiri 1897 o capitão 
Marchand, seguintlo o mesmo caminho, desceu o Bahr-el- 
Gazal, cliegando a Meschra el-Rek e a Faschoda ein 1898. 
Os progixssos (Ia Prança no Sudáo tlelcrmiiiararn logo o 
avanço dos inglezes; em 1896 as  tropii.; aiiglo-cgypcias, 
p;ti'tiriclo cle Ouadi-llalfd, occupararn Dongoia; em 1897 
tornaram Berber, em 1898 venceram os mahdistas ern EI- 
Abiotl e inflingiram-lhes uma derrota sangrenta e decisiva 
eiri Oiiitlur~nail; Iiilcliener tornou Kartouiii e, sabentlo que 
perto dessa cidade se estabelecera a missão Marchand, 
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proseguiu a sua marcha, bloqueando o posto de I'a- 

schod a. 
Surgiu assim o conflicto entre a Inglaterra e a Franca. 

A superioridade cie forças da  primeira no mar  e nas re- 
giões africanas permiltiram-lhe usar com a segiinda dum 
tom comminatorio, imponilo-lhe a evacuação imilieiliala de  
Fasclioda. A França tcve de sotrrer em silencio esle vergo- 
nhoso revez. Pelo tratado franco-ingl~z d e  18'39 a Inglalcira 
adquiriu lodo o Sudão egypcio, abrarigentlo o Darfour, o 
Kortlofan e o Bahr-el-Gazal. 

13111 1902 foi concluitlo tambem uni iinporlante Lratatlo 
coin a Ethiopia, fixando a fronteira en'tre os clominios clo 
Negus e o Sudão. O primeiro recebeu urn vasto terreno até 
ao rio Sobat e entre os rios Baro e Djanba, mas obrigou-se 
a não permittir a realização de  nenhuma obra, que podesse 
modificar o regimen (Ias aguas tlo Silo Azul, do rio Sobat 
ou do lago Tsaria, a permittir a passagem pelo seu 
territorio do caiiiii~lio de ferro do Cabo ao Cairo. ISstas 
conct:ssões teern urn grande valor pelas condi~ões  liydro- 
grapliicas e topogiapliicas tla regiáo e alem disso o tratado 
d e  1'302 garante a Ingla te in  urna certa preponderaricia iia 
Ethiopia e permitte-llie conseguir a ligação entre o Sudão 
e a Africa Oriental Ingleza. 

O?.ganizacão econonlica. - O Sud ão, com urn clima ainda 
peior do que o do Egyplo, lendo soffritlo por muito lempo 
o trafico tlos escravos, arruiriatlo pela aii;ii.cliia prolongacla 
e pelas gucJri.as dos malidistas, 6 urri paiz pobre c tle 
pouca populdyiio. 1'ai.a a sua explora~ão 6 inclisper~savrl a 
construcyão de  linhas ferreas;  já existem a de Alexancli.ia 
a Khartoum por Berber e a de  Uerber a Souakim e pro- 
jecta-se a proloiigayào clo camiiilio de  ferro tla Ougaiicla 
por Ilaiig até ao Puilio e a coristriicção iliiiiia liiilia para 
o Kortlofari e o Darfour. Realizados estes mellioramentos, 
sera qralide o valor do Sudão, que servirá de centro para 



a distribuição d e  mercadorias inglezas na Africa Central e 
de  quem a Etliiopia licará ecoiiomicamc~ile dependente. 

h!~nnocos. -Em 1GG2 o Rei de Portiigal 1). Jogo IV, e m  
recoinpensa (10s servilos preslados pela Inglaterra na sua  
lucta contra a Ilcspanlia, deu ein casainerito ao Rei inglez 
Carlos 11 a sua fillia I). Calharina, quc lhe levou em dote 
a cidade de  Tanger. Os inglezes trataram d e  se  installar 
solidamente nesla praça, fortificariilo a. rnas a peniiria do 
ltiesouro nacioiial niio periniltiii a coiiljnuação dos-traba- 
1110s; vendo eiitão que esta coloniu não ofieiecia vanlagcliii 
alguma e que os eiivolvia erri Iriclas cboiislanlcs coiii o. 

mouros, decidiram abandona-la, depois d e  tereiii airasailo 
as suas fortificações. Em 1684 Tanger recaliiu pois em 
poder clos rnouros. 

Ern 1878 um inglez Donald F c k e n s i e  estabeleceu uma 
estação forlificada no Cal~o Juby e pouco depois conseguiu 
reunir numa confederação as tribus vizinhas e impor-llies 
como chefe um homem tle sua confian~a. Foriiiou-se assim 
um novo Estado ein territorio rriarroquino, o que não foi 
bem vis10 pela França e pela IIespariha. Mas em 1895 a 
North Africcln Compmy, vendo que nenhum lucro tirava 
dos seus tloininios, vendeu-os ao Sultão. 

GAMBIA. -- E111 1588 a Rainlia Izabel concedeu o rnono- 
polio do cominercio com o Seriegal e coni a Gambia a uma 
companliia tle iicgociaiiics tle Excter, mas esta nada fez, 
náo clicgantlo niesrtio a fundar nenhum eslabelecimento na 
costa africaria. Teiiilo a primeira companliia abandonado a 
sua roiicessáo, foi iorrtiatla oulra ern 1 (i 18 ; esla Cornpanliia, 
julgantlo cjuc a (;ainbia linha ligação com o Niger, procu- 
rou atlingir 'I'ornboiictou, o grande eniporio coinmercial do 
interior, rnas as expediçóes enviadasicom esse,fim falharam 
por complclo e a enipicza foi abandonada. &a costa tambem 



não s e  achava ouro em abundancia, como se  havia esperado, 
e a Companliia apenas ahi construiu alguns fortes. Carlos I 
conslituiu em 163j  urna nova companhia, que não foi mais 
feliz do que as suas antecessoras. 

IJinalmente uma companhia, formada em 1662 por Car- 
10s 11, conseguiu fundar um estabelecimento na Ilha James, 
mas íi siia prosperidade tarnbem não foi grande, passantlo 
os seus direitos em 1672 para a Hoyal African. Con?pnny, 
a quem foi datlo o monopolio do trafico desde a cosla tla 
Berberia alé ao Cabo da Boa Esperanya. Em 1605 a Gambia 
caliiu em poder dos francezes, inas.ioi poiico depois resti- 
tuida á Inglaterra; Em 1 G98 a Compariliia Africana, alvo 
.--.--v duma violeilta campaiiha ile Iiosiilida(lc e de tlescredilo, 
pertlcu o seu rnonopolio corriiiicrcial, sendo auloi*iza(la, 
como compensação pelas t1esl)ezas feitas, a cobrar uni 
tlireilo tle 10 ( ) / O  a d  valo~.ev/, que ii5o cliegava para cus- 
tear a s  suas despezas, e recebendo dcpois tlo lratailo tle 
Nimhgue o monopolio do Iraflco dos escravos para as Indias 
Occitlentaes Hespanliolas. A Companhia f0ra especialiiieiite 
accusacla tle nâo pôr A disposicão dos ciiltivadores o iiu- 
mero tle escravos necessario, tlc cmharaçar o comiiiercsio 
e tle Iarifar impostos pezados, 1)ai.a o que riao tirilia Icgal- 
mente conipetencia. 

Assim desde o principio do seculo XVIII a Cornpailliia 
africana possuia um bom forte na Ilha James e feiloi.ins 
para o interior nas duas margens do rio. Desde a al~olifão 
tia escravidão em 1807 até 181 í;, esses pequerios estal)ele- 
cimeiitos foram abandonatlos; nesse ultimo aiiiio algriris 
llegocianles iiiglezes do Serlegal vicinaiii-se r~l; l l)c. l(~c~c~r lia 
ilha Santa Maria na foz do rio tiairiljia. I)c !H-? I a 18't:I 
esta colonia esteve subordinada administrativamente i da 
Serra-Leôa. 

Eni 1857 os inglezeç obtiveram a antiga feitoria franceza 
de Albreda, renunciando em troca ao exclusivo do com- 



mercio com os arabes de  Portenclic e na costa entre o 
Senegal e ù Cabo Branco, que Ilies fora garantido pelo 
tratado de  1783. Por esse tempo os fi-ancezes iam alargando 
o seu tlorninio no hinlei.klt~íl tla Garnl~ia, sem a opposição 
da Inglaterra, cuja Caiiiara tlos Communs ainda ern 1865 
condernnjia expressamente todo o alarganienlo cle terri- 
torio, e.\cicicio tle administração ou conclusáo de tratados 
tle pi'otectoiiitlo rrii regifiei; ainda não occiipadas. Na vcr- 
datle sú e ~ m q u e  a colonia tla Gunil)ia se  corisliiiiiu 

-(lefiriitivamenle. Pela cùnveii~ão tle 8 de  abril cle 1904 
a 1nglatei.i.a celeu á Franca o cs1al)eleciincrito tle Yarbu- 
tenda. 
O,-ganiza,w-o econo)nicn. -- A Gambia tira o scu  valor da  

posição geograpliica; l'oiiiiatla por uma estreila faxa de  
terreiro nas duas margens do Garnljia, rnonopolisa em seu 
provei10 urna das pri~icipiies vias tle corninunicação e de  
perietração interior da  Africa Occidental. As exportações, 
que se coinpõem de boi.raclia, ameritloim, arroz, iriillio, 
algotlão e madeiras preciosas, são niuito superiores as  
importações, que s e  compõem principalrnente de bebidas 
alcoolicas, assucar e lccicios tie algodão e são quasi todas 
d e  proveniencia ingleza. A situaçáo financeira é florescente: 
os orçamentos accusam todos os annos uin saldo positivo 
e náo ha tlivida publica. 

SERRA-LEOA. - OS negociantes inglezes apparecei'am pela 
primeira vez na Guiné eiri 1554, riias só inuitos uniios 
depois procuiararn ahi fuiiilar esta1)clccimenlos. Nos prin- 
c i p i o ~  do seculo xvirr a Companhia Heal Africana funtlou 
um ei.tabelecinierito no rio Serra-Leoa e outro na ilha de  
Slierbro, mas  abandonou-os em 1728. Quando, passada a 
crise a que tléra logar a proclamação da independencia 
dos Estados-Unidos, a Iriglaterra iniciou um novo movimento 
d e  expansão colonial, foi concedido em 1787 urn territorio 



em Serra-Leoa a uma Companhia particular, que ahi pre- 
tendia reunir e proteger os negros livres. O promotor desta 
empreza foi Granville Sharp, que, auxiliatlo por Srneathnian 
e outros henemerilos e indignado coritra as violencias e os 
massacres, a que o trafico da  escravaiura expuiilia as popu- 
lações do littoral africano, quiz fundar um logar rle refugio 
para os escravos emancipados ;le todo o muritlo, ern que 
Ihcs fosse garanlido um ccrlo bem-flslar., pala por iritcr- 
medio delles diflundir a civilização no continente afrjcailo. 
Assim em 1787 s e  fundou a colonia dc Serra-L&a,-fwiwira 
obra d e  verdadeira colonização dos iriglezes eni Afiica,  
--. 

Foram enviados para a colonia iiesbr, anrio 400 negros 
recolhidos nas ruas de  Londres, vorii 60 brancos, rriuitas 
mulheres d e  ma nota e ainda mais larclc varios inglezes e 
hollandezes. 

Estes irnmigrantes foram quasi anniquilados cm 1789 
pelos indigenas das regices viziiilias, mas Sliaip, Wilber- 
force e outros organizaram logo a Companhia (Ia S~:rra-Leoa 
e fundaram Free Towri. Riri 1807, abolido o trafico, o 
governo iriglez procurou um logar para asylo dos negros 
emancipatlos de todas a s  regiões da  Africa e do mundo 
inteiro e decidiu então assenhorear-se da Serra Leua, substi- 
tituindo-se á Companliia. .IíTiiiiram ern breve a esta coloriia 
negros de varia(1issimas proveniencias, ainda que os escra- 
vos americanos preferissem ir para a Liberia, em que 1120 
estavarri siijeilos a nenhum Eslailo europeu. 

Durante muito tempo a colonia limitou-se cidatle de  
Free-'i'on ri. Só eni 18  17 se  adquiriram territorios dos reis 
de  Sherliro, hluttru, Gumbo e Cassa, que lo~lavia ainda 
ficaram inuito tempo por occupar. Depois de  1861 forarn 
annexadas a ilha tle Slicrbro, o paiz d e  Balani c o paiz de  
Kittam, fica~ido assim a coloniu coiiligua ao Estado de  
Liberia, com quem surgiram logo questões tle fronteiras. 
A colonia ampliara-se portanto urn pouco, mas os inglezes 



não tentaram penetrar muito no interior nem alongar o 
seu dorninio na costa para o norte. 

Em 1882, resolveu-se a questão com a Liberia, não por 
um accordo justo, mas  por um processo violento: uma 
esquadra ingleza fez uma demonstração naval deanle de  
Monrovia e foi cornmunicado ao Presidente da  Republica 
que o rio Manna constituiria tle futuro fronteira entre o seu 
Estado e a Serra-Leba. Por u i i i  lratado ce1el)rado no mesmo 
anno com a Frariga, a Inglatcira perrnilliu a cata installar-se 
no Fouta-Djalloii, conleiitando-se em alargar a fronteira 
interior da  Serra-Leoa a16 a grande Scarcia. Em i 8 8 5  um 
tratado, ratificaclo em 1888, sanccionou o eslaliclcciirienlo 
da  nova fronteira entre a Serra-Leoa e a 1,il~eria. Em 1889 
um novo tralado com a F i - a n ~ a  rccorilieceu o dorninio da  
Inglaterra sobre o Talla e o Soulimaniali coiri I'alaba. 

Tentlo surgitlo dificuldades ria interpretasão deste tratado, 
concluiu se oulro erri 1891, que ainda iião resolvcu as  
tliivictas existentes; foram eritão nomeatlas c.ornmissões cle 
tlcliinitafão, que Iivuiain tle interromper varias vezes os 
seus trabalhos por fd ta  de  conliccirxiento (Ia região. Final- 
mente em 1896, depois durna collisão violeiitn entre inglezes 
e francezes em Warina, um tratado entre as (luas nações 
tlelimitou a s  fioiiteiras (Ias colonias respeclivas. Em 189G, 
tlepois dalgumas lucatas, a Inglaterra conseguiu impbr o seu 
dorninio aos Aletlias, Tiinanis e algumas oulras tribus. 

Orguniza~cio econonaica. - A prosperidade das colonias 
inglezas da Africa Occidental, em que airitla lia pouco a 
actividade dos colonos e ra  em grande parte absorvitla p i l a  
lucla contra as tribus ferozes do interior e contra os arabes 
e pela repressáo do trafico, não tem sido muito IJi-illra~ite. 
Em especial a Scrra-Leôa lucla com condições muilo tlesfa- 
voraveis: o cliina e a sua pequenez. O clima é inloleravel 
para os europeus, quente e hurnido constantemente. Serra- 
Leoa é conliecicla entre os inglezes como o cemiterio dos 



brancos {white mnn's gi.n@e); além do excesso normal da 
mortalidade sobre a natalidade, tia os obitos devidos as 
epidemias de  febre amarella, que victimam metade ou um 
terço dos I~rancos, que não fugii ain a tciiipo. A pouca 
exteiisâo tia coloiiia e a sua fraca populayâo iinperlcrn 
tarnbern uiii grande desenvolvirricrilo tlo beu c~oiiiiiit~ic~io. 
Toddvia a posição da Serra-Leoa na exlreniiilatle occicleiilal 
da  Africa, no seu ponto mais p r o ~ i ~ r i o  tia Airierica clo Sul, 
deveria aumenlar muilo a sua valia. 

O ,estado rudimentar da  agricullura tem obstado ao pro- 
gresso do commerclo; a s  exportações consistem principal- 
mente ein oleo de  palma, amencloiiri, borracha, gomma e 
kola e são inferiores a s  imporlaifies. Mas como a Inglalerra 
tem uma parte rias impoi.laçóes iiiuito superior á que lhe 
compele nah tbuportagóes, ein iiatla 6 all'ectada por es te  
deserliiilibi.io ecoiion~ico, que, tliiaiito a clla, não existe. 
Os iiiglezes iniciaram em 18!)F a coiislruc~5o tlilrn camirilio 
de ferro tlt: penelração, (ir: Icree-'l'uwn a lro~iteira, passaritio 
por Soiigotown, que muito deve coiilribuir 1)ai.a o progresso 
da  coloiiia. 

Politica indigena. - A Inglaterra Lern feito gi andes esfor- 
ços e empregado valiosas sommas para iiislruir os intiigenas 
e d e  facto quasi todos ellee se  converieraril ao prolestaii- 
tismo e muitos são aproveitados como missionarios para 
as outras colonias africanas. A obra realizada pelo governo 
inglez e pelas sociedatles pliilanlropicas é, na verdade, 
grantlioça, mas em compensarão o s  negros são dedicadis- 
simos a Inglalerra e são agentes activos do seu coinmercio. 
Assim a Serra-Leoa tem sobretudo para a Inglaterra valor 
moral e contribue para estender a sua influencia em toda a 
região clo Baixo Niger. 

COSTA DO Ouno. - Em 1552 um inglez Wintlham chegou 
i Costa cio Ouro, donde trouxe uma porção do  precioso 



metal, mas lima nova viagem sua no anno seguinte acabou 
tlesastrosarneiite. Em 1554 seguiu para a Costa do Ouro 
um outro iriglcs John Lok, que traficou com os indigenas 
p n t o  do Cabo das Tres Pontas e de  Elrniiia, trazendo para 
a inelropole urna valiosa c a r r e g a ~ ã o  tlc ouro, marfim e 
pimenta. Towrson foi a Costa do Ouro e m  1555, traficando 
com os indigenas, e voltou Ia no anno imiiiediato, sendo então 
atacado pelos portuguezes; para Ilies resistir, Towrson 
alliou-se com os francezes e, apesar destes o terem aban- 
donado, conseguiii terminar com exilo a sua viagem. 
Towrson voltou uiiitla íi Guiné em 1558, travando então 
combate com os navios fraricezes. Corno se  vè, já  nestes 
tempos remotos era  viva a competencia entre os diversos 
Estados europeus para a euploraçâo r10 lucrativo comrnercio 
da  Guiné, sO nomiiialrnrrile sujeita aos poi.luguezes. 

Em 1562, pela prirnt1ira vez, i1111 inglez, Sir John IIawkins, 
s e  dedicou ao trafico do:: est%ravos entre a Africa Occi- 
dental e a s  colonias americanas. Ein 1588 constituiu a 
Rainha Izabel a primeira coinpanhia africana ingleza, sob 
cuja d i r e c ~ ã o  se fizeram alé 1591 tres viagens a Africa 
Occidental. Quando ern 16G2 se  coiiililiiiri a riova com- 
panhia africana, jii os iiiglezcs tinliaiii urn forte eiri Ana- 
mabo, embryào inicial rio sei] tloiriinio lia Costa do Ouro. 

Em iGG2 os inglezes orcuparam Accra e pouco depois a 
paz de  DrSrla deii-llies Cape Coasl Castle, Secondee e outras 
pragas, que tiriliarri sido loniaclas aos Iiollandezes durante 

. a guerra. Ajas ern l ( i i i7  < l i  Iinllantlezcs reconquistaram todos 
esses fortes, corn excepy;io tlt. Cape Coast Castle. Em 1672 
í'uritlou-se i1 livyul ,l/'riccc C m ~ p a n y ,  que manteve energi- 
canienle a luta com os liollaridezes, fundando varias feitorias 
entre Dixcove o Accra. 

Assim nos principias do seculo xv11r ja os inglezes 
possuiain estabelecimentos em Dixcove, Secondee, Com- 
nierida, Cape Coast Caslle, Fort Royal, Queen Anne's Point, 
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Annishan, Anamabo, Agga, Tarituinquerry, Winnebah, Shi- 
daoe, Accra, Allampo, Quetta, Whydah, Jacquin. Alguns 
destes fortes foram, porem, aban(1oriados em 1740 e algiiris 
ainda novarnentc reocciipados mais tarde. Estes fortes erani 
eonstrucçíies importantes, em que sc! armazenavam os 
escravos tlestinatlos i1 ernbarcarcm e cuja conserva~ão 
exigia avultadas desprzas. Por isso se disculiu longamente 
em Inglaterra se a Cornpariliia Africana tlevia o u  rião Fer 
mantida, ale que em j730 foi substituida pela A/)zcun 
Cowpany of .llerc/~trnts, investitla de privilegias mercantis 
sobre a regiào africana compreliendida entre o ? O 0  tle la- 
titude norte e o 20"le latitude sul. 

Tendo sido clissolvida a Ccmpaiihia em 1807, a colonia 
ficou sob a adiiiiiiisli'açãu tlirecla da Coroa, que a subor- 
dinou em 1821 a de Serra Leoa, restitnirido-lhe porem a 
sua aulonomia em 1842.  Em 1851 a Inglaterra comprou á 
Dinamarca os seus eslabelcciniciitos de For1 Quelta, Accra, 
Nongo, Adda, Augustenborg e Cliristiansboi'g. Em 1866 a 
Gold Coast toriiou a ficar administrativamente dependente 
da Serra-Leoa. 

Em 1868 um tratado com os holldild~ze~ limitou o seu 
clominio a região a oeste do Rio Sucet e em 1871, cedendo- 
llies os direitos que pretendia ter sobre Sumalra, alnglaterra 
obteve delles a entrega dos estabelecimentos d é ~ i x c o v e ,  
Apollonia e a regiáo vizinha, Secondee, Commeoda, Denkera, 
Elmina, Axim, Chama, Bautri e d o  prolectorado sobre os 
dois Wassaws. Assirn a Inglaterra ficou senhora de toda a 
Costa do Ouro. Em 1874 a Gold Coast passou a consti- 
tuir novamente Ü6a colonia da Coroa, independente da 
Serra-Leôa. 

Senhora unica da Costa do Ouro, a Inglaterra tratou de 
alargar os seus dominios para o interior. Os achantis, que 
mantinham as mais cordeaes relações com os hollandezes, 
dcram provas do seu descontentaniento, quando elles ahan- 



clonaram a costa, e inostraram a sua antipathia contra os 
inglezes; estes cnláo vencei.ani-os riurna guerra,  vercla- 
tleiramenle inoilelar como campanha colonial, tomaram e 
rlueimaram Coumassie, impozerarn a siia suzerania ao rei 
dos achantis e arinexaram todos os lerritorios até ii margem 
esquei tla do Prali. Em i886 um tratatlo anglo-alleinâo deli- 
mitoii as possessões respectivas da  Costa do Ouro e d e  
Togo, ficando em poder da  Inglaterra a foz tlo Volta, e 
servindo este rio tle fronteira até Dahka pela altura do 
9 . O  parnllclo. - M 8 9 -  um tralado franco-inglez delimitou 
a s  colouias da  Costa do Marfim e da  Costa do Ouro; a 
froriteira parlia dc Uc\vton, seguia a lagoa de  Teritlo até 
Nougoua e coritinuava ilepois a16 ao !,.O parallelo tle Iiar- 
monia coni os tratatlos celebratlos pelos dois Estatlos com 
os chefes indigcnas. 

KsLa ul t ima expressão do tratado deu logar a duritlas, 
que foram rcl.olvitlas ern i 8!11 por uma nova convenção, 
que mandara traçar a fi.onie$-a, d e  motio que a Sanwi e 
o Indeni6 pertencessem a França e u Ilroussa, o Aowin e 
o Saliu6 a Inglaterra e que  seguisse para o norte a leste 
de Ariiiibilikrou e Bontloukou a16 a \'olla, fi(~aritlo Boiitloiikou 
na zona franceza. Ate 18'31, purlai~to, as potericias euro- 
peias s6 tinham tlividitlo as suas possessões até ao 9.O 
parallelo; a razão disso enconlra-se na ignorancia. completa 
airida nesse tempo, das regiões mais para o Norte, que  s6 
Barlh tinha alravessaclo eiii 1855. Assim, assignadas as 
referidas convenf,ões, os alleiiiáes e os francezes trataram 
de  alargar o seu dominia para alem d o  9.' parallelo; a 
Inglaterra, attendendo talvez ao mau clima da região, ilão 
5~ a.;.;ociou a principio a esse movimeiito. S6 em 1894, 
cedendo as  reclamações dos negociante< do littoral e das 
Camaras de commercib nacionaes, o govcrno inglez enviou 
ao interior uma expedifão, coinmanclatlii por um mulato 
IJergusson, que estabeleceu o protectorado inglez sobre os 



chefes de Sausanné - Mongo, peneirou na capital do Mossi, 
Wa,rrorlogo, e cliegou a Dobo-l)ioiilassou, no extremo do 
reino de Ileml~a, tendo tanibem occupada Salaga. .lá eiitão 
o I / i~~tc , i . l<~~ld  das colonias (Ia Cosla tlo Alarfini, dariold Coast 
e do Togo era baslante conhecido para se poder proceder 
a sua divisáo; o tratado franco-inglez de 1898 prolongou 
para o interior o dominio da Inglaterra, a quem ficaram 
pertencendo o Mampoursi e parte do Gourounsi. 

01-ganizacào econo?nica. - A Costa do Ouro é uma das 
mais ricas colonias da Afiica Occitlental; é a niais povoada, 
possue um solo muito ferlil, tern portos rnagnificos como 
Asirn e Chama, possue o rio Volta como meio de penetração 
c o seu clima, comquanto mau, é merios mortifero e into- 
leravcl que o das colonias vizitilias. A par de riras florestas 
tle inatleiras preciosas, ha nesta coloiiia culturas impor- 
tantes de  fructas c so1)retuclo tle aniendoim ; alem desses 
productos, exportam-se lamheni marfim e oiiro e impor- 
tam-se tabaco, tecidos de algocláo, a~uartleiite, coral, polvora 
e armas tle fogo, constituindo-se assim .o mais intenso 
movimento co~nmercial de todos os das colonias da Africa 
Occidental. Em i 902 foi tambern iniciada a exploração de 
minas de ouro valiosas, para as quaes logo se tratou de cons- 
truir um caminho de ferro. 

NIGERIA MERIDIONAL (LAGOS). -Datam de 1787 os pri- 
meiros estabelecimentos dos inglezes na costa de Lagos. A 
colonia foi, porém, abandonada e s6 em 1845 uns missio- 
narios protestantes se estabeleceram em Badagry, pene- 
trando no interior no anno seguinte. Em 1851 a Inglaterra 
pensou em fundar na ilha de Lagos uma escala para os 
seus navios empregados na repressão do trafico e propoz 
ao seu rei Kosioko a celebração dum tratado, pelo qual 
elle se obrigasse a reprimir a escravatura; a recusa 
desta proposta pelo rei deu logar a intervenqão da Ingla- 



terra, que tomou Lagos, onde installou um rei da sua.con- 
fiança, e obrigou Kosioko a refugiar-sc na região de Palma 
e Leké. 

Logo em 1852 os missionarios ingiezes se estabeleceram 
e m  Lagos. Forain elles poderosameriie auxiliados na sua pro- 
paganda pelos seus iliscipulos da Serra-Leoa, entre os quaes 
se distiriguiu sobrelutlo Crowther, anligo escravo, educado 
e convertido em Serra-Leôa e que esi,ava e m  vesperas de 
ser elevatlo ao episcoparlo, quando preferiu ir pregar a sua 
fe para Al)l~eokoula, seu paiz natal. No mesmo anno de i852 
fuiiclararn-se novas missões ein Ibaclãil e Otta, em 1853 
iiisiallou-se ou1i.a eiii Ijay6 e outra foi creada ainda em 1839 
t 3 i i 4  Ig1ioi.i. Assirri se ia tlifi'undindo, graças aos missionarios, 
a influencia iriglcza tia Nigeria Meritlional, região de tão 
vasto futuro co~iiinei,cial. 

1Sin 1861 o rei d e  Lagos cedeu a Inglaterra essa illia, 
corn totlos os lerritorios, tliieilos e rentlimentos della de- 
~'entlenles, coiiserranilo iotlavia o seu tilulo de rei, rece- 
I)ciitlo Lima peiisão aniiual e potlentlo jiilgar as quest0es 
erili3e intligerias; ao inesmo lerripo Kosioko cedia tambem 
a Inglaterra t1alrna e 1,eke. .i coloiiia, ainda pouco extensa, 
ficou tlepentlenle tlo governador da Costa do 0ui.o. Yo 
emlanlo Crowltier ein .Il~lreokoiila ia civilizantlo os i i i t l i -  

geiias, reprimintlo os seus costurnes barl~aros, alltrnuaritlo a 
sua rudeza, iiistruiiitlo-os e etlucando-os, para o qrie conipoz 
urna grainiiialica, piil)licou um jornal e lratluziii varias obras 
das lilteriiiuras europeias; em 1861 Cro\\rlher, 3. frente 
tluin cxcrcito por elle pi.cparado, venceu o rei tlo I)alioiricy, 
(111,: aI.acitra hi)i~cokolila, irifliiigirido Iiiu iirna tieri.ota sa.11- 
grciil;i. Ao latlo do clirislianis!iio, proslbcrava o c~orrirritzrc70 
nesta regi&), ontle se vievaiil fixar iicgociiinles eurnpeiis e 
cujos irliligerias lraficavtiiii (:orii os coiiiinercianles tla costa; 
as inisi'Ucs abiirirlavani tio piiiz (10s ';iigos: ein lkitlga fiin- 
dou-se uiria, outras ern Icliagga, I\\-ayh, Okiadan, e os 



inglezes pensavam já em alargar por esic meio a sua 
acção até ao niedio Niger. M e s  em breve as guerras intes- 
tinas e as luctas corn o Dahomey causaram a destruição 
dessas missões: os dahomeyanos destruiram em 1862 a tle 
Ichagga e os ibadans arrasaram os d e  Awayé e . t le  Ijayí,, 
esta ultima importantissima. 

I<rn 1863 os inglezes somriam indirectamente um revez 
pelo ?stal~elecimento r10 protectorado fraricei. sobre Porlo- 
Novo, que,  elles tinliaiii preicriclido sujeitar; virigararii-se, 
tlisputaritlo aos criis rime:: a posse de  Appa, Kolonoii e 
cla praia tle Porlo->ovo. Mais prejudicial para os inglezes 
foi, porCm, no mesmo arino, a expulsão de  CroWtfer (Ia sua 
rnissáo; os seus succcssores, longe de servirem, desacre- 
tlitai.arn a iritluencia .ingleza, conio succedeu com Trickle 
erri Okiadan, que qoiz levar os iritligenas a pedii.crri a siia 
a n n e s a ~ ã o  á colonia ingleza, o que'provocou uma reaccão 
entre elles, a sua expulsão e a pi.ohilii$o a lodos os I~raricos 
tle peiietiareni no paiz. toda vi;^ a Iriylaterra (:oiisei.\.a\.ii a 
sua ~rel~oriilcraricia,' Fracas a o  cs(:i.lailo tlisciplinado por 
í;iowtlier c a irnmigraráo tle iiiiiilos iiCgi'os tlu Serr;i-I.ei)a. 
Mas em 1867 e s l i ~  iiiissáo foi lurril~crn atacada e saqiieatla 
pelos indigena.2, que triicitlai-arn os missionarios expul- 
saram totlos os europeus. 

13111 18s 8 Lagos foi. organizado corno coloriia (Ia Coi%a, 
irideperidente dt: qualqiier outra possessáo. Por iiin tralatlo 
cclebrado em 1880, a 1nglatei.i.a recoii1icr:eu os dii,eitos tla 
França sobre Appa e Kotonou e fez recoiiliccer o seu tluiiiiiiio 
sohibe o p;iiz tlc I>okrah; tle facto, porém, o scii tlorniiiio 
liinitoii-se ao lilloral. iião se alorigantlo para o iiiic~i.ior, 
cuia conquisla, curno vimos, $<i Iiavia sido lciilutla por 
iriterriledio tlos inissioiiarios. alas tlcsdc a cclel)ra~,ão tlesle 
tratado a 1riglateri.a t rala tle occ,iil);li rapitlanieiile o I l i ~ b ~ ~ i . -  
laqzd; eiii 18'32 o y i~~er i i a r lo i  Cui.ler sutjeila ao protccloinatlo 
iriglez os 1~;~i;itIo.- {li: Addo, Igbcssa e Ilaro e celebra com 



os Jébous um tratado, pelo qual elles s e  obrigam a permitlir 
a passagem dos exploradores e commerciantes de Lagos ao 
Niger medio e ao Sudao. No aiino immediato o mesmo 
governador celebrou tratados de  protectorado com os 
egbas, com o rei de  Yorouba, com os horins e os iba- 
dans. 

Alargára-se assim consitieralvelmenle a colonia ingleza, 
que  já ein 1894 se  estendia destle a cosla até ao Borgou 
c ao Garido. Em 1895 os inglezes apoderaram-se pela força 
d o  reino de  Denin, ciijo soberano riáo quizera abrir o seu 
paiz ao comrnercio europeu. Uniram-se assim a colonia de  
Lagos e os terrilorios tla anliga Companhia do Niger, cuja 
juiicsão a França recorilieceii ofiicialinente por um trai.atlo 
de  1898. No principio de  19P6 a designação d e  Lagos foi 
substituida pelo nome de  Nigeria Meridional. 

O ~ y ~ c ? ~ i z a ~ Ü o  economicn.-A colonia da Nigetia Meridional 
6 sobrelucio valiosa pela densidade e pelo caracler da  sua  
popiilação, pacifica, Ical, docil e sincera, muito liospitalcira 
e corn urna grande unidade tle rasa, tle lirigua, d e  costumes 
e tle organizasão ~)olii,ica; os riagos reuriem-se crn impor- 
taiiles povoayfies, sciiilo liqje Ab1)eokoula a maior capital 
indígena (Ia Af'rica Occ.iileiilal, e ,  ulérn de  agricultores Iiabeis, 
sáo escellcrilea arliliccs, viveiitlo por vezes eiri I)ellas casas 
artisticarileiite ornameiil;ltlas. O solo é fertil, protluzindo 
especialmente o millio, a maiiilioca, a Iiatala doce, o amen- 
doim, fructas e varias oiilias Icguniiiiosai. i\ S i ~ e r i a ,  rio 
t:riteiider cle Rouire, será rio t'ul.uro o priiicipal nicrcatlo tlc 
ab;isteciniciilo tla Europa cri1 generos coloriiaes. 

O comineicio iIc Lagos tcni aumentaclo serriprc: e 6 já 
iriiiilo imporlarile, consistirido as exporlag..ões priricipalrnenle 
ein oleo tle palma, senientes tle palma e l)orraclia, ruja 
exploi,afão só lia pouco foi iiiiciaila. Os irigl(?ztls c.oiisl.ruiram 
nesla coloiiia uma in~porlaiilc liiilia k r r e a  ein tliretbi;io ao 
Niger de Lagos a Ibadan. 



NIGERIA S E P T E N ~ I O N A L .  -OS negociantes outr'ora esta- 
belecidos nas costas do Golpho da  Guine s6 se  preoccupavarn 
com o commercio, não penetrando nunca no interior; por 
isso ate ao fim do seciilo xvirr apenas se  eahia que existia 
na Africa Occidental u m  grantlc rio, o Niyri., riias discutia-se 
se  t l e sagua~a  no Congo, tio lago l'clitirl ou iio Xilo. Cerca 
tle 1780, poisíim, desenvolveu-se na Europa iiina forre cor- 
renle tle pictlade pelos escravos, rlun originou ern Loriilres 
a creacâo eni 1788 tla celel)re Associação Africana. IJrii 
tlos primeiros, que Ilie olferereu os seris serviços, foi um 
escbossez, Muiigo-Park, que, e i i~ ia t lo  em 1795 a Afiica 
Occitlcntal, alcançou Segou e viu tlearile dc si as aguas 
caudalosas do Siger. 

O eiithusiasino causatlo por esia descoberta foi enorme 
e orgaiiizou-st? logo urna c?sl)ctliyâo iiii(,oit;iritc, sol, o com - 
inaritlo tlc ,\liiiigo-l'ark, (~ i io  ~)ai'tiii ciri I HOTI, !:ui)iii a (;arribia, 
a l ca r i~o~ i  Uaiiiiii;ikoii o Seyoii, loi.ii;irirlo ;I vCi. o Niger; a s  
privasões sofTi.itlas est~:i~iiiiii;lraiii (luasi lotl;i a cspedisão e 
o seu clicfe, laiiyantlo-se nurna jangada, enlrcgou-<c á cor- 
rente rlo rio e riáo lornoii mais a ser vislo. Mas, aperias 
termiiiaclas as guerras napoleonicas, i1 Iii~liiierrn lratou de  
eiiviai no\riis cxpetliçõer $ regiao rlo Nigei.. li111 i 8 17 Patltlie 
pei.cori.eu riovarnciitc o itiiierai,io tlc Aliirigo-Parli. IZrn 1812 
J,aing, partindo tla Carribia, alliiigia Toiiil)oiir'ioii e Clappcr- 
loii, Outlney t3 L)i:riliaiii, ali~avessaiitlo o Saliai.a, peiielruvalii. 
iio Siidão Ccrilral. Nui i i i t  segiinda viageni Clapperlon allirigiu 
as c;liiii:t~iat; de Roi~ssii. oiiilc se tlesl)c:tlacirii ;i janyatla 
(11. Aluiigo I'ai4, o rliit! S I )  t:riliío so soiil~c. 

(:lappei.l.oii, porOiri, iiiorreu rio Soholo C foi o scii criaclo 
Ricardo Landei. qiiein tlescolii.iu a íRz do  rio. Eiri 1833 o 
tenente .4lleii exploroii o rio 1)érioué. Em 1537 algiiiis 
iiiglezes estiibelecciaiii sc tia cosla ao sul tla foz do Nigcr, 
fuiir1;iiitlo alii fei1i)iias e uiiia rriissiío, mae o govcrrici inglez 
tai'clou inuito ern estenikr a sua prelecção official, reclamada 



com insistencia, sobre essa costa dos Camarões, o que deu 
azo rnais tarde a que a Allemanha nella se  installasse. fi 
este o graiide defeito do mothodo colonial prudente e habil, 
ordinariamente seguido pela Inglalerra. 

Cornprelientlendo a graride iinportancia dessas duas gran- 
diosas vias fluviaes, o Niger c o Berioub, o governo inglez 
eriviou eni 18 i l urna grande missão, tlirigitla pelo almirante 
Trotter, iriciirnbida de  estudar os recurso3 do paiz e os 
meios colitluceiiles a melhorarein ontlicão dos seus habi- 
laiiles; a i~ri';são fi~ritlou 111ila f'e ria no confluenle do 
Niger c tlo Ceiioii6 e oiilra ein Kgga. tn 1850 1,ord Palmer- 
atori orgaiiizou urnil expetlisào, que.  sob o cornmantlo de  
Ricliartlsori, O ~ e r \ v e g  c Rariii, pai l i i i  íle Tripoli e peneirou 
iio Sutlào. tlescobriiitlo o Ayr; eiii 18:,1 os mesmos cxplor;i- 
tlores peicorreraiii o Ilornoii, a i.cgiáo i10 lago Tcliatl o- 

teri.iloi.ios ao qul (. ,i 5utl-oesle tlo lago. l'eiiilo pci,tlido 1 1 -  

wiis dois roinpaiilieiros, Barlli cxploioii sOsirilio a rrpiCiv 
enlre o Sohoto e Uainiiiahoii, pararitlo iloiiioradamente em 
'i'ornhouclou e ein Koiiha. lliii.111 morreii pouco depois, rnnk 
as suas fadigas ha\7iam aberlo aus europeus o Sudão Ceiilral 
e ern breve os ncgociarites iriglezes fundaram a West Afi'ican 
Conzpc~ny, depois furiditla corn oulras ria Nutio~aal Africnn 
C o ~ ~ ~ p c r ? z y ,  que mulliplicarani as feitor i , ib nas margens tlo 
Niger e tlo 1)crioiié alU iniiito para o iriierioi.. 

Etn 1880, portni, urna socictlatlc frariceza eslabeleceii 
taml)crn feitorias iiestas regióea, mas a Nutiona1 Co?npan?/ 
c.oii\i~qiiiu arruiiiar r.apidarnenle por uma guerra de  larifas 
a \lia rival, inal apoiatla pelo respeclivo governo. Ern 1882 
fiiiitlavn-sc: iiiria nova Coinpariliia iiigleza mais poderosa. 
O.; iiip1r~c.i ,ia viain enláo qiie ( ' I ~ L  rirccessario occupar 
effectivaincnte as repióes (Ia Nigeriii, mais i,ica.: c saliihres 
do que a cosla. e inecoiilieciaiii a iiecc~~sitlatle (Ir ioiiiaiem 
iiiiia parte itiais a c l i ~ a  ri ; i  Iiicla geral rle anil) igó~s,  que 
lançava entao .;obre o conlirierite africano a aclividatle 
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vivissima da  França. da  Allemanha, da  Ilalia, da  Belgica e 
de Portugal. Em 1884 a Companhia ingleza comprou todos 
os estabelecimentos da  Cornpaiiliia franceza da Nigeria e ,  
fundirido-se com a sociedatle franceza, formou cnlão a Royal 
Sicle~. Compa~zy. Eala aumerilou logo o seu capital e tratou 
de ixalizar um vaslo programrna eeonornico e politico, 
sub~netterido á sua autoridaclc todo o Sokoto e o Bornou, 
Estados musulmanos muito poderosos, que dorniriavam as 
populações negras vizinlias. 

A Coinpaiiliiz tratou 1)rirneii.o tlc adquirir torlos os lerri- 
lorios tli?stle ;i Ioz tlo i;ixtbr ale 1,okoilja. Ern 1885 impoz o 
proteclora(lo iiiglez ao Suupé, coriipi.ou ao rei do Gando a 
propt je t lad~ (Ias duas inaryens ilo Kizer destle o Noiip6 
a16 Iloiibsa I ,  Say; todas eslas adquiei!;i,es I'oiam sanccio- 
nadas seiii opposiçáo pelo Congresso tle Uerlim. No mesmo 
anno a :\llemanlia estabeleceu-se nos Cariiarões e um tratado 
~ c i u  lixar a fioriteira erilre esta colonia e a da  Nigeria; a 
lirilia rlc rlivisâo partia da foz do Rio tl'El-Rei, seguia a sua 
rri;irgerri tlii.eila alé a nasccrile e tlepois conlinuava pela 
inai.gein esrliierda do Rio Vcllio-Calal~ar até ao logar dumas 
cataractas. I?rn 188G o goverrio inglez tlecidiii api.oueitar-se 
da  o l ~ r a  realizada pelos seus subditos e concedeu uma 
carta regia a Bvilisll Roga1 1Vz'yer Colnpa~zy, confc:i.intlo-llie 
arnplos poderes numa zona d e  48 kilomctros rias (luas 
inargciis tlo Niger e do Benciul! e nas tleri~ais i.egiC,es que 
viesse a atlrliiirir; a Coinpaiilii;i potlia i.ccriitai- li,opas, 
ciiiiliar irioctla, leyislai. coni a approv;isão do ';til)-çcci~c-'lario 
d'Estado, exercer a jusliga, fazer a policia c la i i~ ; i i  iiiiposlos. 
:\ Cornpaiiliia liiilia na sua frenle ao norte e ao ocsle ~ a r i o s  
terri~orios sein tloiio tlo qiie s e  podia apoderar; a.qsirn, de  
1884 a 1886, 300 Ii.alados forarii coiicluidos co~ii  o rei de  
Sokojo e os seus vassalos, coriceden(lo i Compaiiliia iliieitos 
soberanos sobre os  respeciivos territorios. Em 1886 um 
novo tralado prolongou alé perlo de Yola a fronteira enlre 



a Wigcria e os Carnaròeç; s6 niuito mais tarde se fixou 
delinitivamente o referido ponto junto de  Yola e em 1906 
prolongou-se a fronteira at6 35' a leste d o  meridiano d e  
Kouka, rio margem sul do lago Tcliatl. 

I)esenvolceiiclo uma actividade admiravel, a Companhia 
ingleza ia assim alargando o clomiiiio do seti paiz solire 
as bacias do Kiger e d o  I)eiioiié, o Borgou e o Sokolo. Mas 
as suas restricgòes cm inaleria commercial, lenclenles a 
garantir-llie iirn vertladeiro moriopolio, provocaram em 
breve rcclamiq:òes iridigiiatlas dos commei.ciantes crn Afisica 
e ein In;;.lalerrii; por isso cin 1889 o Bt~iioiié e o baixo Nigcr 
passou tlo sei1 cloiiiiriio p1ii.a o tln A/'~,icicpri .is.socirrliolz, eriláo 
coiisliliiitla. Em 1890 a Iiiglateri-a ti.aloii tle delimitar as 
suas possess6es e as da  Franca, altribiiintlo a eslh as 
regiões ao Norte diiina liiiha tle Say iio fiiger ao Norte de  
Koiika so l~ re  o 'i'chacl, ficando, porém, sob o domiiiio inglcz 
totlo o reino de  Sokolo. 

Ein 1893 foi concluido com o rnesmo fim um novo. tra- 
tado cri1i.e a 1nglatc.i.ra e a Fraiiça e c111 1808 airida outro 
alterou a froiileira entre os tlorninios i~rspc:t~tivos, fazenclo-a 
partir tlum ponto a 37 kilomclros ao Norte tle Ilo e seguir 
o curso do 1)ellul Mauri alé entroncar com urna circiirnfe- 
rericia traçatla com cem rnillias de raio, teritlo por ccntro 
a cidade tlc Sokoto; para oesle a fronlci1.a descia atrarez 
do, Borgou até ao 9 . O  parallelo-norte, ficando a Iriglalerra 
scritioi.a tia metade oriental do Horgou c coricscclentlo á 
1:raiiça iluraiile lririla annos a posse cle (luas feilorias na 
foz (10 iiiger e e m  Leaba. No mesino anno, allentlendo as 
guerras provocarias pela Cornpanliia, as rcstricçòes por 

'ella impos1u.i; ao cornmetcio dos parliciilares e aos actos 
pouco arnigaveis por ella pralicados paix com oiitros Hs- 
taclos eiiropniis, o Estatlo inglez sul~sliliiiii-se a Compariliia 
ria ai l ini~iistra~ão da  Nigeria, que foi di\.iilirla em Nigeria 
Meridional e Scptentrional. Ern 1905 urna nova conveng,ão 



anglo-franceza transferiu mais para o sul a linha fronteira 
das possessões da  França, permittindo assim a esta poder 
abastecer os seus postos na região do Tchad seni para isso 
ter  d e  atravessar o territorio inglez. 

As fronteiras da  Nigeria ainda Iioje, porém, não estão 
fixadas com absoluto rigor. A sua deteriniiiagc50 torna-se 
muito dilficil pelo iniperfeilo coiilieciinerilo da  regiao e tla 
verdadeira extensão dos Estatlos iiidigenas, pclo facto 
tle.;tes tomarem por vezes compromissos eguaes com dois 
Estados europeus tlifrerentes e pela rivalidade (Ias potencias 
e tlos seus delegatlos. 

O ~ ~ l c l n i z t r p i u  e C l J I L 0 ~ ) l l L ' ~ l .  - i.icliic~a da Nigeria vem 
(10s seus graiides rios, o Niger e o Beriou6, que pei.rniltem 
uma facil penelraçáo no interior e cu.ja regularitlatle d e  
i r r iga~ões  fertilisa as terras viziiilias. Uma parte (Ia popu- 
l a ~ ã o ,  os Foull~Bz, tltb(licaiii se piiricipalmeiile a pastoi,icia, 
mas a': Ilaoiissas, que coristiluerii a sua grande maioria, 
são opcraiios Iiabeis, apiupatlos em corporações como as da  
edade-media e muito tral)alliadores. Ha numerosas cidades 
muito povoadas, eni cujaa proxirriitlatles sc  obst.rva um in- 
tenso inoviinenlo cori~o ern redor tlas capilaes eiiropeias. 

N i i  Nigeiia ha ricas e abu i i~ l~ r r i l~s  floresta$. (1xportacões 
corripòciri-sc prir~cipalii-icnt c rle iriai~fim, l)oi.rac.iia, algodão, 
cereaes, fi.i~cla.;. iiianleiqa e Iniiiaras. O corriiiiei.cio B 
importante e dui'arile muito tclrnpo pioporcioiioii á Compa- 
riliia do  Niger aviilla(los lucros. Einlim o Suciâo ceritral é 
o paiz mais rico p i~\oa( lo  tle toda ;i Africa. 

A S C E N Ç ~ ~ O .  -Em 1815, quari(lo Napoleão foi deportatlo 
para a illia viziiilia tlc Sarita Ilcleiia, a Inglaterra corno 
meclidii tle precauçao contra qualquer teritaliva d e  fuga do 
glorioso vencirio, coiistruiu uni forte e installou uma guar- 
nição ria ilha (Ia Asceiiçào. Ijepois este 'estabelecimento foi 
consei'vatlo como estarão caivoeiiit. 



A ilha não tem uma população superior a 500 habilantes, 
.em grande parte militares, marinheiros u Sunccionarios. A 
colonia não exporta quasi nada e imporla apenas genciw 
aliinenlicios e objectos para o consumo pessoal dos seus 
liabilariles. 

SAKTA HELENA. - A  ilha de Santa Ileieria constituiu 
outr'ora uma escala importante no caminho maritimo para 
a Iritlia. Por isso em 1661 a Companhia ingleza das Inclia~ 
lornou-a aos Iiollandezes e conseguili lirmar nella o seu 
ilominio, depois de varios combates com os antigos senlio- 

, res. Durarite o seculo xvrrr foi esla ilha o posto principal 
de escala para os navios, que segiiiarn para o Orienlc, iii,is 
pertleu a sua impoi.tancia depois da tomada do Calio pc~los 
iriglezes. 

Esta ilha sO deve verdadeiranierile a sua celebridade ao 
captiveiro do imperador Napoleào. 1)urarile a guerra do 
Trarisvaal lambem para ella foram enviados muitos prisio- 
iieiros boers. 

Santa Helena não tcm Iioje grande valor, pois raros são 
os navios que riella fazem exrnla, depois da abertura do 
canal de Suez. I?, porém, um deposito de carvão da ma- 
rinha irigleza e foi cuiclatlosameute fortificada. As suas 
ex$orlações são quasi nulias e as importações, sete vezes 
maiores, resullarn uriicamente do consumo dos funcciona- 
rios estabelecidos na ilha. As despezas publicas excedem 
tamberri rriuito as receitas., 

ILIIAS TRISTÃO DA CUNHA.-AS mesmas razões, que 
delerminarani a Inglaterra a occupar a ilha d'tlscensão, a 
levaram a estabelecer na mesma epocha o seu dominio 
sobre este archipelago. Depois da morte de Napoleão o 
governo inglez decidiu abandonar estas ilhas sem valor 
algum, transporlando para o Cabo os habítantes, que o 



tlesejassem. Sessenta dentre elles quizeram, porém, ficar 
iiestas illias desertas, isolados pelo Oceano (10 resto do 
mundo. 

WAI~FISII RAY. -Em 1793 urna expedicão marilima, 
vinda do Cabo, tomou as Ilhas da I)ossessão, Angra Pequena 
e Walíish Bay. Os inglezes nunca trataram, ,porém, de 
occupar esta região, até que em 1878, atlraliidos pelo alto 
valor estrategico da l)aliia, tomaram oficialmente posse 
tlella e duma pequena extensão de terra em redor. S6 em 
1884 é que esle estabelecimento se tornou dependente da 
colonia do Caho. Hsla colonia limita-se a umbdeserto de 
areia, habitado por um pequeno numero de hottentolcs 
inisei-aveis, pelos funccionarios e por dois ou tres commer- 
ciantes, que negoceiam com o interior. 

Em 1866 o governo inglez tambem declarou dependen- 
cias da colonia do Cabo algumas pequenas ilhas entre 
Walfisli Bay e a foz do Orange, das quaes a principal é. 
1chaboe.- Eslas ilhas s6 são habitadas por um pequeno 
numero de empregados do governo, que recolhem o guano 
e o veildem aos cultivadores das colonias vizinhas. 

CABO DA BOA ESPERANÇA. - A colonia hollandeza do Cabo 
da Boa Esperança foi tomada pelos inglezes em 1 7 9 á  De 
lia muito estes cubiçavam esse estabelecimento, que tinha 
enorme importancia para uma nação senhora dum vasto 
imperio no Oriente, e nessa data a guerra contra a França 
e a revolta interna dos colonos contra os seus novos func- 
cionarios franceaes forneceram a Inglaterra o pretexto para 
intervir. Sabemos ja que no fim do seculo xvrr~ a colonia 
do Cabo era pobre e estava pouco desenvolvida, o qúe 
era devido em grande parte aos erros da Companhia hol- 
landeza das Indias. A colonia era pouco extensa e de fraco 
rendimento, mas já nella todavia se linha desenrolvido 



um poiico a agricultura e a creação do gado e ja  tinham 
sitio eriviarlas ao interior algumas expedições. 

Em 1802, pela paz d'Airiiens foi esta colonia restituida a 
Ilollantla. inas a Inglaterra e m  breve s e  achou de  novo 
em lucta coni a França e a Hollantla, enviando em 1806 
ao Cabo uina esquadra, que alii implantou o seu dominio. 
Inicialmente a Inglalerra pensai-a apenas em fundar no 
Cabo uma eslafão naval e,  na verdade, o isolamento ante- 
rior dessa colonia, a siia distancia t l(!  qualquer outra pos- 
sessáo europeia, a vizinhança d e  tribus ferozes e a ausencia 
tle iiifluencia iiacional rio paiz e na sua população, em que 
sb os cal~liiiistas francezes constiluiam um elemerito mais 
esclareciclo, loiriavain muito dilficil a sua colonização. Alas 
depois de  180íi os inglezes não se coiitenlaraiii corri o seu 
modesto plano inicial, apesar d e  todos os obstaculos qrre 
se  llies deparavairi; viram no Cabo uma base para a peiic- 
Iraião tlos reinos iricligenas vizinhos e p-rnetlila~arn fundar 
ahi lima vasla colonia. E logo e m  181 1 os inglezes se  
envolverani iiiima guerra com os temiveis cafres. 

SU em 1815, porérn, a troco duma indemnização a 1101- 
landa de  6 milhùes de  libras, foi reconhecida a legilimidade 
da  conquista do Cabo pelos' inglezes. Limitava então a co- 
lonia unia liiilia irregular do Rio Buffalo ao Iiio Great Fish; 
a população, pouco numemsa e em parte composta de es- 
cravos, fixara-se sb nas vizinhau~as $o liltoral. Já anles d e  
1815 os inglezes tinham tratado de promover uma larga 
emigraç%o dos seus nacionaes, mas a empreza não e ra  
muito sympalliica para estes. Mas no mesmo anno, indigna- 
dos pela suppressão do trafico e pela bondade com que os 
inglezes tratavam os cafres, inimigos tradicionaes e odiados 
dos colonos hoers, estes revoltaram-se contra os seus novos 
suzeranos. Os boers praticavam as  maiores violencias con- 
tra os cafres, cu,jo exterrniriio julgavam indispensav'el, 
apesar dos esforço:: em contrario da  administração ingleza; 



assim se  concitavam o odio dos intligenas contra os brancos 
em geral e o tlos boers, que já comecavam a refugiar-se 
para o interior, coiilra os inglezes. 

Em 1818-1819, tlepois duma iiova guerra, os inglezes 
expulsaram os cafres rlo sei] territorio, onde fundaram 
um novo eslabelecimento de  europeus. 

A çuppressão ila escravidão em 1834 provocou o exodo, 
para o norte da  colonia, dos boers, que abandonaram então 
quasi complelamente a colonia do Cabo, indo fundar novos 
eslabelecimentos, designadamente os estados do Transvaal 
e do Orange. 

Em _1835_. houve d e  novo uma grande guerra com os 
cafrrs, com a qual soffreu a propria cidade do CalSo, e, 
findas as hostilidades, foi creada a Proviricia Oriental, tendo 
por capital Port Elizabeth. Alem tla annexação da Cafraria, 
nenliuma outra se  fizera, porbrri, niais, cnnlinuarido o domi- 
nio inglez limilado á cosla meridional; em 1840 ainda a 
coloriia do Cabo e ra  apenas uma estação coiiiinercial do 
caminho para a Iiiclia, com utn lri~itorla~itl poutbo extenso 
em exploração. E nem inesmo em toda a costa o dominio 
inglez estava solidarneiiie iinplantaclo; assim de  1846 a i848  

____I Iiouve uma nora  guerra coin os cafres. 
Ein 1849 o governo inglez qiiiz transferir a deportação 

penal da  Australia para o Cabo, mas, á callegada do primeiro 
navio com condemnados, os colonos revollaram-se, pegaram 
em armas e impediram o desembarque. De 1850 a 1853 
teve logar a ultima guerra conlra os cafres, que  ou inglezes 
só com grande dificuldade e á custa de enormes perdas 
conseguiram vencer. De facto sO e m  1865 foi definitiva- 
mente annexada e organizada a Cafraria. 

A partir d e  1868 começa a surgir entre os inglezes a 
ambição de  occupar todo o hinte~land da siia colonia sul- 
africana, fixando-lhe como fronteira septentrional o rio 
Zambeze. Kesse mesmo anno foi annexado o Basutoland. 



Em 1870 a descobei~ta tle rninas de  cliamantes, que tiavia 
sido fsita na realiclade em 1867, mas só então se  publicara, 
dekxminou urria grande ernigiay,ão para os territorios das 
minas, siluatlas na regiào da repul~lica ( 1 ~  Orarige; as 
graves desortlcns, qué s e  deram Iiesscs lcri~itorios, forne- 
ceram ensejo a iritervcng.ào do goveriio iiiglez, que os orga- 
nisou em coloriia separada, com o ~ioiiie (le Griqualand 
Occidental. Assim e m  1875 todd a região alé ao rio e ao 
Estado de  Orange eslava sob o do~iiiiiio inglez. 

Eiii 1877 o Griqualantl Occidental foi int.orporado na 
coloiiiu do Cal)o. A colonia, tlisporido ja dum goveriio aulo- 
norno, p r o - p e i a ~ a  brilliaii'leiiiciite e era grande o bem-estar 
rlos scus ja nuinerosoa c.oluiios. 1:iii 1877, porem, os çafres 
Ioiil;irCiin reatlquirir o.; > ( , \ i .  aiiligos tcrriloiios t~xpiilsando 
os fiiigoes, que  os iiiglezcs iicl1e.s Iia~iaiii cstal)cleci(lo; 
esles protegeram os referitlos iiitligena.; e conseguiram 
repellir os cafres com o .icnii auiilio. A s  vcx:l$ões soffridas 
dos oficiaes ioglezes iriil)t~llii~aiii os c=~frer iiovainerilc a 
guerra cin 1878; uri1 i,oiiiboio iriglez escullaclo por 600 
homens foi apprcheridido e m  Isantllana pelos cal'ies, que 
trucidaram lodos os soldatlos, mas novos reforços foram 
promptamente enviados corilra elles e,  depois tle varias 
derrolas, u seu chefe Cetewajo caliiu em poder dos inglezes, 
que o deporlararn. Em 1880 relrenlou a guerra com os 
boers clo Transwal, que, como vererrios, ficaram viclo- 
riosus. 1 

Depois tlesla guerra os inglezes, confiando pouco na fide- 
lidade dos iricligenas, eiigiram dos basutos, seus anligos 
alliados e pobo rclali~airieiile civili~dtlo, u ciiliega (Ias 
suas armas, ao que elles iiáo accetlcia[rl. Fui eriláo eriviada 
contra elles urna expctligio de  10:0L10 liorneris, rnas os 
infligenas evilararn o cornbate e tlel)ui\ tlalguns mezes de  
carnpaiitia as doeiiças anniquilararn ;L eupcclifáo, que tirilia 
c.u,Lcitlo urila sornnia clevaclissiina. Por firn i i i i i  l i.alatlo, celc- 
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brado em 1881, permittiu aos basutos conservarem as  suas 
.a rmas .  Em 188.3, tendo a Colnnia do Cabo desistido dos 
seus direitos sobre o Basutolaiitl, passou.este a constituir 
uma colonia separada. No rriosino aririo Cetewayo foi reins- 
t.allatlo ciri parte dos scus atiiiyos tloriiiiiios, mas os chefcs 
intligctnas, que iiu parlc i.tb~tiiiiI(! liaviam sido estal~elecidos, 
uiiii,ain-sv ctoiilra elle e ol)i.igai-ain-o a refugiar-se no Natal, 
oride moi,i,cu c:rn i 88 1. 1)or este tcinpo os alleiriães liriliam-se 
eslabelc(~itlo larnl~eni na Aí'ricil Auslhal e a ameaça da  siia 
coricoi.~ eiicia levou os iiiglezos a aprcssarern a ampliação 
dos seus tloiiiinios, occiipaiido-se então, corno veremos, o 
Becliuaiialarid, parle tlo qilal foi em 1895 incorporada na 
colonia do Caljo. 

Pelo estudo das oulias colonias iiigleeas na Africa Austral 
s e  complelará o conhecimento (Ia historia rla colonia tlo 
Cabo. 

A cnzig?.a$ùo. -Sob o, domiriio Iiollandez, os cri i igranl~s 
eram altraliidos para a coloiiia do Caho pela cboiic~essâo 
graluila d e  vastas exteiisfies tle (erras,  por elles livrerneri1.e 
escolliidas nos logares aiiitla iiãù occupados. Logo em 181 4 
o governo inglez quiz alargar a einigração dos seus nacio- 
naes para o Cabo, já para coiili~al~alariçar a influencia do 
elerneiito liollaiidcz, já 1,iii.a rr.l)('llir os cafrcs ir~submissci!: ; 
em i 81 4 ,  portarilo, fizei.ani-se subsc,ripffies p;li,a lii~ciniovcr 
esla emigração e dirigirain-se para o Caljv alguiis anligos 
soldados, arliíices e lavratlores. Tot la~ia  os erriigriiiit«s 
forarn potico numerosos, porqur: a picpoiideraiicia tlos 

~,oei.s, i i  falta d e  prospericiacie appareiito, as i~icilrsões 
conslantes dos caí'res, a ausenciu tle cliicitos polilicos c o 
mau regimeri tlas terras toriiavan-i o Cul)o pouco atli.alii~iilc, 
preferitido-llie toilos o Canadá o11 a Ailsli~alia. 1)c:liois t l i i  

guerra tle 1818 o governo inglez Iraloli ilc inslallai novos 
colonos na Cafraria, creando para esse fim um fundo de  
50:ooo l i l~ias.  Perto de 90:000 pessoas, entre as yuaeç foi 



feita uma escolha, acceitaram as propostas do governo e 
partiram para a Africa do Sul. 

Com estes emigrantes, quasi totlos arlirices e alguns 
burguezes alraslacios, aprendizes oii creatlos, foi fundada 
e m  1820 uma colonia em hlgoa nay, perlo de  Port Eliza- 
beth.' Aos emigranles foram pagas as despczas d e  trans- 
porle, for3mzlties-conmdidaç lcrras, S I  dluitamenle nessa 
fertil região e o governo proveu ao seu sustento durante 
os primeiros inezi.s, a16 a terra poder produzir. Alguns 
emigranles foram tarnl)ern para o Cabo a sua custa, rece- 
bendo por isso maioi.cs concessóes de  tcrreiios. Os emi- 
grantes luctararn a principio com grandes difficuldades e 
muitos sahiram para outros pontos da  colonia, mas datam 
desta epoclia o progresso (Ias florescentes cidades d e  Gra- 
liainstown e Port Elizabeth e o sensível aumento do ele- 
nierito inglez na popiilação da colonia. 

Em 1838 o governador Sir George Grey contractou com 
unia casa tle Ilariil~iirgo a expedição cle 4:000 emigrantes 
allemáes para o Cabo; procurava-se assim compensar a 
deficiencia tla emigração ingleza. Mas, apezar da actividade 
rle dois commissarios iiicumbidos tle fomerilarem esta emi- 
gração, apesar dos elevados subsidios e do auxilio dados 
pelo governo inglez, apenas 2:000 inglezes, em media, 
emigravam annualrnenle para o Cabo. Depois da  guerra da  
Crirrieiu, tratou-se cle errviar os soltlados da  legião germa- 
nica, licenciada erilgo, na ideia cle que elles pocleriam cul- 
tivar a terra e ao rnchmo tenipo co~ i i l~a le r  os cafres; a 
estes emigrantes tizeram-se a s  seguiriles valiosas conces- 
sões: transporte gratuilo para ellcs e suas familias, ração ali- 
mentar dura:ile um aiirio, soldo por 11.(~s anilos, emprestimos 
de  dir1heii.o e uterisilios, coricessóes tle terras para casas 
e jardins, direitos tle compascuo, isenção de  impostos por 
sete annos, ctc. Aluitos acceilai um estas propostas, mas  
poucos se  fixarani lia colonia, pois ua verdade a empreza 

. . 



liavia sido muito mal organizada. Assim não se concetleram 
aos colorios terras de cultura, sb lhes foi concedida a pro- 
prietlatle tlas suas casiis e jardiris tlepois dum serviço na 
milicia cluranle sete annos, o que recuava iiitlefinidamenle 
a effeclivaçâo dessa concessào, c ainda outros erros forani 
comnieltitlos. Ue forma que com esla leritaliva pouco se 
engrossou a pop~ilaçãtr tia coloriia e foi-se aggravar a 
i r i~ i ta~.ào  tlos hoers, que se  afaslararn para o Norle clo 
litloral. 

Ilcl~ois: disso ainda continuou a ser  lenlo no Cabo o 
aurrienlo da  populaiâo, tiire èm 1856 s e  elevava apenas a 
r>70:000 pessoas, seiitlo I;>U:OCJO tle cor. 

l lcy i~) te?z  das ter,,as. - 0 regimen das terras, mau sob 
a adrninistraçàu Iiollandeza, não melliorou muilo com o 
tloiiiiriio inglez. i\ priiit*il)ic! as I.eiSras foram arrendadas, 
tlepois tle 1843 prefei.i:i-sc. ;L siia venda, mas e m  1855 
regressou-se ao 1)i.irriilivo ~ ~ s t c i i i a , ~  raierido-se largas coii- 
cessões a compaiiliias c pai,liciilares, que tlerani logar por 
vezes a espec.ulriçõcs cscaritlalo~us, quantlo se. Lratava da  
sua divisào. Ern 1857, para p8r cobro a esses abusos, 
fizeram-se concessóes sein coiitligões e no anno seguinle 
regressou-se ao systema da \:eriila a preço fixo. Estas iiicei- 
lezas tlesacietlilai~arn a çclloiiia, inas seivirairi clc r~iisiiia- 
meiito S atlniinislração, i~iosli.a~itlo-llie qiie o iiliirno syslcrna 
atloplado e r a  o unico adnlissivel. 

Orgcnziaucüo eco~tontico. -Sol, o tloiiiiiiio Iiollaiidez os 
colonos do Cabo viviain numa piosperidadc irieclioc.i.e, dedi- 
carido-se principalmeiile á çiilliii~a de generos tiopicaes e 
siijeitos a um regimeri coiiinici~c.ia1 restrictivo. Logo em i i 9 5  
os iriglezes modificaram cste i.c,zimeri : o coinmercio coiii 
o Orienle coiistituia o inonopolio (Ia Cornpanliia irigleza das 
Iiitlias, as meicacloiias viritlris de  Oeste em navios nao- 
inglei.es papavairi (lireitos rleviirlds, as irnporlações da  me- 
l i . ( ip~l t~  tliili.a\.ain liviscineiil(~ c: o uo\.ei,iio fixava. os pretos, 



d e  resto salisfactorios, por qiie os cultivatlores Iiaviam d e  
vender os produclos necessaiios ás suas guarnicões e aos 
seus navios d e  guerra. 90s primeiros aririos tla occupação 
ingleza, algumas medidas ahsurdas forain todavia decre- 
tadas:  assim o Conde de Caledon prohibiu ein certos dis- 
trictos a c r e a ~ ã o  de  gado africaiio! I'ouco depois lambem, 
existirido ria colonia urna grande quantidatie 11v p:ipel- 
inoeda, o que embaraçava as ti.ansacç.Ges coinmci~ciaes, o 
goveriio i i i~ i ez  rctliizia o seu valor roa1 ;I I i w  oilavos do 
iioiniiial; a siil)sliliiição tlo papel-moeda pai- iiioe(la ingleza 
ltli*iioy-se vantajosa para o coinmercio, irias fora feita tle 
iiitido a aiiiiiriar rnuila. gente. 

L\ população do Cabo tem rresri(lo rapidamcnlc nos ul- 
timo.; arinos : 780:700 lial~ilaiites eiii 1880, 1.389:000 eni 
18!)1, 1 .P?l:J00 ein 1898; (lestes perto de  390:000 sâo 
1)iaricos (:3:30:000 afrikanders, 38:000 inglczes, G:B0O alle- 
mães) c, os restantes de cor, principalrrioritc: l)aiitus, e ainda 
hottenlotcs, riegros tloutras raças, tlescciitlc~iles de escravos 
e inalaios oii asiaticos. 1; bc:iri conlieci(la ;i i,iqiiezn rniiieiia 
da colonia tlo Cabo; eiil 185hdescobi~ii~aii1-s(: iiiiiras iin- 

portaiites tle c a b ~ w o  Nainaqualantl e cvr i  18(i7 fkz-se a 
descol~erta das min.&-tliitmaates, --- qiic s6 se  Lornou 
publica em 1870, afllui~itlo logo os colorios i~ região do 
Orange. As principaes rriinas de  tliamariles siio as de  Kim- 
I~eilcy,  Reei., Toils-Pan, Ilulsfontein; em 1889 descol!ri- 
rau-se  jazigos aiiriferos em Kiiysna c ainda se encontra 
liiilha na+ irumles Slioniberg. Os pr6duclos mineiros coris- 
titiiem cerca de q u a l r d q n b t a s  parles da  exportação total 
tla colonia. 

Mas na niaior ]?arte i 1 ; ~  colonia tloinina a e sp lo ra~âo  
agricola, para a qiliil se I(3ciii fcito traballios u;iliosos de  
irrigagão, c: a creayiio tle git~lo : l~ois  c ciii~iioii~os ; lia ainda 
a cullura da  viiiliii, 110s cei.ib;rns I? ilo lat~aco e import~ariles 
parques rle avctilruzcs. 1)cpois ( I a  iiiilustria diariianlit'cra a 



exploração mais lucrativa 6 a dp commcrcio da  lã. A agri- 
cultura ericorilra todavia iriimigos perigosos: as grandes 
seccas, que chegain a produzir crises de fome, os irisec*!os 
nocivos, as pi.apa.5 dc gafiiiiliolos c b  varias e rilorlifei as 
doenças dos gatlos. .4 organiz;igáoátla ~jroprietlade 6 tlcvcras 
interessante : win intervenção cle qualquer funccionario, 
um proprietario pode trsnsmittir as suas terras por simples 
endosso no respectivo titulo de  adquisiçao; a uin francez 
s e  deve a introducção desle pratico systema d e  mobilizayão 
da  propriedade. 

O adeantameutu da  colonizay.%o prova-se pelo desenvol: 
vimento das iiitlustrias, que iiiai.: .e tem accentuado nos 
ullimos annos; lia fal~ricas tle sa l~áo,  de  carros, de  escovas, 
de moveis, tle objeclos de  lata, cle calçatlo, tle pliosphoros, 
d e  cortumes, tle coriservac, clc. 1 esporlagáo tola1 pelos 
portos do Cabo elevou-se a 15.40O:OOO 1ibi.a~ approxima-_ 
damente em 1898, dirigitido-se na sua maior parle para 
a metropole; as imporlay6cs elcvarain-se a 16.680:000 
libras, vindas principalrnciilc da  Iiiglalerra e abrarigentlo 
todos os productos desta, mesmo objectos cle 111x0. Deve-se 
notar, porém, que es te  grande moviiiir:iilo commercial 
pertence não s6 ao Cabo, como taml~em as prosperas 
colonias do interior, que s e  utilizam tlos peiis portos; esta 
vantagem da sua situação tem permitlido ao Cabo conservar 
a supremacia sobre as colonias vizinlias, mas é bem visivel 
a tendencia, que leva a deslocar para o Norte o centro da 
colonização ingleza na Africa do Sul. 

A colonia do Cabo tem gasto capitaes importantes ria 
construcção de  vias ferreas, cujo rendimento tem todavia 
decrescido pela terrivel concorrericia do riosso caminlio de  
ferro d e  Lourenço-Marques. Enlre outras mencionaremos 
a grande linha do Cabo a Kimberley, Vryburg, Mafeking e 
Rhodesia e a do IJorto Elizabetii a Johannesburg e Pretoria, 
tambem muito importante. 



Nos ultirnos annos as despezas publicas teem sido su- 
periores as receilas e a divida elevava-se e m  1898 a 
4.800:000 libras. 

OrganisacGo adwtinistrntiva. -- Liuraiile muilo tempo, 
julgaiitlo que a colonia iião tinlia ainda altingido n estado 
atlulto, o governo inglez recusou-se a dar  aos colonos tlo 
Cabo uma organizacão represenlativa, inas ret~orilieceu-llies 
destle o priricipio a Iil)ertlade municipal, mostrarido assim 
a sua supeiioridatle sobre a adininislrasão liollandeza. Em 
1835 sul)slituiu-se ao regimeri inililar a orgaiiização civil, 
constituida por um governador, auxiliatlo por um conselho 
execulivo e iim legislalivo. Mas, eni 1841, como já s e  
senlisse a falta cle liberdacles publicas, já tloiniiiasse na 
populaç.Zo o clemento inglez e os proprios boerc, q i ~ c  não 
tinliarn rinigi.ado para o Norte, acceitassem as instituiçUes 
europeias, foi enviada ao governo d a  melropolc uma peli- 
ção reclamaiitlo um governo represeiilalivo, a qual todavia 
]ião o l~ teve  resposta. 

>o ibi i i  1853 foi dada a o  Cabo uma conslituição, que foi 
enlliu~iasticarncnte acolhida, creando duas carriaras tle tllei- 
f i o  popular, nias scrn a inslii uisáo dum gorcriio iaesporisa- 
vel. Esle foi-llie cuiicetli~lo ein 1872. i\(.tualrnente lia no 
Cabo um governa,lor ccrnl, que 6 '10 iiicsrno ieinpo o Allo 
Commissario da Africa do Sul, urn iniriislerio resporisavel 
com ('irico ~ ~ ~ o m l ~ r o s ,  um cu,risc~llio Icgislalivo, eleito por 
~c' I (> ~I I I I~OS,  e uiiia assembleia, eleita por ciiico ; tem o 
iliieiío de  volo lotlo o sidatlão, que sailja ler e c.;cti.e\rr e 
possua. 11111 cci.lo rendirneiilo. 

Na Africa do Sul de  lia muito se  trala tlc corisliluir uma 
confederasão. Etii 1876 liouve urna coiifereiicia ciilre re- 
presenlantes inglezes e os presideriles das I\el)ublicas do 
Transvaal e do Orange, quc tlisciiliu o a..uiril)lo scin cliegar 
a conclusão rieriburiia. Eni 1888 fez-se rirria uriiào atluaneira 
e ferro-viaria erili o u Cabo, o Natal e o Eslado de Orange, 



mas o Nalal abandonou-a em 1889 c o Transvaal nunca 
adheriu a ella. 

Politicn incligenn. -Quando os inglezci toriiarain o Cal~o, 
encorit i.arain a poprilação liot tenlote iiiiiiia vcrtlatlcii-a anar- 
chia, rião sujcila aos europeus c tl;rtla a ~,igal)iindag-em ; 
logo o Coiitle d e  Caletlun 0 4  siijciloii 3s leis cluropeias e 
pi-ohibiu-os sob certas perins tlc \,nniiearciil pcla colonia 
scm motivo jiistiíicado t: poiico tlrpois Sir Joliri Cradoch 
procuroii Savorclcer o .c11 emprego em serviro tlos coloiio~. 
Ein 2 8 12 tlclcriniliou-sc que as creanras, riascitlas dc Iiol- 
tentoles ao sei.viro doi coloiios e por estes sustentadas 
durarile dez anrios, tleveriaiil trabalhar em scii proveito 
duranle os oilo aniios seguintes. Esta nirilid:i provocou 
logo a intlignação tlds potlerosas, sociedades iiiiisioriarias 
inglezas. Por i>so em 1828 foram os Iiollciilotes isenlos 
das resir ic~~iics ariteriormente decrc~latln., li(saiitl@ equka-_ 
satlos aos eiiropru5,o que na realitl:ltle s6 contribuiu para 
os fazer tlewer ainda mais na escalii t l ~ .  civilizarão. 

1)rcseiilemente lia na Africa do Sul um vcitladeiro perigo 
negro, pois, para um milhão apenas tle euitopeus, lia e m  
lotlas as colorii;ii inglezas 10 millióes rle negros, que se 
vão rivilizarirlo e quc iio futuro podcni crcnr ao elemento 
l~ ranco  uma ternivel concorrrric1,i. Os inglezes pouco leern 
feito para asiimilnr a popiilafâo iiidigena. Ha, 6 certo, 
niirnerosas missões, sul)sitliatlas pelo governo, mas que 
feem datlo aos negro- uma irislriic~ão sem cara(-lcr pro- 
fissional, que para pouco Ihes serve e que riem rnesnio 
consegue vencer os seus haliitos d e  pregiiifa e de im- 
moralidade; o elemento asiaiico e musulrnaiio, em que 
inuilos se  dedicam a agricultura e a indiislria, constitue 
uma parte bem mais ~a1io.a da  popiilação iiidigena. P3ra 
o ernhrutecimento dos negros tem concorrido tamhem muito 
o sysletna do co?npo?í~zr?, iii~eiil;itlo por Ccttil Illiotlcs pura 
os iiesro.; empregados nas mirias de diamarites; esles 



vivem num recinto fechado, que communica com a mina, 
em que se  acliam num isolamento absoluto, traballiando 
doze lioras por dia e s6 podeddo ver as suas familias 
pci,:irite uin empregado e atravez duma gradc. Companhia 
toiii;r a seu cargo a alimentação e o sustento dos seus 
cluasi-escravos. 

A falta da  mão d'obra levou os proprietarios das minas 
a iiilportarem alguns coolics cliiiiezes para a sua esplorag,ão. 
l'iirecia assim resolvido o problema capital da esplora~,ão 
iirineira, mas i.ecenternente tem prevalecido a i.eatyáo 
coiili,a csta iiiiinigi-agáo, considerando-se a sua influericia 
social funesta. 

O t~,nfico dos escvaZ)os. - A in~portaçáo (10s escravos, que 
fOrn sempre pequena soh o domiriio Iiollaiidez, auineiitou 
iriuito tliirante a primeira occiipa~iio inplezii. 11;~s e m  1807 
fora a1)olido o trafico, como sabcrrins. i: portanto s6 durante 
alguiis mczes se importaram escravos nn scçiiiitla occiipa~ão 
iriglcza. Totlavia o seu numero aurneritoli iiiiiito pelo cresci- 
iiicnto cla propria popillag.ão servil; no (:i\l)o os escravos 
cram Iralados com uriia benevolencia, qiiti riao tc\.e cgiial 

is loriiava ern tienliuma outra colonia, e que pouco peiiosa lIi(,. 
n sua conilição. Comtudo na nova colonia irigleza iniciou-se 
rapidamente o inovirneiilo abolicionista. 

Logo cm 181 1 o Parlameiito iii;;.lci. votou urna lei melho- 
rando a condicáo rlos eski.avo. tlos Iiocrs. E m  18 16 tlecre- 
toii-sc o registo ol)rigatoi.io tlos escravos e tlo iiascimento 
dos seus Tillios e restringiram-se os poderes dos senhores 
sol)re elles. Vcntlo que estas medidas tornavam os negros 
riiiiito insubordiiiatlos, varias reuiiioes tle colorios pro- 
~)iizt.ii\in enláo a extincção da  escravitliio poli1 c~ciiicczsâti 
tle lil~er(lnde a todas a s  filhas de  escravos, comtanto quc 
o go\:ei.iio tleixassc de  cerceiar iii(1irc.ctament.e os -seus 
t l  ireilos, c ot1ii.o~ preteiiderarn alargar a s  ;iiiis inanumissGes, 
coni o ausilio de  subsidios dados pelo governo, mas a metro- 
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pole iião acollieu favoravelmente nenlium destes projectos. 
Em 1823 varias leis coricederam um certo tlescarigo serria- 
na1 aos escravos, atlrnilliram-os ,L atl(lui5iy:io (Ia proprie- 
dade e restringiram o direito dos senliores a castigarem-os. 

Em 1828 forarn riomeatlos varios funccionarios para pro- 
tegerem os escravos e vigiarern a execugão dos regula- 
mentos a elles referentes e em 1830 foi rcgulatlo o seu 
sustenlo, o vestuario c o descanço, que Ilies devia ser 
dado obrigatoriamenlt: pelos seriliores. Ein 183 1 uma nova 
provitlencia limilou o trabalho dos escraIo. a 9 horas por 
dia e quasi destruiu o poder dos seus seiiliores. Esles então 
indigiiaram-se e, reunindo-se niiin giaritle comicio, decla- 
rararii que  não acatariam as disposiçòes legaes, sujeilaii- 
do-se a s  penalidades rcspcctivas. 

Por fim lima lei de  i833  rri;~ritlou cessar a e sc i~av i t l~o  
na coloiiia do Cabo no d_ia Ldadezembro tlc 1834, clcvendo 
os ncgros, depois duma curta apr~ndizagcrn,  gozar de  
direilos eguaes aos (Ia. popr11;igáo branca c sciiilo coiiccdida 
urna indemriizayão aos seu? ~eiiliores. Assim, em vez de  
accetler as proposlas (10s colonos, o governo inglez exliri- 
guira subilarnerile a escravidão. A principio a iritleniiiização 
atlribuida a colonia do Cabo pareceu salisfacloria, rnas foi 
reduzida em proveiio das oulras colonias tle IOriiia lal que 
a s  quantias dadas não evitaram a ruina dè  iiiuitos, para 
quem os escravos eram a principal riqueza; aiíiilil 1i;ti.a 
maior desastre se  tliflicul tou depois o pajiiiliitliilo (las iiide- 
~nnizagoes! Ói escravos acharam-se larnl)~rii ria sua maioria 
sem meios de  vida; muitos forarn i~ecolliidos pelas missóes, 
mas  outros cahiram na miseria e eiilregaram-se a uma 
vida pouco moral e elevada, dctlicaiitlo-.;e a vagabiindagem 
e assallantlo muitas vezes as piwl)i.ictldtles tlos colo~ios. 

Rlais tarde os escravos aprelieriilitlo:, pelos iiiglezes rios 
navios negreiros ao sul c10 Equatloi h i a m  eiiviatlos para 
o Cabo, onde adquiriam a liberdade depois duma curta 



aprendisagem; fornecia-se assim mão d'obra aos colonos, 
rnas tarnbem se  iam inlroduzindo na popu la~ão  (Ia coloiiia 
elerncrilos pouco recornrncndaveis. Fiel as suas ideias, a 
Iiiglaterra no l)asulolancl e lias demais regióes, que annexou 
a colonia tlo Cabo, emancipou os escravos ahi existentes 
logo depois da  occupa6.ão. 

SATAL. - Em 1804 uiri official tlo marinlia hasteou a 
I)aiiileii*a ingleza rio I t x i  i,ilorio do Xatal, então deserto e 
sujeilo á s  incursòes dos zulus, e nesse mesmo anno desem- 
I~a rc~ i i a rn  no local tla citlatle actual d e  Durban uiis vinle 
ernigrarites, vindos do Cabo. Iniciado poiico depois o exodo 
dos boers, fugidos, como dissérnos, da  coloriia do Cabo, 
algiiiis tlestes altingiram e coriseguiram lransp0r em 1834 os 
ilesfilatleiros do Draken\l,erg. 1)'alii tlescei~airi para os valles, 
oii(le fundaram em 18:17 uin pequeno esliiljclecimento. 

Os boers, acolliiclos benevolamente a pi,ihcipio por Din- 
gaari, rei dos zulus, em breve tivcrarn tle luclar conlra 
elle, vericerido-o e passando o rio Tucela. Seriliuies tlo paiz, 
os Ijocrs tlcstliroriarain Uingaati, sui>~Iiluiriilo-o pelo seu 
irrriáo Paiitlo, c fundaram a Repub1it.a do Natal, tendo por 
capital I'iterrilaritzburg, tlo nome dos seiis chefes Pieter Retif 
c (;uerril Maritz. O governo do Cabo iião qe conformou com 
a csislericia clesle Estado inrlcperidente na sua fronteira, 
allegaritlo os seus direitos sobre a regiáo e a i~cc~ss i t la t le  
tle i i i i e r~ i r  para proteger os zulus coiitra os hollandezes e 
estes corilra aquelles. Vericidos a priiit8il)io, os inglezes 
vc:riccraiii pois fiiri o pequeno iiucleo cle b o c i ~  e annexaram 
o seli tcrritoiio. Eritáo os boers proseguiraiii o seu exotlo, 
iii~lo fuiitlar os Estados d e  Orange e do Transvaal; no Natal 
lic30u si' iiin pequeno numero (Ir Iiolldiidezes, que, coiri os 
eiiiigrdrilcs iiiglezes tlepois viritlos, loi rnaiaiii a hua prirpi- 
tiva pol)ulação. O Natal tle 1845 u 1848 foi governado como 
dependencia da  colonia do Cabo. 



$6 em 1856 o Natal passou a conslituir uma colonia 
separada. Em 187't os in~ lezes  annexaram a esta colonia 
a pai.le (lu co.;la enlise OS scus antigos liniiles e o rio 
Oumtafouna, que rorislitiiiu o tlistricto tle Alfi.edia. Pela 
proxiinitlaile dos territorios respectivos, a colonia do Nalal 
teve de soffrer muito com as  porriactas coritentlas com os 
cafres e zuliis. Em 1879 a 1nglatei.i a tlecitliu Iravar iirna 
lucta tlecisiva com esse povo, cujas tribils se linliam ( l ~ ~ ~ i  

Sederatlo todas sob a direcçáo de Cettcvayo e cujo exei.caiio 
eslava disciplinado a europeia. Poi nesta campanlia que  
morreu o filho de  Napoleão III, como é sal>ido. Depois dc 
alguns revezes, os inglezes conseguiram finalmente vencer 
os zulus e ,iliii.ionai o seu chefe, como j a  dissémt~s. 

Em 1884 os I~oer s  c os i n g l e ~ e s  comprometteram-se por 
uiri tratado n. não aiiiiç'xai.ein o lerrilorio tla Swazilantlia, ao 
noitc do Natal, nias a Iiiclaleira em breve firrriou a sua 
pi~pon(ler-dricia nesta região. Fcilo isto, o~erecci i  ao Tra11.- 
\n<kl o rekritlo territorio, alci~iiyanilo tlelle crn troca o 
(oiiil~rciiiiisso tle não se  estentler para oeste e para o norle 
do 1,iinpopo e tle facultar aos iiiqletes a c o i i ~ t r u c ~ ã o  tle 
liiilias ft\i.reas até aos seus centros mineiros, o quc t~rliiivalia 
a. tlai-llics a preponderancia economica no propi.io paiz. 
Eni 1886 a Iiiglalcira iinpoz o sei1 protectoratlo ao I'oiitlo- 
land e em 1887 foi aniiexatlo ao Nalal quasi todo o tei'rilorio 
(10s zulus, que s6 então sc loriiou rlefiiiitivaincril~ c.oloriin 
irigleza. Ein 189% o Poridolantl foi arinesado a tsoloriia tlo 
Cabo. 

01.gn1.tizup70 econoniicu. -- A pesar d a sua frondosa vegc- 
tação tropical, o cliinti. (lu Satal é riiiiito saiidavel para os 
europeus. A sua populasão teni crc~scitlo rapitlarrierilc : 
106:'>00 liabitanles em 1839 sencto 100:000 cafi-es. i 9:::IJOO 
em 1870, :IC' t : :3i iO em 1880, 5'i3:!)13 ciri 1891 e 9Ci2::lilil 
ciii 19!i8, -.critlo .j3:600 brariros, 0 I .  100 oiitliitacs e 1787::iOO 
cdl'1.c 1 )  9 I aiitle nuiilero de iriiligerias ~xis le i i le  iia coloiiia 



parecia dcvcr garanlir uma máo d'obra abundante, mas 
os bantus c cafres cju não trabalhavam de todo ou sb o 
faziam excepcioiialmeiilt~ c.orri algiiiii iiiluilo particular. Re- 
correu-se c~ i l ão  para cciiiscguir a m;lo d'obra precisa a 
iirimigração de  çovlirs, que peririiltiram rcnietliar a crise. 
Yuilos tlesles fisararn-sc na coloiiia depois de  findos os 
seus coiilractos, fazeritlo urna lcrrii\rel coiicorrencia ao tra- 
I,allio europeu e tiaiido a colonia uma feição especial: a 
clurn Lerritorio Iial~ilado por raças esolicas, sob a prepon- 
tleraricia dum ljetlueiio riuinero tle europeus. 0 s  indios con- 
cenlrain-se priiicipalrrierite iias citladcs, ern hlarilzburg e 
Ilurbaii, ccrilros importantissirrios, coiiiquarilo alguiis sejain 
agriculloi~es ou coniincrcianles no inlei,ior. 

No Natal encoiiti,a-se carvão de  I~t:lla tlualitlade, numa 
s i t u a ~ ã o  que torria facil u .;tia estracçâo c o seu Ii.aiisporte; 
essc cai.\.ão, alem de  salisl'azer ao coiisuiiio local, da lugar 
a uma csportação \.alioca. !Ias os colonos do Nalal dedi- 
cam-se pi~iricipaliiiciiie it agricultura, cullivando tle prefe- 
rencia o assucar, o cliá, o cafí.,, a araruta, o trigo e outros 
cereaes. 

Alem dc obi,;is valiosas effecluaclas porto tlc I)ui.l~an, 
tccm-se corisii.uitlo no Sala1 varias liiitias iCi,reas. Urna 
tl~:llii.i, pussaiitlo por Easlcoiii't, La~lysmitli e Ne\vcastle, 
1)eiictia rio cciili,o do Ti.aiis:aal, seguindo um dos seus 
rarnacs p;ira o C)iharigc? ; aclii;ilrnc:iile projcc1.a-se lipar. o Cabo 
coiil I)url)aii por Ilarrismitli. h primeira destas linhas, que 
a l > s o r ~ i a  aiiligamerile quasi lodo o trafico das iePublic'as 
boers, lciii offrirlo graves pi-ejuizos corn a coricorre!icia 
clo iiusso cailiiiilio de  ferro tle Lourençi. Marques. Os ultirnos 
orçamentos clo Sala1 accusam saltlos positivos, elevaritlo-se 

, a divida publica a 8 miltiões de libras. 
Orguniznc2o acZminist~.ativa. - Corno sabemos, o Nalal 

foi tlc 1845 a i818 urna tlcpaiitlcriciu adminislraliva do ' 

Cal~o, scrido transformatlo eiii coloiiia aiitonoina rrn 1856, 



sob a direcção dum tenente governatlor, e tornando-se e m  
parte electivo o consellio de  governo, que  ale enlão fora 
de  nomeação regia. Depois, em 1875, alargaram-se os pode- 
res tla arlm'inistrafão local, creanilo-se. alem tlogovernador, 

'i- 
uiii coiisellio eseculivo e um legislalivo. 

Erii 18!)3 irisiituiu-se finalrrienle uin giivcrno rcprcsen- 
taliro, voii-eivando lotlavia o governador 11111 direito de  
ucto mais lato tlo que é de liso. Ila uiria asscrril~leia legis- 
lativa de  37 membros, eleilos por 4 aniios, e um consellio 
legislalivo de  11 membros nomeados. O tlireilo de  voto é 
concedido aos inglezes, que vivarn na colonia ha mais de  
tres a m o s  e que possuam u m  certo rendimento, e aos indi- 
genas, que sati~façam a essas c.oridigões, que já por mais 
de sele annos e por sua vontade leiiliairi estado sujeitos a 
lei ciiropeia e que obtenham um cerlificatlo tlo govri.iiador. 
SO alguns intlios satisfazem a esles requisilos, nunca preen- 
cliitios pelos indigenas. Consegue.-se assim evilar que o 
pequeno numero de  europeus da  coloriia possa se r  oppri- 
mitlo pelas grandes massas de  civilização inferior. 

É curioso nolar a ausencia cle imposlos directos no Nalal, 
salvo sobre os indigenas. 

BECIIUANALAND. - Desde 1878 os cliefcs das tribus be- 
cliuarias, es1al)elecidas eiitre o Orarigc c o Zambeze, recla- 
mavam o pi'olecloiatlo inglez. Prova ebtc I'at:to bem clara- 
niente a sympalliia tie que a Inglaiei i a gozava eiilre os 
ili(ligcrias devitla ao interesse, a pi.olecção 1: i benevolencia, 
quc .riiipre Ilies concedera R u i  1880, aconsclhridos pclos 
iriissioiiarios, os chefes das tril~iis tlos Bntlapis, dos Ilaro- 
loiigs, tlos Ilaoiiaiigket~is, (10s Bithueiir.: c o ici tlc Kliama 
ou tlos Ildinaiigiiar,t~ ~ictliritin iiovariiciilt~ ioin irisisteiicia 
o proleclorado (Ia Inglaleira, nia. tl.lii iiao os quiz atlentler. 

Pouco depois, porém, toiiiou se necessaria a intervenfão 
da  Inglalerra. 0 s  boei s, ali.avessaiido o Liinpopo, tinliam 



fundado dois pequeiios cslados, o Stellaland e o Goosen; 
por seu lado os allcmães, e s l a b e l e c ~ m t a  occrcImrtai 
e de  accordo com os portuguezes, procuravam ampliar os 
seiis doi~i i~r io~:  até ao %a~iil)eze, uniritlo-os aos dos boers, 
com qÜSm já liiiliain ~ii t i i l iolat l~ ricgociafõe~, e fecharido 
asqirn aos inglezcls o cainirilio para o Norte. Cessarairi então 
a s  Iiesilações tla Inglaterra. Acolliendo as propostas dos 
c1iei"t.s iiitligerias, as suas lropas transpozerarn o Orange e 
st~giiii~aiii para- m t w w d o - s e  entre os paizcç hoers 
e as colonias allemãs. ao mesmo ternpo que o trataclo de  
1884, dando ao Transuaal a Swazilandia, obtinlia a sua 
renuncia a quaesquer terrilorios a oesle tlo Liiiipolio. Em 
1885 o Ilechiianalantl foi declaraclo protecloi.atlo britannico, 
conservando se  separatlo tlo Cabo, mas tlirigido pelo seu 
govcrnatlor. Logo Cecil I\hotles foi noine,tdo governador 
i;iibalterno da nova colonia. Pela sua annexaçào conseguira 
a Iriglaterra m a  triplice vantagem : liniitar a oesle o 
Ti*aii.;v;ial P o Oi.ange. isòlaib os allemães do i-nlerier e 
~l)pi'oxiiriar-sc tlo Zarnbeze. 

Ein 1887 o rei clc Kliama, ciijos clominios em contrario 
(10.; seus tlesejos iião tiriliain sitio todos incliiidos na esphera 
de  iniluencia iiigleza, pediu o auxilio do governo do Cabo, 
por o scti territorio ter  sido invaditlo por um boer Grobe- 
laer. O seu petiitlo foi eiilão acolliido e esta regi50 foi 
declarada c0lonia brilannica. O mesmo succedcu em 1887 
a região a oeste tlo lago Ngami. No emtanto, a Inglalerra, 
dariilo provaq cltim des in ter~sse  nella pouco habitual, lirnilou 
a s  siias ariricsações ao 22' tle latilude norle. Emliin, ern 
1890, uma coiiverrçào anplo-allemã veiu dclirnitar as pos- 
sessões das duas polciiciai na Africa do Siil, pondo cobro 
as ambições 00s alleiiiàe-;, que haviam prnsado potler 
alargar os seus tlorniiiios alé as fronteiras das Hcpublicas 
boers, visto reconhecer os direitos da Inglaterra sobre o 
Bechuanaland. 



TRAXSVAAL. - Já nos temos referido varias vezes ao 
exodo dos lioers, que, habituatlos a vivei.crn 'em largo:, 
espaços iluina tj~iasi-independencia t: siipporlaiido impa- 
cientemerile a tloniiriaçâo irigleza, erriigi,arnrii erri 1836 para 
os lerritorios ao iiorte tlo Cabo. lilern (Ias rtil'c:i,itlas causas, 
contribuirain airitla para dcleriniriar este iiiovimonlo cmi- 
gratoiio a pro1iil)ifâo tlo uso oficial da  lirigua hollaiitlcza, 
o odio dos 'riiisSiGdai*ius iiiglczes, as caluiriiiias t:s~)alliiitlas 
a seu respeito pelas sociedades pliilanlropicas clc I,oiiili~cs, 
a eniancipa$.ão violenta dos. seus escravos, a equipai.acão 
tios seus llireilos polilicos aos tla população negra e a falta. 
de  segurarifa iias regiões exposlas á s  iiivasões dos cafres. 
Levaiitlo pois a .  suas farnilias e os seus gados, os hoers 
alravessararn o rio Orange; enlào -... u i i ~  grupo seguiu.para 
o @iilparisl~eig, parle ílo qual foi lrucitlatlo pelos iiidigenas, 
chegando os restunles depois dc  rnuilas privag,õeç a 1,oii- 
reri~o-Marcliles, e oulro grupo dirigitlu por l'olgielei coiiipi.ou 
a. um clieí'e iiitligeiia o 1eri.ilurio ciili'c OS rios Vct e Vaal, 
onde se  iristallou. I'arle ilesle seguiitlo gi.upo foi, cm breve, 
tiuciclatlo pelos indigeiias ria ausc~icia clo seu cliofe e dal- 
guns conipaiilieiros; os que escalia!,am conseguiram repellir 
uirr iiovo ataque dos rnalabeles, rilas achavam-se em prcl- 
caiias circumslancias, tluariilo sc lhes veiu jurilar Maritz c 
urii iioro troco de  emigrantes. Rcsislindo a lodas as dcce- 
p r i ~ e s  jii sonridas, os 11oei.s rcsolvcrarn atacar tle surpreza 
o kraal rlo chefe dos rnalal~cles, u que fizerarn corri exilo, 
es1abelcr:ciido-se depois erri Kiiil~urg, onde s e  Ilies veiu 
jurilar Heticl coIri riovos erriigratlos e oiitle foi volatla 
ern 1837 uma consliliiiráo para o r i o ~ o  Esludo. 1)ouco depois 
urna Iiova clei'rota iriflirigicla aos riialabeles veiu t~onsolidar 
o dorniiiio dos boeins na região. 
Lm 1852 uni chefe indigenaJlosl1~1i inflingiu uma ler- 

rire1 derrota aos inglezeç e estes:"não podendo conliriuar 
a Iiicta, pedirarli o ausilio tlo cliere boei* l'reloi.ius, que sc  



promptificou a presta-lo, comlanlo que a Inglaterra reco- 
nhecesse a sua independencia e a dos seus companheiros. 
A proposta foi acceile, vislo a Inglaterra não querer alargar 
mais para o Norle os seus dominios, e ern 1852 a conveoção 
d e  Sand-Rivci-, ein breve ralificatla por ambas as partes, - ..._ 
recon eceu a iritlependencia da  Republica Sul-Africana. 4 Pouco epois os boeiSs liveram de suslentar uma seria lu i l a  
com os banlus, em que foram coinmetlidas muitas cruel- 
dades, e e m  1857 foi promulgada urna nova conslitui$ão, 
sendo Pretorius eleito presiilerile. Itm 1858 o Zoulpansberg 
atllieriu a consti tui~ão e o rnesrno lizeram em 18GO Lycien- 
1)ui.g e Ulrcclil; assirn lotla a região ao norte clo Vaal for- 
inou um só 1Sslatlo. 

Uma nova guerra pouco feliz para os boers leve logar 
em 1865 enlre ellcs e as Iribus Bararnapulanas, que, todavia, 
apesar de  victorioqas, pediram a paz. A csle desastre 
externo correspontlia a profunda decadencia interna da  
Republica e veiii acrescer ainda um conflicto com oulras 
tiibus, que se i.esolveu por um accordo feito com inter- 
venção tlos iriglezes; csle, porém, desagradou aos boers, 
que tlepozeraiii então o seu presidenle, subslituindo-o por 
Burgliers. E d c  iião foi mais feliz; coriceheu planos gran- 
diosos, que não poude executar, não conseguiu doininar a 
revolta das ti.il,lii Bapetli e viu sob o >eu govcrno aggra- 
vai-em-se as graves dillicul~lailes firianceii.iis, com que lu- 
clava a Hcpublica. Foi ciilão enviado a Preloria um corn- 
rnissario iriglez Sliepstone, que, allegaiido a necessidade d e  
proleger a população conlra os ~ u l u s  e accedentlo ao pedido 
dos iiigleaes e allemães eslabelacitlos no territorio da Re- 
publica, tlcclai-ou-a colonia ingleza, sem que os boers se  
oppuzessein a esla illegitima violencia. 

As tropas iriglezas occuparam o terrilorio do Transvaal, 
cuja pi.ospeiidatle logo renasceu, mas em breve os boers 
começaram a manifestar o vivo desejo de  readquirirem a 
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$ua independencia. Depois tle Lerem enviado varias embai- 
xadas e repi-esenlagoes ricsse ~ ~ i i i i t l o  a I,ondres, onde não 
foram alteiididos, iniciaram eni 1880 a revolla e a luctapelas 
armas. Ilaritlo provas dum e~lrnordinar io  ~ a l o r ,  os boers 
derrotaiwn -- os iriglezes: CroiijC c.nl~liirou i1111 tlestacamento 
irigiez jiiiilo tle Polcliefslroom, Joiil)ri.l al~i,isioriou a c$lumria 
do c*oieoriel Ansti.ull~er ern Broriklioi~sl Spiiiit, baleu em 
Laiig's Nek as forças d e  Sir Colley c infliiipiii-llie uma derrola 
decisiva ( b i i ~  1l;iluI)a Hill, concliiiritlo-se eillão uin arinisticio 
eii1i.c o, doi5 belligcranlei. I'oi-w .J 881 a Inglaici~rii 
recorilieceii novamente unia larga auloriornia ao Tiansvaal, 
que airitld foi mais ampliada eni 1884. 

Ern 1895, ao mesmo lcinpo íliit '  iniciava unia revolugão 
ern Joliariiic~~l~ii i 2 ,  uma foi ~a iiigleza, commantlada pelo 
])r. Jarnrsori, iiivatliii o t(:rriloi~ic~ tl;i Rcpul~lica em clirecyão 
aquella cirlac!e, iiias foi vc\iicirla c ;tl)risioriadn pclos boers 
sob o coinmaiido d e  C i u i ~ j ( ~ ;  o notei  iio iriglez tl~.;al)provou 
olfiçialmenle esta impuilci i l~ aggrc.;s;io e piiriiii os seus 
Siiuloies. Já por este L t ' i i i l ) ~  i1 (Icit ol~t.rla tlas niiiias de  
metaes pi.eciosus iiiilia viiitlo (lar ao 'I1i.aii.;vaal uma bri- 
lhante prosperitlatlc. l ' oda~ ia  o i.«ld do Dr. Jameson pro- 
duziu uma g r a n t l ~  iiitluietasão n o  paiz e d'alii por deanle 
os seus tlirigeiiles tleilicararn lotloi o.: seus esforyos a pre- 
pararem e fortalecerem a tlcfeza mililar, o qiie nâo agra- 
dava a Iiiglalei.ra, que c~oiric~çou a reiviritlicai- tlii.c~ilos suze- 
raiios sobre a Republica. 

Surgiu assiin o corifliclo eiilrc os tlois Il:~in(los, tlevido 
a causas mulliplas. A Iriglalei.ra, sc;rilioi.;l ile io(ios o4 ler- 
ritorios em redor (Ias republicas boers, potli,r atlrnittir a 
exislcncia no meio das suas possessões tle eslatlos apricolas 
pouco poderosos, mas a tlescobcrla tlas iiiiria\ \ r i u  auiaenlar 
o poderio desles e lorria lo perigo.;o pai d d niaiiiilcrição da  
Iiegemonia ingleza na Africa do Sul. I'or seu lado o governo 
do presidente Kriiger não altendia tlevidamente a transfor- 



mação soffrida p e : ~   pai^ e queria csplora-10, como antes, 
cm proveito das antigas classes agricolas, sem attender 
tlevidameiite aos tlireilos e interesses das novas populações. 
Estas rliicisavam-sc tltx sei- proliil~itlo o ensino do inglez 
nas escolas, tle só ellas pagai'em impostos, de  rião poderem 
vir nunca a alcançar direitos politicos, de  soffrerem abusos 
freq~iciiles d a  policia corrupta, e do monopolio da  fabri- 
cação de dynarnite, rliie difficullava muilo a exploração das 
minas. 

Por seu lado o governo boer defendia-se com argumentos 
militas vezes plaiisiveis, rlizentlo que em todos os paizes 
na.; escolas ptil)litsas sit sc  usava a lingua nacional, que os 
1)ocrs pagavam mcnos iinpos tos por estarem su.jeitÓs 20 
serviço militar, que os estrarigeiros nunca quercriam cum- 
prir os deveres inlierentes a passe do direito d e  voto, que 
a policia e ra  tão boa quanto podia ser  e que qualquer 
estado tinha a faculdade de  insliiuir monopolios. 

Todavia, depois (luma conferencia scm resullado cele- 
brada em Bloemfontein enlre os representantes da  Ingla- 
terra e os das (luas Republicas, o Transvaal concedeu certos 
direilos aos uil1nnd~v.s e prometteu ampliar essas conces- 
sões, se  a Inglaterra recorihecess~ a inexislenria tia sua 
suzerania sobre o paiz. A Iriglaterra não concortlou com a 
proposta c Ioi conceiilrando forças ria colonia do Cabo. 
Erilão o governo do Transvaal enviou uin ullimatum as  
autoridades iriglezas, exigindo a reliratla (Iíis tropas ingle- 
zns da sua fionicii.a c, em vista da  resposta (10 governo 
inglez, a guerra li)i declarada em oululiro d e  1899. Depois 
tluina resislcricia Iieroica, cujos faslos glol iosos eslão ainda 
riu mernoria de loclos, o Trarisvaal foi vencidh e o tralado 
de  Pretoria d e  1902 fez ileile uma simples colonia ingleza. 

A attitutle ~ioleri ta e pouco syinpalliica dos inglezes nesta 
contenda tem sido allribuitla ao seu desejo de se  apode- 
rarem das preciosas minas do Transvaal, mas, alem dessa 



. . 
consideração, outras por c.erlo actuaram no seu animo. A 
posse do Transvaal e ra  a iinico recurso, qiic permittiria 
conservar aos poi.10~ inglezes o iiioiiopolio ou pelo menos 
a .primazia nos transporles tlo inlcrior ou para elle, e m  
fpce cla anieaçatlora concorrencia de Lourenço hlarques, e 
que garanliria ao seu comrriercio e a sua induslria a pre- 
poricierancia rios iinliorlariics rneicatlos tlessa fiorescenle 
regiào. Mas 6 cerlo que ,  pelo metios, o priineiro objeclivo 
náo foi aiiida allingitlo pela Inglalcria c qiie, em face (10s 
resi~llailos obtiilos, é-se levado a ~)cris;ii. que melhor teria 
procedido a Inglaterra sc, em vez tle erripreliender uma 
lucta que lhe custou Carilas vidas e tantos capilaes, tivesse. 
t iakt lo  tle formar uma confetleraháo erilrc as suas colonias 
e as Repul~licas, conservaritlo a lotlas urna larga autonomia. 

Otgc in i zn~ào  econo.n?ica. - Conio tciilos sa l~em,  a graritle 
riqueza tlo Trarisvaal provern das siias rriiiins cle ouro, que 
para elle altraliiram os irnrriigrarilcs e os ~ap i l aes .  A pio- 
tlucçào (Ias niinas, tlc 1 8 8 i  a 1898, elcvoii-se a 69.854:000 
libras, fazcritlo do Transvaal o primeiro pi'oductor de  oui.o 
de  toilo o inuiitlo; 1)oi. isso ;i. iiiiiias faziam face quasi 
exclusivarneiile As tlespezas pul,lic.as tla Republica. A ex- 
ploração do ouro 6 aritiga, Fazeritlo se  em varios pontos, 
mas em nenhum delles com 1)astaiite irilerisidaile para 
allrahii* a atlencáo dos esl.ranlios; eiii 1884, porém. en- 
contiSararn se  ricos jazigos no tlist iicto tle IAytleii1~urgo e 
nas collinas, que formam a liiilia de  tlivisâo clas aguas 
entre os rio; Limpopo e Vaal. I'orrnoii-se logo pela affluçn- 
cia cle immigranles a cidade tlc Barberloii, nlas em Ijieve 
o movimeritu tleslocou.se 1iai';l os carripo9 iriais ricos tio 
Witwalersrand, ontle logo sui,giu a opulciita citli~tlf: tle 
Johannesbi1i.g. .\ ~iiotlucção d o  ouro tern aumen1,ado iriiri- 
terii~plaineritc, alé liojo. 

Alem do ouro, lia lairibem no Transvaal rniuas tle carvgo 
e de  cobre, ferro, prata e cliumbo. O territorio trans- 



vaaliano lambem se  presla a cullura e a pasloricia; o s  seus 
valles são muito I'erleis, iilas lcom sido um poiico abando- 
nados por sercin iiiais iiisaliil~i~cs clo que os planallos Rara 
os Iiomens e para os aniniaes. 

ORANUE. - O  Orange (leve iainliern a sua fundaçáo ao 
csodo dos bocrs, viiitlos (Ia colonia tlo Cabo. A maior parle 
dos que se  tiriliam estalieleciclo iio terrilorio da  aclual 
colonia de  Oiaiigc preferiram tlepois ir para o Nalal, mas 
regressaram aos seus anligos do~niriios, quando o.; iiiglezes 
arinesai.am ncluclla colouia. Fundou-se nssirii t7 i i i  1836 a 
I\cpul)lica tle Oraiige, corri iim rai.acter acccriluatlamente 
patriarclial. Mas os iuglezes, iiào qiiereiido l e i  c(~ncorrenles 
na Africa do Sul, eriuiaram urna espctligão ao Orange, que 
derrotou os Iioei,s e annexoii-se assim o seu lerritorio a 
colonia do Cabo ein 1848. 

0 . 4  boers iiào se sujeitaram, porem, de bom gratlo a o  
clorriiiiio iriglcz, sendo fiequentcs as siias sediçòes e che- 
gando a p r ~ 5 l a r  rnaiiifeslo auxilio aos cafres na sua lucla 
com a liiglalci.ia erri 185 I .  Altlendeiitlo a s  revollas cons- 
larites e as avullailas tleapezas, que I l ~ e  acai.reiava a posse 
tlo Orarige, o governo iiiglez julgou então pi.elei.i\el ,paci- 
ficar os b o e r ~ ,  resliliiintlo-lhcs a sua 1il)erdatle polilira, e 
assim s e  reconstituiu em 1854 o Pslatlo livre d'orarige. 
Os boers do iiovo Estado maiilivei.em durante muilu lcinpo 
cordeaes relagões coiri os iiiglezes do Cabo, rnas pouco a 
pouco forarn eeli~citaritlo ~ n a i *  a sua união com o Trans- 
vaal, sobrelutlo tlepois que o rn i r l  do 1)r. Jameson Ihes 
veiu revelar a ameaga que sobre elles pezava. Para resis- 
tirem ao perigo iinniinerile, o Transvaal c o Oi.ãnge con- 
cliiirairi em 1897 ein Uloeiiifoinleiii uin lralatlo cle a1liany.a 
defensiva e creararii iiiri coiiscl!io para o esaiiie dos 
assuinplos tle iiilcressr coiniiiuiii para os dois ISslatlos, 
cuja fuluru St:tlci.acão sc: ia pois loriiariclo provavel. 



Em 1899, porém, o Orange foi obrigado, em virtude 
dos seus anleriores comproiriisso.;, a loiilar parte ria luvla 
do Transvaal com a.Inglaleri,a, paiiilliantlo a sorte daquelle. 
Uma proclamação de  Lord Roberts em 1900 tlecrelou a 
annexaçào do Estaclo de  Oraiigt3, cliw firuu constiliiintlo a 
colonia iiigleza do Rio Oraiige. 

Organizacão eeono?~ziça. - A população tio Orarige c3ra 
em 1890 tle 207:500 liabilariles, hr.ritlo 1 C9:700 iiitligc>i I - ;  
depois disso ten; havido unia larga iiniiiigi.dçáo tle i i i g l c~~ i~ i ,  
allemães e hollaridezes. fi iiiiivérsal a faina da.; niiiia? tlt? 

diamantes do Orange. Em 1867 uma creança encontrou pai' 

acaso uma pedra brillianle, que se  verificou scr uiri tli'l- 

mante. Começaram logo as pcsclui~as ira.; iridrgcns d o  rio 
Vaal e nesse anno e no seguiiilc furam ciicoiilratlos ;ilguris 
jazigos, mas de  fraca irnporlaiichia. 

Em 186'8 encorilrou-se o celt>l)i.e brilliarilo, a Esli.clla 
do Sul, do valor d e  1 !:O00 liliias. Comegarain c11120 a 
afluir os imrnigi,aiites, alg1111s (10s quaes se  eiii~iclueciiiin 
rapitlamerile, nias nem lodos tiveram essa forturia; a ri- 
quexa do paiz auiiientou lambem extraoriliiiariuniente, mas 
o mesmo riâo se  pode dizer da  f~licidatle clo povo, a cuja 
vida rustica e simples se  subslituiu u!n movimento agitado 
e febril. Mais [arde novas e mais opuleiilus minas foram 
encontradas mais ao sul ilo Vaal e para ahi se  dirigiram 
quasi lodos os emigrantes; em 1898 foram extrahidos 
diamantes no valor d e  1.500:000 libras. Alern das rninas 
d e  diamantes, as mais ricas das quaes são as d e  Jagers- 
fontein e Kolfyfontein, ha airida no Orange rninas de carvão 
e de  ouro. 

As industrias agrícolas e pastoraes, que antes da  des- 
coberta das minas absorviam a actividade d e  todos os 

, habitantes, ainda conservam uina certa importancia. Com- 
mercialmente lia um excesso regular das exportações sobre 
a s  importações. Os orçamenlos accusam deficits notaveis, 



mas a divida publica 6 muilo pequena, principalmente em 
confronlo coiii os importarites valores na posse tlo Estado. 

HII~DESIA. - - 13111 1836 o goverriatlor do Cabo da  Boa 
Esperança coiicluiu um iralado tle arnizatie com o chefe 
tlos malabeles. Po t l e - s~  dizer que esse foi o primeiro aclo 
cla graridiosa cmpreza, que levou o tloiniriio inglez da costa 
meridional até ao Norle tlo Zainbeze, enrirlueceiido o com 
os ricos lerritorios, culri~ailoz pelo, poil~igiiczcp, pelos 
allemães e pelo., boers. Ern 18íiS I,i\iiighloiie coi~cluiii a 

*r sua grande exliloi.agão do Zarnl)c~e c;ii 1 $ t i >  emlii.elieiitleu 
a s  suas ullimas viagens, que o levaram dlravcz (Ia Aí'rica 
ao Lago Tanganyka, d'onde teria seguitlo pi.10 Lualalja até 
ao inar, se  a rnoi le não o Uvesse ~)r.o,t ratlo eiii Baiigweolo 
ern 1873. 15slas e outras viageiih, tle~igiiadairieiile a tle 
Bdiiies ao ~lalabelelaiitl e ao Zarribeze, liiiliain i.evelado a '  
1Suiopa os rriyslerios tlo contineiite aii~icaiio e liriliarn clia- 
rnado a atbenção dos iiiglezes para as riquezas das i.egiões 
novamente percorritlas. 

1Srri 1868 huccetlera a seu piic o rhclfe I,olieiigiila, pode-, 
roso polenlatlo do irilerioi., rluc ic.iiipi e foi all'ecto aos 
iriglezes. No emtaiilo Alauch, Bairies, hlolir, Oates, Selous e 
outros exploi~atlores exaltavain as excellencias cio clima e 
das riquezas rnirieiras e agiicolas (10 Maslionaland e do 
Matal)elelaiitl. K i r i  1878 Paiva cl'Aridrade obteve uma coii- 
cessão clo govcsi~rio porliiyuez para a exploração das minas 
tlc Alaiiica e coiisc~giiiii cin Louctres consliluii uma compa- 
iiliia para a sua explorayão, que l o d a ~ i a  pouco ou iiatla 
fez. 

Em 1881, por um Iralado, o Trarisva;ll obrigou se  ti ricio 
s e  ampliar para além do I,impopù, claixaiitlo assini o campo 
livre a Irig1atcri.a. So aiiiio .;cguiriic lerilou-se levar Loben- 
gula a assigiiar uiii Lra1ac:o coiii a liiglalcrra, ao que elle, 
porém, se  recusou. Em 1885 vaiios oficiaeu iiiglezes, depois 



de  percorrerem as  terras dos matabeles, encareceram 
junto dos seus chefes a riqueza do paiz e as  boas disposi- 
ções dos scus habilanles para corn os inglezes. 

J a  em 1887 Lord Salisbury prolesin\.a ollicialmente contra 
a elaboração dum mappa oficial, eiri qiie os portiipiiezes 
incliiiam a região dos matabeles nos SCLIS clorriii~ios. A S  
ambiçòes dos boers e dos poitugiiezes em breve levaram 
a Inglaterra a entrar tlet*isivanierile em acfão. 1Sm 1886, 
apesar da opposigão dos boers, uiil missioriario inglez 
Moffat persuadili Lobengula a a.;sigriar iirn tiatatfo com o 
6 
governador iiiglez Robinson, pelo qual o cliefe indigena 
reconliecia a suzerania da Iriglalerra solire os ~ u s  tlomi- 
nios, obrigando-se a sU coinmuriicar coin oritios estados 
europeus por seu iritermetlio. iealizayào tlo tratado 
trouxe di~ficuldadeç á Inglaterra rião sO coni os indigenas, 
cuja hoslilitlade sd a sua habilidatle e a lealtladc tlc Loben- 
gula conseguiu suster, mas ainda com os boers e sobretutlo 
com os poituguezes, como sabenioe; para ampliar o seu 
poder serviu-se a Inglaterra tle I.ol)engula, que ein 1888 
declarou oficialmente sujeitos ao >eu tlomiriio to~lit a região 
para leste do rio Sabi, para o sul tlo Zainbe~c, albm d e  
Tete, e ainda alguns tcrritorios ao riorte do Zairil)eze. Logo 
em 1888 Cawslon constituiu um syndic.ato para obler de  
Lobengula coricessões mineiras, em breve, porkin, supplan- 
tado por outro fundado por Cecil Rhotles, Ilutld e Beit; 
este obteve facilmente uma concessão de  I,obengula, que 
pouco depois outorgou outra egual a Mauntl, representante 
do grupo de Cawston, chamado Explori?lg Conlpany. 

Em 1889 Lobengula enviou dois dos seus indunas em 
embaixada a Londres. Este facto e a ouiorga de concessões 
mineiras moslravam bem a influencia, que sobre elle 
tinham adquirido os  inglezes. Em 1889 Rhodes fundiu o 
seu grupo com o da  Esploring Compcoy e comprou a 
Baines algumas concessões por elle lambem obtidas. Depois 



d e  varias outras combinaçòes, veiu assim a formar-se 
no mesnio aniio a .  81.ilish Swth A f ~ i c a  Company, que 
recelreu do governo inglez o direito d e  explorar e admi- 
nistrar, sol> a iiispccçáo tlo Sccrt!tario de  ISstatlo, lotlo o 
1erritoi.io ao ii»i.lt: tlo Llec:liiianalantl, ao riortc o a oeste da  
coloiiia portugueza. A Coinpariliia rião recebia subsidio 
neriliiiin, aiiles se  obrigava a corriplelar a rede telegrapliica 
tlo Llecliuarialarid e a consti.uir uina linlia feirea d e  Yryburg 
a Mafeking; proretlia, porém, como representante do go- 
Yeriio inglez, porlcrido effectuar arinexações e estabelecer 
protectoratlos. !\ Cornpanhia e ra  formada por 25 annos, 
mas  tle i 0 .  erri 1 0 ariiios o governo iriglez podia dissolve-la 
ou cerceiar os seus poderes; Linha a plenitude _de direitos 
soberanos sobre as leiras concedidas e sobre as que viesse 
a adquirir; arliniiiisl~~ação civil, inaiiulenção da  ordem, 
baricos, cariiinlios tle ferro, comniercio, acção polilica e 
legislativa, liido ficava a seu cargo. O seu capital e ra  d e  
5:OUO conlos. Por urna cornmunicação tio governo inglez, 
Lol,r~ngula foi avisado tla coiistilui~,ão rla Compaiihia, que 
ficava sujeila em ceilo modo a sua autoridarte; mas, ao 
passo que o chefe iiidigena irnpunlia aos seus subditos o 
rnaximo respeito pelos brancos, estes iam usui~pantlo ex- 
tensões cada vez maiores tle lerreno, sobre os quaes 
reivinrlicavam diixilos exclusivos, e procuravam provocar 
uiii c.oiilliclo corri os negros. 

Ei i i  1890 a coiiveiição anglo-allemã veiu facililai a ex- 
pansão da  liiglaterra na Africa Jleridional. Nesse anno o 
Bechuaiialaiid passou para a adrninislra~ão directa tio Es- 
tado, iicanllo assim a acção da Compariliia limitada a 
rcgião dos inalabcles e aos domiiiios tle I,ol~cngula. Esta 
iiáo lartlou ein tomar posse dos st:iis l o i~ i~ i l~~ i~ ios .  Uma ex- 
p e d i r á ~  tlc 700 Iiomcns, coniinaiitlatla por I'enriefa1he.r e 
~ u i a r l a  por Seelaiis, p;ii.liii tlo Ilio blacloulsie em tlirecção 
ao Morile llaiiipdem rias Inai,gens do rio Mazoe, corn a 
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autorização d e  Lobengula, que s6 impoz a passagem dos 
inglezes a lesle do Bfatabeleland para evitar qualquer hos- 
tilidade tlos indigenas, que todavia s e  receiava, mas não 
s e  chegou a dar. A expedição coristi*uiu uiria eslrada, 
installou varios postos militares e fundou um centro ini- 
portante: Fort Salisbury. Foi então que, c'oiiio sabernos, o 
administrador destes novos territorios, Colqulioiin, prendeu 
arbitrariamente em Blaccqriece os portuguezcs Paiva tlll\ri- 
drade, Gouveia e João tle I\ezende. No erili.ctanto sui.gia 
um corifliclo entre a Coiiipanhia e Lobengula acerca (1'1 

extensão dos direitos claquella, não se  cliegando, poréin. 
a eritrar em lucla aberta. 

Em i891 o tralado com I'ortugal veiu l~gi[iinai.,  coriio 
vimos, a usurparão dos iriglczes. Hsles, iiistallados iid 

B!aclioiia, Iralaram lugo d e  partilliar entre si as terras e 
tie iiiiriar pesquizas mineiras, inas soíTrei.am muilo com a 
retayio das cliuvas, que nesse aiirio foi lerrivel, o que 
corili~ibiiiu para dar  ma fama a csles lerrilorios, que pois 
muilo lempo a coriservarani. Erii 1891 o Ciungunliaiia eii- 
viou dois einissarios a Inglaterra a pedirern o seu prol(:- 
ctoratlo, que não lhe foi. porérri, coriceditlo, em al le i i~ãu 
i:: disposisões do recente tratatlo anglu-porluguez. Erri t 89 2 
a SUIL~/L  Africa conseguiu obler de  Lobengula o pleno re- 
conliecimenlo (10s seus tliieilo$ e riesse mesino anno o 

cariliiilio tle ferro foi pi.ol~~igiido até Vryburg r coiihli iiiii-.ts 

urna lirilia lelegrapliica a16 For1 Salisbury, ao rricsrtio Iriiipo 
que os portuguezes lerrniriavarn a conslrucção tla vi 1' eii'tid 
da  Beira. Assim, em 1891, lericlc vencido íiz piiric~pdtii 
dilliculdades, a Compaiihia achava-se ja firinada na posse 
pacifica dos seus vaslos terrilorios. 

Serilindo-se já baslante forics, os inglezes dirigitlos pelo 
Dr. Jaineson decitliraiii eiii 18'33 tleslibuir o potleiiu c l c  
1,obeiigula. llavia-se esle obrigatlo a auxiliar os inglczes 
coritra os iiidigenas da  Slashona, quando aquelles o pe- 



dissem. Queixando-se os iriglezes ein 1893 de  frequentes 
roubos tle gados feilos pelo3 iiicligerias, foraiii enviadas 
forças por I,obengula pa ra  os casligar, mas Jameson 
atacou esbas forcas tle surpreza, anniquilantlo-as, e mandou 
matar os rmisqai.ios, que Lobeiigula Ilie enviara depois 
para Ilie darem explicasòes! Eritão tres expecli~ões inva- 
tliram o reino tle Lolierigula e vencci,arn as liopas indigenas, 
depois duma resistrncia ciii.la, riias tle.;esperatla. A Ingla- 
terra assenliorcoii->c\ a-sirn (to Blatal)~~lt~laiitl, que, alem da  
sua riqueza, unia r i i I ~ ( ~  > i  i i ,  t l ~ i i ~ i a i ~  ~)osscssõc~i: inglezas. 
Foi eiilão que a Coriipdiilii,~, ,julgaiitlo-se oinriipolenle e lendo 
consoliclado o scii eloii~iiiio eiii toclo o seu territorio, pla- 
rieou a iiivasáo do l'iaiisvaal, corno narrirnos, sob a di- 
recção tle Janieson. A opiiiiào publica iiidigriada obrigou, 
porem, iiessa tlata, o governo iiiglcz a assiiriiir as Puricções 
policiaes e a direcção militar nos lerritorios da  Companhia. 

Ein 189G, (luaritio o raid Jameson linha tleleririiriaclo o 
cnfrarjuerirncnto tlas Iropas tle occnpação, rehciilou uma 
i.cvolla eiitre os rnatabeles, que só poutle ser  siiffocacla no 
ariiio seguiiilc. 1)epois disso tem i-eiriado sempre a Iranqui- 
lidadc ria Rlio~lc.;ia. 

01.gnnt:n;cio r ro,ion~ica.-A Companliia ingleza da  Africa 
do Sul possue Iio,je urn cnorme capilal, mas soIfreu graiides 
piejuizos com as  revollas dos indigenaz. Cecil Hliutles afir- 
mava que a região a que deu o nome era diiina assom- 
])rosa riqueza, o verdadeiro El-Dorado, o antigo Opliir, mas 
a realitlatlt: pai.ecse resti.ingir muito essas pliantasias. O 
cliina e111 muilos poiilos é mortifero para os europeus, lia 
aiiiiualineiile cliuvas torrericiaes, que tornarri as esti-adas 
iiripratica\.eis e iriipedein lodo o trabalho, e abundam as  
fehres pit1uhti.e~ e varias rloeri~as d e  gaclo. 

Na Rlioelesia lia 8:000 ou ::O00 europeus, desconliecen- 
do-se a ciria tla populaçáo iiitligenu. Du Uaixo-Veiclt ate ao 
Zaml~cze lia riumerosas iniiias tle ouro, mas as da. RLiodesia 



teem dado pouco rendimento; a exploração, dispondo de  
todo o rnat,erial necessario, continua em toclo o caso a pio- \ 

greclir. Alem (10 ouro, encontram-se lainbeni iiiiiias de  prata, 
cohrc, cslaiilio, anlimonio, arsenicu, cliumbo e carvão. ;\ 
agi2icullura e a creaçáo do gado parecem iiCo ter prol~al)i- 
litlailes de  grande desenvolviinenlo, dada a naliireza tlo 
solo e o clima. E m  lodo o caso o coiniriercio lerii seguitlo 
sempre numa marclia ascendenle, que luntle a ac,cerituar s e  
ainda mais. 

A viação tem sido iniiilo mellioratla. Alein rios barcos a 
vapoi', tliie navegair1 rio Zambeze, tem.se construido uma 
exterisa liiilia feriea, que liade ir  de Boulou\\-ayo ao lago 
l'anganyk;~, o qual ficara assim ligaclo, por uma. obra 
colossal, ao Cabo da  boa-Esperança. De resto, qualquer quc 
seja o valor economioo desta colonia, não se pocle deixar 
de admirar a ohra gigantes(-a tle Cccil Rhodes, que levoii 
a I)arideira iiigleza tlo rio Orarige ao lago Tanganyka e ás 
nascenles tlo Corigo. 

01,gani~a~lZo trtltriinisl~~ativa. - De i 89 1 a 1005 vai.ios 
cliploinas, desigiiailainente um publicatlo em 1898, orgaiii- 
zarain a atlrninistraçào tla Rlit~desia. A Corda nomeia 11 

commandante em cliefe das tropas e o Alto Commissariu; 
a Cornpariliia riomeia iim admiiiistrador para cada uma (];i:; 

t res Rhotlesias. Ha um consellio legislalivo ria Rliodesia tlo 
Sul, formatlo pelo cornissario, por sete \7i)giics iioiric~atl~~s 
pela Companhia, sob confirmaçáo do goveiiio iiiglee, e por 
sele vogaes eleitos pelos colono<, careceritlo as suas tlt:ci- 
sóes (Ia confii~maçáo do govc,irio inglcz; lia ainda uni coii- 

seltio execulivo composlo pelo rnerios tle 4 rr1embi.o~ rio- 
meailos por 3 annos pela Companhia, com a approvação rlo 
Secbrelario tle Eslado. Esta orgaiiizaâio ic~iitlc a t:sl;il)el('- 
cer-se larribeni lias outras (liias Iilio(lcsias, aiiitla nuiiiil 
pliase muito rudimeritar cle deseiivolvirneiilu. 

Na Rhodesia do Sul rioia-se uina cerla agilação em favor 



tla sua lransforinagão e m  coloriia (Ia Coroa. fi certo que  
num futuro mais ou merios proximo o Estado inglez s e  
siibstiluirá por coiiil)lelo ~ Companliia no governo destes 
leri.itorios, eiri cuja adrniniulrasáo será dada maior parli- 
cipaçio aos colonos. 

SPASSALAND. - AS viagens de Livingstone trouxeram 
como consequenc~iu o esial)t~lecimeiito tle varias missões 
inglezas e escossezas lias inargens tlo Nyassa e tlo Cliire e 
a formacão tla Africa,! Lalces Conzl~n?iy, cujo capilal se 
clevou gi~atlualmerile tle 20:000 libras a 100:000 libras e 
que se pi.opuiilia iirl~luirii. terras, irilrotluzir culluras iiovas, 
fazcr pliliilaçócs c e'tei,cer o cornmei.cio, corijiigantlo a sua 
acção com as rnissões. A Companliia, fuiitlatla eiri 1878, 
tlesenvolueii uma gi,ande acl.ivitlatle, es1al)elet:e~ido cstações 
tio Cl1ii.c e lia rnargern Ocsle r10 Lago, corislriiintlo uma 
estrada eii1i.c' os lagos Sya.;sil e Taogaiiyka, iiiiciaritlo a 
riavegaçiÍo rio Nyassa e fazeiiclo algumas plantações e algurn 
coinmercio, seiitlo rniiito auxiliada por vario2 particiilares 
inglezes. Poi.tuga.l, 3eiihor tlcslr:: Ierri lario~,  pouco se in- 
commoilava corri esles faclos, taiilo inais que peiisava em 
cecler a região i lnglaleri-a nos lermos clo li.ataclo de 1884, 
que, corno sal?ernos, não foi ralificado. Mas a Inglaterra não 
perdia o sco tempo; os missioiiarios, que lanlas vezcs irii- 
ciarain a coriqiiisla pelo seu paiz de novos terriloi.ios, 
ailrnenlavam o seli pti(ler sobre os indigenas, furidavern-se 
feitoria? em Blarityre e Living~tonia e conseguia-se excluir 
lotlos os não iriglcqes c10 exercicio do co~nmercio. Assim a 
Coinpanliia, aiixiliatla e dirigiila por um coiisul I)ritaiinico, 
adquiria sol)re a região do Nyassa um vei.tlatleiro rriorio- 
polio comiiici,c:ial e (liiasi polilico. No eirilarilo Portu 
mava os seus tlireilos sobrc csta colonia, os qua eram 
reconhecidos pela França e pela Allemanha. 

lg' aliir- 

Em 1887 iniciava-se a cullura clo caf6 nas collnas de 



Blantyre e nesse mesmo ariuo, iundado na falta d e  posse 
effectira, Lord Salisbury conteslava os direitos de  Portugal 
sobre o Nyassaland, que  este em vGo procurava fazer re- 
conhecer. Salisbury punha tlt: I)iri i c  os aiitigos descobri- 
mentos e allegava os reconhecirneiitos feitos modernamente 
pelos ingleees e a sua real infliicnria na região contestada, 
ao mesmo tempo que se oppurilia a que o governo porla- 
guez fechasse aos ir iglez~s a riavcbg,iyio tlo Zairibeze ou 
dificultasse a s  comiiiiinicaytirs rorri o territorio (Ia Corn- 
panhia dos Lagos iil'riranos. So iiiesiiio anno, alem dos por- 
luguezes, encontraraiii os inglezes qutros inimigos rios 
arahes, a16 então seriliores (Ia região; depois de  varios 
conflictos, ern que se tlislirigiiiu o capião Lugard. o consul 
Johnston ronseguiii celebrar niii accortlo com os arabes, 
que  reslringiu serisi\-elmcnle rio paiz o tisalico tla escra- 
vidão. I<m 188!) foi enviada iiiiin esy-c=&ãri pai ~~, 
commandada por Serpa l'inlo, coiiti.a os makololos, como 
atraz narrarnos; o:: iiiglezes apirssaiarn-sc, a aii\iliar os 
indigcnas, i1 ronrluir coin clles varios tralaclos, siislaritlo 
a marcha da expetlirão poitugueza, e ,  em breve, era expe- 
dido o vergoiiliuso iiltimatum ao governo tle Lisboa. 

Ein 1890, ao mesmo tempo que se  davam com os porlu- 
guezes varios iririclciites, que já referimos minuciosamente, 
-8 arjlauieoii uma expe.&ãg,&&$diqwJPhtm-, 

-u@íuL,-que subiu o Ctiire, tlirigindo-se ao Lago 
Bangweolo, afim de se assenhorear tla regiâo (Ia K;ilaiiga; 
mas esta pci.tciic*ia inronleslavelmen1~-& Estatlo tio (:ongo, 
que, em face ria arrieaca brutal tlos inglezes, se  apressou 
a occupa-Ia, gorantlo as4irri os plarios tle Htiorles. Hliotles 
propoz-:e iariil~crn incoi~poiiir ria 91?(tlr .1/J /ca Compang a 
Companliia do. Lagos e em 1801 aquolla concedeu urn 
siil~sitlio a Jolirislon, que fora iioiiic~:itlo atlministratloi. do 
Nyassalantl. O tratado tle l i  tle jurilio de 1891, cederitlo 
a Inglalerra a região do Nyassa, veiu facilitar a obra d e  



Johnston, que se  fixou em Zombo e procurou activamente 
organizar a arlinini~lrag,ão e fomentar o commercio e o 
desenvolvimento economico da  nova colonia. Apesar da 
anlipatliia tlor missioriai~ios e tla lucta com o chefe Ma- 
karigila, qlie inflingiu algiiri~ revczcs aos iiiglezes, Johnston 
conseguiu corisolidar a occupação ingleza iio Nyassalancl, 
crcou por meio de  irnpostos e tlireilos all'aridcgarios um 
i~eiitliiiiriilo aviillatlo, policiou corn caulioricii.as o Cliire e 
o Nyaisa e aumentou niuilo o riiovimerilo corniricrcial. 'i'am- 
bem crn 189 1 Tliornsori lerminou a sua explorafão, tendo 
~)ei~corritlo ein varias direcções a i.egiào cnlre os lagos 
Nyassa e Uang weolo. 

Ern 189.2 ;i Coinpanliia (10s Lagos foi tlelinitivamente 
iiicoi,poi;ida iia Cornpariliia ingleza tla Aí'rica clo Sul. O Nyas- 
salariil fic,ou pois sol) a atlrninistrag,ào inixta (Ia Companliia 
e da  Coi.ôa, com a tlesigri,i~ão d e  l'rolectoratlo britaiinico 
na Africa Ct1iiI  ral. I1orein, eiii 1007, foi-llie rcstituitlo o seu 
antigo noiiicl (lc Nyiissalanil e reorgaiiizatla a sua atliriiriis- 
lração, cercoaiitlo-se ;I ;icyào yovei.iidliva rla (:oiripaiiliia. 

ILITA MAURICIA. -Co~ri~~reliciirlendo a imliorlaric.ia tla Ilha 
hlauricia, pela sua siluação I I O  caminho para a Iiitlia, a 
1nglatcri.a loriiou-a ein 181 0 aos francezes. O Corigi-e~qo d e  
Vierina em 18 15 altribuiu-lhe definitivamente o dominio 
da  ilha. 

Orgnnizaccio c~rol i r~t ic -c l .  --:\pesar da  grande immigi.ação 
tisiatica, a populacào ila illia Jlauricia não lern aumentado 
muito rapidarnc.111~; tlp :3?0:100 1ial)itanles em 1861 subiu 
a 378:872 em Is!lH, sr.rillo ?06:1)i7 liornetis e 17 l:925 
miillierrs e liavciitlo eritre elles 2íi l :222 1)ci;soas tle raça 
oriental. h ilha Jlaiiricia é, c-oirio ;is i2rililhas, uma colonia 
assucareii.a, mas, e talvez eiii parlc pcla tleradencia dcslas, 
soffreu rilenos com a aboliçiio do hiato d e  Navegagão e com 
a suppressào do trabalho escravo; a sua prorlucção de 



assiicar aumentou constantemerile d e  1825 a 1855 e em 
proporções verdadeiramente assombrosas. Além tlo assu- 
car, a ilha produz outros generos tropicaes, conio o rlium, - .- 
a baunilha, o oleo cle coco, etc. '.. 

O corrimercio faz-se principalmenle com a Ai'riça 'e a 
Auslralia e 96 em pequena escala com a Inglaterra ; o mo- 
vimerilo maritiriio pouco tem aumentado e até ilecresceii 
depois de i 896, as i~npoi ta~õe: :  subirarri regulai.rnenle, 
allingintlo o seu auge ern 189-1, e as expor la~õcs  eleva- 
ram-se bastante ate 1881, mas desceram depois niuilo. As 
receilas publicas cresceram ali. i 888, mas dimiiiuiraiii de- 
pois, ao passo que a s  tlespczas SI: iarn avolriniantlo sempre;  
assim a divida piiblica engrossou Laml)ern, inas tem-se 
reduzido uni tanlo a partir tle i H!i:l, sc\iiilo ainda e m  1898 
de  i . l 9 5 : 7 0 0  libras apioxiriiiitl;i~iieiitc. ,\lrin do seli valor 
ecorioiiiico, que não é tlc facto gi,aiiile, a ilha Mauricia Lern 
para a sua inel ropo!~ corno ac .\titilhas valor politico e 
mesmo em ccrto modo valor iiioiiil. 

O~.ga,~tizacão ad?ninistrutictr. - .i ilha hlauricia occupa 
admiriisti.alivarnerile unia silua$ào iriterineciia erilre a s  colo- 
nias corii governo represeritalivo e i15 rolonias da  Coroa, 
pois a sua representãção elecliva 6 menor e menos poderosa 
do qiie rias primeiras, seritlo inaior a accáo do governador 
e dos o u i r o ~  ~ I I I I ( ' C ~ I ) I I : I ~ ~ I ) S ,  11ias Ii i l  i~ellii t:m totlo O .caso 
as irisliiiii~òc.~ c:l(l~.li\-;is, cliie hllain nas segundas. A atlmi- 
nisliagao esiii CL rargo clum governador, nomeado pela 
Coroa, dum roiisellio execiilivo e tlum conselho d e  govcrrio, 
alguns dos meiribros do qual são eleitos. 

O traf ico tlos c,srrnisos. - A abolição d a  escravidão pro- 
(luziu ria illia .\laui.icia uma crise análoga a que provocou 
nas ,\iitillias, como viiiicis. ,\Ias ira illia Mauricia j3. antes 
clisso se  fazia a iiriniigi,aciio tle coul ics;  tlestle 18 15 que os 
ciimiiiosos tla Iiitlia ci.niii tleportados para esla illia. Abo- 
lida a escravidão, esta immigra~ão  cresceu rapidamente. 



Em 1837 vieram 20:000 indios, mas o rapitlo aumento da 
imrnigraçáo alarmou o I>arlarneiito iriglez, que a prohibiu 
em 1838. Foi, porem, permitlida novamente em 1842, 
comquanto ficasse sujeita a minuciosas formalidades. Na 
ilha hlaui.icia, em que anteriormeiile ~ó Iiavia 23:000 escra- 
vos, eritrararn 94:000 cool.ies de 1834 a 1847 ,  cerca tle 
1T500 ile 184'7 a 1849 e ainda 7G:300 tle 184!) a 1858. 

Esta iminigragão forneceu aos fazentleiros (Ia ilha trabalho 
Ijaralo eni abiiritlaiicia e por isso a esportapáo tle assucar 
cresceu logo rio primeiro ai.irio depois da emancipação dos 
escravos e coriscrvou por rriuilo leitipu a sua rnarclia ascen- 
tlerilc. .\Ias, para alcançar eslu vaiiiagtliii, a ctoloriia cfie- 
rtuou grctiides despezas, onerou se cimi uma divida impor- 
taiile, soflreu uma profunda desmoi,alização e tornou-se 
emfim, no dizer de Cochin, uma coloiiia asiatica, ern vez 
de ser uma terra africana. 

ILHAS SEYCHELLES. - Senhora (Ia India, a Inglaterra tra- 
tou de se apoderar dos ponlos estralegicos, que se encon- 
lravam no seu camirilio rnariliino. Assim tomou a França 
em 1794 as illias Seyclielles. Esla adquisição foi tlepois 
cuiirirmada e garantida pelos tratados de 18 14 e de 1815. 

ZAKZIBAR. - A  inglaterra recusou-se por mais duma vez 
a estabelecer o seu protecloratlo sohiae o sullaiiato de 
Zarizil~ai., inas, quantlo a França e a Allemanha iniciaram o 
.;tbii inovinierito fcbi.il de conquistas coloniaes, a Inglaterra 
tlepressa i-criuoc~ioii ri sua atliluda expeclanle. Logo em 1886 
foi assigiii~rlo iiiri trakatlttentre a Inglaleyra, a França e a 
Allemanlia, relativo aos direiros do sullão de Zanzibar, 
sobre as illias de Zanzibar, Pemba e Mafia e sobre as 
povoações da cosla enlre Dar-es-Salam e Mogadoxo, e logo 
iio mesmo anno a Inglalerra e a Allemanha delimitaram 
as suas espheras de influencia nesta região. Um accordo, 
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celebrado em 1889 com o sultão e completado por uma 
convenção de 1890, attribuiu a Companhia 1mpei.ial Bri- 
tannica da Africa Oriental a administração (tas possessões 
inglezas em Lanzibar. 

Emfim a soberaiiia ingleza firmava-se tiefinitivamente 
* com o tratado de 1890, que o sultâo, cedendo a -411e- 

manha os territorios enlre o Urnba e o Rovuma, sujeitava 
os dorninios, que Itie restavam, ao protecloratlo britannico. 
O sultão continuava comludo a governar as ilhas de Zan- 
zibar e Pemba, sob a vigilancia dum agenle britannico. 
Em 1899 a Allemanlia e em 1905 a [talia renunciaram ao 
privilegio de extra-territorialitlatle dos seus subditos nas 
referidas ilhas e a respectiva jurisdiccão consular, reco- 
nhecendo assim em toda a sua plenitude o dominio (Ia 
Inglaterra sohre a colonia. 

O trafico dos escravos. -O sulláo de Zanzíl~ar aboliu o 
trafico nos seus dominios em 1873, niirn lratado celebrado 
com a Inglaterra, e em i890 forarn por elle promulgadas 
medidas tendeiites a melhorarem a con(lição dos escravos 
e sb permittindo a sua aclquisição pela descendencia directa 
dos escravos possuidos. Graças a estas metlitlas, o riurriero 
de escravos foi-se reduzindo muito, ale que em 1897 o 
governo inglez, cedendo á pressão da opinião publica, 
intimou o sullão a abolir esta injusta instituição. I)e facto, 
um decreto publicado rio mesmo anno veiu retirar aos 
senhores qualquer dii.clito sobre os seus antigos escravos, 
apressar a emancipasão dos exielentes nessa data e conce- 
der uma indemnizarão aos seus proprietarios. 

AFRICA ORIENTAI, [NGLEZA.-DO norte da nossa provincia 
de Moçarnbique ao cabo Guardafui estendia-se antigamente 
o imperio de Omari, que se desrnernbrou em virtude de 
luctas inlernas em 1856. A Inglaterra interveiu como me- 
diadora nessas contendas, attribuindo a um rival as pos- 



ses4es  da Asia e a outro as da Africa, e ficou tendo sobre 
esle ultimo, o sultão de Zanzibar, uma grande influencia, 
que rnais se firrnou pela obra dos seus exploradores. Em 
1837 Burlori e Speke, parlintlo de Zanzibar, descobriam o 
lago Ta~iganyha e Speke, separantlo-se do seu companheiro, 
riicorilrava o lago Yictoiia Nyassa. Speke emprehendeu de- 
pois uma outra viageiri a Ouganda, onde se lhe juntou 
Samuel Baker, que, descendo o Nilo, havia descoberto o 
lago Alberlo Nyassa. Mais tai.tle, em 1874, Stanley desco- 
briu aiiicla o lago Alberlo Eduartlo. 

A Inglaterra rião se aproveitou tlurante muilo tempo da 
sua ~)repori(Ierancia eni Zanzibar, mas, quando em 1885 
o governo allemão lhe communicou que ealabelecera o seu 
proterlorado sobre os leirilorios adquirido:: pela Companhia 
allernà da Africa Orienlal, lord Granville respondeu que 
alguns capitalistas inglezes tiritia~ri fundado uma sociedade 
para a creação de estabelecimeritos enlre a costa e os 
grandes lagos. Formou se assim a I tnp~rial  BI-itish East 
Africcc Company, que logo tralou tle fixar a sua esphera 
de acção. Pela convenção anglo-allerriã de 1886 a linha 
divisoria das respeclivas possessões foi traçatla tla foz do 
\lraiiga a iiitersec~ão da marg$iii Orieiilal tlo lago Victoria 
com o 1 ." grau de latilude auslral. Ambas as companhias 
pretendiam occupar a cosla e estender-se para o interior, 
attingindo os lagos antes da sua concorrente. Em i888 o 
governo iiiglez c'oiicetleu a Companliia ingleza na siia es- 
phera de iriflueiicia tlireilos correspondentes aquelles de 
que gozava a Companhia allernà no icrrilorio respectivo. 

Pelo accortlo celebrado em 1889, a que ja nos referimos, 
o sullão de Xanzibar concordou em que a Companhia in- 
gleza atiiiiiiiistrasse os seus aiiligos dominios. Em 1890 
procetleu-se a uma nora delimilação (Ias possessões ingle- 
zaç e allemãs; a froriteira entre ellas foi prolongada da 
margem oriental do lago Victoria Nyassa a margem occi- 



dental e aos limile. tlo li:statlo do Congo, ficando perten- 
cendo aos inglezes o iiionte ll'faurnbiro. Semelliaritemente 
ein 1891 fixou-se a liilha tlivisoria das possessões iriglezas 
e italianas, que  partia tla foz do rio Djouba, subia o seu 
curso atí: ao (i.' parallelo iiorte, seguia este a16 ao 35' 
leste e o referido meritliano até ao Nilo Azul. 

1)elirnitados as3im os seus dominios,- a Companhia tratou 
de  os occupar rapidamente até aos lagos Hodolpho e 
Irictoria e em 1896 foram todos reunidos sob a tlesigii,ic 20 
oficial de East Afi-iccc Prot~lr.tol.nte. 

01.yaniza~ào econo~~c~cu .  -i\ coloriia ingleza tla Afritba 
Oriental é e m  graritle partc coloiiizatla por Iminigrarilcs 
vindos da  Intlia, náo -o tle c*lah*es inferiores, rnas mesmo 
agricultores ou coniinercianles; assirli alttiiua-se a densi- 
dade excessiva cla população iiitliaiia e furiiece-se á Africa 
a rnão d'obra riecessiria. O solo tleqta colonia é pouco 
ferlil e o seu commercio e o seti ~ric~viiiieiilo maritimo são 
Lambem pouco avullados. 

Luctando com as difriculdades do terreno, das allitudes 
a vencer, da  falta de  rnão rl'obra e das febres, os inglezeç 
emprehenderam a conslrucção duma lirilia ferrea de i\lorii- 
baça a Uganda, que foi muito dispencliosa, mas que tern 
já um niovimento regular e cuja prolongação até Kliar- 
toum lhe garantirá um prospero futuro. Em lodo o caso 
esta colonia eslá ainda numa situação pouco brilharile, 
mas  é de esperar que progritla. As vantagens imn~etlialas, 
que traz a insiallação tlo dominio europeu entre pppulaçõcs 
barbaras, acrescem as suas protlucções e o seu futuro será 
sempre auspicioso, quando a isso s e  junle o auxilio dos 
capitaes e das capacidades technicas. Corno, porém, os 
inglezes teem ainda rnuitas regiões mais ricas e rriais 
faceis a explorar, é natural que s6 d'aqui a muitos ariiios 
a Africa Oriental entre num caininlio de verdadeiro pro- 
gresso. 



UGANDA. - Foi o inglez Speke o primeiro europeu que, 
erri 1862, visito11 a C'gantla c em breve seguiram-se-lhe 
oulros esploi~atloi~es: (;raril, Slaiiley, ChaillC,, Liiianl, Ccssi. 
Ao passo que o Ouriyoro clslava eritão regularmente occu- 
patlo pelos egypcios, a Ilgaiitla cahiii erri poder dos mis- 
sioriarios, que pela primeira vez se  rc;labeleceram em 1877 
ao sul do lago Vicloria e ~,ericlrarairi no interior cm 1879. 
A chegada dos europeus {leu logar a uma serie de  luclas 
entre musulrnaiios, calholicos e protestanlcs; forain a prin- 
cipio expirlsos os missioiiarios e tlesllironatlo o rei Mouanga, 
que os protegia, mas esle conseguiu rnuis tarde recon- 
quistar o poder e expulsou os rniisulmarios. 

Aproveitaiitlo esta aiiarcliica ~il.uaçâo, unia' expedirão 
ingleza de  300 lioiiieris, sol) o i:ominaritlo tlo riotavel afri- 
caiiista Lugartl, partiu a marcalias forsatlas de  Kikuyu, 
eritrou em 1890 em Irlengo, capilal da IIgaritla, iinpoz ao 
rei o reconheciineiito (Ia suzerariia t lu  Conipaiihia iiigl(:za 
por dois arinos e inslallou-se juiito (Ia cirlade iiiirn posto 
forlificado. Depois a boa iriíluericia (Ia dominação irigleza, 
mantenclo a paz e prornoveiitlo o tlesriivolvimento do coin- 
mercio, tlepressa se  fez seiiliis c caplivou a sympathia da  
pupulafão calholica e proteslanle. [)ara consolidar a sua 
situacio, 1,ugni.tl bi8gariizou as  forsair clos intligenas chris- 
150s e cor11 ellas iriflirigiil iiiiin tl('i~i~ota clec:isiva aos rnusul- 
manos. I'oslo i slo, segui11 1 1 ; i i ' í ~  rii;i  i.,ceiii oriental do lago 
Victoria Nyassa o para. o liir0 Albei.10 I"(luarclo e Bloiile 
Ruwensori, coiicluindo li.ala(los de  protectorado com os 
chefes indigerias; i,ugai.d eslal~elec~eu uiii foiie junto clo 
lago Alberto E~luardo, oulro ria encosta tlo Monte H u i ~ e n -  
sori, em iinvalli's enconlrou c toniciu ao seu servig,o Selirri 
Uey e varios coriipanlieiros de  Emiii Pascliá, (lerrolou o rei 
do Ouriyoro c: iiistalloii. varios postos mili~dres nos seus 
dorniriios. Assim, graças aos esforyos d e  Lugard, toda n 
Ugaiitla e a região entre o lago Yicloria e os lagos Alberto 



e Alberto Eduardo se  achou em 1891 sujeita a soberania 
ingleza, bemquista e estimada pelos intligenas. 

Ao regressar a Uganda, Lugard ericoiilrou de novo os 
indigenas de diversas crenças em lucta e o rei recusando-se 
a reconhecer a suzerania da  Companhia. Unindo-se ao 
partido protestante, Lugaril pôz em fuga o rei Mouenga, 
que  depois restaurou. reslal)c~leceu a ordem, installou os 
catholicos e m  Buddii, os prolchtaiites na Ugantla o os 
musulmanos numa provincia separada; lerrninatla a aua 
obra, partiu erri 1892 para Inglaterra, deixando em seu 
logar o capitào \Villiams. No entanto a Companliia ingleza, 
a quem eslas expedigòes tinliarri 1i.azido grandes encargos, 
reconhecia náo ler reciirsos siificientes para administrar 
um territorio Ião extenso e projeclava abandonar a Uganda, 
apesar de  e m  1891 se  ler feilo cri] Inglaterra para a auxi- 
liar lima subscripçiio valiosa. A perda da Ugarida e o 
abandono da  sua população pi.otestarilc provocaram uina 
grande indignação na melropole, mas todos reconheceram 
que a situação financeira da  Companhia era  pessima e que 
a sua natureza puramente coinrnercial o l~s tava  ao exercicio 
por ella de funcções aclmiiiislralivas ntiina grande colonia. 
Em 1893 Lord Roscbery o1i'erect.u ,r ilornpanhia os rricios 
necessarios para prolorigar a sua occupação, acceilantlo 
comtudo o principio tli i  evacuasào. Mas, vendo que a opi- 
nião publica, excilatla pela propaganda tlo capit ao Liigartl, 
não admittiria a evaciiaçào, o governo encarregou iiina 
commissáo de visitar a Ugaiitla e de  proceclcr a uin inque- 
rito sobre a quesláo. O presidente dessa commissáo propoz 
ao governo que lomasse corila desses lerrilorios, ciiviaiitlo 
para elles Lugarti como Alto Conirnissario. Assirn se fez 
em 1893, ficando a Coinpariliia senhora tla t w t a  e da 
região entre a Uganda e os lagos. 

Em 1894 o coronel Colville, que substitiiira Lugard no 
Ounyoro, Iiasteou a bandeira ingleza e m  Ouadala'i, na antiga 



provincia de Emin Pacha, completando assim a conquista 
da regiáo. Em 1895 foi finalmente dissolvida a Companhia 
inglexa, sobrecarregada de dividas e cujos accionistas s6 
foram reembolsados duma pequena parte do seu capital. 
O governo inglez passou portanto a exercer directamente 
a sua soberania sobre toda a Ugarida, que conseguiu con- 
servar sujeita pela manutenção de fortes guarnições. Porém, 
em 1895, revol tarani-se ai; tropas auxiliares indigenas da 
região visirlha tlos lagos e desde então tem havido guerras 
incessantes comi os indigenas, contra os quaes os inglezes 
teem quasi sempre empregado tropas afi,icanas. Depois da 
tomada de Faslioda, as tropas anglo-egypcias estabeleceram 
o contacto com as guarniçúes (Ia Uguiitla e assim o Egypto 
e a Afi-ica Oriental ficaram unitlos, esteiiileritlo-se a sobe- 
rania ingleza de Mombaça a Alcxantlria. 

Organiza~ùo economica. -- A Ugaiitla é uma região duma 
rara riqueza, com aguas abunrlaiites e uma vegetacão 
exliuberaiite; sob o ponto de vista agiicola é verdadeira- 
rneiile um paiz privilegiado. O carnirilio de ferro de Mom- 
Imça a Porto Florença sobre o lago Victoria torna facil a 
penetração tio interior e a exploração das suas riquezas e, 
conio dissémos, o seu proloiiganieiilo até Kharloum abrirá 
aos productos da  Ugaiida e (10 Ouriynro uma sahida rapida 
e facil para as regicei meiiiterrarieas. 

SOMALILAND. - O gabinete de Lord Derby quiz sujeitar 
á influencia ingleza a Abyssinia e installou o seu dominio 
em blagdala, cuja occupação todavia não foi manlida. No 
emtanto tinham os inglezes, senhores de Aderi e de Perim, 
tle ir buscar a costa africana visinha, pertencente ao 
Egypto, o gado e os legumes necessarios para o seu con- 
sumo. Quando em 1882 o Egypto abandonou esta região, 
os inglezes asseriliorrarain-se pois rapidamente dos portos 
de Zeila, Boulhar, Berbera e Render-Ghacem, tomaram 



Gildessa no interior e perisarnrii rnesino em accupar o 
Harrar, mas o massacre da sua guarnição de Gildessa 
sustou a sua ambição, que depois se limitou á consolidação 
do dominio sobre a costa. Desde logo o governo inglez viu 
os perigos provaveis do engrandecimenlo do seu domiriio 
em tal região e por isso a convenção franco-ingleza de 
1888 deixou o Harrar fora das espheras de influencia da 
França e da Inglaterra, cuja linha divisoria parlia tlc 
Lkhordou e parava em Gildessa. 

Egual moderação por parte da Inglalerra informou a 
convenção anglo-ilaliana de 1894, que cedeu a Italia a 
região do Cabo I;iiartlafui para alem do 4g0 de longiludt! 
leste, a qual ficava entre as poesessócs dos tlois Estados e 
que a Ilalia não reiviiiciicava para si, e limitou a occupa~ão 
inglesa no interior a 250 kilometros tla cosla. NOS lermos 
do referido lralailo a linlia (te fronleira rias espliaras de 
infl'uencia dos dois Estados parte tle Giltlessa e, tliriginclo-se 
em direcção ao 8" de lalitude norle, segue esse parallelo 
at6 a sua intersecção com o 48" d e  longilude leste de 
Greenwich; d'alii dirige-se para o ponto de intersecção do 
90 de latilude riorte e tlo 49' grau de lorigiliide leste e 
segue este meridiano ale ao mar. Aintla em 1897 um 
tralado corn a Elhiopia reduziu diirna sexta parte erri pro- 
~ c i l o  des>e paiz a colonia irigleza tlo Somalilaritl, t i i l  como 
ficara elcliiiiilatla pcla coiiveiição uiiglo-ilaliana. 

O ~ ~ q a 1 1 i z n ~ ~ 2 0  oco7~»?~1ica. - Alem de servir de abasteci- 
merilo ás estacõcs visiiilias de Acleii e Perim, o Sonialilarid 
Ijritannico por si inesmo é uma colonia baslarite valiosa. 
Apesar do seu Iiorrivel clima, a populasão k milito nurne- 
rosa, seiido pacifica e hospitaleira, ao coiitrario do que 
succede corn outros povos visiiilios. O *alo 6 ferlil, dedi- 
cando-se 03 indigenas corn exito a. ci.eayãii de gado. 

As exporlaçfies do Somaliland excedem ern quasi um 
terço as suas importaçóes, corisislirido principalmente eslas 



em pannos, tecidos de  algotlào e a i w z  e aquellas e m  pelles 
e couros, gados, gornrna e perinas rle aveslruz. O rendimento 
da  colonia é larnbem superior a sua ilespeza. Como se  vê, 
a sitiiacão d o  Somaliland já  B haslante prospera e mais 
brilharite será por certo a sua situação rio fiituro, quando 
os caminhos tle ferro o ligarem com o Harrar e a Ethiopia 
e quando os rnelhoramenlos dos seus portos fizerem delles 
os grandes entrepostos das mercadorias africanas, desli- 
nadas a Asia Meritlional. 

O~-gnniza$üo administrutiz.a. -A costa dos Somalis cons- 
titue uma dependcncia da  Intlia e B governada por um 
agente tlo s e r v i ~ o  polilico, auxiliado por urn consul. 

Socowii~ . -A abertura do canal de  Suez em 1869 veiu 
aunleiilar corisitleravelmcrite o valor, iiãq s6 do Egyplo, 
coino tambein d e  Atlen e das costas e ilhas visinhas. Assim, 
em 1876, a Iriglalerra, para firmar o seu dominio sobre o 
mar Veiinellio, occupou a ilha d e  Socolora, que j á  tle ha 
iniiito se  considerava iricluida na sua espliera de influencia. 

Tambem pertencem a Inglaterra as ilhas tle Kuria Muria, 
depositas iinporlantes de  guano. 

ADEN. - Aden, oulr'ora grande emporio commercial, 
tiecaliiu inuito coiii a descoberla ti; cainirilio niaritimo para 
a Intlia, mas reatlqiiiriu rnoder~iamriite a sua importancia 
corn a corisii.uc~ào do canal de S u c ~ .  Prevendo lalvez o 
futuro desia posição, os inglezes tralarain tle a tomar. 
Em 1837 um riavio iriglez naufragou nas (*ostas de  Aden, 
qenrlo a siia carga roiibada e a sua tripiilagão trucidada 
pelos intligerias. Tentlo-se as aiicloritlades locaes recusado 
a dar ao governo inglez a reparayào por elle exigitla, uma 
esquatlra 1)i.itartiiica bornbaideoii e toniou Atleii em 1839. 

A coloiiia de  Atlen, qiie coiislilue tima valiosa escala 
para a inarinlia ingleza, deperitle (Ia colonia (Ia Iiidia. Co~no 
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quasi todos os navios, que  atravessam o canal, param 
nesta cidade, tornou-se ella centro tium commercio impor- 
tantissimo, apesar da  sua  peqdena exlensâo. 

PERIM. - Em 1855, precedendo d e  poucas horas um 
navio francez incumbido d e  Igual missão, um navio inglee 
chegou a 1)erim e hasleou na ilha a bandeira britannica. 
Perirn constitue como Aden um ponto eslrategicp d e  grande 
importancia, firmando o dorninio (Ia Iriglalerra sobre o 
mar Vern-iellio. Depois (Ia a l~er lura  c10 canal d e  Suez, 
Pevirn passou tle ser uma pequena povoação sem valor a 
consliluir uma importanle eslação carvoeira. Os inglezes 
leem gasto sommas enorrnes com a sua defesa. construindo 
fortificações, que se  consideram tão inexpugnaveis como as 
de  Gibraltar. 

INDIA. - A S  circunstancias internas da  Inglaterra e o 
eiilhusiasmo geral das riasões europeias pela descoberta do 
caminlio para a India ])elo Cabo da  Boa Esperança depressa 
provocaram o i r i l~ re+e  tlos inglezes pelo Oriente, nâo 
levados por iiiluilos polilico:: ou religiosos, mas conside- 
rando-o merarnenlr corii o pratico espirito cornmerrial ila 
nasão. 1Sm 1600 fiin~lou-se a Companhia (Ias Intlias, a mais 
importante de  lodas as Gciedades privilegiadas corielituidas 
pela rainlia lzabel; a Companhia tinha por i 5 annos o mono- 
polio de Lodo o commercio do Oriente, mas o seu exilo foi 
fraco, porque a inhabilidade dos seus dirigentes e a escassez 
(10s seus capilaes lhe não permiltirain furidai. solidos eslabe- 
lecimentos na5 coslas do Hinduslao. Assim ao mesmo tempo 
que os tiollantlezes, mas com merios exito a principio do 
que elles, os iiiglezes tratavam cle afDrmar coiit1.a I'ortugal 
e a Hespaiilia o principio da  liberdade tlos mares, corriquanlo 
seguissem ambos egual politica rt:strictiva ria exploração 
economica da  India. 



Em 1601 partiu para a Iiidia a primeira esquadra da  Com- 
panhia Ingleza, commandando-a Lancasler. 

Em i 6 12 remodelou-se a organização da  Companhia, 
que s e  tornou mais poderosa e que nesse mesmo anno 
fundou uma feitoria em Surate. Desde logo se iniciou a 
rivalidade entre a s  companhias ingleza e hollandeza, que  
em 1619 dividiram entre si por um tratado as ilhas d e  
Banda e as hlolucas. Mas pouco depois o massacre de  
Amboyna veiii rriostrar aos inglezes a necessidatlc tla lucta 
conslante coni os seus rivaer. e levou-os a concenlrarem 
os seus esforsos, ainda limitados, ao continenle da  Intlia. 
Comprando urn territorio, a Comparihia fundou ahi o pequeno 
eslabelec'irrierilo do Forte S. Jorge. Ein iG12 a participasão 
dos inglezc.; na tornatla ile Ormuz ao.: porluguezes v e h  
accrescer rnuilo o seu prestigio no Oriente. 

Um tratado concliiido com o Grão-Mogol e m  i632 per- 
mittiu aos iriglezes fundarem estabelecimentos na Cocliin- 
china, ria China e nas illias de Chusan, Borneo, Formosa, 
Java e Siimatra. Ao mesmo tempo as riecessitlades (Ia lucta 
com os liollarideze~ levavam os iriglezes a mulliplicareni 
os seus fortes nas costas da  India. A Companhia auferia já 
então avultados lucros e ostentava uma brilliaiite prospe- 
ridade. Mas Crornwell vibrou-lhe iim lerrivel golpe, decla- 
rantlo livre em 1655 o commercio da  Iildia, para onde 
logo iiiuilos particulaies exporlarain al~unclanles inerca- 
tlorias. Reconhecendo, porem, o seu erro, Crornwell res- 
1aui.o~ em 1653 os anligos privilegias da Companhia, a quem 
Carlos 11 concedeu ainda o tlircilo d e  fazer a paz e a guerra. 
Ihte rei recebera e m  1 G6 1 a cidatle tle Bombaim das mãos 
dos portuguezes, como sabeiiios. 

A Coinpairhia ingleza teve entre 1Ci(i?.e I689 o seu 
periodo aureo. Fat~ricando por conla piwpria lutlo o que 
lhe era  necessario, a Companhia conslruia anrrualrnente 
muitos navios, que  não eram todavia nunca suficientes 



para as exigencias do commercio. O cliá, trazido a Inglaterra 
e m  1669 e em breve muito procurado, abrira a comPaihia 
uma nova e importante fonte de  receita. Os seus dominios 
iam-se tambem alargando : em 1686 construiu-se Forte 
William, hoje Calcutla. 

A riqueza da  Companhia em breve suscitou a inveja dos 
goveriiantes. Foram lançados varios impostos sobre o seu 
comniercio e em iG93, ao disculir-se a prorogagão dos 
seus privilegios, o Parlamento determinou qiie todo o 
subdito inglez poderia tomar parte no commercio orienial. 
Opprimida pelos governos e tendo simultaneamente de  
eiislentar uma dispendiosa lucta com o Grão-llogol, a Com- 
paiihia d e p r e s a  entrou em decadencia. Por fiin e m  1698, 
a troco tlum einprestimo, o governo inglez coiislituiu lima 
riova Companhia da  India, com valiosos privilrgios, o que 
provocou logo a suvpensâo das transacções da  sua prctle- 
cessora. 

A nova Companhia procedeu com grande ac,tivitlade, [nas 
os privilegios da antiga sociedade sO expirava111 em 1701 
e, como os seus postos estavam cada \.cz rnais beni forli- 
ficados, não e ra  possivel tlespoja-la ilus seus tlii~eitos, qpesar 
da  siia inactividade commercial. Emfim esla dificultlade 
venceu-se em 1702 pela fusão (Ias duas compariliias. Os 
Iiollandezes tiiiliarn lerilado aproveilar este periotlo ci,ilico 
para i-eatlquii.irem a atitiga siipi~chiiiacia, mas nlZo o (-onsc- 
guiram; ria verdade a sua preporitlerancia estava exliiicta 
para sempre e agora a lucla travava-se enlre a Conipanliia 
ingleza robuslecicla e a Franca. 

A Compaiiliia ingleza inaiigutou nesta epoclia a sua 
politica ile roiiquistas e de  subri;isaão dos intligerias, que 
levou a conslituição do actual iinpcrio anglo-iridiario. No 
emtanto a Companhia e ra  obrigada a fazer ao Eslatlo avul- 
lados empreslimos, em condições muito favoraveis, para 
obter a prorogação dos seus privilegios; assim succedeu 



em 1730, em 1774 e em 1780. Estes encargos impostos a 
Compaiihia justificavam-se pela sua riqueza e prosperidatle 
crescentes e tinham por ett'eito fazer o Estado parlicipanle 
dos successos obtitlos pela Companhia. 

A paz tle 1763 purilia ternio a lucta com os francezes, 
cujos epiaodios já narramos, e consolidava a supremacia 
na India das cidades inglezas de hladrasta e Calcutlá. A 
Lord Clive foi tlevitlo prinripalinenle este brilhante resul- 
tado, que transformou a Compariliia ingleza tlurna sociedade 
mercantil em senliora so1)eraria dum grande Eslaclo. 'i'oclavia 
ainda ern 17(i7, quando terrniriou o governo tle Clive, sO 
o Bengala, a i.egiáo tle Circars ria costa Orieiilal, iIlaclrasla 
e Uornbaim pci.lciiciam aos inglezes. Wari-e11 Ilaulirigs e 
Loril Cornwallis, os imii~ediatos succrssoi.c3s íle Clive, con- 
tinuaram a sua obra de engrandecime~ito. 

tlastiiigs manteve luclae constantes com Hyder Ali e 
outros polentacios iiidigenas, mas assigrialou-se pelo despo- 
tismo da sua adminislração e pelos maus tralos a que 
sujeitou os nativos. A opiiiião publica iiigleza exigiu o seu 
julgamento; IIastirigs foi al)solvido, mas os factos suct etliclos 
fizeram convergir as atlenções da metropole para os defeitos 
do regimen admiiiistralivo da Companhia. Pit!. coiiseguiu 
em 1784 fazer adoptar o seu plano de reformas; a atlmiriis- 
tração da Companhia ficou subordiriatla a um coliselho 
nomeado pelo rei, os cliefei das presidencias de Madrasta 
e de Bon1l)aim ficaram suborctiriados ao cia preside~icia de 
Calculta, que recebeu o titulo de governador-geral, sendo 
auxiliado por um consellio (te tres membros e s6 podendo 
fazer guerras defensivas; ernfim o tliesouro real foi incum- 
bido de fiscalizar as importações e exportações da India. 
Nesta epoclia a situaçâo financeira da Companhia era 
bastarite precaria, de modo que os accionistas viram com 
prazer aumentar a intervenção do Estado na sua adminis- 
tração. 



Lortl Cornwalis (1786-1793) foi o primeiro governador 
geral tla India; comquanto desejasse manlcr sempre a paz, 
foi erivolvido em luclas constantes com os indigenas, mas 
seguiu para corn elles uma polilica Iionesta e conciliadora, 
comquanto não conseguisse melhoi.ar muilo a siia condição, 
nern tão pouco tivesse berieficiatlo a siluação financeira da 
Companliia. Esta de facto nada lucrara com a reforma que 
soffrera; tornara-se iiovanierite uina sociedade de cai.acler 
predominantemerite conirnercial, irias perdera a sua liber- 
dade, conseivarido os mesrnos encargos e ficando mais su- 
jeita as ci.iticas do publico e a> e~ijiericias pecuniaiias do 
Estado. De facto a Cornparitiia ja subsislia quasi sbinente 
pela força de trarlicção; sociedade roinmercial por natureza, 
desde o seculo xvrr foi coositleratia pelo povo iriglez como 
uina s ec~ão  da atlmiriistia~ão irnperial. Em 1793 os privile- 
g i o ~  cla Companhia foram airida prorogados até 1814; este 
periotlo tão agitado na Europa riâo entorpeceu a expansão do 
dorniriio iriglez na India e aos acontecimentos sensacionaes 
da Europa foi talvez devida a conservação da Companhia 
durante lodo esse periodo, porque o povo inglez punha 
erilào de parte o exame e a critica da sua administração.' 

I a  India, ae  1793 a 1798, sob o governo de Sir John 
Shore. Lord Teignmouth, Iiouve Iranquilidade. O mesmo 
não siiccedeu sob o governo do Marquez de Wellesley 
( i  798- 1805), que venceu Tippao Saliib, derrotou os mah- 
rattas e sul)rnetteu rnuitos eslatlos iiitlipenas a influencia 
irigleza por ineio de tratados amigaveis. Os seus succes- 
sores seguiram egualmeole esta politica, tomarido a seu 
cargo a defesa dos Estados indigenas, que rerorihecessem 
a suzerania da Inglaterra. 

Procurando alargar o seu dorninio alé aos sop6s do 
Hiinalaya, os iiiglezes tiriliarri tralado tle concluir conven- 
ções amigaveis com os estados indigenas do Norte da India. 
Assim fizeram em 1800 com o Nepal e em 1809 com Run- 



cljet-Singli, chefe da conlederação dos Sikhs, que dominava 
no Pendjab e que se comprometteu a não conquislar ne- 
nhum territorio para alem do rio Satledj. Os habitantes tlo 
Nepal, descontentes com o tratado de 1800, revoltaram-se, 
inassacrurarii o i-epresentante inglez, tomaram pai-te do 
reirio tle Sikkim e até os terrilorios a oeste do Selledj e 
fizeram incursões na proviri6ia de Beiiares e Patna. Os 
inglezes declararam-lhe a guerra ern i 814; a principio o 
general Gi1lespi.e foi derrotado em Kalanga, mas em 1815 
o exercito anglo-indiano cercou a capilal Kliatmaiidou e o '  
rei do Nepal cedeu á Iriglalerra o Sirmar com Simla. o 
Koiimaon e o Garwal, e o Sikkim ficou sob o protectorado 
inplez. 

Tanibem em 1814 se eli'ectuou finalmente a reforma da 
Cornpariliia. O seu monopolio ficou limilado ao commercio 
com a China; qualquer cidadáo iiiglez poude negociar na 
lndia, mediarile uma licença da Cornpanliia, que não podia 
ser recusada. O privilegio da Companhia, que já então 
governava quasi toda a peninsula indiana, foi prorogado 
por 20 annos. Mas em 1829 Buckingham e outros pu- 
blicistas iniciaram uma activa campanha contra a nova 
prorogação do privilegio d a  Companhia, encarecendo as 
vantagens da liberdade illirnitada do commercio, advo- 
gando a causa dos indigenas e censurando os achs  da 
Companliia. Em 1830 Lord Ellenborough e Sir Robert Peel 
levantaram a questão no Parlarnenlo, sendo confiado o seu 
exame a unia commissão de inquerito. Finalmente, em 
1833, declarou-se livre o cornmercio com a China, per- 
dendo assim a companhia o seu caracler commercial; 
continuou, porem, a cobrar irnpostoa e a custear o exercito 
ria India sob a vigilancia do governo. As suas proprietlades 
com os competentes encargos passaram para o I<stado, que 
garantiu aos accionistas o dividendo annual de 10,5O/,,. 
Este regimen devia durar 20 annos. 



No entanlo o dominio inglez ia-se alargando sempre na 
India. Em 1826 a derrola dos Bii-maiis vinha (lar aos 
inglezes os lerritorios de Assam, Manipour e Katcbar ate 
ao norte do Bralimapoulra. Em 181tl o Boulan leve de 
cetler a Companhia as suas lerras no Assam e em 1843 
foi annexado o Scindh ou região rio Ilaixo-liidi~s. 

Eiri 1844, lendo rnorritlo ~ur i t l j e t -~ i i i~ l i ,  que se tinha lor- 
iiatlo o maior polentatlo da Asia Ceiiti-al, o seu imperio 
r.aliiu na anarcliia e o exerci10 sikli traiispôz o Sallerlj, 
\iolariilo o tratado de 1809. O exercito iriglez leve de 
suslerilar lerriveis combates com estes iiidigerias; o seu 
valor e algumas inleltigencia~ occultas permitlira~n a sir 
llugh Gougli vencer os siklis lia batalha tle Sobraon e 
chegar a Lahore. O tratado de 1846 desmembrou o aiiligo 
imperio de Hundjel-Singli, consliluindo os Estados de Lahore 
e o de Cashmire, sujeilu.; mais ou menos a suzerania in- 
gleza, que assim se eslericleu a16 ao Himalaya, ao Karako- 
rum e ao Koueii-louu. Em 1845 a Iriglaterra annexara 
lambem a provincia de Peschawar. 

Sol, o governo de Lortl 1)alliousie o rei de Lahore foi 
deslhronado e o Moullaii e LI Pentljab foram annexados 
pela Inglaterra; em 1856 fui occupado o reino de Oudli. 
Assini a Iiigldlerra achava-se seriliora de toda a India, 
graças aos seus persisleritea esforços e a habilidade de 
governadores illustres como Sir Charles Napier, Henri Has- 
tings e Loril Dalhousie. 

Mas, erii I~reve, começaram a >urgir entre os indigenãs 
senlimeiitos tle odio conlra a polilica ingleza tle coriclui~lns 
e annexaçòes, apoiados pela exallação religiosa. Ilernais 
um propheta venerado tiiilia affirmado que a dominação 
ingleza na India, iniciada em 1757, não tluraria mais de 
100 annos e as lropas indianas achavam-se desconlentes 
por v0rem succeder uma era de paz as guerras constantes, 
em que de ha muitos annos eram empregadas, com um, 



exito, que exaltava o seu orgulho, e auferindo lucros avul- 
tados. Iniciou-se então uma conspiração cuidadosamente 
preparada; o facto dos cartuchos tias espingardas do exer- 
cito serem untados com a gordura de vacca, animal sa- 
grado na lndia, foi o pretexto da revolla. Os primeiros 
indios, que se recusaram a usar esses cartuchos, foram 
presos. A revolta iniciou-se em hlirat em rnaio dt: 1857; 
em breve íbi proclamada pelos scnhores cle Oudh e alas- 
trou pelas proviricias septentrioriaes, atllierindo a ella as 
guariiigòes tle Agra e tlo Ilciigala e serido restaurado em 
I)ellii o (;rio-Alogol como soberano tle toda a India. O 
governo tle 1)ellii cliainou á guerra lodos os indios e em 
breve totlo o exercito nativo eslava sublevado. 

A revolta dos cipayes, segundo Valbezen, carregou o 
fuluro da Inglaterra de cores ainda mais sombrias do que 
as que o ameaçavam rios dias tla partida de Cadix da 
Invericivel Arrriada, quando Napoleão concentrava o seu 
exercito ein Uolonlia ou quaiido a guarda ingleza wuardava 
em Walerloo o soccorro dos prussianos. S6 em 1860, 
tlepois duma terrivel lucta, a Inglaterra conseguiu resta- 
belecer pois complelo a ordem e a tranquilidade. A revolta 
teve por corisequeiicia a destriiição do poder do Grão- 
Mogol, a subordina~ào clirech clo Cawnpore ao dominio 
inglez e o desapparecirnento de outros Eslados indigenas e 
evidenciou a iiecessitlade duma profunda modificação admi- 
nistrativa, alteraritlo-se as leis vigentes e modificando-se 
a intervenção (Ia lriglaterra no governo dos Estados nativos. 

A Companliia das lndias não tinlia podido suROcar por 
si sO a revolla e por isso a teridencia erilão predominante, 
que era desravoravel as companhias coloniaes, e a corrente 
de reforma, que animava a administração indiana, levaram 
;i sua suppressáo. Em 1858 os poderes da Companhia sobre 
todos os seus territorios foram transferidos para a Corda, 
que os ficou exercendo por inlerrnedio durn secretario 
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de Estado especial. Todos os funccionarios e todas as forças 
militares da India ficaram subordinados ao governo da 
Rainha e foram destituidos das suas funcções administra- 
tivas os corpos gerentes da Companhia. Esta subsisliu ainda 
por alguns annos, apenas para liquidar regularmente os 
seus creditos e debitos e para reembolsar os seus accio- 
nistas. 

Findou assim a celebre Companhia das Indias. São-lhe 
imputaveis alguns erros graves, tlesi:.iiadamcnte a restric- 
ção opposta a immigração dos inglezes, que só podiam 
viver na India quando para isso obtivessem da Companhia 
uma autorizafão, que ella lhes podia arbitrariamente reti- 
rar. Pretendia-se que essa meditia fbra tornada no interesse 
dos indigenas, mas a verdade 6 que ella os fiirlava á acção 
do elemento civilizaclor e que por uinu exlrarilia aberração 
collocava os inglezes ein peior siliiasdo clo que os inirni- 
grantes armenios, persas, chinezes, etc. Alas 1150 se tlevem 
regatear louvores a Companliia por Ler aberlo ao corn- 
mercio nacional tantos e tão grandiosos mercados e por 
ter contribuido ern tão alto grau para as viclorias obtidas 
pela metropole sobre os seus rivaes esti.augeiros. a ella 
incontestavelmente, escreve TliozCto, que, a Inglaterra rit>vr: 
esse imperio immenso, que se eslencie (Ia foz cio Ga~ijes a 
do Indus, do cabo Comorim ás fronteiras septentrioriaes 
do Bhutan e do Cashmire. 

Terminada a revolta dos cipayes, abriu-se para a India 
uma nova era tle paz e cle progresso, ern que se corisolidou 
a sua unidade sob o tlomiriio iriglez. A proclamação de 
1858, em que a Hairiha declarava que a India tinha pas- 
sado da administração da Companhia para a da Corda, 
mandava respeitar todos os tratados concluidos com os 
chefes indigenas, impunha o respeito escriipuloso pelas 
suas crenças religiosas e admittia os indios ao desempenho 
dos cargos publicas. Assim fez-se rapidamente a pacifica- 



ção; em Oudh terminou ella em 1860 e no Pundjab Sir 
John Lawrence soube attrahir depressa as sympalhias 
geraea para o novo regimeti. Continuando a politica de 
Lord Wellesley, da subortliria~ão dos Eslados indigenas por 
nieio de tratados de vassalagem, Lord Canning em 1860 
garanliu a todos os reis indios a conservação dos seus 
direitos e o respeito pelas suas leis proprias relativas a 
s~iccessão ao throno. Desde então, á parte alguns casos 
de contcntlas tliitre elles, de insubordinações dos chefes 
iiativos ou de abusos por elles commettidos, o dominio 
inglez lein-se exercido pacificamente, sem intervenção abu- 
siva rio:: negocios internos das sociedades indigenas. 

A arinuxafão tio 1)uiitljali poz a Iiiglalerra em contacto 
com tribus bellicosas, estabelecidas rias montarilias visi- 
nhaa, coin as quaes leve de luctar; em i863 o exercito 
anglo-indio soffreii quasi urna dcrrola no desfiladeiro de 
Umljeyla, Irias com a chegada tle iiovos reforços os inglezes 
conseguiram vcriccr os intlios, depois duma guerra ardua 
e perigosa, e coiisolidar o seu dominio rios valles tlo Pesha- 
war. Ern 1864 os Iiabilantes tio Bhutari fizeram uma incursão 
110s territorios tlos i~iglezes e truc'iiiaram alguns destes; 
foi Ilies t~riviaila uina rriissào tliplomaticd, mas elles recusa- 
ram se a tiai as satisfaçòes exigidas, e rebenlou a guerra, 
ein que depois ile alguns revezes iniciaes os inglezes ficaram 
vencedores, annexando uma faixa de lerritorio conligua ao 
Iliinalaya. Ern 1876 foi deposlo o Goekwar de Baroda, por 
ter commellido graves faltas adrniriistralivas. 

Em i877 uma proclamação legal atlribuiu a Rainha 
Victoria o titulo de Imperatriz das Intiias, reconhecendo 
assim claramente a importancia desta grande colonia. Pondo 
em pratica a habil politica, que já anteriormente estudamos, 
os inglezes recorislituiram em 1881 o Estado cle Mysore, 
annexado cm 1831, o que mais sympathias lhe6 grangeou 
ainda por parte dos outros chefes indigenas. Em i888 a 



Inglaterra èiilrou em giierra voin a Cliina e a Thibet, que  
Ilie tlisputavam a posse do Sihkirn ; a victoria da Inglalerra 
tleterininou a conclusâo dum tratado em 1890, pelo qual 
a Cliiiia reconliecia o seu proleclorado sobre o Sikkirn e 
se fixava a. froiitcira entre elle e o 'I'hil~et. 

A partir cle 1889 os ingiezes passaram a exercer de  
facto totlos os poderes administrativos no reino de  Casli- 
mire, cujo exercito oi-ganharam, coiiquislando com clle os 
tei.i.itorios visinlios do Iritlou-Koucli, o Gilgliit, o bazar, o 
IIousa e arinexaiido o Tcliitral. Ern 1891 um alto funccio- 
nario inglez, enviado a Jlariipur em auxilio do rei deslhro- 
nado, foi assassinado pelos i~evoltosos; então forcas iiiglezas 
occuparam o reino, puniram os crirriinosos e substiluiram 
o anligo rei por um novo priiicipe. flmtim, de 1858 até 
ho,je não aumeiitou muito o numero tle terrilorios intliaiios 
direclamente subordinados a adininistração iriglrza, mas 
alargaram-se muito a s  fronleiras deste impeiio, que do 
golplio de  Siarn vão a16 ao Tliibct, a1lirigeii-i os ri-iontes do 
Ilinilou-Koucli c o Oxus, erivolveni o Afganistari e o Belu- 
cliistan e vão terminar nas coslas da  Arabia. Este enorme 
engrandecimento teve, purCrn, o iiic.ori\ enieiile de  subsli- 
tuir as antigas fronteiras rialuraes da  Iiitlia por linlias 
artificiaes firmadas e m  convenções e tratados. 

I O periodo, que s e  segue a suppressão da  Companhia das 
Iridias, caracleriza-se priiicipalmente pelas reformas inter- 
nas effectuadas e m  benelicio da  agricultura e da  industria, 
que rnuito teem pi-ogredido. A paz e a ordem teem sido 
mantidas inalteravelmenle desde essa data. 

Organiza@o econmxica. - Apesar das fomes mortiferas, 
a população da  India eleva-se a cerca de  300 milhões d e  
individuos; ao lado das  regiões (10 Turkestan e da Persia 
pouco povoadas, apparece-nos assim esta peninsula com 
um numeru enorine de  habitantes, sol~rios, como todos os 
povos do Extremo Oriente. Na população indiana distin- 



guem-se quatro elementos ethnicos diversos: os descen- 
deriles das ti.il~us, que habitavam a peninsiila antes das 
invasões (10s aryanos, e os dexendentes  destes, que con- 
servaram os seus traços caracteristicos, ambos pouco 
numerosos; os musulmanos prorenierites das grandes in- 
vasóes mahometaiia., aiiida basl,ante numerosos, e a raça 
liinilu, provenien1.e do cruzamenlo de  varias raças e a 
mais numerosa de  todas. .& diversidatle ellinica accrescem 
muitas outras. Ao lado das duas regiõcs preponderantes, 
o hintliiismo e o rnahometanismo, surgcrn variatlissimas 
crenças c sei1.a~. Socialmenle a população apresenta-se 
divitlitla em milliares tlo castas ; catla prolissào, cada tribu, 
cada associaçào, cada clari forma uma casta cspecial, com 
um cullo proprio, urna religiào privativa, uma orgariização 
parlicular c dentro tla qual se  realizarn os casarneritos dos 
seus membros. Emlim a diversidatle tle organização fami- 
liar, tle rttgimeii (Ia proprictlaile, tle gi.íiu tlc civilização 
gera airiila rniilliplas difSt;rericia~õee. Coniprehencle-se, por- 
tarilo, a ciioririe tlilliultlatle coin qiio lucta a administração 
iritliana para (lar leis atlcquadas a uma da:; mais vastas e 
complexas agglomera~ões  tle coirimiiriitlatles conliecitlas p a  
liistoria do inundo jnleiro ! 

,inligamerile o commercio do Oriente abrangia não si, o 
(Ia India, como o tlo Siain, tlc Blalacca, da Cliiiia e das illias 
da  Oceania; totlo elle qiiiz a$ainl)iii.cai. a Conipaiiliia (Ias 
Iritlias, pois reritliu cin ineilia 100 ('I,,, e d'alii veiii a lucta 
com os liollaritlez~:s, qiie levou a (:umpariliia a detlicar-se 
priricipalrne~iile i esploragão -coinmt:rcial da  periirisula liiri- 
diistaiiica. J a  nos ~ ( ~ i i i o s  i,cl'eriilo varias vezes as violencias 
e guerras, sern as cliiacs :;c iiào podia commerciar no 
Orieiilc ; a ellas se tlcveu em graiide par1.c a crcação da  
Coiripanliia ingleza tlas Intlias, pois ti11 ooinmercio não podia 
i.pr rsercitlo por siiiiples pai~l.iciil;ii~c~s c o I<st,atlo não ss 
tluiz erivolver directuineiile tiessas Ionginquae avciiluras. 



Graças as Companhias privilegiadas, os 'Estatlos, sr:m grande 
risco, disputavam a posse desse rico commercio orienlal, 
cujo valor e r a  já bem conliecido e qile e ra  a fonte da  
opulencia d e  Portugal, da  Hollanrln c (Ia llespanlia; s6 a 
esta consideração, a um plaiio c:oinrnercial hat)ilrnente 
preparatlo, e não a considerayGes politicas ou tle acaso, 
foi devido o inicio tla expansão ingleza no Oriente. Da 
importancia ddsle commercio resultaram a sua iriflueiicia 
frequente nos successos da  politica eurupeia e as rno(lali- 
dades especiaes d a  colonizafão ciiiopcia no Orienle, bem 
como ás condições (Ia coricori~ciicia iespccliva sc  deve 
altribuir a transformação das companhias mercantis euro- 
peias em associaç0es mililarer e politicas. Por isso Car- 
10s I1 deu á Companhia ingleza o direito de  fazer a paz c 
a guerra, alem de  confirmar o seu inonopolio commercial 
e os seas  clirc!ilos tle cunhar nioetla e tle atlministrar jus- 
tiça; si) assirn a í:oiiipariliia potlia ler a força neçessaria 
para luclar com vantagem c,oritra os seus rivaes europeus. 

Já no fim do seculo x v ~ i  Yir Ijavenant afirmava que a 
nayão, quc sc  asserihoreasse tlo trafico das Indias Orien- 
laes, potlcria iinpbr leis a todo o muiido commercial, 
inostraritlo que a prosperitlatle u ;I. forca iia\:al cla Hollarida 
erairi devidas i~ sua larga participação no dito conimercio 
e iiicilantlo os inglezes a enipre;ai.erii todos os esforços 
para rielle torriai~em parte mais larga. 1'01i1 iriesrria epocha 
Lcibiiitz acoriselhava Luiz SIV a tleslriiii o poderio da  
Ilollanda, 1)ai.a o que bastava asscriliorear-se do seu com- 
mercio oriental. ISrn face tleslas Ião juslas opiiiiões, não é 
d e  admirar que a Inglaterra tivesse Iiiclatlo com tanla 
energia para tlorninar a Intlia e que a sua colonização 
tivesse lido sernpre uni caracter pretlominantemente com- 
mercial. Nem é 1io.je menor o valor da  India, como vamos 
iiiostrai. pela brcve analyse do seu esi.ailo economico nos 
tempos modernos. 



Em 1861, cedendo a iristanles reclamações dos que 
queriam promover o alargainerito da  immigragão europeia 
para a lntlia, modificou-se o regime11 de  apropriação da3 
terras, até cntão muito defeituoso; permittiu-se a venda 
perpetua de terras incultas, não superiores a uma certa 
exlensão, medianlc o pagamento diirn prefo moderado no 
prazo tle tres mezes, mas isto de  motlo algiim bastou para 
attrahir a immigragão europcia, a cujo aumento se  oppõem 
o clima e a extrema rlensirlade rla popiilagiío intligena. O 
opio e ra  antigamente o priricipal protliiclo da  lndia, mas 
hoje o ieu logar pertence iii) algodão e, alem destes pro- 
rliiclos, e~po i t a in - se  ainda o trigo, O arroz, a quina, a juta, 
o clh, o cdí'é, O tabaco, oleos e varios productos tiricluriaes. 
A exccugão tle grandes obras tle irrigasão tern modificado 
muito favoravelmente o aspecto clo paiz e aiimerilatlo a sua 
producção agricola. As iridustrias tla Iridia, de  tão grande 
valor artistico. tem progrcclitlo regularmente; é irnportante 
a exportaçáo d c  cambraias, cliales, tapetes e tecidos 
d e  algodáo. 

O commercio da India com os paízes tio Extremo Oricnlo, 
corn a França, a llalia e a America tlo \ortc tem-\C tlrsoii- 
volvitlo rnuito moilertiamente, alerii tla exparisão natural 
das suas relaçoes com a nietropole. \ ziicrra tia ~ c c ~ * c + l o  
provocou uma exportas50 cnorme de algodão para a Aiiic 
rica; por isso as cxpor t açò~s  tlccaliirarn depois, tle 186;) 
a 1878, mas ern seguida aumcntaram de mais de  70 O/,,, 

para o que niuilo cborilril~uiram o alargamento da  rede 
ferro-viaria irileiiia, a reilucyão (Ias tarifas do canal de  
S i i e ~  e u deprecias50 da  prata, base da circulação mone- 
Laria tla colonia. E realmente assombroso o desenvolvi- 
rneiito dos cariiiiilios ile ferro indianos, em que se ernpre- 
gararn enormes capilaes iriglezes, comquanto o seu numero 
e iiiesrno a media tlo seu tleseiivolvirnento annual não 
sejarn ainda muito grandes relativamente a exlensão e ii 



população do paiz. A elles se deve em lotlo o caso a grande 
transformação e o enriquecimento da India, de 1850 ate 
hoje. As receitas publicas da India teem aumentado muilo, 
mas tambem a sua divida aclual B mais do dobro do que 
era ern 1870, o que não admira porque a construcção de 
varias linhas ferreas e as irrigaçfies leem sido custeadas 
pelo Estaílo por meio de ernpresiinios contrahidos na me- 
tropole, (leverido airida nolar-se que as vantagens devidas 
a laes obras compeiisam sobejamente os encargos, a que 
sujeilarain a colonia. 

Oryurziza~üo atltninisll-ativa. - Quando em 1763 lerrni- 
nou a guerra dos 7 aririos, a adrninislração da Iridia ressen- 
tia-se dos tlefeilos communs a de todas as colonias inglezas, 
cuja aclquisiçào receiite ainda não linlia dado aos seus 
senliores a necessaria experiencia, nem Ihes tinha ensinado 
a a l t end~r  deviilamenle a sua rliversitlade de condições. 
Mas a longa paz, que se seguiu a referida guerra, (leu azo 
a que os inglezes cuidassem de aperfeiçoar a sua orgarii- 
zaçào colonial e depressa lhes perinitliu verificarem a 
incompetencia duma companhia commercial para a admi- 
nislraçâo durn imperio tão vaslo como o da India. O grande 
aumento ile rendimento, que a conquista do Bengala trouxe 
i Cornpanliia, veiu tornar mais instante o seu dever de 
melliorar a condifáo das populasòes iiidianas; mas apesar 
cle liiilo a isso o11stnv;iiii aiiitla os seiis gravei; embaraços 
financeiros. Assim cni váo a Companliia, pretentleiitlo pos- 
suir as suas terras por cetlencia tlo soberano tlc Delhi, 
teriloii resistir ao iriqueiilo desejado pelo governo e pc:lo 
1)arlainento. Ern 17íj(i, depois tluiria longa discussáo, o go- 
verrio iriglez iinpoz a Coiripanhia o alimento da sua renda 
annual, corno parlicipasào tio Estado lios lucros advindos 
das suas novas adquisisões terriloriaes, sobre as qiiaes 
aquelle alfirinava por esle modo a sua soberania. 

Quando eiri 1767 Clive tleixou a Iriclia, lodo o Bengala 



estava de faclo enlregue aos cliefes indigenas, limitando-se 
os presitlenles dos conselhos tle Calcutta e Madrasta a 
exercerem a sua autoridade dentro das cidades. Alem 
disso, a Companhia empregava uma grande parte dos rendi- 
mentos publicos na compra de  mercadorias, que exportava 
para a Europa, o que arruinava a colonia, e a ausencia do 
energico Lord Clive provocou logo o aumenlo da indisciplina 
entre os funccionarios. o exercicio por elles tlo commercio 
e a delapidayão da  fazenda. Emfim, accrescentlo a tudo 
isto, a guerra com Hyiler Ali, a terrivel fome de  i770 no 
Beiigala e as disscnsües rio seio da direcgào superior da  
Compariliia lançaram esta numa tal decatlericia que teve de 
confessar a sua insolvcncia, declarantlo rião poder pagar 
ao Estado a renda devida. Só eni 1 7 7 3  se tratou de  pôr 
cobro a todos esles males e tle subsliliiir as guerras cons- 
tantes com os chefes intligenas uma politica organixadora 
e reformadora. h que o povo inglcz adquirira então a 
consciencia da  sua responsabilidade pela anarchia e a 
miseria, em que jazia iim tlomiriio seu, tão vasto como e ra  
o da Inilia depois (Ias conquistas de Clive! O inquerito a 
Companhia revelara iim aumento assombroso das siias 
despezas e a falta de algunq pagamentos devidos ao Estado. 
A lei tle 1773 autorizou um emprestimo a Companhia, 
reformoii a sua direcçào ria metropole, iristiluiu um gover- 
iiatlor gei3al, um conaellio de  governo e um supremo tribunal 
de  jusliça ern Calculti. A nova organizacão e ra  miiilo defei- 
tuosa, porque subordinava o governador a maioria do 
consellio, e assim privara a colonia dum governo com a 
promptidão e a unidade cle acgão riecessarias, não delimi- 
tara  claramente as allribuifões dos poderes excciitivo c 
judicial e ri50 inslitiiia um poder legislativo, que litbara 
sendo o Parlamenlo ila melropole 1.20 distante. Em breve 
surgiram o desaccordo e os conflictos entre os diversos 
poderes e os seus represenlantes, entre o Coosellio e o 
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Supremo Tribunal, e de  facto a Companhia continuou a não 
exercer nenhuma auloridade sobre os indigenas fbra das 
cidades. A tudo isto accresceii aiiida a longa contenda 
entre Warren Hastings e o seu c.oriselho. Mas, ilJleSai. d e  
todos os seus defeitos, a lei d e  1773 foi em todo o caso a 
primeira tentativa feita para organizar regularmente a 
administração da  India. 

De 2783 a 1784 os negocios tla India ~ i e r a r n  d e  novo á 
tela da  discussão, dando logar no Parlamento aos mais 
encarniçados debates, ate que foi approvado o bill de  Pitt, 
que entregava a seis commissaiios tle nomeação regia a 
superintendencia sobre os negocios civis, mililares e finaii- 
ceiros da  Companliia; na India Iiaveria um gorernatlor geral 
e um coriselho d e  tres vogaes, quc em certos assumptos 
teriam poderes absoluto!: sol)re as pi.esid~nc.ias menores. 
Ein I 786  o governador foi autorizado a pioi*ctltlr ein casos 
entraordinarios, sem intervenyão tlo cor~scllio. Eiii 1833 
foram d e  novo modificadas a s  relafões entre o E ~ t a d o  e a 
Companhia e a adminislração tla Iiiciia. O gov~r i iador  do 
Bengala era  governador geral da  India, exercentlo a supe- 
ririleiitlencia sobre as presidencias de  Madrasta e Boirii)aim 
e o governo tle Agra, podendo assumir o coinrnaiiilo .tlo 
exercito, tendo attribuições politicas qiiasi illiinitiitl,is ( h  

podentlo legislar para a Intlia, onde as suas d ( ~ . i 4 c .  iLi.ain 
ol)rigalorias, salvo quando fossr~ri annulatla.: pelo t~ori.:elho 
doa tlirccloi~es tla Companlria. Juiito tlo povt~rii;~iloi Iiuviil 
um ronselho com quatro vogaes c o c~oiiiinaiidarile ern 
chefe do exercito anglo-indiano. A >  pi.csidrricias liiiham 
governadores, auxiliados por um conselho de  quatro mem- 
bros e do commandanle das forcas da  presidencia. Havia 
emfirn uma multitláo de  funccionarios subalternos, todos 
europeus. 

Quando, depois da  annexação de  Pundjab e m  1849 e tlo 
Oudh e m  1856, se  esperava na India urna paz duradoura, 



rebentou, como sabemos, a revolta dos cipayes. Esta revolta 
leve, porem, grande e benefica influencia na evolução 
administrativa da  India. Substituindo-se a Cornparihia e m  
1858, o governo inglez creou em Calcurta um conselho 
legislalivo nomeado pelo governador, admitliu alguns indi- 
genas a este conselho e a outros cargos publicas, crcou 
conselhos semelhantes em Madrasta e Borril~aiiii e iiisliluiu 
na  metropole um ministerio especial dos riegocios da  India. 
Além disso alteraram-se as circunscripções administrativas, 
creou-se o governo das provincias do Nord-Oeste, desmem- 
brantlo a ~~i~esit lci icia tle Calculta, e iriiciou-se activamente 
a construcsão tle obras publica.; e tle melhoramentos mate- 
riaes. Coiriplelou-hc assim a e~.olução beneficamenle iiiiciada 
pela rcí'orma tle Pill, que já subslituira as aiitoiidades 
da  Compaiihia um governador geral iiomeatlo pela Coroa. 
ioino ilisséiiios. A reforma d e  1858 iiiiciou verdadeira- 
mente a e r a  mais hrilliante de  prospeiidade e de progresso, 
que a Iiisloria tla Iridia regista. 

.4 o t ~ r a  de  reorganização accentuou-se a partir de  1880, 
quando se c.oiicluiii a pacificação da Iiidia, prociiranclo-se 
sujeitar os iiiiligcnas a leis geraes proprias de  povos 
civilizatlos e iiiti~otluzir a ordern e a regularidade, que 
nunca houvcra, lia siia administração,. Em 186 1 foram 
iristiluidos allos tribunaes d e  jusliça nas tres capitaes da  
Iiitlia e !)rorriiilgararn-se os codigos perial e d e  processo 
crirriiiial. Quando ern 1862 Lord Caniiing findou o seu 
goverrio, e ra  ja profunda a transforn~açáo operada na India. 
Nos ariiios seguinles a adrniiiisli.ayão indiana procurou 
tiarrnoiiizar o rnacahiiiisrno tlum Estado iriotleriio com o. 
costumes (luiria populayào Iielerogenea, respeitando a.i sua5 
tradicções, fixadas e tlefinitlas nas tlecisões tlos tribiiriac. 
iiiglezes, e procurando generalizar leis civis e de  processo, 
informadas nos tlevidos principias tle irioral e tle equidacle. 
Sob a clirecsão de  Henry Jlairic em 1862 foram elaboradas 



as leis civis, que se  procurou applicar aos indigenas com 
o seu consentimento e adaptando-as qiianto possivel aos 
costumes de cada communidade, sem violar todavia os 
principios fundamenlaes dellas. 

0s inglezes tiveram d e  resolver na India problemas 
dificeis, como o da organização (ia propriedade, em que 
reinava a maior confusáo qiianto a determinação dos direilos 
do Estado, do proprietario e tlo cultivador ou rendeiro 
sobre a terra. As reformas agrarias, a construcgão de linhas 
ferreas e as irrigasoes allraliiram por longos annos a s  
altengões da  adrriinistiação ingleza e muilo conlribuiram 
para lhe conciliar as sympalhias tios iiidigenas. Sendo 
recente a sua dominação na India, a Inglaterra teve de  
reservar naturalmente aos seus cidadãos o exercicio dos 
principaes cargos publicas, maq, cedendo 6 forte corrente 
de  opinião indigena, o governo inglez lem aumentado a 
parlicipafão dos indios na adiiiiriistrafáo e vae preparando 
a siia cvolução para o sei/' yovc?.nment, que lem d e  ser  
lenta por deparar com ~nuliiplas tlificuldades. Em toda a 
sua o1)i.a gi.aiitliosa a admiiiistrafào ingleza tem attentlido 
.sempre a tliversidade caracteristica do meio indiano : a 
legislação não é uniforme, vigorarido ainda muilos costumes 
locaes, e a adminislragão dimere fundameritalmerilc nas re- 
gióes submettitlas a atlminislrafão ingleza direcla e nos 
paizes governados por principes indigenas. 

Etnfim 6 notavel o inlcressc com que ria metropole o 
nuverno, o parlamento e a opinião publica se  occiipam das 
qiieslões indianas, disciilindo-as, procuraiiclo i~c.liar-lhe~ 
solu~Ges, defendendo os direitos das populaçijes iiitligenas, 
eslutlando o rcgimeri tribulario e o systema aduaneiro, 
desenvolventlo a instrucçáo. reprirniiitlo os sacriíicios huma- 
nos e ouiras pralicas barbaras, dando plena liberdade i 
imprensa indiana e organizando devidamente a policia da  
colonia. 



Critica. - A  grandeza do imperio, que os inglezes estabe- 
leceram na India e que lão poucos precetlentes eguaes teve 
na Iiistoria, não pode deixar de inspirar a lodos sincera 
admiração. Essa riiesma grandeza dá a impressão que ao 
acaso coube uma grande parte na funda~ão desse imperio, 
que os inglezes foram gradualmente constituindo sem um 
plano preciso e sem antevkram mesmo a magnitude dos 
resultados, que os seus esforços haviam de produzir. Mas 
a verdade 6 que muito antes da colonização ingleza já 
estava affirmada a facilidade da conquista e do dominio 
da Iridia, que Baber havia outr'ora conseguido com um 
exercito, que inicialmente apenas contava 12:000 soltlados! 

Não quer isto, porém, significar que seja facil adminislrar 
bem a India. O imperio despotico da lradicção entre os 
indios, a sua diversidade e a preponderancia que sobre elles 
exerce a populaçáo maliornetana, de perto de 60 milhões 
de habitantes sempre inimigos dos christãos, tudo isto 
exigiu por parte clos inglezes muito tacto e muita prudencia, 
energia e popularidade, no governo e na realização das 
mais simples reformas. Quando rio seculo xvnr os inglezes 
iniciaram a coloiiização da India, ja entre elles dominava 
o liberalismo tolerante e até o scepticismo; por isso elles 
souberam respeitar as crenças dos seus novos subditos, 
não incorrer rio seu odio fanatico e emancipar a sua acção 
de qualqiici. iiifiueiicia clerical. A sua natureza de povo 
essencialineiile commercial impunha naturalmente aos in- 
glezes uma grande liberdade de ideias em materia politica 
e religiosa, que muito contribuiu para o exito das suas 
emprezas indianas. 

1Ia quem accuse actualmente o Conselho superior das 
Indias de ser moroso nas suas inicialivas e muito propenso 
á roliria, Irias a verdade C! que difficilmente se encontrar8 
oulra asseinbleia governativa tão competente, tão esclare- 
cida e tão perseverante na sua acção politica e adminis- 



trativa, como esta. Concluindo, podemos afirmar que a 
obra dos inglezes na India encerra preciosos ensinamentos 
para as nações europeias, que tenham tle governar paizes, 
em que um pequeno iiucleo cle brancos civilizados se 
encontra em contacto com multidões, iiáo barbaras, mas 
com uma civilização dilferente da sua. 

a 

~EI~UCII I~TAN.  - De 1809 a 1810 missões inglezas, diri- 
gidas por Grant, Pottinger e Christir, exploraram o Helu- 
chistan, estudando-o sob o ponto de vista (Ias communica- 
ções estrategicas e travando relações tle amizade com os 
chefes beluches. Mas as rebelliões constantes dos chefes 
do3 claiis beluches, cujo soberano as não podia reprimir, 
sujeitavam a incursòes constantes as regiões liiuitrophes 
da India ingleza. Por isso Lord Lytton em 1876 enviou o 
major Sandeman com uma pequena expedição militar a 
Kelat. O enviado inglez conseguiu fazer recorihecer pelo 
Khan a suzerania da Inglaterra, em cujo nome lhe prometteu 
auxilio e protecyáo; o Khan obrigou-se nurn tratado a 
seguir os consellios do agente politico iriglez acreditado 
junto delle, a autorizar o goverrio inglez a estabelecer 
guarnições nas cidades do Belucliistan, em que o dcsejasse, 
e a receber um subsidio annual. Depois fez-se um accordo 
com os chefes dos clans, que poz definitivameritc termo ás 
suas revoltas e luctas constantes. 

Actualmente, além do agente acreditatlo em Kelat, a 
Inglaterra manteni uma guarniçáo mililar em Quetta. O 
Beluchistan tem uma grande irnportancia estrategica para 
a defesa da India, como os factos o teem já por varias 
vezes comprovado. 

AFGAKISTAN. -Durante muito tempo os inglezes mos- 
traram absoluta indifferença pelos riegocios do visinho 
Afganistan, pois s6 por mar receiavairi qualquer ataque as 



suas possessões indianas. Por mar planeara tambem Na- 
poleão invadir a Intlia, para o que se tinha entendido com 
os chefes ilidigenas, que a frente. de numerosos exercitos 
esperavam anciosamente a sua cliegada. Esta empreza 
lornou-se, poré~ri, irrc~aliza~el coin a destruição da es- 
quadra franceza em Aboukir e a evacua~áo do Egypto. 
Napoleão concebeu então um novo plano gigantesco de 
accordo com o czar Paulo I ;  os exercitos anglo-russos 
deviam acornetler a Intlia pela via terrestre, atravessando 
o Afgriiiistaii, e o plano teve um comes0 de execusão, 
bruscain(~ritc~ iiiterrompido pelo assassinato de Paulo I. 
Airitla tl~pois (Ia queda tle Napoleão, o avanço dos russos 
cm direc~,ão á Intlia deixou subsistir a mesma ameaça para 
a dorninasào ingleza. Foi s6 ncsla epoclia que os inglezes 
comprelienderam a irnporta~icia, que para a defesa da 
India l i i ihn  o \f'gaiiislan c trataram de consolidar ahi a sua 
influencia. 

Foi entáo enviatlo um embaixador ao emir de Kaboul. 
I\ viagem cle hlouiit Stuard Elptiiristone, alem de ter sido 
fecunda em tlescobertas e em observações, deu em resul- 
tado a assigiialura do tratado de Calculta, em 1809, pelo 
qual o Ernir se obrigava a nào permittir a passagem dum 
exercito fraiicez pelo seu lerritorio, promettendo-llie a 
Inglaterra o seu auxilio para a manutenção da integridade 
(to Afganistan. A Inglaterra reconhecera finalmente que o 
Afganistan constiluia o ponto vulneravel da defesa da India, 
recordando-se que por ahi tinham passado todos os antigos 
invasores: os mulsumanos com Mahrnoud o Gaznevide, os 
mogoes com Bal~er e os maliraltas. Por esse tempo a Russia 
liavia alargado as suas conquistas no Oriente e assim ao 
perigo francez succedia, mais imminente e proximo, o 
perigo russo. Como este se tornasse mais ameaçador em 
1830, Hurnes foi enviado conio embaixador a Kaboul. O 
governador da India, Lord Auckland, comprehendia a im- 



possibilidade de annexar o Afganistan, paiz pobre, de clima 
tlesfaroravel, com uma população bellicosa, anarchisado 
pela iridependencia de cerca de 400 tribus, que s6 nomi- 
nalmente reconheciam a suzerania tlo emir, e ainda então 
muito afastado das possessões inglezas; premeditou pois 
o governador auxiliar o emir a firmar a sua auctoridade 
e a manter o paiz tranquillo e poderoso, alliado fiel e va- 
lioso da Inglaterra. 

Afastado o perigo russo quanto a Persia, cuja indepen- 
dencia a Russia e a Inglaterra se tinham obrigatlo a manler 
por u m  tratado cie 1834, subsistia para o Afganistari e pela 
segunda vez Llurriei; foi enviado a Kaboul em 1837. Mas 
Lord Aucklantl foi duma grande infelicidade na execução 
do seu liabil plano; em vez de se aproveitar das boas dis- 
posições do emir Dos1 Mohammed, principe intelligenle e 
tlisposlo a entender-se com os inglezes, a quem pedira 
auxilio contra os siklis, recusou-lhe esse auxilio, que o 
emii foi erilão buscar a S. Ijetersburgo. Tanto bastou para 
levar o governo inglez a organisar uma expedição militar 
contra Kaboul, subslituirido assim o systema da violencia 
ao da penetração pacifica. Em 1839 iim exercito anglo-in- 
diano tle 21:000 homens occupou Kandahar, tomou Ghassin, 
poz eiri fuga e aprisionou Dos1 ,lloliarnmed e proclamou em 
seu logar Sha!l-Sandja, antigo ernir deslhronado, que fez 
a sua entrada solernne em Kaboul e junto do qual Burnes 
ficou acretiitado como plenipotenciario. 

Mas em 1811 o Afganislan, cioso da sua independencia, 
revoltou-se. Burnes e parte das guarnições inglezas foram 
trucidados, as restantes assignaram uma convenção, em 
que se obrigavam a retirar para a India, mas, em lucta 
com o frio e a fome e assaltadas pelas tribus das mon- 
tanhas, foram esmagadas; em Giintlamak restavam apenas 
20 soldados e s6 um inglez ferido pode ir levar a Djella- 
bad a nova do terrivel desastre. Pouco depois um novo 



exercito anglo-indiano entrava cin Kal~oul, mas limitava-se 
a arrasar a cicladella e a inceriíliar parte da  cidade, reti- 
rando depois. Com elfeilo, uma giaiide reacção predomi- 
nava e m  Inglaterra contra a anlerioi polilica, que tantas 
vidas e tanto dinheiro liavia custado; por isso, lendo sido 
assassinado Sliah-Sandja, Dost hloliaiomed foi posto e m  
liberdade e recuperou o seu throno. Durarite algum tempo 
a Inglatei-ra, depois destes aconteciinentos, Iratou unica- 
mente d e  annexar territorios na Iiidia, que foram tornando 
as  suas fronteiras conliguas ás do Argnnistan. Por seu lado 
o emir ia consolidaiitlo o seu ilorniriiu iio Afganistan e mos- 
trava-se de novo animado de  boas disposi~ócs para com 
os inglezes. 

Pelo tratado dc  Pescliawar em 1855 a Companliia das 
Indias e o cmir promelleiain-se paz e amisade perpetuas, 
obrigando-se a primeira a respeitar os lerriloi-ios do se- 
giindo e a riurica i n t e r ~ i r  nelles. Em 1837, por lim novo 
tralatlo, o governo da  Ilitlia prornelleu auxiliar o emir rias 
suas conlcriclas coin a Persia. Por esse tempo, e m  1839, 
a Russia por uina carta do principe Goi.tschakoff reconhecia 
que  o Afgaiiistan estava fbra da  sua esp1iei.a d e  influencia. 

Por morte de  Doçt-Jlohammetl, a amisade da  Inglaterra 
continuou com o seu filho Shere-Ali, a quem pelo tratado 
de  Ambala de  1869 foram dadas armas, arlilheria e di- 
nheiro. Dorninando assiri1 o i2rgaiiislan, Gladsto~ie conseguiii 
em 1872 celebrar um tratado com a Ruasia, delimitando 
as fronteiras desta e as do Afganistan, garantindo deste 
modo, sein sacrificios nem dilTiculdades, a inviolabilidade 
do Afgariistan e mostrando ao mundo a dcpendencia a que 
o tinham sujeilatlo os iriglezes. Por seu lado o emir enviou 
ein 1873 uin eml)aixadoi a India que d'accoido coni Lord 
Northbrook concluiu um projecto de ccnvenção, pelo qual 
o emir se  compromettia a guiar-se pelos consellios da  In- 
glaterra nas suas relações exteriores, fornecendo-llie esta 
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os auxilios necessarios para repellir qualquer aggressâo 
não provocada, mas Glailstone, em vez de resolver assim 
defi~iiti\~amenle a questão do Afganislan, addiou para mais 
tarde a delermiiiaçâd precisa tlas relaçdes a estabelecer 
cnlrc o Afganisian e a lndia. O procedimenlo de Gladslone 
tem sido muilo censuiarlo e foi de certo infeliz, mas jusli- 
fica-se, datla a corrente anli-colonial, que então dnminava 
em Inglalerra, a opposi~ão a novas conquistas e proteclo- 
ratlos e a preoccupagão de fomentar o commercio, quer 
ern rneicailos estrangeiros, quer coloniaes, por que se 
orienlavam totlos os iriglezes. 

Sliere-Ali, irrilatlo com a resposta dos inglezeç, prohibiu 
ao coronel Forsytli a passagem pelo seu terrilorio e 
approsimou-se do governo russo. Mas em 1874 Disraeli 
succedia ao gabinelç: Gladstone e dominava a politica 
imperialista em Inglaterra. No einlanto, ainda em 1 8 7 i  o 
clianceller russo renovava a antiga declaragão de Colucho- 
wski acerca tlo Afganistan. Ern 1875 Lord Salisbury ordenou 
ao governador da Intlia que petlisse a Sliere-Ali aiitorizayão 
para o estabelecimenlo tle agentes iriglezes em varias 
citlatles afgans; o governador Lord Northbrook ponderou 
os inconvenientes tle semelliarile pedido, mas o governo 
inglez insistiu e substitiiiu-o por 1,ortl Lyllon. Este annunciou 
ao emir que Ilie eriviaria em breve lima embaixada para 
Ilie nolificar a proclamação (Ia rainha Victoria como impe- 
ratriz (Ias Indias, mas Shere-Ali tleclinou essa honra, decla- 
rando que não poderia garanlir a segurança da missão. 
Seguiram-se varias conferencias em Pescliawar enlre repre- 
sentantes tlo emir e do vice-rei, que não deram resultado 
algum. 

Em 1878, tendo Sliere-Ali acolliitlo em Kaboul urna missão 
russa e recusado receber a embaisatla de Sir Neville Bourles, 
a guerra foi declarada. Trcs corpos tle exercito invadiram 
o Afganistan pelos desfiladeiros tle Khaiber e de Kouroum e 



pelo valle de Pisliin; Kaboul e Candahar foram occupados 
e Yacoub-Khan, que succedera a seu pae, cedeu á Inglaterra, 
pelo tralado de Gundafnak, as. regiões a leste dos montes 
Soulei'man, obrigou-se a receber em Kaboul um agente 
inglez e a sujeitar a superintendencia d o  governo inglez 
a direcção das suas relações exteriores. Ficaria assim con- 
sagrado o dominio da Inglalerra sobre o Afganistan, mas 
os afgans revoltaram-se e mataram o residerile inglez 
Cavagnari, o que tornou necessaria uma nova guerra. 
Atravessando o desfiladeiro de Kouroum, Roberts occupou 
Kabaul e obrigou o emir a abdicar, sendo proclamado 
emir em 1880 Abtlurrhaman. As clausulas do tratado 
anterior foram mantidas, limitando-se, porhm, a Inglaterra 
a ter em Kaboul um ageiile musulmano; o emir ficava 
inhibido de ter relações coin potencias estrangeiras e era- 
lhe garantido o auxilio da Inglaterra em caso de aggressão 
não provocada. O emir cumpriu fielmenle eslas clausulas 
e a Inglaterra preslou-llie valiosos auxilias. Tendo-se revol- 
tado contra o emir o seu irmão Eyoub, que derrotara o 
general liui-row e cercava Caridahar, Roberts penetrou em 
Candahar e restabeleceu a ordem em todo o paiz: 

Em 1883, tendo a Russia occupado toda a região afgan 
dos Pamires, a Inglalerra entrou em negociações com ella 
e obteve a siia renuncia ao lerrilorio do pequeno Pamir. 
tendo Ciiers declarado que a Hussia Iccmara todas as pre- 
cauções para se abster tle relações coin o Afganistaa, . 
incluido lia espliera de influencia ingleza. A crise todavia 
foi violenta e a guerra esteve imminenle entre a Russia e 
a Inglaterra, mas foi evilada por um accordo celebrado 
em 1885. O tratado de 1887 vciu fixar defluitivamanle a 
fronteira rush-afgan e aííirmar a siluação privilegiada da 
Inglaterra no Afganistan. 

Em 1893 Sir Mortimer Durand foi enviado em embaixada 
a Kaboul e o emir ralificou peranle elle os seus compromis- 



sos anteriores. Abdurrhaman prestara um grande serviço d 
Inglalerra, unificando e pacificando o seu paiz, fortificando 
as suas fronteiras e organizando ùm exerci10 poderoso, 
para o que a Inglaterra conlribuiu com um auxilio pecuniario 
imporlanle. Em 1895 teve logar um novo tralado entre a 
Inglaterra e a Russia, pelo qual esta recuperou o Cliougnan 
e o Roclian, fiçaiido o Afganista~i com o Wakhan neutrali- 
zado, isto é, sem que nelle pudesse ter guarnições nem 
fortificações. Assim, quando Abdurrhaman falleceu em 1901, 
a Inglaterra tililia conseguido plenamente os seus fins: o 
Afgaiiistan era um Eslado organizado e armado, estava 
sujeito á influencia iiigleza e essa sujeição era reconhecida 
pela Russia e pela 1)ersia. 

Lord Crauborne afirmava com razão em 1902 que a 
Russia considerava o Sfganistan f6ra da sua esphera de 
iníiriencia. >I5111 1903 Lortl Ciirzon enviou William Dane em 
embaixacla a Kaboul, onde o embaixador e o novo eniir 
Ilabibulla ratificaram por um tratado os comproinissos ante- 
riormenle lornados pelos Estados respeclivos. O tratado foi 
mal acolliitlo pelos imperialistas inglezes, que acharam ser 
inutil a ralifica~ão feila e que esperavam que nelle se con- 
signasse a faculdade para a Inglaterra de ter agenles seus 
em Herat, Candahar e hlazar-i-Çliérif. Mas o tratado com- 
prova a existencia das boas relac,.Ges entre o Aigariistan e a 
Inglaterra c a irilroilucção tle ageiites inglezes num paiz, que 
poucos europeus teem ainda percorrido, seria talvez prema- 
tura e perigosa, como o mostram os successos de 1830 e de 
188 1 .  Alem do que consta do tratado, a missão ingleza occu- 
pou-se lambem da conslrucg.áo dum caminho tle ferro estra- 
legico de Pascliawar a Dakka, do csercicio da influencia do 
emir sobre as lribus da frorileira Nord-oeste, que actual- 
menle estáo cm lucla com os inglezcs, e da importação de 
armas no Afganislan. Em resumo esta missão, continualido 
as lradiçõcs da polilica anglo-indiariu, procurou consolidar 



a influencia ingleza no Afganistan para fazer delle um 
posto avançado da defesa da  India, aproveitar a fronleira 
scienlifica, que pòe os regiinentos inglezes a dois dias de  Can- 
dahai., para continuar a politica, que ja levou a annexação do 
Tchitral, e fazer cooperar o exercito afgan na defesa da India. 

A rivalidade ariglo-russa no Afganislan terminou defini- 
Livamenle pelo tralado de 31 de  agoslo d e  1907. Dispõe 
o tratado que a Inglalerra não modificara a situação inlerna 
do Afgariistan, que exercera a sua influencia sobre elle 
numa orientação pacifica, que não tomara nelle nem o 
levara a tomar medidas contra a Russia; por seu lado a 
Russia reconhece que o Afganislan está fbra da  sua esphera 
de influencia, compromelle-se a sb manter relações com 
elle por inlermetlio da  Inglaterra, salvo na i~egulamenlação 
d e  questões locaes enlre os dois Estados, reconliece o 
tratado de 1905, obriga-se a não eiiviar agentes seus ao 
Afganistan e a não intervir na sua adininistray,ão. Emfim o 
tratado estipula a manutenção (Ia egualclade cominercial 
entre a Russia e a Inglaterra, que potlerão concordar e m  
enviar ao Afganistan agentes commerciaes. Deste modo os 
dois Estados conservam o Afganistan fecliado a todo o 
contaclo com povos estrangeiros. Do tralado resulta tambem 
a neutralização do Afganistan em relação a Russia, o que 
alias não contraria os ideaes da  politica ingleza, que nunca 
pretendeu senão servir-se desse paiz para a defesa d a  India. 
fi certo em toclo o caso que depois do tratado d e  1907 a 
Inglaterra fica coiri iima accão mais restricla no Afganistan 
do que tinlia arileriorinenle. Mas o seu protectorado diplo- 
matico sobre esse paiz fica olricialmente recoriliecido, o 
que  vem coroar a longa serie de esforços realiza!los pelos 
inglezes no Afgaiiistan. 

PERSIA. - Quando Napoleão e I'aulo I premeditavam 
invadir a India, .o shah da  Persia, receios0 de  que os seus 



territorios fossem invadidos por elles, pediu auxilio á 
Inglalerra, mas esla exigiu ,em troca a cedencia dos porlos 
tla Pcrsia sobre o mar Caspio e da ilha de Kharrach e a 
autorização para conslruir um forle em Bender-Bouchir. 
O sliah preferiu, a vida tle taes exigencias, procurar a 
alliança da Frariça, que Ilie riivioii un i  embaixador especial, 
o gerieral Garclariiie. Ala., <Irpois tla queda de Napoleão, a 
Inglalerra enviou Sii Gore Ouseley em missão especial a 
Tetierati e a(1ilu1i.i~ dc novo a preponderancia na Peisia. 
I1elo tralaclo cle 1834, como sabemos, e ainda por declara- 
ções posteriores, a Russia e a Inglalerra garantiram a inte- 
gritlatle tla Persia. Alas a Riissia eclipsou depois a influencia 
ingleza e tarito assim que, quando o sliali da Persia veiu 
cercar a citlatle afgari tlc Ilerat, a Inglaterra enviou iim 
oficial, I>olliiiger, clefe~itler essa prata, tomantlo assim 
abeibtaine~ite o parlido do Afganistan. 

Lrii 1864 a Inglaterra, a lroco dum ernpresliirio, obleve 
o rrioitcipolio tlos labacos e tle outras emprezas na Persia, 
oiirle exerceu desde enlão uma larga influencia. I3mquarito 
a Russia dominava nos mercados do norte da Persia, a 
Iriglalerra assenhoreava-se econornicainetiie tlo sul rlo paiz. 
No porlo cle Bender-Al~bai. as iniporlaç6es (Ia Intlia e dos 
portos inglezes elevavaili-se a 78,1301~ em 1904, a 72,8% 
em 1905 e a 56O/,, em 1906 (Ias imporla~òes tolaes; as 
exportasões tlt? Beiitler-;\l~bas para a India e a Inglalerra 
nem iiiesmo soffret-arri um decresciinento em 190íi, nian- 
tendo-se sempre na percenlagem tle 81 % tlas exporlações 
tolaes. I)e 173 navios, que erilraram ern Bendcr-Abbas em 
1906, 155 eram inglezes. 

Em 1904 algumas missões corrirnerciaes inglezas visi- 
laraiii a Persia .ilericlional; uma, tlirigida por Newco- 
rrieii e ciiviiitla pelas camaras (te corninercio de Bombaim 
e i10 Bengala, esludou durante mezes a lopographia tla 
região e as suas relações comrnerciaes com a India, 



e outra, tendo a sua  frente Mac-hlalion, percorreu e estudou 
o SeBtan. 

O já citado tratado anglo-russo tle 1907 dispbs que os 
dois Estados recoiihecerão e garantirão a integridacle da  
Persia, que, tlescjaii~lo elles manter o systerna cla porla 
aberla no paiz e assegurar a paz das repiùes, visinlias res- 
pectivamenle do terriloi.io russo ou do Afganislan e do 
Belucliislaii, a Inglatera não apoiará pedidos d e  citladãos 
seus ou de  lerceiros Estatlos para obterem conccssões 
politicas e coinmerciaes na região ao norle duma lirilia d e  
Kasri-Ghirin, por Ispalian, Yeztl e Kliaki, a in1ersecg:ão (Ias 
fronteiras da  Persia, da  Russia e tlo Afganislan, e não s e  
oppora a realização de  concessões nessa região apoiadas 
pelo goveriio russo, que toma egual conipromisso quanto 
a região ao sul (luma linha da fronleira afgari a Ghazik, 
Biredjari, Kerman e Bentler-ilbbas. Na zona inlerniedia 
entre as duas referidas obrigam-se os dois Eslados a não 
s e  opporem, sem accordo prévio, a outorga d e  concessòes 
aos seus subditos. Emfim o tralado contem oulros arligos 
refereriles a consignação (10s rcritlimeiitos atluaiieii-os ao 
servifo tlos iniposlos e á orgariixação evenliial tliirn cont1.61~ 
financeiro relaliro as garantias consignadas aos empres- 
limos, o que tuilo devera ser  regulado por accordo dos 
dois Eslados coiilractantes. 

hssiin o lralntlo divide a Persia em (luas zonas de  influen- 
cia ecoriomica, eel)aratlas por uma zoiia neutra, e preve a 
sua sujciyáo a uin cu~rdouii,zizu)b Iiiiaiiceiro ariglo-riisso. A 
zona cla inlluciicia da  Russia, abrangendo o Aderbaitljaii t; 

o Khorassari coni as cidades tle l'elierari, Tauris, lapahan, 
Yedx, Reclil e hlesclietl, é niuito riiaior e mais rica cio que 
a zoiia tle iiilluciicia irigleza, limilada ao Sud-lhle e não 
abi.aiigciiclo lotlo o Sul, co~ilo sc  esperava. Blas, e m  com- 
pensaçáo, a Irigiaterra fica equiparada á Hussia, que era 
omnipotente em Teheran pelo seu accordo intimo com o 



Shali e a sua tutela financeira e que desiste de exercer 
uma acção politica na l1ersia; a Russia limita a uma zona 
rica, mas limita a sua espaiisão economica, reconhece o 
priricipio da egiialdarle comrnercial e financeira entre os 
dois Estados e abanrloria a Inglaterra, como veremos, o 
Golplio Persico. A rigor s6 as concessões, obtidas pela 
Russia quarilo ao Thibet, compensam os favores feitos a 
Inglaterra na Persia. Demais as zonas de influencia econo- 
mica fixadas sanccionam apenas a situação existente de 
facto; cada Estado fica dominando a região em que o seu 
cominercio tinha incontestavel superioridade sobre o do 
seli rival. De certo o traiatlo de 1907 não satisfaz o impe- 
rialismo inglez, que provavelmenle quereria para o seu 
paiz a preeminencia politica e economica na Persia, mas 
elle harmoniza-se com a polilica não-imperialista, que busca 
garantir a defesa da India cercando-a de Estados amigos 
ou protegidos. Pelo tralado a Inglaterra afasta a Russia do 
Seistan e dos territorios, que poderiam servir de base a 
um ataque contra a India; e fica exercendo nelles uma 
influencia exclusiva. ,\ propria zona neutra estabelecida 6 
mais unia lirilia de protecção da fronteira da India, offerece 
ensejo a celebração de muilos accordos amigaveis entre 
os dois Estados e perinitte conciliar as pretensões oppostas 
dessas potencias: da Russia, dese,jando construir uma linha- 
ferrea do Cducaso ao Golplio Persico, e da Inglalerra, , 

planeando construir outra da Iridia a fronteira turco persa, 
ligando-se com as redes da Anatolia e da Europa. 

Gor,~~ro Ps~s ico .  -Em 1622, como sabemos, a Com- 
panhia das Inriias alliada aos persas tornou aos porluguezes, 
depois tliima defesa lieroica, a praça de Ormuz. Esta derrota 
echooii em todo o Oriente e foi o eignal da revolta para os 
persas e aralies do Golpho Persico. As praças portuguezas 
capitularam todas, sendo Mascate tomada em 1648 por 



algumas tribus arabes. Foi csta a primeira apparição dos 
inglezee no Golpho Persico. Mais tarde, perante a ameaça 
napoleonica, os inglezes pensaram em ligar contra os 
oppressores da Intlia totlos os Estados das margens do 
Golplio Persico e tlo mar tl'0man. Avultava erilre elles o 
pequeno Estarlo de Kowéil, ao qual os iriglezes se alliaram, 
pois o seu porto devia servir de base tle operações ao 
exercito angto-indiano, que, cosfeando o ISuphrales, devia 
atacar pela retaguarda o exercito invasor. Egualmenle con- 
seguiram os inglezes grangear a amizade do Estado de 
Oman. 

Assim em 1800 ja a Inglaterra inslallava um residente 
em Masrale, capilal tlo Oman, e o mesmo fazia ein 1803 
em llassordli, onde o seu agente lirilia por missão vigiar o 
valle do Uuplirafes e estabelecer relações amigaveis com 
as tribus arabes (Ia hlesopotarnia. Ern breve a alliança dos 
inglezes com o sultão de Mascate foi fortalecida pelo auxilio, 
que elles lhe prestaram corilra os wahabitas, que lhe 
haviam iinposlo a prestação dum tributo, signal de vassa- 
lagem. E m  180G subira ao llirono de Oman Seyd-Sa'id, que 
foi sempre alliado fiel dos inglezes e que rnuilo provei10 
lirou dessa allianya. 

Assim, estando o Golplio Persico infestado de piratas, 
que embara~avam o exercicio da pesca e do commercio 
aos Iiabilarilcs tlos paizes visinlios, e não tendo o sultão 
de Mascale forças siificientes para luctar conlra elles, a 
Compantiia (Ias Iridias enviou uma expedi~ão para os com- 
bater em 1809 e outra em 181 9, que caplurou cerca de 200 
navios pertencentes á trihu dos Djewasiné. Em 1820 um 
resitlentc: inglez foi estabelecitlo em Kowéit, mas pouco 
tlepois lave tle retirar peranle a lioslilidade da população 
arahe e durante muito tempo a Inglaterra desinteressou-se 
dessa região, cujo porlo demais a mais se julgava então 
não ter grande valor. 

92 



O exito de Mascate compensava o insuccesso de Kowhit. 
Ern 1821 um exercito inglez tle 3:000 homens vingou no 
Dja'ilan a derrota duma pequena força ingleza. Além disso 
o governo inglez concluiu uma scrie de traladas com Seyd- 
Saicl para a repressão da pirataria e do trafico de escravos, 
fundatlo nas quaes estabeleceu varias agentes no Oman, e, 
reivindicantlo o direi10 de visila quanlo aos navios riegreiros, 
quiz para a sua realiza~ão eslabelecer es ta~ões  navaes 
permanentes nu Golpho Persico. Em 1840 os inglezes 
installaram-se na ilha de Kharag, quizeram occupar Ormuz, 
fundaram os eslabeleciine~itos de Bassatlore na ilha de 
Kischm, da ilha de Hendjam e da ilha $e Kais, ficando 
assim senhores de lodas as ilhas em frente da cosla 
iraniana. A posse dessas illias e a sua influencia em Mascale 
garaiiliarn então aos iiiglezes o dominio do Golphg Persico, 
mas a aridez deslas regiões, a sua falla de agua e sobre- 
tudo o seu clima morlifero custavam tanlas vidas e tanto 
dinheiro que o governo anglo-iiidiaiio resolveu evacuar os 
referidos estabelecimentos. Na costa arabica e nas ilhas 
Ba1irí:iri lambem a Inglalerra tirrnava a sua influencia, 
concluiritlo tle 1843 a i856 numerosos tralatlos com os 
chcfcs arabes, em que elles se obi-igavam a renunciarem a 
pirataria, a não liquidarem violenlamente no mar as suas 
contendas, a não imporlarem escravos e a submetterem a 
decisáo tlo reeiderite iiiglez as suas clivcrgciicias em assiim- 
plos polilicos ou ecoiioniicos. 1 % ~  ineio desla tulella pre- 
parou a Iiiglalerra o eslabeleciinento do seu prolecloratli, 
erec tivo. 

Em 1856, Lendo Fallecido Seyd-Sa'id, os seus tres fillios 
envolveram-se em guerra e, inorlo rim delles, os outros 
dois resol~eram coiiliar á 1nglaleri.a a tlecisão 110 litigio. 
Foi clla proferitla em 1861 por lord Caiiiiirig, que allribuiu 
a urn tlos conleiiclores Alascale, locla a Arabia e a parle da 
costa persa dependenle tio Ornari e ao outro Zarizibar, 



tendo este d e  pagar ao primeiro uma pensão annual, 
gararilida pela Inglaterra, que assim ficou exercendo uma 
lutella ofiiciosa sobre os dois Eslados. Receiand~ que estes 
Eslados caliisscm em poder (Ia Inglalerra, a França inter- 
veiu em 1862 e eiilre a s  (luas poteucias coneluiu-se um 
tratatlo, pelo qual se  obrigavam a respeitar a independericia 
dos sullões tle hlascale e tle Zanzibar; a França, sem 
iiifluencia alguma neslas regiòes, obteve assim um triumpho 
rliplomatic», mas nem por isso ficou sendo menor a prepon- 
derancia (lu Iiiglaterra ein hlascale. Se esla concluiu o 
tratatlo foi univainenle sol) a iiifluencia cla tendeiicia anti- 
colonialista, cjiie eiilâo a tlorninava, e porque a anriexa~áo 
duma eslrcila faixa de littoral, corn um It intc~land mal 
conhecitlo, pobre e Iiabitatlo por lribus l~ellicosas, s6 poderia 
servir para Ilie suscilar complicasões e para a laiifar força- 
darnerite riiirna polilica tlc iriiervcn~ùe!: e ronquislas irnpro- 
tluclivas. O lralatlo tle 18(iZ  ião obstava a supremacia 
moral e comniercial da Inglalerra no Oman e, inipedindo 
o goverrio fruiicez tle allentar contra esse Eslado, deixava 
o campo livrc ao tlesenvolviiiierito da influencia irigleza, 
logo que ella respeitasse a soberania tlo sultão rias suas 
relasùes exleriores. De faclo foi depois da  assignalura d a  
coiiveiisão cle 1862 que a tliplomacia britannica obteve e m  
Alascate triuinplios mais hi,iIliariles. Em 187U, tendo Iiavitlo 
uina revolla nas ilhas Llaliii!'iri, o governo (Ia India suffocou-a, 
rlcj)orlou o scu cliefe e proclairiou o seu prolecloi~ado sobre 
as illias, qrie teein giantle valor ptlla ferliliduile do seu 
solo, a ainciiitlarle do seu clima e por si:rcbni o cenli-o do 
coininercio das perolas e tla inatlre-perola. 

Ein 1873 o governo inglez subsliluiu-se ao sullào tle 
Zarizibar rio pagamento do tribulo arinual por elle devido 
e mais tarde duplicou-o, corn a clausula de que o sultão 
tle Slascale continiiaria a ser  amigo da Inglaleira e a 
cumprir fielrnenle as eslipulaçùes dos Iralados. Por seu 



lado o saltão obrigou-se ern 1891 por um lralado, que 
durante muito lempo ficou secreto, a não alienar nenhuma 
parcella do seu territorio a uma potencia estrangeira sem 
o conse~ilimerito (Ia Inglaterra. Em 1895 houve uma revolla 
em Alascate, que foi suffocada por tropas anglo-indianas. 
Desde então a soberania inlerna tlo sullão tem-se reduzido 
cada vez mais, chegando o consiil inglez a revogar provi- 
dencias legislalivas do sultão e considerando de facto o 
seu lerritorio quasi como um paiz annexado pela Inglaterra. 
De resto a autoridade do sullão esta em plena decadencia 
e deixou já de se exercer sobre vastos territorios; ainda 
em 1896 os iriglezes occuparam a peninsula de Kalar, 
Zabara e Wokra. 

Recentemente lambem alguns factos, entre clles o pro- 
longamenlo cla linlia ferrea de Koniah a Bagdad, levaram 
o governo tla India a eslreitar relações com o cheik de 
Kowkit, com o qual concluiu um verdatleiro tratado de 
protectorado. Nesse tratado a Inglaterra prometteu ao 
cheik protege-lo e defentle-lo contra quaesquer aggressões 
exlerrias ; por seu lado o clieik cedeu a Inglaterra um porto 
excellente, {erlo cla foz d o  Cliatt-el-Arab, concedeii-llie 
privilegios aduaneiros em Kowgit e Kassina e recebeu 
junto de si um agente consular inglez. AICm de occupar 
as ilhas Bahrk'in e de dominar em Oman e em Kowkit, a 
Inglaterra concluiu tratados com os chefes drts lribus da 
costa dos Piralas, desde a região visinha das ilhas Balirkin 
ate ao cabo Xlasanclani, occupou Gualior e Djask, assenlio- 
reou-se da ilha Abou-Moussa e inslallou residentes seus em 
Bender-Abbas e Boushire, este ullimo cliefe dos estabele- 
cimentos iiiglezes no Golplio Persico. Assim nas importações 
lotaes do (;olplio Persico em 1900, no valor de 71.105:000 
francos, 62,Ci75:000 perlenciarn a Iriglaterra e egual per- 
centagem lhe cabia nas exportayões. Por uma carta do 
ministro Sir Edward Grey ao seu embaixador Sir Arthur 



Nicholson, annexa ao tralatlo anglo-russo de  1907, foi 
declarado que o governo russo lirilia rcconliecido os inte- 
resses especiaes da Gran-Urelanlin no Golplio Persico e que 
o governo inglez, tomaiitlo nota desse reconliecimento, con- 
firmava as suas tleclarações anteriores sobre o assumplo e 
afirmava novarnenle a irnporlaiicia, que Iiauia em manter 
esses interesses. 

Esta carta encerra pois o i~ecoriliecimeiilo por parte da  
Hussia, que nunca a adrnillira e até procurara de  faclo 
contraria-la, da  siluação alcaiiçada pela Inglaterra no Gol- 
pho Persico. A Iiiglatcrra ficou assim livre de desenvolver 
a sua acção lias duas margens do Golpho e de  prolongar, 
por assim dizer, até á foz do Euplirales a fronteira da  Iridia. 
Estas vantagens oùlitlas pela I~iqlateri-a compensam pois 
suficieiilein~nte a s  restiicçües olipostas a sua acção no 
Afganistan polo Iralado tlc 1907. Ja Iioje a navegação do 
Golplio Persico pci*ttliice priricipalmeriie a uma companliia 
irigleza ; Bousliire é actiialrnciile iirn eulabelecirne~ito inglez 
irriporlaiile e podei-oso c o comii~ercio, os correios e os 
telegraplios vão scrvintlo tle mcios de  penetração a in- 
fluencia ingleza e m  totlas as I-egiòes visinlias do Golplio. 
$sla 6 já quasi um lago iiiglez, como provavelmenle a 
costa oriental da Arabia vira a consliluir uma colonia 
inglesa. 

CEYLÃO. - Pela primeira vez em 1 78.2 os inglezes pene* 
traram e m  Cegláo, conquistando alguns tlos seus districtos 
aos liollandezea, a quem tiveram, porbrn, de  os restiluir 
pelo tratado tle paz do anuo seguinle. As gucrras cio fim 
do seculo xviir offereceram novo ensc,jo aos ingleses para 
tomarem ein i 705 os principaes eslabelecimenlos dos hol- 
landezes ein Ceylão. A colonia ficou sendo lima dependencia 
da  presidencia de  Matlrasla, mas varios escandalos admi- 
iiislrativos e a s  luclas iiicessaiiles corn os indigenas levaram 



o governo iiiglez a transrormar Ccylão em 1801 niima co- 
lonia separada. 

S6 em 1815 foram reconhecidos intefnacionalmente os 
direitos da Inglaterra sobre Ceylâo. Depois disso, a parte 
pequenas sublevações locaes, a ilha tem permanecido iran- 
quilamente sujeita ao dominio inglez. Não se limitando a 
occupação do liltoral, como tinliam feito os seus anleces- 
sores, os inglezes, construintlo urna boa rede de estradas, 
conseguiram submeller a sua auloridade effecliva todas as 
regiões interiores e manter na devida obediencia as popu- 
lações indigenas. Alem do seu valor proprio, Ceyláo tem 
grande importaricia como estação naval, para o dominio 
da entrada rios mares da Cliina. 

O ~ ~ g a n i z a ~ ã o  econornica. - A  ilha de Ceylão 6 formada 
por um planallo central niuilo elevado, cujas encostas irão 
descendo ale ao mar. o que perniille, pela diversidade de 
climas, uma grande varietlacle de cillturas. O porlo de Co- 
Zombo é excellente, ainda que não muilo vasto. A população 
cresce rapitlaniente, elevando-se a cerca de 3.300:000 
Iiabitaiites, dos quaes 6:000 apenas são europeus. 

l)a mesma forma que o assucar tias Aiilillias, o café foi 
durante muito tempo a principal prodiicção de Ceylão, 
tendo dado 4 illia um periodo tle l~rilliarile prosperidade e 
causado depois a sua tlecatlencia tenipoi.aria. Iniciada em 
1823. a cultura do café progretliu rapidarrieiile até 1875, 
e Ceylão tornou-se o terceiro protiuclor cio caf6 d o  miindo, 
depois tfo LIi,azil e cle Java; rir.;ta cullura, cujo aumento 
se  previa airitla tlui.atlouro, foi.;liii empregatlos avultados 
capilaes. Nas, em 1878, uma epitleniia lerrivel assolou os 
cai'ezeiros e varias outras c;iu\il\ fizeram com que desde 
então até Iioje a producção tlecrescesse iiiiiiterruplamenle. 
A crise foi gravissima: os coolií~s ficaram sem trabalho, os 
fazendeiros arruinados e as casas commerciaes e bancarias 
falliiam crn grande numero. A crise durou de i880 a 1886, 



mas, sem desanimarem, os colonos procuraram uma nova 
fonle de riqueza e acharam-a na cullura do chá, ale então 
iiisigniricante e que s e  desenvolveu rapidamcnle, passando 
as  suas exportações tle 484: 133 libras e m  1874 e d e  
2.387:959 em 1884 a 11G.4ti6:318 libras cin 1897. Ante- 
riorrnenle o chá consumido e m  Inglaterra virilia todo d a  
India e da  China; já em 1889 a irnportaf5o d e  Ceylão e ra  
egual a (ta China, que depois escedeu inuilo, e o mesmo 
está succetleiido com a da  India. Aleiri do mercado inglez, 
o chá de Ceylão procurou laml~em coiiquistar os mercados 
da  Auslralia e dos Eslatlos Uiiitlos; a rapidez, com que esla 
ilha venceu a crise cle 1880, conslilue um justo lilulo d e  
envaidecimenlo para os seus colonos. Ao lado do chá, 
producção principal, Ceylão exporia ainda canella: oleo de 
coco, fibras, ebano, quina e cordas. fla lamhem em Ceylão 
o cornmercio das perolas. 

A iritluutria mais inleressanle da ilha é a fabricação d e  
cortlas impiilrescivcis corn varia9 fibras lexlis dc  origem 
vegetal. As exportações e as imporlações, em que predo- 
mina o arroz, fazern-se principalmente com a Inglaterra e 
as suas colonias. [Ia uma rede nào n~ui to  desenvolvida d e  
caminlios de  ferro e as receilas publicas são supeviores as 
despezas, cxislinclo comludo uma divitla piiblica avultada. 

Organisaçdo administrativa. - Destle 1 833 a ilha d e  
Ceyliio é atiininislrada por um governatlor, um conselho 
executivo, riomeailo pela Coroa, e um consellio legislalivo 
de  17 membros, oito tlos qiiaps são escolliirlos pelas tribus 
iridigenas. A ilha eslá dividida ein oito proviocids, e m  cada 
uma das quaes iirn agente inglez riscalisa e tlirige os actos 
das aiitoritlatles nalivas. Airitla Iioje vigora a anliga legis- 
lação liollaritleza, coinquarilo parcialrrierite inotliíicada. 

THIBET. - Hln 1774, tendo sido enviada uma expetlição 
militar pela Coinpanliia das Intliaç coiilra O rei do Doulan, 



chegou a Calcutta uma embaixada lliihelana com lima carta 
do regenle do Thibet para Warren flaslings, petliudo a paz 
para o rei do Boutan seu vassalo. Esla embaixada causou 
grande sensação na India inglcza e IIaslings tratou logo de 
colher junlo dos seus menibros informa~õcs acerca do 
Thibet, paiz erilão qiiasi completamenle desconliecido. Sa- 
bedor por este meio tla riqueza tlo Thibet, llaslings procu- 
rou enlabolar relasões com os seus chefes, abrindo-o ao 
comrnercio inglez, e esperando mesmo que por inlerrnedio 
dos lhibetanos e alravez do seu paiz se poderia iniciar uma 
larga corrente de negocio com a China. Por isso, Haslings 
apressou-se a conceder a paz ao Bouta~i e a enviar a Tas- 
çhi-Lumbo um emissario, Bogle, que levaria ao Thaschi-Lamk 
a resposba a sua carla e deveria indagar quaes os productol~ 
ingfezes, de alguns dos quaes levava amostras, que mais 
poderiam agratlar aos tliibetanos. Bogle demorou-se muilo 
tempo no Tliibet, coiri cujos gdvernantes manleve affecluo- 
sas relag,ões e tanto que a convite ciestes se dii.ig' a 
Pekim, ao mesmo tempo que o Tasclii-Lama, para expor 
ao irnperador a conveniencia que 1iavei9ia em estabelecer 
relações coriiinerciaes entre a India e o Thibet. A~nbos 
morreram. na China, talvez envenenados, mas em 1783 
Turner foi enviado em embaixada ao Tliibet, de onde trouxe 
as mais animadoras espctimças para o alargamento das 
relações coininerciaes com a Intlia. Já se tinlia aberto um 
mercado em Rungpore e já a Coinpariliia pcnsava ern crear 
feitorias rio Tliibet, quando em 1792,  tendo rebentado a 
guerra enlre o Nepal e o Tliibel e lendo pedido ambos o 
auxilio dos inglezes, o governutlor Sir Jolin Sliore tomou 
o particlo clo primeiro, que totlavia foi vencido. Cessaram 
então lotlas as i.elaçòcs cominci.ciaes coin o Tliibct, onde 
nem mesmo os inglezes podiam enlrar. 

Depois disso os inglezes foram gradualmente cercando 
de territoi~ios çcus o Grande Tliibot, pela annexação ou 



submissão dos Estados visinhos e a16 pela occupaçâo de 
algumas parcellas do territorio tliibetano. Assiin os inglezes 
tomaram o Sikkim, o Pequeno e o Medio Tliibet e cultiva- 
ram a amizade do Taschi-Lama, eepecie tle segiintlo sobe- 
rano de Thibet; este paiz procurou defender-se da invasão 
ingleza, isolantlo-se rigorosamente, prohibintlo a entrada 
a todos os estrangeiros e, mais tarde, peclinclo a alliança 
da Russia, mas nada lucrou com isso, corno veremos. Logo 
a principio alguns inglezes, entre oulros esploradores, 
puderam penetrar no Thibet; assim ern 181 i Thomas 
Manning, disfarçando-se, conseguiu eslar perlo dum anno 
em Lhassa. 

O Estado de Caslimire, protegido da Inglaterra, con- 
quistou, e assim submetleu indireclamenle a influencia 
ingleza, o Pequeno e o Medio Tliibct, que ficaram consli- 
tuintlo uma boa base de operações contra o Thibet. A guerra 
feita indirectamente ao Tliibet por inlermedio tlos grandes 
feudatarios da Inglaterra mais accentuava o odio dos thi- 
belarios ronlra esla. No entretanto alguns exploradores 
continuavam a visitar o paiz myslerioso, disfarçando-se e 
correnclo graves perigos. Em 1865 o coverrio inglez resol- 
veu aproveitar o serviâo de asialiros, que facsil~nenle po- 
diam penelrar no Thibet, para colher iiifoimaçóes sobre 
esse Estado; tle i 865  a 1894, com efleito, alguns indios, 
convenienlemeiite irislruitlos, percorreram o 'i'liibet, fazendo 
observaiões de alto interesse e importancia, designada- 
mente em materia topograpliica. 

En i  1888 a Inglaterra teve de fazer guerra ao Thibet e 
a China, que Ilie disputava a possc tlo Sikkiin e cujos 
exercitos forairi tlerrolatlos perto tle Uarjecliiig. Ao mesmo 
tempo o governo da lridia procurava conlraliii re la~ões de 
amizade com o 'i'asclii-Lama de ChigatsB, rival do Dalai- 
Lama de Lhassa, e privava de fdclo de toda a sua aulori- 
dade o soberario do Casliinire. O tratatlo anglo-chinez de 
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1890, pondo termo a guerra, reconlieceu o proteclorado 
da  Inglaterra sgbrc o Sikkim e tleliriiitou a fronteira do 
Tliibet, de forma que este, d e  todas as suas antigas depen- 
dencias .ao sul do Ilimalaya, apenas corisci-vou o valle do 
Cliumbi. 

Littiedale ein i894 e Landor ern 1897 tentaram explorar 
o Thibet, mas os tliibelaiios obrigaram-os a sahir clo paiz. 
Ao mesmo tempo o governo tle Lliassa recebia uma em- 
1)aixada russa e contraliia intimas relações de  amizade com 
o respectivo imperio. ISntão o governo inglez resolveu pro- 
ceder energicamente. !i frente duma expedição o coronel 
Younghusband entrou em Lhassa em 1904 e poz em fuga 
o Dalai-Lama; o Tasclii-Lama foi proclamado em seu logar 
e foi assignado um tratado anglo-tliibetano. O tratado abria 
ao cornmercio da  India tres mercados na fronteira thibe- 
tana, e m  Yatoung, Gyarilzé e Zartok, estabelecia uma tarifa 
aduaneira com suppressão (Ias alfanrlegas internas, estipu- 
lava o desarmarneiilo (10s h r i e s  (Ia I'roriteira e o pagarneiito 
duma iiidemnizagáo de guerra, até a realização clo qual os 
inglezes occupariain o valle do Ctiumbi. Alem disso deler- 
minou-se que o Tliibet não poderia ceder a nenhum estado 
estrangeiro qualclucr fracçâo do seu territorio sem o con- 
sentimento (Ia Iiiplalerra, que não receberia agentes d e  
nenhum estado estrangeiro, nem aclmilliria que algum 
tlelles se iritrorneltesse rios seus negocios irilerrios ou 
coristruisse no seu terrilorio estrarlas, cainirilios dc  ferro 
ou telegraphos ou explorasse minas. 

Assim a Inglaterra ficou dominantlo commercialmente o 
Tliibet e excliiiu delle os tlemaie Estados. Deste modo a 
fi,oriteira da  Intlia prolraliia-se de  Pacto para além do IIima- 
Inya até aos confins da  blongolia. Por urna convenção tle 
i906 a China, kuzerana do Tliibet, ralificou o tratado d e  
1904. O tratado anglo-russo de 1907 reconheceu a suze- 
rania da  Cliina sobre o Thibet e ambos os Estados se obri- 



gavam a respeilarem a sua integridade territorial, a nâo 
s e  inlromclterein na sua administração interna e a só 
manterem relaçócs com elle por inlermedio dd Cliina. 
Resalvarain-se em loclo o caso as relayóes direclas enlre 
agentes cornmerciaes inglezes e auloritlatles lliibelanas, 
resultariles das convensóes de  1904 e tle l90ti, e as rela- 
ções dos subdilos houdliislaa russos ou inglezes com os 
seus chefes espirituws do Tliibet. EmIirn o tratado deter- 
minou qiic os dois Eslatlos contractarilcs náo enviai.iam 
representantes a Lliassa, não procurariaiii ohler quaesquer 
concessóes para si ou para subclilos seus e riáo permilli- 
riam que a uris ou outros fosse consigriaila qiialquer par- 
cella dos rentlimeritos publicos tlo paiz. Assim o tratado 
de 1907, estabelecentlo unia siluasão dc cgiialtlatie para 
a I\iissia e a Iiiglalerra rio l'hibet, inar~l(~vc:-o fecliatlo a 
todos os estrangeiros. A Inglaterra evideiileriieiile reslrin- 
giu muilo por este tratado os'seus direilos e a sua pre- 
porideraricia rio Thibet, mas  no funtlo elle consagiou o seu 
verdadeiro objeclivo: o de pôr o Tliibet a coberto tle 
qualquer iiifluencia estranha, garanlirido assirn a froiiteira 
seplentrional da  India. 

BIRMANIA. -Em 1757 coiisliluira-~e iim poderoso Estado 
na Birmania, que se  estendia tlcbil(1 o \uiloestc ila Iluliia 
cle Bengala alé ao Iraouatld y e ao Sal\vecii, cori l'i.orilaiitlo 
ao norte com as possessões inglezas, cujas fronlctiiaa não 
estavam bem tlelimitadas; cl'alii as corileritlas Siequenles 
entre as autoridades dum e (loillro Estatlo visi~ilios. E m  
breve o rei tla Birmania se  asseiiliorc~oi~ tlo i\ssarii e pio- 
curou alargar os seus tloriiinios sill)riiclleiiclo peiliienos 
Eslados conligoos; assirn toinou o Alanipiir, le lou as suas 
incursóes até Cacliar e pretendeu occupar o dislriclo inglez 
de  Sylhet, ameaçando todo í, Bengala. Estas aggressões 
aos terrilorios seus ou dos seus prolegiclos iritligrinram 



naturalmenle a Inglaterra, já descontente por ter na pro- 
ximidade da sua colonia um Estado forte e bellicoso e 
por ver deslruidos os Eslados amigos, que protegiam a 

, fronleira oriental da India. Nunca tendo luctado corn euro- 
peus, os birmans provocavam aberlaiiiente os inglezes e 
em breve a guerra rebentou erilre elles. As forças inglezas, 
que atacaram a fronteira do Assam, não obliveram grande 
exilo, rnas Lord Amlierst enviou uma expedição marilirna 
a Pégu, que subiu o Iraouadtly e tomou Ilangoon depois 
duma energica defesa. Fez-se por fim a paz em 1826, 
annexando a Inglaterra as provincias de Aracan e Tanas- 
serim, sendo recorilieciclo o seu protectorado sobre o 
Assam, o Cacliar e o Alanipur e sendo-llie paga uma inde- 
mnização de guerra. Assim a Birrnariia ficou afastada da 
Baliia do Bengala e a Inglaterra, empreliendendo pela pri- 
rneira vez uina guerra asiatica fóra da Iritlia, adquiria um 
riovo lcrrilorio coin uma população rnuilo diversa cla popu- 
lação indiana. A guerra conlra a Birmania foi a segunda 
da longa serie de guerras, que os iiiglezes empreliende- 
ram contra os chefes indigenas, para consolidarem o seu 
domiriio na India, depois da clerrota definiliva dos fraricezes 
em 1763. 

Sob o governo de Lord I)alliousie, lendo sido mallratados 
alguns oíiiciaes inglezes pelos birnians, as autoridades res- 
pectivas recusararii-se a dar as indemnizaçUes ou reparações 
devidas. Ihtão, l~loclueados os porlos da Birmania e occu- 
pada a sua costa, os iriglezcs subiram o Irraouady, tomaram 
Pégu e (lerrolaram os exercitos indigenas. Em consequencia 
desla guerra a Iiiglaterra annexou a região de I%gu em 
1852, assenhoreando-se assim cle loda a costa oriental da 
baliia de Bengala, região rica, de importaricia commercial 
e de grande valor para uina nação marilima. De resto, 
desde logo se toriiou evidente que á occupação de Hangoon 
pelos inglezes se seguiria a sua marcha para o Norte, em 



direc~ãc,  a Mandalay. Demais, desde 1852 o governo d a  
Birmania foi daritlo azo a essa empreza pelas suas mani- 
festagões tlc arilipalliia e tle otlio para com a Inglaterra. 

Em 1885, lentlo-se os g o ~ ~ c r n a n t e s  da Hirmania recusado 
a dar  á Iriglatcrra as salisfagões eaigitlas por injurias 
feitas a subdiios inglezes e sabendo-SP qiie elles s e  dispu- 
nham a acceitar a supremacia da  Frariça, a Inglaterra 
enviou-llies um ullimatum e concentrou um exercito nas 
suas fronteiras. A resposta hostil ao ultimalum foi logo 
seguitla pclo avanço tlas colurnnas inglezas sobre Mandalay 
e, depois duma fraca resistericia, a citlatle foi tomada, o rei 
aprisionado e decretada a annexação (Ia Birmania Superior. 
Depois duma lucta de dois anrios contra l~antlos dispersos 
de  soldados e cle salteatlores, a Inglaterra conseguiu levar 
a cabo a pacilicagáo da  Birmania e dar-llie uma organização 
regular. As pequenas tribus tlas regiõcs proximas do Mé- 
Kong e das provincias inais seplenlriunaes foram sujeitas 
tambem a suzerania tla Graii-Bretanlia. .\ssim a annexação 
da  Hirmania em 188G \leili coinpletar a gigantesca obra da  
conquista de  toda a India, tão brillianlementc realizada 
pelos inglezes. 

Em 189 1 ,  como já  dissemos, forças anglo-indias occu- 
param ternporariamcnte o Jlaiiipur, que se  liavia revoltado, 
e suhsliluirarn por outro o Maliara,jali reinanle, que havia 
praticatlo griives faltas admini~t ra t i \~as  e que abdicara. 
E m  1896 o goveriio 1)rilaririit.o inlerveiu no Siain para 
rrianter a sua iritegriilade, evitando que elle cahissc sob o 
poteclorado da França. e irnpôz a sua suzerania a s  provin- 
cias siamezas contiguas á fronteira da  Birmania. A colorii- 
zação da Birmania tein encontrado graves dificuldades 
pelo pouco conliecimento tlesta regiáo, cujas populações 
differem inuilo das da  Iiitlia e cujas froriteiras nunca foram 
trafudas corn precisáo. i\ 1nglnlcri.i~ nesla colùnia lem 
procuratlo manter relaçi3es airiigaveis com os funccionarios 



cliinezes e exercer sobre ella uma autoridade bastante 
forte para rnanlrr a paz, excliiir qualquer influencia es- 
trai1geii.a e lorriilr possivcl a explorag,ão economica do 
paiz. 

01-ganizacüo econonlica. - A colonia da Birmania, a mais 
singular e menos conhecida região tlo continente asialico, 
6 habitada por uma popiilag,ão de  rasa arnarella, sobria, 
trabalhadora e pacifica. É especialmerile digno de mensão 
o uso, que esla população faz dos elephanles, auxiliares 
preciosissimos do seu trahallio. . 

A Dirmania exporla principalmente arroz, algodão, seda 
e fruclas para tinluraria e importa sedas e algodões tecidos, 
flanellaç, pannos, sal, objectos tlc vit11.0, loiiças, vinlios e 
aguaideiilc. i\ Birrnania possue cidailcs commerciaes irn- 
portanles. Rangoon, a principal, Mandalay, centro dum 
tralico ricliro com a India e o Siain, e Prome, na região 
cujos proilurtos são os mais afamados enlre todos os que 
a colonia exporta. 

Orga~ziza~üo atlnzinist~~ativn. - A Birmania offerece-nos 
uma demonslrayão inleressanle tlo cuidado, com que os 
inglezes procuram adaptar a lei ás condigões proprias d e  
cada paiz. Na Dirmania, com elfeito, vigoram cinco legis- 
lações tlill'eieriles, a legislaçào geral da  India (blioudliista, 
rnusulrnaria ou Iiintlu) para a Baixa Ilirmania, oiitra para 
certos ilisli~iclos da  Baixa-Birmania, duas especiaes para 
as cli\.ersas parles da  Alla-Ilirmariia e ernfim ainda outra 
para os pequenos estados slians ria froriteira da  Cliina. 

STRAIT'S SETTLEMENTS. - Iftn 1705 os iriglezcs, para 
prolegerein o commercio da Compariliia das lndias, toma- 
rain aos Iiollandezes a afamada cidade d e  Malacca, que 
duianlc rriuito tempo foi considerada como um simples 
poslo militar e naval, dominando a enlrada nos mares da  
Cliina. A parlir cle 1800 os iriglezes occuparam inais alguns 



districlos da  peninsula inalaia c e m  181 9 tomaram a ilha 
de Singapura, onde conslruiram rapitlameiile uma cidatle, 
que ficou sendo a capilrtl desta sua nova colonia. Depois, 
a te  1876, os inglezes sujeilararn ao seu proleclorado vai-ios 
pequenos estados visinhos. 

Presenlemenle os Slrait's ~el l lenienls  coinpreliendem 
Singapura, Pénang com a provincia de  Wellesley e o Uin- 
dings, Malacca, algumas pequenas ilhas proxirrias, e os 
proteclorados de I)erak, Selangor, Paliang, Negri-Sembilan 
e Johor. 

Orgnniaa~n'o ccononzica. -- A população dos S 1rai t'Sellle- 
ments, não muito densa, eleva-se a cerca tlc 580:000 habi- 
tantes, sendo 6:500 brancos e os reslaiiles intlios, ~nalaios 
ou chinezes; a população é mais derisa na ilha de  Pénang 
do que na prorincia de  Malacca e a dos Estados tle pro- 
tectorado é superior a 700:000 Iiabilantes. O estanho, a s  
especiarias, a copra, a lapioca, o ouro, as resinas, a bor- 
racha, a araruta, a mantlioca, o arroz, o tabaco e o café 
consliluem os producloa psiiicipaes da região; o eslanlio, 
monopolisado pelos inglezes, é que alimenta principalmenle 
as exportações da peninsula. Alas o grande valor desla 
colonia vem da sua siluação. Siligapura é um magniíico 
porlo, gsariclt? deposilo d e  carvào, quailcl general das 
esquaclras da India e (Ia Cliina e priricipal eritrelioslo dos 
produclos do estreilu, das colonias Iiollandezas, de  Uorneo 
e das Pliilippirias. 

E prodigioso o inovimenlo nlariliino e commcrcial desla 
praça; o primeiro excetle o dc  toda a India e ilo segundo 
as exportações elevai.am-se a 23.241 :400 libras e as impor- 
tações a 27.605:000 l i l~ras  em 1893. l'otlo ou quasi esle 
commercio é de ti.aiisilo, o que berri mostra a varilagem 
que lia no estabeleciriienlo tle porlos í'i*tiiicos; em Singapiira, 
salvo o opio, o alcool e as 1icl)itlas alt:oolicas, lodas as 
mercadorias são iserilas de direitos c a isso e a sua siluasão 



se.deve o seu espantoso rnovimenlo. Apesar dessa isenção 
d e  direitos, os inglezes não deixam de lucrar muito com 
esta colonia, que em 1899 rendeu 505:558 libras. A Ingla- 
terra gasta annualmente uma somma elevada com as for- 
tific.ifõe.: de Sirigapura, ja hoje muiio poderosas. 

U- 1:-t~dos tle protectorado ila Periinsula erport~ti.~ , L I -  

cipaliiiente o estaiiho, cuja explorasão tem dado log,tt a 
um verdatleiro rejuveriescirnenlo para essa região rica e 
pouco povoada. Em contacto com os inglezes, estes Estatlos 
teem soffi-ido uma rapida e complela transformação e ja  
foi emprehentlida por elles a construcção de  varias linhas 
ferreas. 

Em resumo os inglezes teem realizatlo nos Strait's Settle- 
ments uma obra admiravel. que I~erii mostra as vantagens, 
que  um povo activo e rico pode tirar da  posse de  feitorias 
bem situadas. Ha quem se  atlrriirc: por os irtg1ezc.s nZo cons- 
truirem um canal alravez do istlitno íle Kra, rnas compre- 
heiide-se que o não queiram fazer para obrigarem todos 
os navios, que da Europa vão para a Asia pelo canal d e  
Suez ou vice-versa, a pararem ern Siiigapura. A obra não 
é dificil e ha de  vir provavelmerite a executar-se, mas são 
justificadas a s  liesilaçõas tlos inglezes, que não sahein s e  
poderão fazer, por assim dizer, a m u d a n ~ a  do porto d e  
Singapura para outro local, corri eguaes vantagens. 

Orgamiuacdo administrativa. - Os Strait's Selllemorits 
foram por rniiilo tempo uma dependencia tlo Bengala, irias 
constituem desde 1867 uma graiitle colonia da  Coroa. 

HOKG-KONG. - A colonia de  Hong-Kong foi cedida a 
Inglaterra pela China ao terminar a guerra anglo-chineza 
tlc 18 12. O governo iiiglez, que ficou lciido plena jurisdicção 
sobre os I~al)itarites clii~iezes da íllia, construiu logo nella 
a esplendida cidade tle Victoiia c Irariformou-a numa praça 
forte d e  primeira ordem. Por uma convenção d e  1898 a 



China arrendou por 99 annos a Inglaterra o San-on, isto 
h, o littoral fronteira í i  illia de  Vicloria, abrangendo as 
bahias de  Muris e Decp e a illia de  Lan-too. 

Hong-Kong é uma tlesf;as importarites estacões navaes, 
que a Inglaterra possue atravez do mundo, não s6 para 
auxiliarem a defesa clas suas possessões, corno tamhem 
para manterem sempre abertas ao seu trafico as vias com- 
merciaes. Admiravelmente fortificada, a colonia d e  Hong- 
Kong é tamhem uma ameaça e uma scritinella vigilante 
para a China. 

Or~an i za~dn  econonzica. - A pouco cxlensa colonia de  
1Iong-Kong tinlia em 1899 uma população tlc ?52:405  habi- 
tantes, dos quaes mais de  '220:000 eram cliinezes e os 
restantes em maioria brancos. O clima da  ilha é quente e 
insalubre, mas os inglezes teem realizado modernamente 
obras importantes de saneamento para combaterem o 
terrivel impalutlismo. Em 1899 o movimento maritimo da 
colonia foi de  13.437:147 toneladas, correspondente s6 ao 
commercio d e  transito, pois Hong-Kong pouco importa e não 
exporta quasi nada; a importação, que predomina neste 
porto, é a do opio para consumo dos chinezes, seguindo-se- 
lhe os teciclos de  algotlão, as cambraias da  Intlia, o 
assucar, o sal, a s  farinhas, o ambar, o marlim e os mar- 
mores. 

Hong-Kong desempenha pois principalmente um papel 
preponderuiite na conquiste dos mercatlos chinezes pela 
Inglaterra, qiie tentou explorar esclusivamente toda a bacia 
do Yang-tsé, mas teve de  reniinciar a esla pretensão e de 
adoptar a politica da  porta aberta. Mas as estatisticas 
moslrarn rliic a occupaçâo d e  t long-~ong  (leu a prepontle- 
rancia ao conimercio inglez nas importayòes dos portos 
cliinezes visiiihos, como Amoy e Cantão. Porém, a realixayâo 
tle coricessóes semelliantes ri de Hong-Kong, feitas pela 



economica da  Allemanha e do Japão siiscilam hoje grandes 
dil8culdades ao desenvolvimento do commercio inglez na 
China. 

Os territorios cedidos pela Cliina em i 8 9 8  teem lima 
população de  100:000 habitantes, sobrios e traballiadores, 
e um solo muito fertil, mas o seu valor provem principal- 
mente da  excellencia da  sua posição estrategica. 

WEI-HAI-WEY. - Para contrabalançarem o estabeleci- 
mento dos russos e m  Porto-Arlliur, os inglezes occuparam 
militarmente o porto cliinez de  Wei-Hai-Wei,' mas quasi o 
abandonaram depois de  1902. O tratado anglo-japonez desse 
anno revela mais o proposito de  garantir a integridade da  
China, do que o de  creai* iio seu territorio alguma colonia 
ingleza. 

AUSTRALTA. -Descoberta;segiindo parece, cerca de i 530 
por hesparilioes e porluguezes, a Australia permaneceu 
mais de  dois seculos abandonada. Ern 1769-1.770 Cook 
descobriu Botany-Bay, deu a este paiz o nome d e  Nova-Galles 
do Sul pela sua semell-iança com o paiz de  Galles e encelou 
relações com os indigenas, mas a noticia destes factos 
pouco iiileresse despertou na Inglaterra, então só preoccu- 
pada com a guerra da independencia das colonias ameri- 
canas. Mas, passada esta crise, o parlamento, peraiile a s  
descripçUcs enlliusiaslas de Cook, resolveu enviar alguns 
criminosos para Bolariy-Bay. 

Iniciando si~nultaiieamenle a colonização da  Africa e da  
Auslralia, a Iiiglatei~i~a enviou para esta em 1787 cerca de 
850 coiidemnatlos dos dois sexos e lima força mililar, sob 
o commantlo tle Ailliur Pliillip. Reconlieccndo logo os  
incorivoriieiiles ria siluação tle BolanbBay, esic: deucol~riu 
Port lacksoii e fundou a cidade de Sytlricy. Durante vinte 
a m o s  a siluação destes colonos, abaridonados pela melro- 



pole, que s6 cuidava da  guerra com a França, nâo habi- 
tuados I vida rural, sú dispondo tlum solo arenoso ou 
coberto cle mallo, foi Iiorrorosa; a colonia crescia em 
nurnero, mas duranle muito tempo o seu sustento esteve 
a merca tia chegada dos navios, por vezes apresados, que 
traziam de Inglaterra gcneros alirnenlicios S6 e m  179 1 se  
inaugurou a primeira exploração agricola nesla região onde 
a fome era  tanta, qiic, rio dizer de  hlorris, a vida era mais 
barala tlo qiie a comida. A principio os condemnados traba- 
lhavam em serviço tlo Estado, mas com o aumento do 
numero tle iinmigrantes livres passaram a se r  empregados 
em serviro destes. Ein 1803 fundou-se tambem um estabe- 
lecimento penal na Australia do Sul, mas pouco depois foi 
d'ahi removido. h si tua~iío moral (Ias colonias da  Auslralia 
em pouco se  avaiitajava á sua situação rnalei*ial; a admiiiis- 
tração militarisada nada fazia para levanlar o nivel moral 
dos deportados e o procedimenlo dos soldados pouco 
inellior e ra  do qiie o desles. I1:m 1806 William Bligh foi 
encarregado, como administrador da Nova-Galles do Si11, de  
restabelecer nella a devida ordem, mas s6 conseguiu pro- 
vocar uma revolta, que o prendeu e o expulsou; a revolta 
foi depois promptamenle reprimida e puniram-se severa- 
inente os suus autores. 

Macquarie, norneado governador em 1803, aproveilando 
as  I~oas tlisposiçóes do governo da  rnelropolo, csclarecido 
pela recr3iiie revolla, 01)tevr drs te  a siihstiliiigão (Ia giiar- 
nição miliiar e a concessão tle subsidias imporlariles para 
a realizarão de  mellioramciilos piiblicos; por seu lado o 
governador modilicou o regiincn, a que eslavam sujeitos 
os cleporlados, procurou por lotlos os rricios facilitar a sua 
reforma moral e cuidou tlesvelatlamente da  conslrucção d e  
estradas c dos progressos cla agriciillura. Iniciou-se assirn 
a proçperitlatle da Austi*alia, para onde desde 1810 affluiu 
um maior iiumero de iinmigranles livres. Em 181 3 a falta de 



paslos causou a morte da  maior parte do gado dos colonos, 
o que os provocou a trarispôrem as Hlue Mounlains e a 
altingirem c explorarem as  planicies do interior. Esta dis- 
persão dos colorio.; impôs a realização de  obras publicas 
valiosas e aurnentou a importancia de  Sydney. Sob o liabil 
governo de  Macquarie, a popiilação crescia rapidamente, 
aurneniava a iiniriigração livre, elevava-se o nivel moral 
dos deporlados e emfim a colonia ia gozanclo na Inglaterra 
duma repulação rnuito mais favoravel. Macquarie tem sido 
censurado por s e  oppbr a s  reformas polilicas, que limilas- 
sem os poderes do governador, e por ter suavisado exces- 
sivamente a contlição dos deportados, mas o certo 6 que 
a sua administração foi muito benefica para a colonia, cuja 
prosperitlatle era  ja ])em visivel em 1822. Iniciou-se neste 
anno o periodo tlc Ii.arisigáo, que s6 terminou ern 1856, 
durarite o qual os colonos foram alcançando direitos politicos 
cada vez maiores. 

So oritrelanto os colonos iam explorando novas terras e 
nellas se f i s a ~ a r n ;  assim s e  fundou em 1824 Brisbarie, s e  
creararii alguns eslahelecimentos ao sul e a oeste e se 
iniciou a colonização da  Australia Occidental pela inslallação 
duma colonia penal em Swan River em 28?5. Na metropole 
desenvolve-se por este tempo um louco entliusiasmo pela 
Aiistralia, para onde os capitaes afllueni aos milhões. Em 
1826 o parlamenlo approvou os eslalulos da Australian 
Apsi(:u11~~m1 C O ' Y I I ~ C C ~ J ,  cornpanliia com um capilal d e  1 
millião tle libi-as e a quem foi concedido 1 millião de  acres 
de  territorio australiano. Em 1827 e 1821) coristiluiu-se uma 
nova societlade, que procurou explorar a Auslralia Occi- 
dental, ainda quasi abandonada. 

A occupação do diatricto de  Swari River foi feila apres- 
sadameiite, por s e  receiar que os francezes quizessem 
occupar alguma parte da  Auslralia. Fez-se uma larga con- 
cessão de  terrenos nessa região a T!iomas I'eel, que con- 



tractou 300 trabalhadores para iniciar rirna grande explo- 
ração agricola e que fundou Freeniantle e Perlli, mas  a 
inaior parte desses lraballiadores preferiram cultivar a 
terra por conta propria e por fim morreram de privaçues 
ou conseguiram regressar a Inglaterra. A Australia Occiden- 
tal, organizada em 1829, pouco prosperou, em virlutle das 
hoslilidades dos indigenas, (Ia pobreza da  região, do pequeno 
numero de  immigrantes livres e da  falla de  deportados, 
cuja remessa para a Australia foi diminuindo muito depois 
de  1830. Em compensação a imrnigração livre e ra  cada vez 
maior e ja os colorios gozavam da liberdatle de  imprensa 
e eram julgados por jurados. Depois d e  1830 tarnbern se  
começou a accentuar a prosperidade da  região de  Port 
l>tiillip, inais bem situada, coin terras mais baratas e maiores 
riquezas do que a Nova-Galles do Sul. Muitos foram d e  
Sydney para a nova colonia, que recebeu enláo uma orga- 
nização regular e onde s e  furidou a cidade de  Melbourrie. 
Em 1835 lambem se  organizou na melropolc uma Compantiia 
para a exploração da  Aiistralia .\leridiorial. 

11 colonia da  Australia Aleridional, ainda bem pouco pros- 
pera, foi constituida administralivamente em 1836, tendo 
por capilal Adelaide. No anno immedialo constituiu-se e m  
Inglaterra uma nova Companhia, com o capital de 300:OOO 
libras, para explorar a cultura do tabaco, d a  oliveira e d a  
vinha na Nova-Galles do Sul. Os progressos da coloriia 
tornavam mais instantes as reclamações dos colonos e m  
materia de direilos politicos e por isso e m  1814 foram 
cruadas algumas inslituiçòes electiras, de caracler legis- 
íativo ou iniiriicipal, sern que isso todavia lograsse satisfa- 
zer a população australiana. 

Ao contrario do qul: succedeu em outras coloniau, os 
conuicts eram bem acolliidos na Australia, ciijos colonos 
ainda em 1818 pediram ao governo inglez a continuação 
da  deporlação penal. Em 1850 a região de  Por1 Phillip 



passou a constiluir a nova colonia d e  Victoria, desmem- 
brando-se a Nova (ialles do Sul, e ao mesmo leiiipo accen- 
tuou-se ria metropole a corrente contraria as companhias 
coloiiiaes, seritlo gradualmenle absorvidas pelo Eslado todas 
as sociedades auslralianas. Em 1851 foi encontrado o ouro 
na coloriia, cujo progresso enlão se  accelerou extraordina- 
riamente, apesar (10s dislurbios e da  agilação a que deu 
logar a exploração das minas. hfas a sua descoberta viera 
a tempo, quando a colonia attingira o estado adulto, con- 
tando uma população d e  mais tle 500:000 habitantes e 
progredindo regularmenle, airida que lenlamerile. A Aus- 
tralia não sofi'reu por isso os males, que sempre acarreta 
a descoberta pi,enialura das minas, como se evidericiou 
na  America liespaiiliola. 

Já ein 185"e ia affirmando a tendencia para a unidade 
ou federacão adniiiiiçlrali\-a de  toda a Australia, o que 
attesla quanto era  já grande enlão o seu atleantamenlo, e 
em 1833 a suppressão da  dcportafào penal veiu ainda 
alleixr favoi~aueliiierite o caracler da coloiiia. Depois de  
1856 a colonia entrou tambem numa nova pliase d e  vida 
atlrninisli~aliva, erii que foram reconliecidos aos colonos 
amplos (lireitos politicos. 

As coloiiias ja constituidas, entre as quaes primavam 
pela sua preporiderancia a N'o~a Galles tlo Sul e Victoria, 
seinprc rivacs, iam-se alargando para o interior c conse- 
queritenicrite complelavam a oc'cbiipayão do coritinerile aus- 
tialiario. A Australia Occidental, mais atrazada, conlinuava' 
a reccbei a irtimigração penal, mas para ella mesma foi 
esta al~olicla cin 1860. Em 1868 a conferencia tle Melbourne 
langou as pi.iiiieiras bases do C(~m?nonu)ealth australiano, 
creantlo urii consellio federal, formaclo por dois rlelegatlos 
de cada colunia, a qliem compelia a soluçáo das questões 
de  interesse geral em maleria postal; s6 a Australia Occi- 
dental não esteve representada nesta conferencia. 



Em 1870 a segunda conferencia de  Melbourne preparou 
a união adilarieira das colonias australianas, entre a s  quaes 
se  procurava lambem estabelecer então a extradicção dos 
criminosos, leis communs sobre fallericias e a unidade dum 
tribunal de  recurso supremo. Mas ao mesmo tempo o tisium- 
pho do proleccioriismo em Vicloria e do livre-cambio ria 
Nova Galles do Sul vinlia embaraçar para o fuluro a uni- 
ficação economica cle todo o conlinenle. Cerca de  1880 
generalizara-se entre a s  potencias europeias a doutrina 
inlernaciorial (Ias espheras tle influencia, que desde logo 
permiltiu á Inglaterra rciviiidicar sem conleslag.ão o dorni- 
nio exclusivo de loda a Australia. Quasi ao mesmo tempo 
e m  1881 reuniam-se e m  conferencia em Sydriey os esla- 
distas das diversas colonias da  Australia para prepararem 
a sua federação. Decidiu-se eritáo, apenas com a opposição 
d e  Vicloria, a fixafáo duma tarifa atluancira commum para 
todas as coloiiais, quasi toda:: livre-carnbislas, reclamou-se 
do go\!errio iriglez o fortalecimerilo da defesa naval da  
colonia e iiisliluiu-se iiin tribunal coininum de appellação, 
com jurisdicção eni toclo o conlirienle. 

Para garanlirem a sua defesa, a s  colonias australianas 
reclamavam já então da  metropole a annexação d e  varias 
ilhas e arcliipelagos visinlios e ale, depois de  1883, algumas 
effectuaram por sua conla a respecliva occupação. Eslas 
annexações fizeram objecto das resoluções duma conferen- 
cia de  delegados dos parlamerilos das colonias australianas, 
que se  reuniu em Sydney cie 1883 a 1884, e qiie decidiu 
lambem crear uni Bo)ninio?a auslraliaiio. A conferencia 
tratou ainda do cstabelecimenlo dum conselho fctleral e m  
Bobart, na Tasmania, o qual se occiiparia tlas relaçóes da  
Australia com a Occania, tlo regimen penal F! de assurnptos 
referentes as pescarias; a creação desle coriselho foi 
approvada por todas as colonias, menos a Nova Galles do 
Sul e a Nova Zelandin, que, porém, mais tarde lhe deram 



tambem a sua adhesão. Em 1885 uma lei inglezo permittiu 
a creação, com o consentitnenlo das colonias interessadas, 
dum conselho federal, formado pelos seus representantes, 
para regular os assumptos de inleresae geral, como as 
relações com as illias da Oceania, a irnrriigração penal, as 
pescarias, a execução inler-colonial das seiilengas judiciaes, 
a extradicção e a guarda dos presos, clualquer assumpto 
proposlo pelo governo da melropole a pedido duma colonia 
e certas queslões, quando Ilie fossem submettidas por 
duas legislaturas coloniaes (defesa, patentes induslriaes, 
tituloe commerciaes, casamentos, naturalizações, etc.). A 
Corda reservava-se o direito de zvto sobre as decisòes do 
Conselho, cujo funccionamento se iniciaria cm Holiart e 
cujas despezas-seriam custeadas pelas diversas colonias, 
proporcionalnienle a sua população. O consellio devia-se 
reunir cle dois em dois annos pelo menos e ~ielle poderia111 
ter representaçào, alem das colonias auslrali~nas, a Nova- 
Zelaiidia, a Tasmania, as illias Pidji c outros eslabeleci- 
mentos, que de fuluro se creassein. Apenas a Nova-Galles 
do Sul, a Nova Zelandia e a Australia bleridional náo 
acceitaram este projecto. O conselho reuniu-se em 1883 
e promulgou algumas leis, mas a sua auloritlade e o valor 
das suas decisóes eram muito prejudicailos pelo seu repudio 
por algumas colonias e o consellio pouco a pouco foi per- 
dendo toda a importancia e toda a actividade, reunindo-se 
só de longe a longe. Todavia a ideia federativa ia sempre 
ganliando terreno e apenas havia divergencias quanlo aos 
detallies da sua reliza~ão pyatica, principalmente difíicultada 
pela rivalidácle da Nova-Galles tio Sul e de \ic toria. 36 se 
notava inesmo na Auslralia urna certa teritlencia para a 
independencia; assim em 1889 o Queensland protestou 
contra a nomeação de Sir Ilenry Blake para seu governador 
e, tendo o governo inglez respondido que a responsabili- 
dade dessas nomeações pertencia a Coiu6a e que os colonou 



não tinliani o direito d e  vcto ein tal maleria, a Australia 
do Si11 e a Nova-Galles (10 Sul expriiiliiaiii a siia opposiçâo 
á doulrina govr:i.iiaineiilal, que sO foi apoiada pela coloiiia 
tle Vicloria. E:iii 1890 a tlcscoberta tlo ouro na Auslralia 
Occitlental e a sua tiaiisfoiiria~iío c l t !  coloiiin cla Coroa em 
colonia com goveiiio icpii~.;eiiliiii\.o aiiraliirairi para ella 
numerosos colonos e abrirairi-llie uma era  brilliaiite tlc 
rapido progresso. 

No mesmo anno, tendo-se reunido o c.orisellio federal em 
Jle,lljourne, os representantes dos goverrioi; da Xova-Cialles 
do Sul e tla Nova-Zelanrlia iiiaiiii'cstarai~i o scii tlesejo tle 
obtei.ern a ui~iGo das r:oloiiias i~iistiuliaiiaç, sujeilarido-as a 
poderes escculivos e legislativos corniiiuiis, e coiicoi,tlaiam 
em que os membros do coiisellio celt~l~i~assciii iiiiiii iiova 
reuiiião para prcparareln a efl'cctiviirão rla frtlera(2i0, tle- 
sejada por totloç. 

De 1891 a 18!1-7 a Australia lriloii ci)rn unia grave crise 
eçonomica, causada pelo farhLo rios c.apilalistas europeus 
terem retii.atlo aos bancos auslia1ia1io.s os f u ~ ~ d o s ,  que Iia- 
viam poslo 5 sua tlisposição; os bancos tiiiliam applicado 
grandes capilacs ern varias ciripiezits c os I 'sia~los Iiaviam 
contrahido aviillatlos riiipresliriios para a esccufiio tle 
niellioramentos publicas, tle trioilo qiie inuilo soffi~ei~airi 
com esta brusca i,eiiiatla clas dispoiiiI)ilidades europeias. 
Tuitibem em 1891 se  i,calizava em i\lell,ourne a aprasatla 
co~~fe i~c~ ic iu  iiiler-coloriial, rliiç: decitlia a creaçào tluiiia 
aclininislrã~ão fecTei.al com urn governador geral, uni iiii- 
nisterio i e spon~ave l  e (luas cainaras (> coricoi~tlava ria. 1il)ei- 
dade do coiiiiiiei*cio iril~i.iio e lia oiy;iiiii.li~ão !'ctlcral tla 
j u s t i ~ a  e cla dcí'esa iiiililar. A uriirio ~~i.c~jcí:liitla. cli;i~iiar-se- 
Iiia o Co?n.monrcleullh auslraliano e, i:oiiiiluaIilo l ioii~~esse 
divergencias acerca cla tleliiiiitagáo tie potlcres cnlie ella 
e os Estados singulares, volou-se urn projeclo de  consti- 
tuição e tratou-se de obler lias dilfei.eiiles colo~iias a rati- 
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ficação das decisões da  conferencia. O consellio federal 
empenhou-se tambem pela consecução do mesmo resul- 
tado. No einlanto d e  1891 a 1893 a crise economica aggra- 
vavaase, gerarido um vertlatleiro panico geral e fallindo 
rnuilos bancos. Os cliefes doa governos coloniaes reuni- 
ram-se eiitão para tratar do assumpto e foi promulgada 
uina lei bancaria uniforme paia lotlas a s  colonias, recons- 
lituindo-se pouco depois a maior parte dos anligos estabe- 
lecirnenloi. As decisões da  conferencia d e  1891 eram no 
emlanlo acolliitlas desfavoraveliuente por algumas colonias 
e ein 1893 fundava-se a Liga ela Pctlcração Ausli'aliaria, 
que preparou a realizaçáo dum congresso popular, com 
a representação de  lodas as coloiiias, para tratar do 
assumpto. 

Os chefes rlos differenles governos coloniaes reuniram-se 
cbin Iiol~art em 1895 e tlecidiram a reunião duma convenção 
iriler-colonial paia a elaboração duma consliluição ietloral, 
que scria sujeita á approvação do povo e ,  se a oblivessc, 
seria eriviatlu ao governo da  metropole com urna iiieiisagcin 
pedindo a sua ratificação. As colonias australianas conlir- 
mararn eslds tlecisões dos seus miiiistrc~s ein 189G e nesse 
anno uma importante assemblcia popular, reuiiida em 
Batliurst, afirmou as suas Gmpalliias por este projecto. 
Ainda no mesmo aniio os cliefes dos diversos governos 
nurna conferencia, ein Sytlney, occupaiairi-se da defesa 
militar e naval, da  exclus%o da iiiiiriigragáo chineza e elas 
quarenlenas. Em 1897 forain eleitos os represenlarites dos 
diversos Estados á projectada corivenção, que se  reuniu 
ern hclelaitle e cfepois em Sydney, tendo elaborado ria pri- 
meiia sessão um projecto de  conslituiçâo, sobre o qual se 
~ii'oiiunciarain os parlamentos (Ias diversas colonias, alguns 
(10s quaes Ilie propozeram emeritlas iinpoi.larites, principal- 
lnerite o da Nova-Galles do Sul. 

I)cl)ois tluin novo atltliarnerilo, a assernbleia tornou a 



reunir-se em Blelbourne em 1898 e votou finalmente uma 
conslituição federal. Seguiu-ie uma acliva campanha ciri 
cada Estado e ern todos clles, inenos lia Nova-Galles tlo 
Sul, foi a consliluição approvada, mas a a l )~tcny5o dcsse 
Estado inutilisava toda a o1)i.a. Os clief(>s 1105 governos 
reuniram-se de  riovo eiii EilelI)oiii~iie e ,  lendo allei.atlo algu- 
mas disposições (10 projecto tle coiisliluiçáo, conseguiram 
que em 1899 elle fosse approvatlo por loilos os Estados. 
Depois duma nova reunião tlos inesrnos esladistas, ern 1900, 
em Sydricy, foi enviada uina delegag,ão a 1,ondres e obleve-se 
a approvação do goveriio (Ia ~ i i ~ t r o p o l e  a consliluifão fe- 
deral, depois de ligeiraiririite allerada. Creou-se assim uma 
verdadeira riacioiialiclatle au>lraliana, coiisummando uma 
obra, cuja execiisão encontrava gravissimos ol~slaculos na 
diversidade tle condifões clas coininunidades, enlre a s  quaes 
se parlillia o corilinenle ausli~aliano. Kão tlercmos deixar 
d e  recordar o valioso aiisilio, que rece~ilernenle, por occa- 
siáo da  giierra da  Africa tlo Sul, a Iriglaterra reccbeii da 
sua coloriia auslraliana. 

Z : ' ~ n i ~ / r t r ~ ~ i o .  - Apenas $e iniciou a pi,osperidatle cla Aus- 
tralia, c*oiiicfai.iim a ir  para ella alguns immigrarites livres, 
riias tle 182> a 1829 foram apenas 5:175. I'auco a pouco 
a insuific.iciicia do tra1)allio penal foi-se acceriluantlo e a 
elevacão 110s salarios, apenas conhecida em Iiiglalerra, 
altrahiu um maior riuiiiero d e  traballiatlores para a Aus- 
tralia; consequenlerncrite formaram-se novos cenlros tle 
população e foi occupatla uma inaior eslensão na coloriia, 
perdendo esta o sei] caracter de  eslabelecimento penal. 
Graças ao systema tle Wakcfieltl cerca de  54:nOO immi- 
grantes vieram para a ,\iistralia tle 1830 a 1839, mediarite 
uma prévia selecçáo, de  modo que eram todos forles e 
com boa saude. Por seu lado os capilalislas, cujo3 capilaes 
abundavam na colonia e nada produziam por falla tle mão 
d 'o l~ra ,  concorrcraiii piira a. esparisáo (Ia iminigi.agão a ~ i s -  



traharia, pagaiido aos irnmigranles as despezas d e  traris- 
porte e tlesvianclo-os assim da  America Septentrional. Mas 
a insulricieiicia tle braços não tlesapparecia, porque a ele- 
vação dos salai.ios e o baiso preço das terras em breve 
periiiitliarn aos immigrarites abandonarem os seus patrões 
e tral)alliarern por conta propiia. 

Para a Auslralia arnuiam de prererencia, em todo o caso, 
iritlivitliios com alguns meios, sufficientes para poderem 
cornprai urna propriedade agi,icola e explora-la. Para 
altraliii os irnmigrantes a Auslralia Meritliorial contraliiu 
einyreslirnus gai.aiitidos pelo valor tlas vendas futuras de  
lerras;  corisegiiiu assirn aurnentar a sua populagão, mas 
tbollocou-se em pessirnas concliyUes íirianceiraa. O aiimenlo 
rla população da  Australia era  de resto facticio, havendo 
(>ri1 2836 na Nova-Galles do Sul 55:000 homens e sO 21:00u 
rnullieres, o quc gerava uma graiide rlesmoralizag'ão e 
obstava ao tlcseiivolvimento ~iorrrial (Ia população. Todavia 
e r a  iiivejavcl a s i tuaf io  tlos coloiios livres da  Auslralia, 
pois o govcriio purilia a sua tlisposiçiio os convicts, forne- 
cericlo-llies pois a rriáo cl'o1~i.a iitv.ci:.aria para a preparação 
(10s seus productos, e coiilprava-llics depois esses productos 
parti o.; seus estal~cleciiiieriios peiiaes ou militares. Emfim 
o lraballio realieatlo pelos corlvicts tiiilia preparado a coloriia 
para a inslallaçáo dos irnrnigrantes. 

Aumenlando sempre, a emigra(+ão para a Australia ele- 
vou-se a 126:'337 pessoas tle 1 8 i 0  a 1849. Na cifra tola1 
tla immigração entrou ein grande parte a iinmigrafão 
subvencionada, que foi d e  248:757 iiidividuos tle 1847 a 
1859. Alern de numerosa, a iinmigração subveiicionacla 
tinha ainda outras qualidades, pois os comrnissarios da  
emigração s13 eacolhiain iiitlividuos aplos para serem bons 
colonos e procuravam alargar a einigraçiio feminina para  
ieiiietliarern o deserluilil)rio dos sexos, que se  notava na 
coluiiia. i)e 1830 a 18j9  a einigração ainda aumenlou, 



sendo de  498:537 o numero (10s immigrantes, que segui- 
ram para a Australia; assim a população da  Auslralia 
duplicou de 1850 a 1861 e quadruplicou de 1850 a 1871. 
Concorreu muito para islo a atlração, cjiie as minas de  ouro 
exerceram sobre os einigranres de  1 PT, I em deante, com- 
quanto ella tivesscl tliiriinuitlo ja tlepois tlc 1861. Mas esla 
nova forma cle imiiiigrayão e ra  menos i,ecoininendavel c10 
que a anterior, porque, além tle aggriivar o excesso do 
elemento riiasculino, era  composla d e  iritlivitluos, que só 
procuravani um ganho rapitlo e facsil, e 1150 tle liomens 
tlisposLoy ;L c~oriquistar~in o \ c u  1)rin-(>.;lar por nicio tliim 
traballio i ,~gi i lnr  e persistente. 

,A de>cobci,la (Ias niirias tla ouro hi laiiilrem seguida tlo 
alargaineiilo da iirimigra~ão tlos cliinezes, 18:OOc) dos quaes 
ja existiam na colonia em 1856. Os cliinezes teem quali- 
tlades adrniis,iveis de  sol)ricdaile e tlc traliallio, mas  a 
influencia tlçlila raça, que é iiicapaz tlc ter itlrias elevaclas 
e só procura o lucro c os prazeres I I I ~ I I I ~ I  i,ic., C [ ) i  c:jiitlic*ial 
para os europeus em contacto coiii elld. Eiii iesuiiio, a 
descol)crta das minas seguiii-se i i r i i  aiiineiilo na quarili- 
dade, mas iiriia grande I)ai\a nct ~lualiilntlt~ (Ia iiiiiiiigração 
australiana. Persislia Inrlavia a i i i i i i~ ig i~~são ~ul)\riicioriacla, 
que enviou só em 1859 nidi.; (i: 1 ' tG Iiabitariles para a 
Auslralia. 

Ern 1860 a siibstiluiç50 de graridcs companhias aos Iiequc1- 
iios einprezarios individuaes iia i~aplurdçào das niirias veiu 
restringir um tanto a immigr,lySo. Nau, apesar disso, o 
numero de  irnmigrantes c*liiiiezes fixados lia Auslralia era 
em 1 8 6 2 t r e s  vezes superior ao que í'6i.n erri 1856 e a popu- 
laçào da colonia de  1871 a i888 auiiieiitou tlc 1.7(;0:000 
1ial)ilantrs. 1)e 1888 a 183!) o acresciiiio foi rnoiior, aperias 
(I(! tc:j5::l(i'l liabitariles. (:o111 cfililo, clc 1 89 l t>ni tlcíirile, 
apesar tla tlcscohcrla tle rio\fas iriiii,i.; i i , i  \ii-lralia Occi- 
tlenlal, a immiprafão reduziu-se muilo, n;io c\ccdendo em 



media a 7:000 iridividuos por aiino. O auinenlo da  popu- 
láção aiistraliai~a eleve-se hoje ao seu desenvolvimento 
proprio, pois, comquanlo a nalaliclade seja fraca na colo- 
nia, a rnorlalidacle aiiida o é inais. 1Srrilim a proporçáo 
entre os dois sexos tende a iiormalisar-se e s(, é hoje irre- 
giilai na ,\nstralid Occi~le~ilal, mais utrazada do que as co- 
loiiias \~isirilias. 

lI, ! j j r r l c  i t  das tc I I cts. - De 18% a i 18:: 1 Sir Rolpli Darling 
pensou erri su1)siiluii~ a concessão gratuita de lerraa a sua 
vencia por baixo prego, afim de caem o pro(luclo cla venda 
fornerilar a iinmigi.acào Sào sc  evitava, porém, tlehte rriodo 
que, clicgaclos a coloriia, os irriiiiigi~aiileu recusasserri lra- 
I~alliar por coiita alheia, preferiritio c~lal)oleccr-se como 
proprietarios incleperidentes. Por esse terripo \\'ahclielcl apre- 
sentou em Sydney novas ideias sobi.e o assurnpio. Espirilo 
e.;sciic.ialrnente arislocrata, pretendia esse economistd re- 
produzir na colonia a s  d is l inc~ões  sociaes existerites na 
nielropole, enleiirlendo quc a sua prosperitlade depeiiclia 
(10 baixo preço do trabalho e que as classes traballiadoras, 
ao cliegarem á colonia, deviam conservar por alguns 
annos o seu modo de  vida habitual. Este resultaclo conse- 
guir-se-liia, veiitlendo-se a s  terras por preços elevacios, 
risos e permaneiiles, o que impediria a tlispersão excessiva 
(10s colonos e forneceria abundantoç iwiirsos para avolu- 
mar  a iminigracão. As theorias de \Vahelield encoutrarain 
~rarios adeptos, coiislituiii~lo-sc assiiil a escola tle coloni- 
zaçao systematicii, cujo9 priiicipios be iiiforrriavam no regi- 
men das terras em vigor nos Estados-Unidos, onde todavia 
a veiicla se fazia por urri preso inotlico. A tlieoria de  Wake- 
lield, entliusiasticarnenle acolliitla, clifficullava realmente 
aos immigrantes a sua lransforii-inyão em proprietarios, 
mantendo os assim ao serviço cloe capilalislas pelo tempo 
necessario para que com os ieiic1iirieiiLo.s clo e~n ig~ ,a t iu~b  
fumtt, provenientes da venda das lerras; s e  podessem 



obter os traballiadores suficientes para os subsliluirem. 
A maior difficuldade (10 systenia está na boa fixação do 
preço das terras, na delerminaçáo do sufiient price, pois, 
se  elle fbr baixo demais, (lá-se a independencia precoce do 
trabalhailor e, se fòr excessivamente elevado, diiniriue a 
venda das terras, porlanto o c1nzigrcttio.n fund e a viiirla 
dos immigrantes. 

,iuxiliado por Hicliartl Tori.ens, Wakefield c1elei.minou o 
preço clas terras na Australia por meio (Ia seguinte equação: 
uma extensão de terreno suficiente para suslriitar um tra- 
balliador e a farnilia, que delle dependa, dcve ser vendida 
esaclamente pelo preço do custo do seu transporte de  
Inglalerra Australia. Daqui resullava a venda egual clas 
terras, fosse qual fosse a sua fertilidade, para não alterar 
o su/ficic~nt p 1 . i ~ ~  e a entrega do produclo da  ventla integral 
ao fiiiiilo tle emigrayao. Ora é falso que liaja uma relação 
inalleravel entre a exlensão da ter ra  e o numero d e  pessoas, 
que riella podem ser  corn \.anlagem empregadas, o qual 
varia corn o salario e auinenta proporciuiialmenle a sua 
diminuição, coino c5 .tambem tliíkrente o preço que podem 
dar  por uiila mesma ierra iiin grande capilalisla, lraba- 
lhando e m  ponto grande, ou um trabalhatlor, que apenas 
aspira a sua aulonoinia econoinica. A llieoria \vakefildiaria 
riso tinha pois o rigor mallieiiiatico, que preteritlia ter, 
mas coiitintia grandes verdades, como a da  necessidatle de  
evilar a falla cle mZo d'obra pela dispersão dos colorios, 
sern o que serão abaridonados os generos, cuja producção 
exige grandes capilaes e muito traballio, a da efficiencia 
do preço elovatlo das terras para co~isegiiir o dito resul- 
tado e a (Ia vaiitagern quc liil cm applicar corno subsidio 
li eriiiyiay;io ;i maior parte tlo protluclo da venda (Ias 
terras. Kab sii,ts linhas runclameritaes o syslerna de  Wake- 
liclcl foi logo applicado na Auslralia, constituindo-se alB uma 
companhia para explorar, de  liarmoriia com os seus ensi- 



namentos, a ~iustral ia Jlericlional. Nem admira que o sys- 
tliema agradasse, pois era iiispirado pelas condições econo- 
micas tla Iiiglaterra, ern que riesse lernpo abundavam os 
capilaes scrn emprego, que o iani procurar a Aiislralia, 
onde careciam, p o i ~ ,  1)~Lra ohterrm o Iiicro, ela csisteiicia 
duma classe ~ a l a r i a d ~ i .  Assim se esplica o apparecimeiito 
e o exilo da  llieoria tle Wakefield, que tililia em vista a 
conseciiçào desae ideal capitalista. 

Ja vimos que iiifluciicia 1)ciicfic.a exercera sobrc a (tini- 
g r a ~ ã o  para a Au.;tralia o sjsteiria tlo Wahefield. Os iiiinii- 
gos encariiiiatlo.;, quo a principio o combalerarn, tiveram 
d e  se d a i  por vericiclo:, ilc recoiiliecer qiie rnuito Itie 
devia a proq~er idade da  Auslralia. A o  systema inlroclu- 
~ i u - s e  todalia uma escepfáo nolavel, para favorecer a 
iiiduslria d , ~  lã, tão iinportanle na Auslralia. Ilccoriliecen- 
cio-se a ne(*c>ssiila.de para os donos de rclbanlios tle ptisla- 
gens extensas, foi-llics perrniltitlo ari.cliitlarem por I ~ a i ~ o  
prego vastas exlensões d e  lerra, a[)inovt~ilaiiilo-se assim os 
terrenos iiicultos e salvaguartlaiitlo-se a. ~)tos.ibiliclade de  
se  venderem por alto prcâo, qiiantlo o :,eu \aloib s e  tivesse 
acrcocido pelos progressos da  população ou (Ia cultura. Os 
efreilos do systema foram rapiilos, prodiiziiitlo logo de  183 1 
a 1811 um grande aumento rla immigração, da  extensão 
ele terras cultivadas e dos capitaes nellas empregados. Até 
ti. descoberla tlas minas, a pratica do systeina de  Wakefield 
foi a causa deterliiiiianle dos progressos da  colonizayão 
australiana e o seu aspecto riiais caracteristico. Comludo 
s6 na Australia Meritlioiial ellc <e  empregava e m  todo o 
rigor, pois rias outras coloriias a venda fazia-se em liasta 
publica e não por I N ' ~ ~ I I  t i \ ( ) .  

O systema foi po>lo ern pratica na Nova-Galles do Sul 
em 1831, diminuirido a principio as vendas d e  terras e a 
iniinicracão, mas eiii brevc o systerna conicçou a produzir 
os seus habiluaes resultailos e mais tarde tornou-se mais 



rigoroso, fazendo-se a venda a preço fixo. O seu successo 
foi inerior na husti,alia Occiilenlal, cuja rná fama afastava 
os irririiigi~anles o ern q u e  Iiavia poucas lerras disponiveis 
p u a  ~1:iida. Eni Yicloria hi oiide a terra atlingiu mais 
olevailos preços, que aiiirla mais cresceram depois, e ahi 
s6 por meio dos siibsitlios elevados, qiie assim se  puderam 
coiicecler, teria sitio possivcl ullraliii. ii iininigrac,âo. O sys- 
terna foi mais rigorosaiiierile seguiclo lia Australia Rleritlio- 
iiul, para iiiiciar a coloniza~áo tla clual se  coiitraliiu uiil 
ciiipibcslimo gararilidq pcla vciritln fir(iira das terras, que 
si) porlia ler valor quaiido u coloiiia liouvesse já attingido 
urn i'elativo tlesen~olvimento. Oi,iginou-se assim uma serie 
de  operações financeiras sern ],use delinida e uma n~edonha  
especulação; as terras allirigii-ilm pretos exaggerados e 
conseguiu-se urna larga iminigrasão, mas, como o prodiiclo 
da  venda das te1.i.;~~ s(í sci.\.iii para cuslcur it iiiiniigrayão, 
pagando-se por iiicio tlc: ciiipresliirios lorlas as tleniais tles- 
pezas, a coloiiia t e m  dc  Fazer baiicarrola eiri 1830, cessando 
então a rcritla (Ias terras e a imriiigra~ào subvencionada. 
A ruiria da  ~\ustral ia llcritlional foi ilevitla á complicaçáo 
tlo seu governo, ao liahito (li pitgar loclas as despezas 
preparalorias da  coloriiza~ào por ineio tle empreslimos ou 
de  aiilecipações de rentlimentos futuros, ainda longinquos, 
e aos abusos da  especulação; a administração da  colonia 
tirilia todavia lomado algumas medidas jiiiliciosas. 

O tlesastrc succedido lia Auslralia tlo Sul veiu provar 
que  a fuiidagGo tluma colonia se  náo pode fazer sein que 
o estado para ella coritribua e que tarnbem não s e  pode 
iliripregar em subsidias a immigraçào lodo o protlucto da  
vcntla das terras, receita quasi unica diiina colonia nova. 
No systerna tle Wakefield, corripiilo por (bsIiis duas regras 
s e  irispii.ou um largo plaiio tlc coloiiiza\.à~,) o1lil)oi~atlo por 
Cilatlsloiic erri 1841, cluc não cliegou a lcr cxccução. A 
adrnissáo, porkm, das referidas regras suscita uma tlifficul- 
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dade: como se  deve partilliar o producto da venda das  
lerras entre os subsidios a immigrasão e as oulras tles- 
pezas? Seguiido Larcl Jolin Hussell o protlucto da  venda tlas 
terras deve-se reparlir do seguirile modo: 50 para subsi- 
d i o ~  a immigrayão, 1 O / ,  para a civiliza6.áo dos intligcnas, 
l O "1, para serviços tle agrimensura e 25  O/, para as res- 
laritc.; tleapezas administrativas; boa para uma Tolonia 
adulla, esla divisão reslriiige talvez deinais para uma colo- 
nia iiici1)iciiie os subsidios coiicetlitlos a immigração. Como 
s e  vê, a cataslrophe tla Australia Meritlional levou a modi- 
ficar, Irias náo a abantlonar, o sjsteiiiu tle Wakefield; d e  
reslo, esha colonia, ern breve, rccorneçou a sua marcha 
progressiva. 

Cai.aclerisiica da  colonizagiio auslraliana é laml~em a 
adopgáo do J c t  lbrrens, que simplificou a prova da  pro- 
priedade e a sua transmissão, crearido para cada pretlio 
uni lilulo, onde se insci-evern todos os oniis e ericaigos, 
que sobre elle i.ecsalieiii. 

Ern resumo foi ao syslema de Wakefield que a Australia 
devcii a sua pi.ospciklade, apenas apressada pela descoberta 
de  miiias de ouro, mesmo sem a qual a colonia tinha já o 
seu ruluro garantido. 

01 yiz~ii:ci~cio e( ci7zu111icn. -De extensão quasi egual a ires 
quarlas partes clo coiilinenlc europeu, a grande colonia da  
Ausli.alia tpin unia populayão de 3.600:000 Iiabilanles, 
riola\ei pela siia uniilacle. O clima australiano nas regices 
costeiras í: favoravel au desenvolviniento e a concenlração, 
aincla que lentas, da população branca;  mas uma terça 
parle deste coiilinenle, coberla de inatto espesso, sem agua 
e corn temperaluias elcvadissirnas, é iril~abita\~el para os 
europeus. Totla\lia a colonia teiri uiiia actividade agricola 
regular, pois a ferlilidatle tlalguinaq tlas suas terras e a 
variedade dos seus climas permilliram uma correspondenle 
Í: lucraiiva variedade d e  producções. Junto d e  Adelaide ha 



ricos campos de cereacs e já 6 grande a protlucção de  
vinlin australiano, proveiiieiite priiicipalmenle da  Auslralia 
A!eritIiorial. 

Mas as priinaciaes fonles de  riqueza ria Austi.alia são:  a 
c:reacão (I(? gailos e a corisequerile indiistria de  lã e a 
esploraçáo ile inirias. I3in 1803 Joliri hlac Arlhur conseguiu 
inlrotluzir lia i\uslralia alguns inerinos liespanlioes e iniciou 
a esportag,ão (Ia lã para In,glateri.a. Ein breve aurncntou o 
iiuinero de  creadoi.es, que, vindos tla rcgião visiiilia d e  
Sytliiey, se foiwn alongando para o iiilerior. A exportação 
ile Ià elevava-se de 100:OOO libras (pezo) em 1850 a 
3.5643532 erri 1830 e a cerca tle 7.000:000'em 1840. A 
Inglaterra seiiipre importara inuita lá, mas esta aíiluencia 
de  materia-piiina veiu da r  um grande impulso a sua indus- 
tria, o qual se  reflecliii tarnbem iia colonia, e m  que a pro- 
ducção da  lã ficou sciido a principal orcupação dos colonos, 
ilesenvolventlo-se muito lainbeni, mais tarde, na Australia 
I\leridiorial. Alem da iniluslria (Ia lã, a creação de gado 
gerou egualrnenle a exportacão tle caarnes corigelaclas, que 
veiu revolucionar benelicainerile o regirncn alimenlar das 
classcs po11i.e~ da metropole. Já era  grande a importaricia 
da  iridustria pecuaria, quando ern i843  se  descobi.iram as 
iniiias de  cobre de  Kapunda, e em 18i5 as de Bur1.a-Burra 
e ernOin ein 1851 as minas tlc oiiro. Ksla tlescol)erla, feita 
quando ji a coloiiia Liriha atliiigitlo uiii certo desei~volvi- 
irienlo, vciii ac:c:elei.ar potlerosamente o scu progresso, coin 
quaiilo tlCssc (.;111~;1 I'i~ciclueiile a conflictos e desortlens entre 
os habilaiilci. O priiiiciro o i i i ~ ~  foi enconl,ratlo rio Rio Turon, 
jiiiilo (Ir: Balliursl. Teiido tciitado em vão iiioiiopolicar para 
o I<st,atlo a sua esploração, o governo iriglez apenas a subor- 
dinou á concessão ile liceiiças ailrniiiistralivas. No proprio 
aniio tle 18> 1 eiicoiilraraiii-se ein Ilallarat ininas inuito 
mais ricas e para ellas affluirairi, não só os cultivadores e 
paslores da colonia, como ainda muilos immigrantes euro- 



peus, intlios ou chinezes. As rriinas de  cobre e a agricul- 
tura foram al~andonadas, a ponto de  soffrer graves pertur- 
bações a prosperida(1e da Au\ii ,dia; luci~ou com estes novos 
successos econornicos a coloiiia de  Victoria, cuja cidade d e  
Melbourne ficou sentlo a ~ e i t l a d e i r a  capital da  Aiislralia, 
em vez da  antiga Sydriej. Mas pouco a pouco esta pertur- 
bação aguda foi passando; iniiiioc regressaram a agriculiar 
os seus campos, recoriliecentlo que o ouro iião podia I~as tar  
para enriquecer totlos, r gradualmenle a industria rnineiia 
foi ficando nas mãos dum poqueiio prupo de  comparihiae. 
No emtanto iiovas iiiinas cle carvão, cobre e prala, alem 
das d e  ouro, appareciam ria colonia, ~ o l ) i  etudo em Vicloria. 
Mas isto ja rião trazia grande abalo e a aílluencia de iinmi- 
grantes iriic-itava naturalrneutct os agriciillores e iridiislriaes 
a aiiinentai,ern as suas produr(.õw, dr~\ ia i ido-os  tliis mi- 
nas. 1)aclui resultou a corislituigào cluiii iio\o vivo t l i~ti iclo,  
junlo de  Brisbane e muito afastado portaiilo tlt> S~tliieg, 
cloritle iliflicilmerile elle potleria ser govei~iiado. Por isso s e  
fez e m  185'3 a corisliluição da  rio1 a coltkiiia tlo Quseiislaiitl, 
que, alem das suas riqiiezas agricolaa, icrii ouro, carvão, 
estai~lio e cobre ein l ~ a ~ t a i i l e  al~uritlancia. 

I)e 1825 a 1830, como saliemos, por interrneclio de  
varias cornpanliias, enormes capitaes iiiglezeu foram buscar 
emprego a i2iisti~alia, onde os progressos culluraes e o 
aumeiilo da popula~ão os torriavam indispensaveis para a 
constiucção de  estradas e oulros rnelhorarnentos publicas. 
Mas por falta de iiião d'obra esta al~i~ridancia cle capitaes, 
longe de ser  favorave1 a colonia, sO veiu perlurbur a rcgu- 
laridade do seu desenvolvimenlo econornico. Foi erilão que, 
como sabemos, se  tratou de  aumentar a ernigra(.ão para a 
Auslralia, aboliando as respectivas cl13spezas de  transportes 
e applicarido rias cnriceasòes iIc lci.r,l:, u .)<leina ile Wahe- 
field, mas  logrando apenas os cdpitalislae um exilo relativo 
pela facilidade irievitavel da  emancipação dos salariados. 



Pouco depois a Inglalerra, Lransl'orrnatla cle paiz agricola 
cin paiz incluslrial c náo carereiitlo jh a sua econoniia 
poderosa do dominio exclusivo dos niercados coloriiaes, 
pi,íilicava nl~crlamenle o livre-canibio e abolia as antigas 
resli.ic.iões tlo parlo colonial; os tlircilos din'erenciaes 
acal~ai.arii iia l~uslral ia ern i8'iG. Nas mais tarde, acompa- 
iiliaiitlo a Leiiileiicia geral da  Europa, as proprias colonias 
iriglezas a l~ i~a ia i~~ i i i i  as tloutririas proteccionistas. A colonia 
rle Tic'lciria tainlierii a1,aiitloiiou em i878 a polilica tratli- 
rioiial tla rricti,opole, que assim ia ficaiitlo isolada e prejucli- 
carla lia IiiCLa tia coiicorrcricia munclial. A colonia de  Victoria, 
corrio oiitras coloiiias iiiglezas, guerreava as: iiiil~cirl,i(~i>c; 
britarinicas e preparava assirn as tendericias, que a concor- 
re~icia tle riovo. rivaes fazia appaiecer na Inglutcri.a, em 

' favor tlo iinperialismo. AI61ri destes inale!: ainda oiitros 
Lrouxe irioil(:ruarricnle a Ausli.alia aos capilalislas iriglozes. 
A especulação deseiifreacla rião aff'ecthi a. atk 1891 a pimpe- 
ridatle dos baiicos australiaiios, inas iiesse aiino a bi~usca 
reslricyão tlos seus cretlilo.; lia Eurol~u ai,rrisloii muitos a 
falleiicia, arr~iiiianrlo ou prejutlicaiido gim-cineiile os seus 
accionistas, eiii grande parle tla inclropole. Totlavia, como 
,ja viiiios, a crise roi vericicla coni relaliva I)revidatle. 

hclualrnenle a siluação coinrncrcial (Ia Auslralia é muito 
prospera: cm 1902 as suas exportações elevaram-se a 
43 ~riilliões de libras e as suas iinpoi.taf6e.i a 40 milliões! 
Sir Parkes calculou que eni 1892 a for1il;ia total das coio- 
riias australiaii;is sc 1)otlia avaliar ern I .  i 69.000:000 libi.í~s, 
corresporitleiitlo a :;o!) libras por Iiahilarile, nictlia supci-ior 
a tle nliiilas outras nafões e sol,retu(lo nolavel iiurn paiz 
novo, ciijas riquezas aiiitla sU cin parte estão valori~atlas. 
Na Auslralia iião lia grarides fortiiiias, mas lambem riso ha  

. a miseria e o bein-estar é geral. 1)e todas a s  coloiiias 
australianas as mais prosperas são a Sova-Galles do Sul e 
Vicstoria; a Ausli.alia Mci.itliona1, pela sua siluafáo geogra- 



phica, que  a lorna o intermediario natural entre a Europa 
e as regióes do iiilerior, pela escellencia doe seus portos, 
(10 seu clima e tla sua agricultura, e a Australia Occidental, 
que alravessou momentos tliflit~cis pelo seu afastamento e 
a pobreza ilo seu solo, mtis para onde amiiirarn moderna- 
mente os immigranles c onde se  ericorilraram minas tle 
ouro em 1890, oíiei.ecem 1arnl)eiii peisspcclivas duiri bri- 
lhante fuluro. 

fi notavel a concentração (Ia populaç%o aiis traliana, uin 
terço da  qual se  accumula rias (luatio giarides cidades de  
blell~ouriie, Sydney, Brisbane e ,\tltilaitle; csle excesso d e  
url~arii-rrio lido ileixa de ler iiicoiivciiienles, tiando conlri- 
buitlo niuilo para o atrazo ein que aiiitla Iiojc i c  ciironlram 
as  vias tle communica~ão auslraliaiias. I:iiiaiiceii.a~iienle é 
que i. rncnos prospera a siluagão tla Ausli.alia. A ricccssidade 
d e  esccular enormes melliorameiilos inatei,iaes e as cres- 
centes exigericias da  democracia operaria inuilo poderosa 
o~<c.a-ioriaram dcficits a\rultados e para os supprir recnr- 
reu-sc a medidas pt7iigosas, cboriio os ernlirestirnos exces- 
sivos, a progressão esaggeratla eiii liialeria tributaria e a 
demasiada elevação das tarifa.; aduaneiras. 

01 ynniza~ão admin i s t~u t i z .~ .  - A Australia, pela sua 
extansáo e pela neceshitlade tle tfesbravar os seus terrenos, 
parecia indicatia para a colonizag'áo por meio d e  companhias, 
que evitassem ao F,stado a realizag'ão de avultadas (lespezas. 
Alas o governo inglez não emprepou aqui esse rriethotlo, d e  
que aliás iisou lâo largamente rioutras partes, sem duvida 
por enterider que s e  tratava durn  pai^ bastanle rico para 
dispensar esse meio indireclo de valorização. 

Aclualinerile a Austialia constilue um Conrmonzuealtl~, o 
que a leltra (~oii~espoiitle a palavra Repiiblica e foi o rionie 
dado na hislorid ingleza ao govcrnn tlc Cromwell. Ja fizemos 
a tiistoria desla corifeclerarão, mais iiidependenle ainda do 
que a tlo Cariada. \ . I I , I  coiislilui~áo ilispõe o scpuinte: lia 



duas camaras eleilas pelo suírragio universal, cabendo a pre- 
ponderancia a prirncira camara; quarido entre ellae haja 
tlesaccordo, serão ambas dissolvidas c proceder-se-ha a 
noras rlci~,-õcs: subsistirido então ainda o tlesaccordo, 
rcunii.-se-liãn iiiima assernltleia iinica, cujas tlccisiies só 
serão validas quarido apliiovatlas por tres qiiiritos tlos 
volaiites. A coiifeíleração corilit:ce dos assumplos, que os 
Eslatlus não reservaram para a compeleiicia exclusiva dos 
Seus ;iOVei~rios. 

h cleinoc.racia operaria, muilo poderosa na Australia, 
i inpk,  ulcin (lu concess5n tlo snffi agio universal, a promul- 
gayiio (luma aI)iiiitlairlt; legiqlayáo agiuaria c iiiilu~liial e a 
applicacào tlc varios pi'iiicil)ios collec~livistas. Speyer nola 
quc d vida polilica e social das coloriias australianas B 
dominada por tres caraclerislicas: orniiipotcncia duma 
assernbleia uriica e clararnerile deinociatica, proleccioriisrno 
economico e applicagão (Ias tloulrinas iiilervencionislas no 
campo agraiio e indiislrial. Recorilici3e, porkin, o iriesrno 
autor qiie as c71,t>scs operarias irão tvciii abusado tla sua 
força, apesar cle cloiniiiai.ein uiri goveriio, a cliiem a aclcbpção 
(Ias tres noirri~ls referidas co:ifcre arnplissirnos podercs. E 
o facto é laiilo iiiai: riolavel por não haver lia colonia 
elemenlos coriservarlores forles e por a tleiriocracia operaria 
ser  composta cin grailtle parte por irnmigrantes de  baixa 
esphera, allraliiclos pela exploração tlas minas de  ouro e 
a quem reperiliiiainente e sem transição alguma foram 
(lados plenos direitos polilicos. 

BtyortcyCo pc.nnl.-A coloiiizaçáo perlal teve lia Auslralia 
uma irnpoilaricia, que nunca alliiigiu em iienliuma ou1i.a 
colonia, nem iiiesrno na Siberia; curnl)i.e-iios pois eslutlar 
os seus eíikitos. A culoilização pcrial tciii t b i i i  viata qualio 
fins priiicipnc!: : liberlar a metropole d e  eleinentos viciosos, 
reduzir as despezas com o suslento dos coiiilemnados, 
promover o melliorar!iciito iiioral do:, criininosos e lornar 



o seu traballio util e valioso, povoar regiões longinquas e 
fundar nellas novas sociedades. Desles qualro fins 6 claro 
que o primeiro s e  consegue sempre, iesta-nos portanto v6r 
o que s e  obteve na Australia cborn relayào aos tlrmais. 

O sustento dum coiideinnatlci c u ~ t a \ - a  iia iiictropole de  
13 a 2'1 libi-as; na Auslralia nurica iniliorloii ern mais de  
14 libilas para os qiie se eiiiliregavarii ein obras tlo 1Sslado 
ou d e  4 libras para  o j  que serviam os parliculares, coino 
succedia a maioi. parte tlelles. Por consequcncia a depor- 
tação para a Auslralia trouxe ao governo inglez uma impor- 
tante economia, que s e  accreacia airitla pelo maior valor 
do traballio (10s criminosos na colonia, em confronto com o 
seu trabalho iiiulil e iinproficiio iias prisóes da  metropole. 

A principio os tleportados lia .\u,tialia eram sujeitos ao 
traballio obiigaloi.io eni seiviyu d o  I<~iatlo, tliie IIim coiicetlia 
geialiiic~iilc ~)cqiic~iiits c'\Ic1ii.;ic.s tlc 1ci.i.erio ao Ici~iiiinaicbiii 
a sua pena. Mais taitle, Leritlo ~iun~eiitatlo o iiiiiiicro tlc 
colonos livres, foiarn-llies eiilrcgues coiitlcriiriados para 
traballiarem por conla tlelles, como ja .;c Iiavia feilo lia 
America do Sorte. Os coliileiiiiiado~;, c ~ u c  ficai-aiii a tlisl~o- 
sisão do Estailo c rliit: c.ori.iiluia~ri uma rnirioria, prani 
empregados na execii6.50 de  obras pu1,licas e tle todos os 
lraballios pie pai alo rio^ tla coloriizaçáo, prestatido sei-visos 
valiosos. A maiur parte eram suslenlatloa pelos colonos, 
qiie Ilie tlataiii uni salario i'ixatlo pelas uutoiitlatles, poclerido 
aiirnerila-lo 5 0  conl gratii'icafões ern geiieros, que os deviairi 
p i o ~ ~ i i . a r  iiislruir e rnoralizai- e que tiriliarn (le informar as 
instancias conipeleiilcs sol)i.e o seli conl[~oilainerilo; ein 
compensação totio o lraballio tlos coiitleriiiiatlo.; pertencia 
aos colonos, o que representava para ellei; uiii iiiapieciavel 
beneficio, periiiiliintlo-llies tlispbi duma ináo cl'obra abun- 
dante e barata. Seiii este systciii:i afastava, como se lern 
pretendido, a immigracão livre; esla foi a principio pouco 
abuiitlaute, o que uriicarneiitc foi clevido a clislancia (Ia 



colonia e ao custo elevado do Lraiisporle para ella, mas, 
mais larde, graças ao auxilio do governo, aumentou muito, 
sendo ainda a Auslralia uma simples colonia agricola e 
conlrihuindo necessariamenle para allraliir os cultivatlores 
a existencia duma mão d'ohra al~undanle. Demais as obras 
iinportantes realizatlas pelos condemrtatlos vieram abrir o 
caminho e preparar c, terreno para a futura exploração 
lucrativa da colonia pela população livre. Assim, apesar da 
população penal ser durante um largo periodo superior a 
população livre, aquella, longe de repellir esta, s6 contri- 
buiu para a attrahir e aumentar. 

Para o inellioraiiiento rnoral (10s condemnados, , sujeitos 
a um ferreo c arbitrario regimeri disciplinar, em que ao 
riierior delicto corresporitlin uma pena grave, poucos ou 
iienhuns esforços se fizerarri. Os males do regimen vigerile 
eram aggravaclos ainda pela crueltlade e pelos abusos, 
irequeiitss por parle clos governadores e dos seus suhor- 
tliiiados. Mas iião tlevernos esquecer que a regeneração 
inoral dos coritleiniiatlos iião é uma obra facil e que não 
pode ser logo iiiuito elevado o nivel moral duma sociedade, 
t:m que elles preporitleram; atteiidentlo a isso, vemos que 
alguns bons resultaclus moraes produziu a deporlaçâo penal 
para a Australia. Ao lado dalgutis viciosos ou depravados, 
liavia muitos de bom ou regular comportamento. $ para 
lamentar em todo o caso que os inglczes tivessem attendido 
mais ao lado econoiriico tlo que ao lado inoral da deportação. 
A eiilrega dos coritlemnaclos aos parliculares não devia ter 
sido uma ineclitla geral e devia ler sido precedida sempre 
dum estagio de puiiiçâo e de expeiiericia. Por falta dessas 
providencias os coridemriados mais iritelligentes e perigosos 
obliriliam um bom liatarnenlo do colono, que s6 assim os le- 
vava a lraballiai., cliegaiido irlesmo a exercerem uma grande 
influencia na farnilia com quem viviam; assim, náo s6 não 
se regenerava o crimirioso, como ainda se corrompia a 
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população livre e m  coiilacto coiil elle. Quantio eram liber- 
tados, os antigos crimiriosos achavam-se sem recursos d e  
vida e usavam para os conseguir dos meios mais censura- 
veis, cliegantlo a alcançar grandes fortunas, o que não ó 
de admirar, pois entre os 3:500 convicts, que anoualmenle 
vinham para a Australia, forçosamente alguns haviam de 
ter distiiictos merecimentos. Na Australia, em que e ra  
enorme o cxcesso da  p o p u l a ~ ã ~ m a s c u l i n a  sobre a feminina, 
faltava ~ i i i i  eleinento poderosamente moralizador: a faniilia. 
A desegualdade dos sexos tem iriultiplos incorivenieliles : 
obsta ao aumento da  populaçáo, exaggera o desenvolvi- 
menta da  riqueza, o que sci apparentemente é vantajoso, 
tira ao homem o eslimulo principal para o traballio, deri- 
vado sempre dos affectos farriiliares, emíim, prejudica todo 
o desenvolvimento economico do paiz em que se  dá. 

Depois da  analyse feita potlernos pois concluir, que, ao 
lado de  alguns inconveriientes, a deportação penal para a 
Australia teve resultados ~anla josos .  A ella s e  deveu a 
realização de  melhoramentos mateiiaes imporlantes, a 
regeneração moral d e  muitos condemnados, a povoação 
da  Australia e a fundacão nella riuma nova e prospera 
sociedade. Transposta, porem, a pliase inicial da  colonização 
da  Australia, a coiilinuação da  imrnigração penal só lhe 
podia ser  clesvarilajosa; foi por isso proliibitla ern 1840. 
Alas a Australia Occiderilal solicitou ern 1843 a reiriessa d e  
convicts, que Ilie foi concedida; a deporlafão para esta 
colonia, a quem os condemnados prestaram relevantes 
serviços, durou ainda até 1860. 

TASMAKIA. - A Tasmania, descoberta em 1642 pelo hol- 
landez Tasman, que lhe deu o nome de lerra de  Van-Diemen, 
sb foi occupada e m  1803 pelou inglezes, que nella fundaram 
uma colonia penal. A bondade do clima e a fertilidade do 
solo depressa attraliiram para ella os immigrantes, alguns 



dos quaes com capitaes, que se ulilizaram da trabalho dos 
condemnados. 

O~ganiz(aci20 economica. - A população da Tasmania 6 
de cerca de 172:000 habitanles, tendo-se esliriguido defini- 
tivamente em 1876 a raça intligena. O cliriia presla-se 
admiravelmente ao estabelecimeiito tios europeus. ronsti- 
tiiindo até a ilha pela sua frescura uina estaçáo de ver; 
para os australianos .A colonia é rica em mineraes e cn\ 
seus valles, regados por numerosos rios, são muito ferkis; 
ha, porem, regiões cobertas de matto espesso e, portanto, 
de dillicil exploração agricola. Desde que se aperfeiçoou e 
generalizou o uso (10s frigorificos, tem-se desenvolvido 
muito na Tasmania a cultura de fructas, que são exporladas 
para os mercados inglezes, onde precisamente se vendem 
fóra das epochas em que a ~netropole as produz tambem. 

01-ganiza~i70 administrativa. - A terra de Van-Diemen 
ou Tasmania foi separada em 1850 da Nova-Galles do Sul 
e foi-lhe permittido organizar os detalhes da sua adminis- 
tração e alterar a constituição, que lhe fora dada. Institui- 
ram-se então na Tasmania duas camaras, ambas electivas, 
e organizou-se o seu governo tlo mesmo modo que nas 
outras colonias australianas. 

Colorziza~~io pc~nal. - I'oram os conuicts, que iniciaram 
em 1803 a coIoriiza~,âo da Tasmania, e a deportação para 
esta colonia aiimenlou curisitleravelmente depois de 1837, 
quando foi siispensa a remessa tle criminosos para a 
Australia. O regimen dos deportatlos foi, porbm, modificado 
pouco depois; recorilieceritlo que elles gosavam de privi- 
l eg io~ excessivos e atteriderido ás queixas, motivadas pelos 
seus crimes, o governo inglez limitou 8 deportação aos 
autores de crimes mais graves, que sO se empregavam na 
execução de traballios publicos e não rio serviço dou colonos. 
Corn effeito, os amigos e parentes dos condemnados muitas 
vezes se estabeleciam junto dos locaes de deportação e os 



tomavam para seu serviyo, sophismando assim a penalidade 
legal e gerando graves abusos, que foi necessario cohibir. 
As medidas tomatlas pelo governo não puzeram, porbm, 
cobro a lodos estes males, continuando os colonos a soffre- 
rem violencias frequentes por parle dos deportados; esles 
fugia111 iniiilas vezes para o interior, onde formavam bandos 
tle intligerias, que capitancavarn e que levavam ao alaque 
e ao saque das propriedades dos cõlonos. 

A Tarmania, onde os deportados eram mais numerosos 
do que nas colonias ~izinlias, foi a que mais soffreu com 
estes males. Posteriormente foi concedida a liberdade 
provisoria aos criminosos bem cornportados e muilos se  
aprovcitararn desle beneficio. Pinalmeiite em 1853 foi 
suspensa a deportação de criminosos para a terra de Van- 
Diemen, cujos colonos pediram em 1856 a substituição 
desse nome, que de tão ma fama gosava, pelo cle Tasmania. 

%NA-ZEI.ANDIA. - Visitada por Cook, ao mesmo tcmpo 
que a Australia, a Sova-Zelandia, em que a bondade do 
clima era pouco apreciavel ein vista cla ferocidade dos 
iridigenas, ficou por muito tempo abandonada. A primeira 
communidade ingleza estabeleceu-se nas ilhas ern 1825, 
mas abandonou-as pouco depois, fugindo Es violencias dos 
seus habitantes. Os fiancezes tenlaram então occupar o 
arcliipelago, mas em 1838 fundou-se em Inglaterra, com o 
apoio tlo governo, a iVc~/- Ilcclund Comnpnny, que enviou 
alguiis iiavios a tomarem posse de l'ort Nicliolson, prece- 
dendo tle pouco uma expedição franceza, que para lá se diri- 
gia com egual inluito. Affirriiada em 1839 a soberania ingleza 
sobrc a ~ova-%e\andia, em breve se junlaram aos !:O00 
irnrnigrantes primitivos muitos oubros, vinclos tia Nova- 
Galles do Sul. Applico~i-se logo o sysleina de Wakefield e 
fundou-se a cidade de Wellinglan; pouco depois o primeiro 
go\rernador, William Robson, fundou lambem Aucklarid. 



Subordinada a principio a Nova-Galles do Sul, a nova 
colonia prosperoli tão rapidatnenle que já em 1841 foi 
constituida em eslal~elecimcnlo iiidependente. lloderna- 
menle a Nova Zelandia lem-se assignalado pelas suas teri- 
dencias radicaes em rnateria de  orgariizah,ão politica, ainda 
mais accentiiatlas do que em qiialquer (Ias colonias aiis- 
tralianns. Neste archipelago leem-se feito verdadeiras c 
arrojadas experiencias tle reorganizagão social. 

I h i g r a p i o .  - Logo que se  inslitniii na Nova Zelantlia 
um goveriio regular, alfluiram a ella riiuilos immigraiiles, 
ciillivatlort~s, mecliariicos, olficiaes reformados e jovens (Ia 
nol~reza, allralritlos pela salul,ridade (Ia ilha, pela riqueza 
das suas pescarias c (10s seus pro~luc1o.s naturaes. Assim 
a popiilagão foi cresceritlo gi~adiialinenle, sem sof ier ,  como 
na Aii-;iralia, n ma influencia da  imrriigração penal. Wel- 
Iiriglori, Ancklnnd, New-Piyrnoiitli e Nelson foram as cidades 
principaes, agrupando-se os immigranles de  preferencia 
num ou noutro desses centros, confornie as suas crenças 
religiosas. 

O~yaniz(r$üo econonzica.-A Nova-Zelandia 6 uma das co- 
lonias iiiglezas, que mais tem,progreditlo, liarmonicamente 
c scm a1)alos nem perturbafõcs. Apesar da sua pi'oximidade, 
c:slc ar(-hipelago ditrere muito da  Australia pela siia paiza- 
gem mais ridente, pelo seu clima mais fresco e humido, 
pelos seus rios caudalosos e a16 pelas suas geleiras! E 
claro, porem, que não deixa de  haver grandes affinidatles 
entre as duas colonias, ambas as quaes teem como prin- 
cipaes riquezas a iridustria mineira e a creasáo de gado. 

Alem tlo carvão, a Nova Xelantlia lem ouro sol) varias 
formas, eleviintlo-se j i ~  o valor do metal extraliido nessa 
t:olonia a mais tle 50 iiiilliões clc libras. Sem dar logar a 
cr~tliiisiaumos ii-rcflec(iclos, a cap lo ra~ão  tlo ouro conver- 
teu-se niiina induslria reguliir, ern qiic se empregam muilos 
liomens e valiosos capitaes; para Inglaterra exporta esla 



colonia, em media, por anno ouro no valor de cerca dum 
milliáo de libras. As pastagens ferteis e I~ein irrigadas da 
Nova-Lelandia tornam facil e remuneradora a creação dc 
carneiros, cuja carne, transportada por ~rieio de frigoriíi- 
cos, se vende em Inglaterra mais barata d o  que a dos 
propi-ios carneiros inglezes. Mais importante ainda do que 
a exportação de carne é a exportação da lã. A Nova-%e- 
landia exporta lambem para a Inglaterra e para a Australia 
outros generos alimenticios, como manteiga, fructas e trigo, 
gomma da melhor qualidade, fibras vegetaes para a fa- 
bricação de cordas, etc. 

0rganizu;do rrdminisfrativa. - Em 1850 foi organizada 
a admioislração da Nova-Zclandia, que foi diviclida em seis 
circu~nscripções. Em 1852 a colonia foi dotada do governo 
representativo, com as consequentes liberdades, conser- 
vando cada circumscripção as suas instituições provinciaes 
e reunindo-se todas em federação sob uma administração 
commum. Mais tarde formaram-se mais tres provincias, 
que Lambem entraram na união. Mas este regimen era, no 
entender de todos, defeituoso e dispendioso. Hesitou-se 
por muito tempo entre a divisão do archipelago em colonias 
distintas ou a maior centralizacão do seu governo. Por Lim 
em 1875 efectuou-se a reforma no senlido centralizador, 
a qual foi coroada de optimos resultados. 

BORNEO. -Por um tratado de 1632, como sabemos, o 
Grão Mogol havia autorizado a Inglaterra a estabelecer 
reitorias em Boroeo. Todavia só recentemente a Gran-Bre- 
tanha occupou uma parte desta grande ilha. 

Em 1877 e em 1878 os sultões de Brune; e das ilhas 
Soloh ou Jolo cederam a um austriaco, o barão eon Over- 
beck os seus direitos sobre a região septentrional de 
Borneo, entre a bahia de Kimanis e o rio Sibuco. Por 
sua vez Overbeck transmittiu esta concessão a Rritish fl07.1h 



Bomeo Conapuny, fundada em. 1881 e investida de direitos 
soberanos. 

A constituição desta companhia representa uma verda- 
deira excepção a polilica de abstenyão colonial, então 
predominante em Inglaterra. Por esse tempo, com effeito, 
Gladstone e Disraeli haviam recusado o proleclorado de 
Zanzibar, a occupay,ão dos Camarões, duma parte (ta Africa 
Central e da Nova Guiné, permittindo aos francezes tomarem 
a Nova-Caledonia e outras illias do Pacifico e aos allemães 
estabelecerem-se em Africa. Mesmo, an discutir-se a con- 
cessáo da carla A Coinpariliia tle Borneo, no Parlamento 
iriglez, Gladstone, erilão primeiro minislro, liavia mostrado 
pouca sympalliia pelo projecto, qiie hlr. Balfour e Sir John 
Gorst liaviam aberlamente combalitlo. hlas o rapido engran- 
decimento coloriial tla Frarisa e da Allernanha depressa 
provocou a tranàformag.ão completa da politica ingleza. 
Reflectiu-se essa transformação na coloniza~ão de Borneo, 
onde se eslabeleceu em 1888 o protectorado inglez sobre 
os territorios exploratlos pela Compaiihia. 

&-guniza$Ro econo)tiica. - O territorio inglez de Borneo 
correspoiide ein extensão a uma sexta parle da F r a n ~ a ;  
quanto a sua população lia iilformações divergentes, que 
a fazern oscillar entre 1-?0:000 e 170:000 habitantes, mas 
a cifra mais verdadeira parece ser a de 150:000 habilan- 
tes. Figuram entre estes 10:000 chinezes, que fornecem 
uma mão d'obra ])arata e alguns dos quaes exercem o 
commercio no interior. Borrieo 6 uma região montanliosa, 
em que a diversidade de altiludes permille uma grande 
varietlatfe cultural. 0s  prodiiclos principaes são em pri- 
rneiro logar o tabaco e as inadeiras; além destes ha o 
café, a pimenta, o arroz e o algodão, explorados e expor- 
latlos por companhias. O tabaco 6 de pfimeira qualidade 
e consfitue mais cle metade da exportação total. 

O commercio eleva-se approxiniadamente a 5.750:000 



francos nas exportações e a 8.300:OOQ francos nas impor- 
tações; como se vê, já lia um moviinenlo mercantil impor- 
tante, cujo desenvolvimento rios ultimos vinte annos tem 
sido extraordinario: as exportasóes são hoje mais tle doz 
vezes maiores do que eram em 1884. A obra realizada 
ern lão pouco tempo pela Compariliia do Borneo num paiz 
novo, em que havia tudo a fazer para preparar a çiia 
exploração, é realmente atlmiravel. Por .isso esta Compa- 
nhia costuma ser cilada corno o rnodelo (Ias companhiiis 
coloniaes. As receitas publicas eiii 189:) eram avaliadiis 
em 1.200:000 francos, sendo as t1espeza.s c.orrespondenlcs 
de 1.300:000 francos, em que se inclue o custo de obras 
publicas irnportanles. 

OrgailzizapZo administrativa. - A colonia ingleza de Bor- 
neo pertence ern propriedade i Jlritish No~ th  Borneo, que 
tem o seu conselho de administragão em Londres, mas na 
colonia lia um governadór nomeado pela Coroa. A Ingla- 
terra, occupando este territorio, leve em visla servir-se 
delle como basc para o esta1)rlrcirnento' dum verdadeiro 
protectorado commercial sobre Loila a ilha e de faclo teni 
conseguido monopolizar uma grande parle do seu trafico. 

LABUAN. - A ilha de Labuan foi cedida aos inglezcs 
em 1846 pelo siiltão de Brunei, a pedido de Sir lames 
Brooke, Rajah de Sarawack; até 1890 esta ilha foi uma 
coloriia da Coroa, sendo entregue nesse anno á British 
;Vovth Borneu Cimpany. 

OrganizapZo economica. -A pequena ilha de Labuan não 
tem mais de 6:000 habitantes, mas possue o excellente 
porto de Victoria e é riquissima em carvão dc boa quali- 
dade, o que 6 tão raro nas colonias. Ueste modo Labuan é 
uma magnifica eslação naval. O seu commercio não chega, 
no total, ao valor de i .300:000 dollars e as despezas'piibli- 
cas da colonia excedem as suas receitas. 



SARAWACK.-ii Sir James Brooke deve a Inglalerra a 
posse da  sua colonia de  Sarawack. Esle ingjez nasceu em 
1803 na India e,  dolado tle espirito avenluroso, percorreu 
e explorou as ilhas do arcliipelago indiano na sua moci- 
dade. Em 1838 conseguiu parlir de Londres com alguns 
companlieiros e um navio para o Orienle e desembarcou 
em Sarawack. Cliegado alii, offereceu o seu auxilio ao rajah, 
eriláo eiii Iiicla coiri uin pretendenle ao seu throno, com a 
coridifio tle ellc o ir~c-onliecer como seu Iierdeiro. Brooke 
vericcii ral)itlainerirc os reroltosos e conseguiu captivar as 
sympalliias dos iritligcnas, que, ein 184 1, o proclariarain 
rajali. Ilrookc foi u i r i  oplimo atlrniriistrador, que conseguiu 
esliiVpai os 1iaI)itos de piralaiia dos seus subdilos, pacifi- 
cando e reorganizando o paiz, que toriiou rnuito prospero. 

Conservando a sua  qualidade de  siibdito britannico, 
Brooke pediu e obleve em 1842 a protecção da Inglaterra. 
Succedeu-llie ern 1885 o seu sobriiiho Sir Cliarly Jolinson 
Ilrooke, actual reinanle, que concluiu com a Inglalerra um 
tralarlo de protecloi'ado, seiitlo oflicialmente nomeado rajali 
e lurriando posse tle Lirnhang e m  1890. 

Organizac«o zco~zomica. -O  terriiorio de  Sarawack 6 
pouco povoado, mas mantem um commercio, senão muito 
avultado, não desprovitlo d e  iinporlancia; o commercio 
triplicou de  1888 a 1899, elevando-se nesic anno a cerca 
de 18 milliõos de  francos, corii um excesso regular das 
expnrlaçõeç sobre as importações. O orçamento apresen- 
ta-se corivenieiitcnienle equilibrado. 

Nova-(;ur~E. - Foi em 1884, sob o miriislerio liberal de  
Glaclslonc, que a luglalerra occupou a Nova-(iuiné, levada 
a isso pela aililutlc das suas coloriias australiaiias. Eqtae, 
115o ~)ocit.ritlo levar a bem o estal,clr~cimenlo dos allemães 
iicsaa illia vizirilia, tralaram de  anriexar o tlistriclo d e  Papua 
e outras rugiòes da  illia, por conta propria. Eslas ambições 



das suas colonias inquietaram a rnetropole, que logo Iralou 
de tomar directamente posse da  ilha, submettendo ao seu 
proleclorado a região meridional da Nova-Guiné. Depois 
tlisso o dominio inglez alargou as suas fronteiras e eslena 
deu-se a varias ilhas vizinhas e em 1588 a annexagão 
substituiu o simples protectorado. 

Duas leis, de  1887 e 1888, determinaram que as despezas 
com a administração da  Xo~a-Guine ficassem a cargo d o  
Queeneland, que teria corno fiadores e participantes no 
governo da  nova colonia a Nova-Gallcs do Sul e Vicloria. 

01-gunizuccZo cconomica. - Na Nova:Guiné encontra-se 
algum ouro e procede-se tarnbem a extracgão das perolas. 
Ila um excesso regular das expor ta~ões  sobre as impor- 
tafòos e as receitas locaes não chegam para custear as 
despezas publicas, papas, como tlissérnos, por algumas colo- 
riias australianas. 

Erii resumo, esta colonia, apezar (Ia sua extensão, é 
talvez a mais alrazada d e  lodas a s  colonias brilannicas. 
Demais o farto de  ella ser depeiitlenle (Ia liislralia, que já 
em si mesma tem ainda muito a colonizar, c o seu mau 
clima lornam pouco provavel o seu rapitio e brilhante 
desenvolvimento futuro. 

ILHAS FII)JI. -AS illias Fidji foram descobertas por l'as- 
man ein 1643 e visitadas por Cook e m  1773. Em 1 8 0 i  
alguns convicts, viritios da  Australia, fixaram-se nestas illias, 
envolvendo-se nas contendas dos indigenas e chegarido a 
exercer sobre elles unia certa prepoiiderancia. Em 1858 os 
chefes incligenas pediram á Inglaterra o seu protectorado, 
que não lhes foi, porém, concedido. 

Nu emlarito tinha aumelilatlu nas illias o 1iuniei.o de 
iminigran tes brancos, que cori~cguiram em 187 1 impor ao 
rei i10 .archipelago a outorga cluina constiluição, que Ilies 
dava uma certa parlicipaçáo iio governo do paiz. Surgiram 



depois disso varias ciissensões internas nas ilhas Fidji, o 
que levou em 1874 o gabinete d e  lord Ilerby a realizar a 
sua occupação, tleliriitivamente concluida n o  anno imme- 
diato pelo gabiiietc coriser~atlor tle lord Beaconsfield. 

O).ganizacüo economica. - 0 arcliipelago das Fidjis 
abrange 250 ilhas, com uma população tle cerca tle 122:000 
habitantes, todos clirislãos. As exportaçòcs são bastante 
superiores as importações e o mesiiio succede com a s  
recclitas cm relação ás despezas; ha e m  todo o caso uma 
divitla puhlica avultada. 

01.qanizacão utln~inistvativn. - As illias Fidji constituem 
urna colonia da Coi6a com urn goveriiaclor, que é tambem 
A l t o  Commissaiio tla Iiiglaleria rio l'acilico Oriental, tendo 
para o auxiliar iiin conselho executivo e outro legislativo, 
ambos de iiorneação regia. Os intligenas sáo directamente 
goveriiados pelos seus cliefes; sujeitos ao governador, que  
é represeiitado por quatro coinmissarios nas tres provin- 
cias da  colonia e ern Holuma. O archipelago divide-se 
em 16 clistrictos e muitos dos principes indigenas sáu 
empregados na administração, rccebciido do British Colo- 
n ia l  Office as competent.es remunerações. 

ILIIAS TONGA. - A Inglaterra occupou em 1881 as ilhas 
Tonga, que  em parte, porém, vieram a ficar sob a sobera- 
nia da Allernanlia. Mas por um tralado de  f 899 a Allemanha 
renunciou a todos os seus clireitos sobre estas illias, e m  
troca de  egual reriuncia feita pela Inglaterra com relação 
ás  ilhas Samoa. 

OUTRAS COLONIAS DA OCEANIA. - . \Em das coloriias já 
rc~feritlas, a Iriglalerra possue airida na Oceania: as illias 
Cuok, os archipdagos d e  Mariihiki, de Suvarof, da  União e 
I>Iieriix, d e  Sanla-Cruz e I)ulf, a s  illias Ellice, a s  ilhas 
Gilberl, as illias Solornori c as illias isoladas Christmas, 



Ducie, Pitcairn, Panning, Blalden, Starbuck, Jarvis, Washinl 
gton, Dudoza, Victoria e Palmyra. Algumas destas ilhas 
foram annexadas e outras estão apenas sujeilas ao protecto- 
rado inglez. 

Critica da colonização ingleza. - A e?~lig~.ucão. - A Irigla- 
terra possue magnificas colonias d e  povoação, como a Africa 
do Siil, o Canadá e a Aiislralia com a Nova Zelandia, em 
que lia, não alguns niilliares de fazendeiros ou negocianles 
só lemporasiameiilc afastatios da  melropole, mas popiilayõca 
iiileiras, que riellas se  fixaram definitivamenle. Para obler 
esle resultado, foi evidenlemente necessario um largo movi- 
mento emigratorio, que se dcii sob a acção de  varias 
causas favoraveis, que vamos referir. As revoliições poli- 
ticas, que se succederam em Inglaterra nos seculos xv e xvr, 
determinavam ordinariamente a emigrayáo para as coloriias 
tlos memhros dos pai,tidos vencidos, que alii enconlravam 
uma larga lolerancia; foram os irionarcl~icos que povoaram 
a ,Iaiiiaica e algumas Arilillias iii-le~;is. A s  luctas religiosas, 
do incsmo modo qiie a s  luctas politicas, provocaram a enii- 
gração de  muilos calholicos, piiiiiarios e (10s que perlenciam 
a oulras seitas protestaiiles tlissitleiiles; já vimos que Ihes 
coube uma grande parte na povoayâo das colonias da  
Arnerica Seplentrional. Depois d e  1 GBO a Gent1.y ou nobreza 
rural apoderou-se d e  toda a terra, que transformou em 
pastagens, obrigando assim os 1ral)alhadores sem emprego 
a emigrarem. 

Por seu lado o governo inglez, não querendo apenas 
conquistar norninalmenle vastos territorios, mas  preten- 
dendo explora-los em proveito da ecoiiomia nacional, pro- 
curava animar a emigração, reconhecendo a necessidatle 
de povoar os seus dominios Iongiiiqrios. Jlouve da  sua parte 
violencias nesta materia, como quando Cromwell e James 11 
venderam os condemnados polilicos aos fazendeiros da  



America, mas esclarecida e justa foi a sua accção, creando 
agencias de emigração e concedendo aos colonos plena liber- 
dade politica e religiosa. Assim a esperança d e  enriquecer 
rapidameiilc, a Sdciliclade cle adquirir lerras e a corrente da  
opinião publica, fomentada pelo governo, atlrahiam para as 
coloriias inglezas muilos irninigrantes; ja em 1688 eram 
200:OOO e passavam a I .f>OO:U00 em 1713, a 3.000:000 e m  
1780 e a 8.000:000 ein 1800. Pie1 a sua lradição de  sb" 
supprir as fallas tla iiiiciativa inrlividual, sem se substituir 
a ella, o govei.iio inglez entregou os serviços da  emigração 
ao En~igi'crtion Vfice, coiisliluido, iiáo por furiccionarios, mas 
por parliculares, que  para isso se  offerecem. Revestem estes 
todavia o cararter de  autoritlades, visto que fiscalizam os 
navios de crnigi.antes e que o seu presidente B o secretario 
d'Estatlo (Ias t olonias. 

O E ~ I I L ~ ~ U I L O I L  O/fice guia e protege os emigrantes, forrie- 
ceiido-llies informações sobre o commercio, a induslria, a 
sitiiação economica, os recursos e as necessidades de todos 
os paizes tlo iliuntlo. 

IJolitica colorzicrl. - A  principio as relas6es da Inglaterra 
com as suas colonias foram clieias de  syrnpalliia e de  beiie- 
volencia, inas a esse sentimento substiluiu-se a inveja, 
cluariclo as coloriias atliiigisarn urn certo desenvolvir~iento. 
Então as colonias tornaram-se lributarias da  metropole e, 
niais tarde, o .;ystema do pacto colonial s6 procurou, (lesani- 
inarido o seu deserivolvinieiito econornico, torna-las mais 
rendosas. A este egoismo, que se  aggravava corri a deca- 
tleiicia liiiaiiceira, que as prolongatfas guerras tinliain 
trazido a metropole, correspondia o aumento das tendencias 
scpnratistas das colonias, que deram em resullado a'èman- 
cipacão (10s Estados-Unidos. Alas motlernamenle a opinião 
publica iogleza, tão digna tlc arlrnira~ão, que pésa madura- 
mente a s  queslões, aiites tle Ilies dar' uma soluçáo, que  
depois impõe com uma forca irresislivel e que faz execular 



proinpla e ousadainenle, tem-se preoccupado mais do que 
a de  qualquer outro paiz com as  queslões coloniaes. 

Á doutrina da  escola de  Jfanchester, que stj procurava 
a exploração economica das coloriias sem cain ellas sacri- 
ficar uma vida ou um sliilling, succedeu o iinperialismo, 
que mais ou menos 6 professado hoje por todos os inglezes, 
liberaes ou~conservadores. A obra funtlainental (10s governos 
(Ia Rainha Victoria foi, não o exilo em gueims ou confliclos 
diplomaticos, nem o deserivolvimenlo lillerario, scieiiiilico 
ou economico da  Gran-Brelanlia, mas sim o desen~olvimerito 
em totlos os campos clo imperio colonial inglez. A Inglaterra 
tem sido ate accusada de  pretender occupar tudo o que 
não tem dono, tle s e r '  dominada pela mais desenfreada 
ambição, mas os inglezes pouco cuidam clessas censuras, 
a que raro respondem e que corisiclerain sobranceiramente 
do alto do sei1 orgullio insular. 

Sem preleridermos descrever o systema colonial inglez, 
tão variado nas suas engrenagens e tão original e completo 
no todo, tliremos apenas que elle 6 informado pelo principio 
da  atlaplação. Em vez d e  procurarem reproduzir nas colo- 
nias a imagem fiel da metropole, impondo-lhes uma orga- 
nizarão preconcebida, os inglezes descuram as  ideias d e  
assiinila~ão e legislam de  hai.rnoriia com a meiilalidade, o 
geiiio e as tradições dos povos sujeitos. Alas, ein vez de 
adoptar os costumes dos povos indigenas com quein vivem, 
os inglezes conservam e m  loda a sua pureza a superioritlade 
d a  propria civilização; assim a extrema flexibilidade da  
soberania conlrapõe-se a conservação implacavel da  supe- 
rioridade europeia. Por isso não é esaclo que os habitantes 
das colonias inglezas sejam gralos aos seus senliores, a 
quem altribuem todos os bens da sua elevação civilizadora; 
o s  inglezes inspiram respeilo, nias iião affeição aos iridige- 
nas, que elles desprezam e consideram sempre como seres 
inferiores. 



Adiriinislrativamenle a Inglaterra guiava-se sempre pelo 
priricipio da não-intervens50 nos negocios locaes das colo* 
nias, da  concessão tle amplas liberdades polilicas aos seus 
habilanlefi, einfiiii, pelo principio da  autonomia, que leva A 
formação tle eslados novos, que  esponlaneamente se  tlesena 
volvem. O Estado inglez iiilervern o irieiios p o ~ s i \ ~ e l  nos 
iiegocios coloniaes, considera as sua. posçes.;ões como 
Estados ein formagão, que, no auge (10 <(,LI desenrolvirnentu 
esperarão della a protec-ção iiaval tluinaritc uma guerra e 
na paz imilaráo as suas leis e (:osttlmes, e orgulha-se 
desla libertlade (Ias suas tlependencias, qiie Ilie ficarão 
sempre gratas pelo modo pacifico e natural por que adqui- 
i.iran1 a sua ai~loiiornia. fi certo, porem, que as colonias 
sào por vezes irigratas 'com a melropole; assim succede 
coin a Australia, cuja colonização é tão recente e que já 
accusa velleidades be intlepeiidencia. Mas em casos taes 
a Inglaterra não tenta vollar atraz, limita-se a procurar 
manter corn a coloriia laços ccoriomic~os inlimos, o que 
mesmo nem sempre consegue. 

O reginie?~ corn~~zwçial. -Ao lado da liberdade adminis- 
trativa, a Inglaterra impoz '1s colonias a mais inflexivel 
sul)ordiiiaçâo ein maleria coinrncrcial. Em tal assurnplo 
iiào tinliam as coloiiias a rnenor irilerreiição e a metropolc, 
procurava uriicaineritc explora-las o mais rentlosamenlc 
possivcl, assegurantlo-se por lodos os ineios do moriopolio 
tlo seu coiisiimo e tlo lransporte dos seus prodiictns e m  
proveito dos negociantes nacioriaes. A principio Iiouve pleiia 
liberdade commercidl nas colonias, sendo fiem clara a sua 
co~ilirmação pelas leis de  1 606 e tIe 1 (i09 e ainda pela de 
1 f; 12, já menos expressiva. Mas, tendo-se os hollantleze~ 
a--c>iili~ ~ r e a  io do transporte dos procluclos das colonia.; 
iiiglezas, a lnglakrra procurou indirectamente embaraçar 
o. pru;re>-us dessa maririha rival ; assim em 1640 .deu-se 
ordem ao governador cla Virginia para que afastasse os 



estrangeiros e liinitasse a melropole o cominorcio da pro- 
vincia e em i 645 foram declarados isentos de direitos por 
cinco annos os productos esporlatlos para as colonias, que 
s6 exporlassem os seus producios ern navios inglezes. Mas 
estas medidas pouco exilo tiveram, ern vista tia opposição 
dos colorios, e reconheceu-se a nekessidade de adoptar 
providencias mais energicas, que pei-rnitlissern aos inglezes 
monopolizar o commercio das suas colonias, excluindo rlelle 
os estrangeii-os. 

Promulgou-se então em 1651 o celebre Aclo de Nave- 
gação, cliamado com razão a Magiia Carta da marinha 
ingleza, procurando garantir aos armadores inglezes o mono- 
polio das irnporlaçóes da Asia, da Africa e da America e 
alargar a sua participação no còmmercio com a Europa. 
Assim dispoz-se que as mercadorias extra-eu ropeias só 
poderiam sei  transportadas para Inglaterra em navios 
construitlos em Inglaterra, perleiicenles a iiiglezes e tcritlo 
um capitão e tres quarlas parles da sua tripulaçáo irigle- 
zes; as mercadorias europeias s6 podiam ser levadas para 
Inglaterra por navios inglezes ou da nação a quem ellas 
pertencessem. Independentemente dos principias do rrier- 
canlilisrno, esle acto teve um evidenle intuito polilico: o 
de fazer progredir a navegação irigleza e de arruinar a 
hollarideza. Mais tarde Carlos I1 completou esta lei com 
novas disposições, em que se distinguiam as cnuw~e?.ated 
commoditic,~, que sb podiam ser transportadas para a In- 
glaterra ou suas colonias, e as restanles mercadorias, que 
pocliain ser levatlas para qualquer paiz em navios inglezes. 
1Sm 1633 diapoz-se ainda que as mercadorias europeias sd 
podia111 ir para as colonias, mesmo sendo levadas por 
naviùs iriglezes, partintlo dum porto da rnetropole, onde 
linham de desembarcar. Egualmente se prohibiu a creação 
de feitorias estrangeiras nas colonias nacionaes. Assim o 
primitivo Acto de Navegação foi alterado e tornado ainda 



mais violento pelos Sttiai.1~. Estas ilisposições, renovadas 
em 1660 e em 1663, tiveram uma longa vida de cerca de 
dois seculos, durdnle a qual foram o tilulo fundatnental 
da legislação commercial ingleza, coinquanlo soffressem 
m«difica$ões varias em serili~los oppostos. A lista das 
enunzuvatrrl comwzotlities auineritou gratlualmente, a fim de 
reservar ao mercado (Ia metropole as xnercadorias, que 
nella não se protluziain ou s6 se produziam em quantidades 
insignificantes, e de fornecer assim ás intliislrias da mãe- 
patria materias primas aburitlantes e baratas; pelo contrario 
procurava-se libertar os produclores melropolilanos da 
concorrericia (Ioh generos coloniaes, incluirido-se nas not 
enunzel-ated com~i~otlitics todas as rousas semelhantes ou 
eguaes ás que se fiil)ricavam na metropole. Depois de 1766 
s6 se permiltiu a livre exportação das mercadorias não 
enurrieratlas para os paizes ao sul do Cabo Fiiiisterra, por 
liaver receio tle que a inrliislria ingleza pudésse ter con- 
cai-rcrites iios paizes do Norte da Eiiropa, logo clue esles 
tlisliozt:sserri tle iiialtlria-prima farta e barata. Assim por 
tima srrie de medidas se foi formando o systema do pacto 
colonial. $6 iiefiiiilivainente consliluido tio seculo xvrir. 
,\iiiila ein 1763 se lançaram grandes direitos sobre as 
iriercadorias não-iriglezas importatlas nas coloriias e foi 
oncroaarneiite ti~ibiilada a exportação de assucar das Indias 
Occi(leiitaes para as colonias da Amsrica. 

O systeina inercantil visava sobreludo a proteger a con- 
centragão c o progresso das induslrias na metropole, mas 
atleritlia tainberri aos interesses das colonias, concedendo 
a alguns tios seus prodiictos o monopolin do mercado 
inglez (: protegendo-os por ineio de premios e direitos 
tliílerenciaes contra OS generos estrangeiros equivalentes. 
Havia assim uma troca de favores entre dois mundos 
separados: um prociucior de nialerias-primas e tle generos 
iialuraes, outro produclor de objectos manufacturados; o 
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equilil~rio mantinha-se, lolro c~ue a Inglaterra só consumisse 
proiluclos coloniaes tlas suas pos<e.:sfies e calas sb usasseiri 
objectos fabricatlos riaquella. Albiii tlo grande desenvolvi- 
m m t o  da in;irintia, esle systerna perrnittiu aos productores 
metropolifaiios monopolisarem o mercatlo colonial e ,  appli- 
carttlo riti.: roloriiits or capilaeq, que o monopolio lhes per- 
n h t i a  accuniular, pioinoverem o seu maior deserivol~i- 
mento; assiin p i o p r ~ d i a m  o comrnercio da  nietropole e as 
colonias, o que -tl i.rvelou na fundação do Banco de  ~nglh-  
terra e d e  numerosas socierlades fabris ou coloniaes. Apesar 
tlas industrias inglezas ainda pouco aperfeiçoadas s6 pro- 
cluzirern o1)jectos d e  preço elevado, a Inglaterra, para onde' 
chonvergiarri tle toda a parte as materias-primas, tornou-se 
o ciiiporio industrial do rniindo. Foi o tlesenvolvimento 
ilesla iiidustria capilalista que iinpbs a conquista de  novas 
c.oloiiias, que para servirem os interesses daquella eram 
desde logo sujeiias as resliicyóes do pacto coloriial; assirri 
a intlustria ingleza foi pi.ospeiando tanlo, que cliegou a 
poder dispensar a protecção aduaneira e a lutar com van- 
tagem cont'ra a c-oncorrencia estrangeira. 

O pacto colonial não deixava todavia de corriportar ex- 
cepções Assim o goLerno inglez concedeu para a reexpor- 
tarão d e  mercadorias estrangeiras para as suas colonias o 
mesmo t l ~awbuck  permittido para a reexportação para 
paizes estrangeiros; eiii breve, porérri, scB reconheceu que 
este favor destoara do systema geral eiii vigor, fazendo 
com que algumas dessas mercadorias reexportadas fossem 
mais baratas nas colonias do que na metropole. Por isso 
a Rainha Anna supprimiu o drawback do ferro e em 1763 
foi elle limitado aos vinlios, a certas chitas e as cambraias. 
Tambem em circumstaiicias especiaes s e  suspendia a exe- 
cução do systema mercantil ; assim nos annos de  carestia, 
como em 1757, permittia-se aos navios estrangeiros trans- 
portarem o trigo da  America para Inglaterra ou, como e m  



1730 e 1735, dispensava-se aos navios, que  levavam arroz 
para os paizes ao sul tlo Cabo Firiisterra, o circuito obri- 
gatorio pelos portos iiiglezes. l'otlavia estas excep~ões ,  que 
fatalriieiile teem tle ser atlmillidas. rluaritlo se põem em 
vigor sysleinas econoinivos arlificiaes, tornaiitio a legislação 
inslavel, prejutlicavarn inuilo o deeen~olvirnenlo da  indus- 
tria e do cornrnercio. 

Uma das disposições mais violentas do pacto colonial 
inglez e ra  a prohibição de  manufacturas nas colonias, pois, 
se  estas geralmente não se  prestam ao desenvolvimento 
da  grande industria, carecem pelo menos de  fabricas gros- 
seiras e rnuitas vezes realizam cborn vantagem a primeira 
parte (Ia elaboração dos productos rialuraes. Em 1699 
pro1iil)iii-se a exportayáo de  objeclos de lá nas colonias, 
mesmo duma provincia para outra, e a prollibição foi 
cumprida com grande rigor, prejudicando altamente a s  
c-oloiiias ainericanas, que reiiniarri condis6es muito favora- 
veis para a fabricação de  artigos de  lã, a qual traria como 
conseqiiericia os progressos tla creação de  gado. Em 17 19 
prohibiu-se lias colonias a fabricação de objectos d'aço, 
táo iiidispensaveis para a sua exploração e para a vida 
clos cSolonos. A imposisão tle pesados direitos aduaneiros 
prohibiu lanibcrn a refinação tlo assucar rias colonias, me- 
(lida fuiiestissima para as Aiitilhau e que basta para explicar 
a supei.ioi,idatle, que sobre ellas alcançaram as Antilhas 
fraricezas. Mas se111 estas disposigões violentas a industria, 
sob a hrrna tlomeslica, teria prosperado nas colonias e a 
inelropole exigia a separação nilida enlre ella - paiz in- 
clustrial - e a s  coloiiias - paizes agricolas, separação que, 
não se  realizando esporilanearnerite, só pela violencia podia 
ser  obtida. 

Por isso s e  adoptou esta politica, semelhante a de  Col- 
bert e minuciosamente restrictiva, em que se  chegava a 
determinar que lodos os navios construidos na Inglaterra 



e na America levassem na sua primeira viagem velas novas, 
fahricadas na metropole. 

As restricções impostas a actividade industrial das colo- 
nias eram compensadas pelos favores concedidos á pro- 
tecção de certos generos e materias-primas. Assim foi 
prohibitla a cultura do tabaco na metropole e concedido 
um premio á importação de materias americanas para a 
armagão de navios; prernios eguaes foram concedidos ao 
linho ern 1764 e á seda em bruto em !770 .  Estes premios 
tinliam s6 caracter temporario, destinando-se a fomentar 
cerlas protlucções nas colonias e a protege-las no seu 
iriicio; ao lado delles havia tambem os tlireitos differen- 
ciaes, lanâados sobre protluctos estrangeiros, como o assu- 
car, o raf6 e as madeiras tle construcsão. Deste modo, 
julgavam os inglezes altenderein devidamente aos interes- 
ses tlas (luas partes irilci~essatlas, metropole e coloiiia~, c 
olhava-se com admiragão para o sq*tema lenlarlienit~ etli- 
ficado e que se afrirmava ser o niellior para um grande 
impcrio, senhor de vastos ilorninios coloniaes. Egual enthu- 
siasmo se náopotoii nurica nas coloriias. Ja  em 1656 os 
colonos (Ia \'irgiiiia protestavam conlra o Aclo (Ia Navega- 
ção e Croniwell ern 1660 permilliu as nasões amigas o 
livre exercicio do coiiiincrcio na coloriia; o mts  ino succe- 
deu na Nova-Inglaterra. As medidas dos Stuarts encoiitra- 
ram ainda maior i-euisleiicia, foram a causa principal tla 
revolta da Virgiriia ern 1676 e s6 foram reconhecidas pelo 
Jlassachuselts e pelo Rlijdes Iland, respectivamente, em 
1679 e depois de 1700. Mais tarde a decadencia financeira 
das colonias e a impossibilidade para os colonos de paga- 
rem os impostos exigidos pela melropole ainda mais accen- 
tuaram a irritação daquellea; ao Stamp Act de 1765, que 
impunha aos coloncs americanos o uso rio papel sellado, 
responderam estes em breve com a guerra da indepen- 
dencia. Por muitas outras formas se manifestava já antes 



o surdo descontentamento dos colonos; quando s e  lhes 
pediam relatorios sobre a sua siluação economica, a s  colo- 
nias respoiidiam com azedume ou nem mesmo respondiam. 
,Ia no ineio do seculo xvrri e ra  visivel o desespero dos co- 
lonos tla Aineiira, violentameiite afastados da  industria e 
da  navegarão, para o progresso da  qual dispunliarn de 
tariios elementos favoraveis. Mas riada clislo se  comprelien- 
dia em lriglalerra, riem mesmo por parte dos hÓmens mais 
cmiiienles como lorrl Chatliarn ; tlepois tla guerra clos 7 
annos as i,eslricfòcs ainda se tornaram mais onerosas e 
as.sirn gra(1iialirierite s e  foi preparaiiilo e dando causa a 
c,alastroplie final ! 

)Ias ja no fim do seculo XVIII i;rj inicia a cvuliição em 
serilitlo coiitrario, que levou por fim a completa abolição 
do pacto colonial. 1)urliritc as guerras napoleonicas foi per- 
rnilticla tias culoriias a imporlação de  fi.iiclas, vinlios o 
azeites, em riavios inglezes, vintlos do Medilerraneo sem 
passarern pela Iriglalerra, e ein 1797 os Estados-Unidos 
foram aulorizados a iealar  com as Anlillias as antigas rela- 
ções comrnerciacs. A 1nglater.t-a via já enlão que a sua forte 
inrlustria r150 carecia de  protecções artificiaes e que s6 pre- 
c isa \~a  ile riovos inei.cados, mas para conquistar os mercados 
europeus pacilicainente e ra  iritlispensavel fazer concessões 
aos I1:staclos estrangeiros com lralatlos de  commercio. A 
i910 obstava o ,2cto de  Navegavão, que se  Iralou pois de  
revogar. J u  ein 181 5, a lroco clc egual coricessáo ern favor 
dos riavios inglezes, roi permiltido a Suecia, a Noruega, á 
Russia, a Austria e aos ESlatlos-Unidos exercerem a nare- 
g a ~ ã o  c o corrinici'c'io nas coloriias itiglezas. Em 1822 regu- 
lararri-se as reliiciies (Ias Anlilliah coiii os l3slatlos-Unidos, 
facultarido-se a realizayão clo comrriercio por meio de  riavios 
inglezes e dos paizes d'origem para as iinporlasões ou dos 
paizes de  deslino para as exportações; rio inesrno anno foi 
autorisado o commercio direclo das colonias americanas 



com os portos estrangeiro? tlo Atlanlico e com Malta, Guer- 
nesey e Gibrallar, mediante o pagamento de cerlas taxas e 
empregando-se nelle excliisivamenle navios inglezes. Eslas 
concessões parciaes todavia não trouxeram grandes vanta- 
gens a economia ingleza. 

Ein 1826 reconheceu-se a necessidatle de proseguir neste 
caminlio de libertasão econornica e concedeu-se a faculdade 
ás colonias'de imporlarerri mercadorias de qualquer paiz 
estrangeiro ou de para elles as exportarem crn riavios 
inglezes ou dos paizes com quem negociassem ; rrearam-se 
ainda nas colonias enlrepostos francos para a reespurlação 
de todas as mercadorias. .\Ias, comquaiito pai.ec.c>5cL assirn 
limitado o monopolio da riavegação ingleza ;is rclaçòes tla 
metropole com as colonias, de faclo a participa~ào no 
comrnercio. deslas so era dada aos paizes, que faziam egual 
concessão ou outras eqiiivalenlei: aos inglezes. Tarnhem 
em 1825 foram cerceados os (lireitos sobre o rhuni e o 
café coloniaes. As colonias rejubilavam com estas successi- 
vas concessões, mas impunha-se uma reforma mais radical 
do paclo colotiial; desde que as colonias .c podiam for- 
necer no estrangeiro, era de evidente j i isli ia cliic a me- 
tropole putlbsse ir buscar os objectos d o  seu roIIsllmo 
fora das siias coloriias. Os colonos, que liaviarri desejado 
o iiovo regimeri tle libertlaile, rião se podiam oppòr a que 
tlelle participassem os consumitlores inglezes. Um inquerito 
em i840 provou que o assucar enrarecia cada vez mais, 
que o seu coiisunio se restringia dia a (lia, que o rnono- 
polio do assucar colonial causava annualinente um prejuizo 
consideravel ao thesouro inglez e aos coiisurnidores, que 
o café em Inglaterra era 80 ou 100 O / ,  mais caro do que 
no conlinenle europeu e que o regime11 eiri vigor para o 
assucar e o cafk era funesto a navegasão e i s  exportaçõcs 
brilannicas. 

O goveruo whig propoz enlão uma reforma diminuindo 



d e  30 shillings os direitos sobre o assucar estrangeiro, 
com o que conlava beneficiar os coiisumidore~ da  metro- 
pole, aumentar de  700:000 libras annuaes a s  receitas 
publicas e estimular o aperfeiçoarneiito tla producção colo- 
nial; inas os abolicionistas insui.giram-se contra a impoi- 
tação ern Iriglaterra do assucar mariipiilado por escravos. 
Em vão Lord John Hussell allegou qiie a Inglaterra j& fizera 
baslante e m  favor tlos iiepros e qile não devia allender 
unicamenle aos scus interesse>, dcscuraiiclo os dos corisu- 
mitlores melropolitanos e os cla classe trabaltiadora, eni 
risco de  cahii na iniscria; i'undados nos seus priricipios 
a!truistas, os abolicionistas, capilaneatlos por (;ladstorie, 
1,ortl Slanley e Sir I\olicrl I)eel, coriscguirarn a rcjeigão (Ia 
proposta goveriiamental. Alas a qutbstão coiitinuoii por 
decidir, numa indecisão qiie allaineiile 1)rejutlicava as colo- 
riias. Por ultimo em 184 i o govei.iio lvry ~)i.opoz a tlimiriuição 
de  tlireilos sobre o assucar eslrarigei I o pi.otlu~itlo pelo tra- 
ballio livre, a qual foi approvada, c no aririo irriinedialo foi 
volada unia rioya reilucqáo tlc direitos sobre os assucares 
coloniaes e sobre os estrangeiros procluzitlos pelo tia- 
balliu livre. 

Mas ainda em 1846, quenrlo os wliigq voltararri ao potler, 
o prol)lema do coinmercio c.olonial apuartluva iinia tlecisão 
precisa e bem tleliiiida, iipcbsai. dc ter siOo reliiatla ja  a 
protecção a agricullui-a rnelropolitaiia. .2llegarido os intc- 
resses dos consuiiiitlorchs, o (Ias receitas publicas e o do 
commei'cio, fuiicslainenle piejudicatlo pelas discussões e 
incertezas a que este assiiinpto dava logar, Lord Joliri 
Russell propoz uma retlucção i1rmIediald dos direitos sobre 
o assucar eslraiigeiro, a que s e  segiiiibia uma nova reducção 
gradual a14 á sua equiparaçào com o assucar colonial. Para 
compensar o prejuizo, quc assiiii sc  causava ás colonias, 
tomavam se  providencias a lirn i l c  >c Ihes facilitar a immi- 
yração e a16 o er~gajainent~o de Lialialliadores em Africa, 



reduziam-se os direilos sobre a importação dos rliums 
coloniaas e aulorizavam-se a s  colonias a estabelecerem as 
suas tarifas aduaneiras, sem obrigação d e  crearem direitos 
differenciaes em favor dos productos,inglezes. O bill minis- 
terial, que assim deslruia definitivamente o velho syslema 
mercanlil, foi approvado e promulgado. Mas um inquerilo, 
motivado pelas queixas dos colonos, deu logar em 1848 a 
promulgação de  novas provideiicias. Concedeu-sc um siibsi- 
dio e varias facilidades a iminigração d e  traballiadorcs 
para a s  colonias, cuidou-se d e  rcgiilameiitar os conlractos 
de  trabalho nas colonias e de  reprimir a vagabundagem, 
prorogou-se até 1854 a esecilção cornplela da  reforma 
de  1846 e reduziram-se progressivarncnte, de  1851 em 
deante, os direitos sobre o assiicar coloriial. Por ultimo 
em 1849 foram revogadas a s  ullimas disposiçòes do Acto 
de  1651, proclamantlo-se a l iberrl~de (Ia navegasâo nas 
colonias ; os inglezes reser\-ararn-sc apenas o exei-cic-io da 
cabotagem, que o governo ficou todavia autorizado a abrir 
aos estrangeiros a perlido das legislaluras coloniaes. A . 
destruição da antiga politica commercial restrictiva, levada 
a eíTeilo pclos esfori,os de  Cobderi. e Briglil, p o u c ~ ~  sobre- 
vivera o antigo systeina coloriial e ja eni 1850 o livre-cambio 
triumphava ria rnetropole e em todo o imperio I)rilaiiiiico. 
Realisada a t.eforina, não tleisou de continuar a troca tle 
objectos mariufaclurados por inaterias-primas e generos, 
agora espontanea, entre a Inglalerra e as suas possessòes. 
O riovo syslerna siinplesmente veiu libertar as colonias 
dum jugo economico pesado e fomentar o seu progresso, 
promovendo consequentemeiile a prosperidade da  melro- 
pole, a quem aquellas, prodiiziiido mais, mais podiam corn- 
prar ;  enlre uma e outras gerou-se assim uma intima e 
perfeita solidarieilade cle iriteresses. 

De 1850 a 1870 teve r i  Inglaterra um periodo de  siir- 
prehendente prosperidade, em que os capilaes ericorilraram 



numerosas applicações na indiistria e no commercio, aumeri- 
tando a população, elevando-se os Iiicros dos emprezarios 
e creando-se muitas sociedades financeiras. Assirn os capi- 
taes inglezes não careciam de procurar emprego nas colo- 
nias e os mercados destas 1ainI)ein poiico importavam a 
intlustiia iiielropolilana, senhora dos inercados europeus ; 
fallava poi. consccluericia á Inglaterra o estimulo para maior 
engrantlec8irrithnlo colonial. Mas, pelo resurgimento clo pro- 
teccioiiisiiio, os inercaclos europeus comegaram em breve a 
fecliar-se aos protluclos inglezes, cuja exportação dimi- 
riuiu 1)e 1870 em deaiile a lnglalei~ra encorilra na sua 
anliga clieiite, a Allemanlia, urna rival fei'rivel. Todavia os 
inglezes náo abandonam o livre carnbio, sub~ti tuem-lhe 
apenas a clouti.ina Jo  fair tradll, srguiido a qual se  deveriam 
lançar direitos tle iinportação sobre os protluclos dos paizes, 
que applicassein iiin traiamenlo desfavoiavel aos productos 
inglezes. A o  niesirio ternpo tlava.se uma alleração piofuiida 
na ordem de impoilaricia relativa tlas colonias inglezas; 
feridas, depois tle 1890, pela crise tlo assucar e pelos pre- 
m i o ~  coricetlidos a siia exportação pelos paizes europeus, 
as fazendas inglezas perderam a sua antiga opulericia, que 
agora pertence ao Canadá e a Aiislralia, regiões outr'ora 
corisideratlas quasi pobres: 

O irnperialisrno surge recentemente em Inglaterra, como 
I-csullarile (Ia porda da sua primazia economica. Desrnen- 
tiritlo o aiilipo pi.iiicipio tratle follozus the Jlag, 03 protluctos 
esli.angeiros, tlesignadamente allemães e americanos, fazem 
nas proprias colonias ingleras urna concorrcricia vicloriosa 
aos pi~oductos inetropolitaiios. Essas coloiiias, como o Ca- 
nada e Vicloria, chegam a promulgar tarifas proteccioriislas 
contra as importações inglezas. Recoriliece-se eiitão quanlo 
6 inconveniente o sgstcma t3conornico cm vigor, sU vaiita- 
joso quanilo a Inglaterra dominava sthrn corilesta$áo os scus 
inercados coloniaes, e ,  em face da  ameaça de  desaggre- 
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gação desse grandioso imperio, surge uma corrente favora- 
vel a federação imperial, a união aduaneira entre a Ingla- 
terra e as suas colonias. Já não bastava a Inglaterra a 
entrada nos mercados orientaes e a conquista de novos e 
vastos territorios, como o Sudão e a. Africa do sul, era 
necessaria a federação, que restaurasse em seu favor o 
monopolio dos mercados coloniaes. Mas era dificil obte-Ia, 
visto que a Inglaterra já não podia impor leis aduaneiras 
ás suas colonias auloiiorrias ; era necessario negociar corn 
ellas em pé de cgualtlade e c-oiii.eilt?r-llies favores equiva- 
lentes aos que Ilies eram pedidos Para ohviar a esta dilfi- 
ciildade pensa-se em fazer proceder a federação econoqica - 
da federação polilica. Mas a realizaçáo desta não A mais 
facil. A consiitiiição dum Parlamenlo imperial, em que a 
inelropole e as colonias fossem represenladas, contrariaria 
as rradicyòes inglezas e arinularia a superioridatle da me- 
tropole, egualando-a a uma siinples rolonia; nem niais 
exequivel seria a constituição dum conselho com rcpre- 
serilação da rnetropole e das colonias, que decidisse os 
assumptos de interesse geral. Conscios destas insuperaveis 
dificuldades, Chamberlain e os seus sectarios limitaram 
então as suas ambições ao estabelecimento dum regimen 
de reciprocidade, em que a metropole e as colonias lança- 
riam direitos differenciaes em favor das importações dumas 
e doutra. Conseguir-se-liia assim valer a industria metro- 
politana ameaçada, sem enlrar em lucta com a vorilatie das 
colonias, que, habituatlas já a autonomia, nunca queierão 
renunciar aos direitos adquiridos para se sujeitarem de 
novo ao jugo da metropole. 

A nova concepyào de Chamberlain não B isenla de 
dilIiculdades, a principal tlas cliiaes vem da conversão da 
Inglalerra, que ella presuppue, do livre-cambismo ao pro- 
teccionismo, mas tem feito algum caminho. As colonias, á 
medida que o seu desenvolvimento economico aumenta, vão 



reconhecendo quanto lhe sáo necessarios os mercados da  
metropole e promptificam-se a celebrar com esta accordos 
commerciaes. Prova-o o exemplo do Canadá, que, como 
sabemos, ja estabeleceu direitos tliíkrenciaes em favor das 
importações inglezas. E desta forma os productos eslran- 
geiros, sujeitos a uma tarifa aduaneira pesada e commum 
a Inglaterra e a s  suas colonias, seriam fatalnierile expulsos 
dos rcspecliros mercados. Lei7atlas pelo seu proprio inte- 
resse as coloiiias autonomas e ol~erlecendo as  decisões da  
inelropolc as rcstaiites, facil será no fuluro obter dellas a 
cscciifão (Ias ideias cle Cliaiill~erlain, Esta 6 mais difficil 
liojc lia Inglaterra, ein qilr:  o corninercio colonial representa 
apeiias 33"/,, (10 coiiiriiei.c-io total; mas ahi mesmo lende a 
facilitar-se, i riieclida que, pcrante as larifas proleccioriistas, 
se  for rexli.iiigiiitlo o i~oiriiiiei~cio iiiglez coni os paizes 
eslrarigeii~os c quc Ior aiinicritaittlo com as  coloriias por 
effeito naliiral tlo tleseiivolvirneiito deslas. A reforma torriar- 
se-lia pois possivel e emineiitemenle vantajosa, comquanto 
riáo consiga por completo isolar a Inglaterra commercial- 
menle do resto tlo inundo. Essa arnlrisáo ingleza da  consli- 
tiiisào tliim gi'aritle iinperio, economicarnente isolado e 
iiideperitleiile, iiáo leiii visos tle possibilitlade. Feita esta 
restricsão, o plano 6 exequivel. Prova-o o referido exemplo 
do Cailatla. que, collocando na melropole ti3°/0 das suas 
esporlasóes, concede aos productos inglczes, exclusiva- 
mente, urna rerlucçâo de 33O/, rios direitos aduaneiros! 

O ~ y ~ r l ~ i - / r ; C o  01dmi)l is t~at i t~.  - 1)escle o reinado de Car- 
10s 11 os f i i~ \e~. i ios  inglezcs enlenderatn fazer participar as 
colonias das vaiitageiis (Ia conslituisáo polilica da  metropole, 
recorihecciido que a siia prosperidade se  obtem principal- 
mente pela organizag,ão da sociedade, fundada sobre a 
apropria(.ão do solo, e pelo aproveitamento das terras 
iricullas por colonos, gozando de liberdades civis e atlminis- 
lrativas. Os governadores das colonias inplezas foram pois 



desde tempos remolos assistidos por conselhos represen- 
tantes dos colonos, que os elegiam, vigorando assim nas 
colonias um amplo regimen d e  liberdade e uma organização 
constitucional dos poderes legislativo, executivo e judiciario, 
semelhante a (ia nietropole. O immenso imperio colonial 
inglez comporta processos variadissimos de  administração, 
mas todos elles se informam no mesmo fim de supremacia 
(Ia nacão iiigleza, (Ia sua lingua, (Ias suas instituições e das 
suas iiiduslrias. I3rn totia a parte s e  procura fomentar o 
progrt:sso economicn e administrativo da  coloiiia e a eleva- 
y5o (Ia sua civilização, mas para isso divergem considera- 
velinerite os meios empregados. conforme a condição propria 
de cada colonia e d e  cada epoclia; a ~ s i m  algumas colonias 
alcaiigaram ja uma ampla liberdade, de  que as outras se  
encontram mais nu menos proximas. Uma das superioridades 
da  atlmi~iistraçáo ingleza vem da sua abstenção em intervir 
tios detalhes das questões locaes, cuja solução, a cargo 
tlas proprias colonias, evita por este modo attritos e iniini- 
za3es entre estas e a inetropole; os colonos, prejudicatlos 
ou ofTeritlidos por qualquer medida adminislraliva, procuram 
e encontram sómente nas legislaluras proprias a reparação 
ilos seus direitos ou a protecção dos ceus interesses, sem 
para isso se dirigirem a metropole e ao seu governo. 
SiinpliTica-se assirn a administração colonial na rnetropole, 
cabeiido as colonias desenvolver e completar a sua acção, 
tle liarrnonia com as suas condições de  existencia e de 
clesenvolvimento; é realmente admiravel a adaptação pro- 
teiforme da blagna Carta, lei de  344.000:000 de intlividuos, 
as esigencias tle cada grupo social. 

A variedade dos processos administrativos inglezes per- 
mille lodavia reduzi-los a tres typos principaes: colonias 
auloriomas, colonias de  governo representativo e colonias 
da Corda. A partir d e  1850 a Inglalerra concetleu a s  suas 

, colonias principaes, como ja vimos, uma plena autonomia 



de governo, possuindo cada uma dellas o seu ministerio e 
o seu parlamento. Permittindo o mais rapido e perfeito 
desenvolvimerilo da  prosperidade (te cada colonia, este 
systeina crn nada eniraqiiece os laços de  sympathia moral, 
social, religiosa, financeira ou politica, que ligam as pos- 
sessões á melropole, antes entre os Iiabilantes tle uma e 
de  outra se accenluam os senlimentos cle fralernitlade e 
de união. Alodernamenle, porém, como lia pouco vimos, 
este systema lem aggravado a situafão economica da  Ingla- 
terra e tem dificiillado o seu remedio. b'ahi a ideia duma 
federação politica, que comtudo encontra na longa pratica 
da  aulonornia colnnial o principal obstaculo á sua realização. 

As colonias de  governo representativo differem das colo- 
nias autonomas e m  que nellas os colonos s6 teem um poder 
legislalivo limitado e e m  que o governador, chefe supi.erno 
da  adniinistra$ão, 6 auxiliado por um minislerio da  sua 
nomeação e não responsavel perante o parlamento; lambem 
nellas se  usa ft.equentemerite do direito de  veto. Esta orga- 
'~iização encorilra-se geralmente nas colonias, em que a 
populafâo braiica s e  acha em minoria, ou  em que ha grandes 
confliclos de  raras, ou onde a autonomia poderia fazer perder 
a supremacia aos inglezcs ou ainda onde a limitação d e  
direilos politicos aos brancos poderia motivar perseguições 
contra os não-europeus. São colonias de governo represen- 
talivo a Jamalca, a Barbada, a Trindade, as Bahamas, a 
Guyana, as illias Windward e Leeward, as Bermudas e 
Malta. As reslantes colonias, dc  menor importancia, per- 
tencem ao grupo das colonias da  Corfia, que inclue muitos 
protectorados regidos pelas disposições dos tratados res- 
pectivos. Nestas o governador tem poderes absolutos, sendo 
auxiliado por um conselho nomeado por elle ou pelo 
governo melropolilano e com attribuições meramente con- 
sultivas. Este grupo abrange duas formas de  colonias: os 
estabelecimentos situados c:in posições estrategicas, como 



Gibraltar, as Falklands, Santa Helena, Ascensão, A.den, os 
Strait's Settlements e Hong-Kong, e as regiões em que o 
pequeno numero dos brancos torna neceuearia a subordi- 
nação dos indigenas a um governo forte, como succede na 
Ganibia, em Serra-Leoa, na Gold-Coast e em Lagos. 

AlBm destas tres formas geraes de administra~ão, ha 
ainda organizaç6~s cspeciaes para certas colonias, a saber: 
a )  Territorios sujeitos a atlministração de companhias; - 
O) Colonias em que a soberania ingleza lem um caracter 
temporario e que gozam de liberdade nominal, como Chypre 
e o Egypto; - c )  A India, que tem u m  governo especial. 

O trafico dos escravos. - No seculo XVIII os inglezes, em 
competencia com os francezes, hollandezes e portuguezes, 
procurai~~m oblei a primazia no reridoso commercio dos 
iiegi.oç. alas logo em 1773  Wilberforce escreveu o seu 
pririieiro painphleto contra o trafico e em 1 7 8 0  Clai.hson 
prop0s ao parlamento a sua abolisão. Wilberforce em 1787 
e nos anIios imrnediatos renovou esta proposta, ate que a 
conseguiu ver approvada em 1807. Em i 81 5 as potericias, 
representadas no Congresso de Vienna, obrigararn-se a 
empregarem todos os seus esforços para a completa extin- 
cção (lu trafico, tão altamente reprovado pelas leis i.eligiosas 
e naluraes. 

Os abolicioriistas, além de prepararem pela prohibição 
do trafico a abolição da escravatura, procuravam lambem 
obter esta directameiite, ainda que dum modo gradual. 
Em 1823, por iriicialiva de Buxton, a Camara do': Communs 
approvou algumas medidas tendentes a melhorarem a con- 
dição dos escravos e no mesmo anno uma circular de Lord 
Bathurst aos governadores coloniaes estabelecia providen- 
cias com o fim de melliorar a condição moral e material 
dos negros, de aumentar os seus direitos pessoaee e reaes, 
de fomentar as suas alforrias e de evitar a deslocação das 
suas familias. As colunias resistiram á execução destas 



medidas e em 183 1 crearam-se funccionarios protectores 
e tribunaes para os escravos, regulando-se rninuciosamenle 
a sua alimentação, o seu aloajamenlo e o seu tratamento 
medico. Mas estas meias-medidas, affectando os interesses 
dos colonos, não resolviam definitivamente o problema; 
reconheceu-se, em breve, a necessidade de sahir desta 
situação dubia e ern 1833 foi decretada a abolição da 
escravidão. Os escravos passaram para a situação de apren- 
dizes no dia 1 de agosto de 1834 e permaneceriam nessa 
situação ate 1840, sendo empregados nas fazendas, e, não 
o sendo, at6 1338; os aprendizes ficavam sob a tutella de 
magistrados especiaes e as autoridades locaes receberam 
os poderes necessarios para a boa execução da lei. A lei 
cericedia uma indernnizaçâo de 20 milhões de libras aos 
proprietarios de escravos. O regimen da aprendizagem, 
que podia ter sido pelo seu caracter transitorio, 
iiáo produziu maus resultados, graças a prudencia dos 
goverriaclores, a influencia da religião e a moderação dos 
senhores tle escravos. De resto estes não esperaram até 
1840 a sua emancipação definitiva, que numas colonias 
Ilies foi concedida ern 1833, na maior parte dellas em 1838 
e ainda noutras em 1839. 

Segundo as afirmações do ministro iiiglez Lord Glenelg, 
de 1834 a 1838 diminuiu a criminalidade dos negros e a 
producção, em regra e em media, não soffreu alteração. 
Mas o mesmo não succedeu com a transição da aprendiza- 
gem para a plena liberdatle, que, ria falta de disposições 
legaes contra a vagabundagem, deu em resultado uma 
crise terrivel para as fazendas, abandonadas pela maioria 
dos seus traballiadores. E certo, em lodo o caso, que, como 
sabemos, nas fazendas os negros, tornando-se proprietarios, 
preferiram a cultura de generm alimenticios a dos generos 
exoticos, resultando d'ahi uma diminuição do commercio 
da colonia, que todavia não representa uma diminuição de 



riqueza. Mas 6 claro que com a emancipação soffreram 
muito os fazciitleiroq; os abolicionistas julgavam que elles 
liicrariam pai. potlci.crri *iil)stituir u ti-abalho escravo pelo 
11,aballio l i ~ i , e ,  seiiiprc ~ i i l~e r io r ,  Irias não atlentleram a que 
a existencsia tle iiurneit>-,i- tei,rac ferteis e vagas nas colo- 
nias liavia cle facililar ao iieqro liberado, impellido pelas 
mas rccordaçóes da  sua serridão anterior, trabalhar para 
si propi.io, tle prefereiicia a corilinuar ao serviço do ariligo 
senlior. A metropole, sujcila ainda as restricçííes do pacto 
colonial, foi tarnbem pi-cjudicatla com a emancipação dos 
escraros, visto que euia  diminuiu a produccão e encareceu 
o preço do assucar cLoloiiial, unico que os iriglezes potliarn 
coiisumir. A vertlacle ein lodo o caso 6 que a abolição da  
escravitlão não arruinou as colonias; ti.ansf(~rmou a sua 
organização eronomica e transformou-a var~ta~iosamerite, 
ainda que a custa d e  sacrificios lemporarios. 

Com d e i t o ,  os negros corno productores inclepentlenles 
não trahalliaram menos do que como escravos e, por isso, 
elevantlu sensivelmerile a sua condição, não affectaraai 
todavia a prosperidatle da!: colonias. Os males passageiros, 
acbiirretados pela i.eforina d e  1833, foram-se gradualnienle 
alteiiuando. .issirn ja em 184'4 iniiitos libcrtiiio~ liriharn 
voltatlo para o serviço tios seus antigos srnlioraes e estes 
suppriram pouco a pouro a falta tios escravos, já pelo 
aperfeiçoamento (10s seus processos de  exploração e pelo 
emprego mais frequento de  macliinas, ja por meio da  
imrnigraçáo exo1ic.n. Coiii uma atlmiravel energia os fazen- 
deiros inglezes, rel'ormaiitlo os seus processos industriaes, 
corisegiiiram aumentar o seu lucro e dispensar em grande 
parte a mão tl'ofira. -4 imniigração (leu logar a grandes 
abusos e .  teve muilos inconvenieriles, tarito que, depois 
d e  1843, o engajarnerilo d e  negros-livres só foi permittido 
e m  Serra-Leôa, Boavisia e Loanda, mas concorreu, sern 
duvida, para debellar a crise da  emancipação. Foi sobretudo 



prejudicial, pela sua inliuencia social corruplora, a immi- 
gração asialica, que nalgumas colonias o governo inglez 
chegou a prohibir ou pelo menos a restringir muito, sujei- 
tando-a a rninuciosds e vexatorias formalidades. 

Vn~ztagem da colonizacdo paul ( r  lnglate~ra. - Basla 
comparar a situação interna da Iiiglaleiia, tal qual era rios 
fins do seculo XVIII, com o que ella fora no reinado tle 
Izabel, para evidenciar as vantagens, que a coloiiização 
trouxe á liiglaterra. O aiirnenlo tlo trafico, O desenvolvi- 
meiilo tlas indusli.iai;, o apparecir~ieiilo dunia rnarinlia riier- 
caaiile riumerosa e a construcção duiiia valiosa frola d e  
guerra, ludo isso se  realisou riesse periodo sob a influencia 
benefica da  colonização. 

A grande emigracão 1)ai.a as colonias liberlou a Ingla- 
, terra da massa dos tlest~oiileriles, diininuindo coni vantagem 

a sua população, aumeiitantlo a lranquilitlade publica e 
a liarmoriia social e desaccumulantlo o mercado clo tra- 
ljallio. Sern duvida, esta emigração, que foi eiiorme, pre- 
servou a Iiiglaterra de  rnuilas crises economicas e politicas. 
Além disso, esses emigrantes eriviararn das coloriias para 
a meiropolc muitos produclos, que ella anteriornienle linha 
cie ir  biiscar a paizes estrarigeiros, de  quem ficava deperi- 
dente. Esses produclos eram trarisporlatlos em riavios nacio- 
naes, o que  naturalmente vinlia hrrientar o aumento tlas 
marinhas mercante e mililar inglezas. Enilirri a abundaricia 
d e  materias-prirnas e a creação nas coloiiias de  novos e 
vastos mercados imprimiram a iiiduslria inetropolilaiia iim 
surpreheiiden te impulso. 

Maiores varilagerie teria liratlo àincla a Iriglalerra tlas 
suas colonias, se as não tivesse sujeilatlo a um tio rcslricto 
regimen economico. Com etreitn, esse regimen, cncarecerido 
os produclos da rnetropole e das coluiiias, diininuia o seu 
csonsumo e, obrigando assim os coloiios a aurneritarem as 
suas despezas, dif8culla\ra-llies a accumulagão de  capitaes 
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e consequentemente o desenvolvimenlo da  sua industria 
rural, mineira ou manufactureira. Funesta foi sobretudo a 
prohibição formal do exercicio da  industria nas colonias, 
que, s e  não s e  prestam realmente á expansão da  grande 
industria, carecem essencialmente para o seu desenvolvi- 
menlo d e  procederem á elal~oraião primaria e rudimentar 
dos seus productos; as vantagens concedidas a certas pro- 
ducções coloniaes não compensaram os maus effeitos dessa 
medida, que para bem das coloriias nunca poude ser com- 
tudo execulada a rigor. 

Coni o sysleina rnercanlil os cidadãos inglezes lucravam 
o poderem comprar os protluctos coloniaes mais baratos 
do que os cidadães dos paizes estrangeiros e o poderem 
comprar os produclos estrangeiros mais baratos do que o 
podiam fazer os colonos, rnas sem esse systerna niais teriarii 
liicrado, pois comprariam os productos coloniaes por niuito 
menor preço, ainda que egual ao prego porque seriarii 
vendidos e m  tal caso aos estrangeiros. A proliibiyáo da  
industria nas colonias e o circuito obrigatorio pclos portos 
inglezes para os navios, vindos das colonias para o estrari- 
geiro, não foram favoraveis, comquanto apparentassem 
sê-lo, a marinha ingleza. A elabora$ão clos protluctos nas 
colonias, facilitarido e baraleanilo a sua p roduc~ão ,  te-Ia-liia 
alargado e portanto teria auiiieiilaílo as frolas niarilirnas. 
O circuito obrigalorio pelos porlos iiigkzes lambern dimi- 
nuia os transportes marilimos, porque orierava muilo o.; 
preços dos objectos, laiilo iriais que os protluclos coloriiaes 
são geralmente durn pezo clespropurcionado ao seu d o r  
e que os o1)jeclos inanufaclui~eiros exportatlos para a s  colo- 
riias são lambern ordiriariamenle de  clualida(le inferior e d e  
baixo preço; e ta1110 isto foi verdade que em 1730 e 
em 173b se  dispensou o circuito pelos portos iriglezes a 
exportasão do arroz colonial, que arileriorine~ile, e o mesmo 
sucçedia com varioe productos nas mesmas condiçòes, não 



s e  exportava de  todo para os paizes estrangeiros. O rnonopo- 
lio do commercio colonial afaslou tarnbem os capilaes 
inglezes das industrias não privilegiadas, que não poderam 
supportar a coricorrencia do estrangeiro, gerando-se assim 
um desequilibrio pernicioso no desenvolvimento cconomico 
da  Gran-Bretanha; esta no seculo xvirr estava bem longe 
d e  ter a superioridade industrial, que  depois adquiriu; 
designadamente a sua induslria d e  tecidos e r a  nessa epocha 
vencida pela concorrencia hollandeza ou allemã. 

Vantagens  geraes da  c o l n n i ~ a ~ d o  i?tgleza. - A colonização 
ingleza, mais do que qualquer outra, evidenciou as vanta- 
gens geraes que as colonias produzem para lotlos os estados 
civilizatlos e que Adam Srriilli synllielisou, como sabemos, 
e m  dois effeitos: aumenlo de  prazeres e acrescirno da  
iiidustria. O primeiro provem logicamenle d c  s e  poderem 
importar das colonias productos exolicos, que na Europa 
nunca s e  poderiam obler;  o seguiido resulta do estimulo 
trazido a industria europeia pela existencia dos referidos 
productos, que s6 s e  poclem adquirir dando em troca delles 
objectos manufaclurados. Portanto, as colonias inglezas 
offereceram a toda a Europa (luas iriaprec-iaveis vaiitagens: 
um campo de  protlucção, cornporlando fecuntlos empregos 
de  capilaes e de  trabalho, e a abertura durn mercatlo, cuja 
vastidão s e  vae lornantlo cacla ~ e z  rnaior. 

ConclusZo. - Os iriglezes reunem totlas as coritiições favo- 
raveis á expaiisão iiltrarnarina. Activos, ambiciosos, não 
poderitlo eiigrantlecer-se a cusla de estados visinhos e 
possuintlo ricos protluclos, trarispozerain os mares para 
alargareiii as seus dorninios e vendei.ein os fruc:los do seu 
traliallio. Sessa obra forani atlmiraveis. Sern espirito ex- 
cessivo cle aventura ou ile gananthia. os iiiglezes, raça 
fecunda, cheia de inicialiva e de espirilo de  ordem, amante 
dos lentos progressos e das reformas legaes ern rnaleria 
politica ou adrninislrati~a, resislenle ás solIcilações engana- 
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doras do amor-proprio e sujeita a um regimen successorio, 
que levava a expatriarem-se os fillios não primogenitos, 
foram em maleria colonial superiores a todos os outros 
povos. Sendo os primeiros a fazerem uma ideia justa da 
obra de colonização, os inglezes queriam eiirirluecer-se, 
mas sem pouparem os esforços para isso necessarios e 
aguardanílo por vezes durante largos annos que o exilo 
viesse coroar as suas emprezas. 

Sem se guiar por sonlios grandiosos oii planos ulopicos, 
a Inglaterra atlingiu lentamente o apogeu da sua grandeza 
colonial, occupando sempre riovos teri.itorios, quaii(lo as 
circumslancias a isso se moslravam propicias. Aluitas vezes 
a melropole emendou os seus erros e corrigiu os seus 
proc-essos. SotTrendo revezes gravissirnos, como o foi a 
proclamação da itidepeiidericia dos Estatlos-Uriitlos em 1776 ,  
sem desanimar, compensou rapidamente a perda com a 
adquisição de novos domiriios e tlestle então poz tle parte 
as absurdas restricções do seu antigo systema mercanlil. 
De resto os processos coloniaes inglezes não são muitas 
vezes originaes ou iriformados por urn aniplo li1)eralismo ; 
um unico principio, escreve Dubois, os explica e oslabelece 
a unidade dessa obfa tão complexa: a riecc>sidade cominer- 
cial, manifestada por exigencias \raiiatlas, coiiioi.inr, as 
cpochas, e satisfeita por meios tliversos, coiií'oi~rne os 
paizes. 

Não desislinilo nunca de mclliorar os seus proressos tle 
colonização, os inglezes souberarn elevar-se a coricep~ão 
do fundamental principio : a maior \lantagem (Ia rnelropole 
esta na maior prosperidade das siias colotiias. Assim a 
obra colonial ingleza 12 perfeita, creando seres novos, que, 
quando attingem um cerlo grau cle tlesenvol\limerito, podem 
viver sobre si. A melropole atraza liabilmente essa ernari- 
cipaçáo, mas não a impede, nem se pode furlai- a ella. O 
imperio colonial inglez não será talvez muilo duradouro 



na s u a  immensidade actual,  mas, recompensa s u p r e m a  d a  
sua Iiabil politica, a metropole encont ra ra  s e m p r e  p a r a  al6m 
d o s  mares allianças fieis e sympathias ded icadas  (i). 

XV. - f )  Os dinamarquezes, - Apesar d a  pequena ex- 
tensão d o  seu terrilorio e d a  falla tle população e d e  
capitaes, a 1)inarnarca colonisou lia Europa, n a  America e 
rio Orierile. Scin urria popiilaçáo excessiva e s e m  intuitos 
polilicos ou clc propagaiitla religiosa, o s  dinamarquezes 
foram levados a colonizar pelas suas  lendencias  p a r a  as 
erripiczas inariliriias; ja n o  seculo IX alguns exploradores 
diriamarquezes haviam atlingido as ilhas Shetland, as Or- 

( i )  Vibcrt: La colonisalzon pratique, vol. 11, pag. 19; Pitois: ob. 
cit., pag. 6 ;  Sr. Conde de Penha Garcia: A partilha da Africa, pas- 
s im;  Leelcrq : La d o ~ ~ ~ i n n t i o n  anglaise a u x  colonirs, pag. 3 ;  Boudon : 
La bnursr anglnist!. pag. 1 . ~ ~ 1 ;  Moliiiari : ob. cit., pag. 396; Cordier : 
ob. cit., pag. 2 2 ;  Laiiiba-Doria: ob. cit., pag. 3.5; Leroy-Beaulieu: 
oh. cit., vol. I ,  p:i?;g. 86-188; vol 11, pag. 322; Lyall : ob. cit.; Sir 
Cliarlcs üilke : Problmns of Greater Britain, passim; Dubois: ob. cit., 
pag. 91; I'allot: 011. cit., p:rg. 125; Sr. Dr. hIai,rioco: ob. cit., pag. 422; 
hlorris: ob. (.ir , vol. 11. 1i;ig. i ;  Siger: oh. cit.. 11:ig. k5; Jpeyer: La 
ro,nstitt~tion jtrridique de l 'rn~pire rnlotri(11 hritut~nique, pag. 4 ;  Péty 
dc Tliozi;e : ob. ri/., p:~g. 391 ; de Froe : England, its commerce and 
colonics, pirssilr~; Marco Faiiiio: 06. cil., pag. : I ;  Catellani: Art. cit.; 
liouire: 06. ( : / L ,  llag. 9; Keltie: 06. çit.,passit~~; l'heal : Soulh Africa; 
Biichaii: ?%11 A/'ricnn Colony, pag. 3;  dc  Ileiit) : La Rhodesia, pag. 1; 
Hoiiire : Ln ricalite' nnglo-russe au  XISe siècle en Asie; Rouire: La 
fin d'toir rivalité siculairr na Reuue d ~ s  Uru.c-Mondes, vol. XLII no 
75." atino, pag. 107; Bliriiaiitlc : grande colonie ar~glaise na Reaue 
tlcs I)rt~x-Mondes, vol. XXIX no 7 5 . O  aiino, pag. 683; Princcsee de 
Puncigny-Lucinge : Lord Ourzon a u x  Indes, passim; Rouire : Les 
anglois et lYAfykanistcln na Reme des 1)euz-Mondes, vol. XXXlI no 
76.Qnn0, wa: La ~'lvoltition prrsone rt I'uc'c:ord anglo-rwse na R e m  
drs I)ru~~-il . Iond~'~,  vol. SXXXIV no 78.0 aniio, pag. 633; Rouire: Les 
anglais nu Thihet na Ileoue des Dew-Mondes, vol. XXVIII no 75." 
anno, pagg. 2913 e 677. 



cades, as Feróe, a Islaiitlia e a Cro6nlandia. Mas essas 
longas navegações linliarri ainda a sua razão (letermiiiaiile: 
a extrema pobi.eza rla inelropole. A rniseria loriiara rieccs- 
saria a realizay5o tle longas viagens para o exercicio (Ia 
pesca, iiilluslria nacional por excellencaia ; no seculo xvrr, 
comquanlo a I)iiiarnarca livesse eiitão uma iniporlancia 
internacional muito superior a que tem hoje, foi tambem 
a miseria a causa da sua expansão colonial. 

A paz com todos os demais estados garantiu a Dinamarca 
um certo exito rias suas emprezas coloniaes; bem mais 
importantes (10 que as relaç6es commerciaes com a me- 
tropule foram sempre as transacyòes elfectuadas pelas 
coloiiias tliriamarqueaas neutraes corn as potencias euro- 
peias, que se guerreavam entre si. Poitaiito, o que cara- 
clerisou a expansão colonial da Diiiuiriarca foi a familarie- 
tlade da sua população com o mar, o impulso a expansão 
resultante (Ia sua pobreza e a opportunidade da sua politica, 
norteada pelo principio (Ia não-intervenção nas conten- 
das entre os outros poderes riiaritimos. Modernamente a 
l)irinmarca, potencia colonial de pequenissima importan- 
cia, tem-se limitado a conservar as suas anligas posses- 
sões. 

ISLAKDIA. - Os primeiros eslabelecimentos dinamarque- 
zes na Islandia foram fundados no seciilo ix por alguns 
arrojados navegadores, que nella se fixaram. A ilha viveu 
sob um regimen republicano ate que em 1262 cahiu em 
poder do rei da Noruega, tornando-se colonia da Dina- 
marca quando em 1380 este Estado se uniu com aquelle. 
Durante a guerra anelo-dinamarqueza de 1809 reviveu 
por alguns mezes na Islandia a antiga forma de governo 
republicano. 

Muito ciosos dos seus direitos e das suas tradicções 
liberaes, os islandezes sustentaram um longo conflito com 



a metropole em d c f e ~ a  clos seus clireitos e dos seus privi- 
legio~.  Pouco antes de  1843 o Allhing, a assembleia legis- 
lativa com mais d e  900 annos de  existencia, foi abolido e 
nesse aiirio foi reorgaiiisatlo. Ein 1848, depois duma liicta 
eiirarnigada, conseguiu a Islantlia reliaver a autonomia da  
siia aiitiga asseinbleia; a corislituição desse anno foi alte- 
rada e complelatla pela d e  1874, revista e m  1893 e actual- 
mente em vigor. 

Organiza@o economica. -- Situada na zona boreal, a 
lslandia sO i: l-iabitavel e m  pouco mais duma terça parte 
tlo seu territorio, cuja nalureza vulcanica, ameaça perma- 
nente para a colonia, B bem conhecida e claramente reve- 
lada na existencia dos celebres geysers. A população da  
ilha é approximadamente de  70:000 habitantes, muitos tios 
quaes, impellidoe pela pobreza da  região, emigram para o 
Canada e para os Estados-Unidos. A Islandia possue riquezas 
rnineraes valiosas: enxofre, pedra de  cal, argilas e o spalh 
de Islandia, mas ainda não foi possivel explorar com van- 
lagem esses minerios. As intlustrias principaes são a pesca, 
a creaçiio de  gado, tle cavalloç, bois, cabras c carneiros. 
As exportações consistem priricipalmenle em peixe secco 
ou salgatlo, oleos de  peixe ou de bacalliau, lã, celto, pelles 
tle carneiro, plumas, cavallos e carneiros c a s  imporlações 
consistem em farinhas e cereaes, cervejas, I~ebitlas alcoo- 
licas, sal, assucar, drogas pharmaceuticas, labaco, polvora, 
cliiiml~o, í'idzeridas, sabáo, papel, objectos de vidro, ferro, 
cobre c nlatleira, lendo Iiauido um ligeiro excesso e m  1898 
das scgiindas sobre as primeiras. Apesar da  sua pequena 
irriportaricia, é curioso notar que na capital da  ilha. em 
Ileikiavik, abundam as escolas, prova evidente do admira- 
vel zelo, que caracteriza as raças escandinavas em materia 
tle instrucçâo. 

Portanto, a colonia da Islantlia não offerece prospectivas 
durn ileseri\~olvimerito brilliante, mas  a sua posse sempre 



traz algumas vantagens, especialmente maritimas, aos seus 
antigos senhores. 

Organizaciio administrativa.- Pela constituição de 1874, 
revista em 1893, o Allliing ou corpo legislativo da lslandia 
é composto de duas camaras: a camara alta, com seis 
membros de nomeação regia e seis eleitos pela outra 
camara, e a camara baixa, com seis membros de nomeação 
regia e trinta eleitos pelo povo. Quando ha divergencia 
entre as duas camaras, deveni ellas deliberar conjuncta- 
mente, sendo necessaria a presença de dois terços pelo 
menos dos membros de cada uma deltas. A Islandia, que 
não está representada no parlamento dinamarquez, não 
paga impostos nenhuris á metropole. 

O poder execi~li\~o ria coloriia é exercido pelo rei e ha 
na metropole um rninistio cspecial para os negocios da 
Islandia. Na ilha o rei é reprebelilatlo por um governador, 
cujos actos estão sujrilus a apreciação do Allhing. Em 
conclusão, a Islariciia 6 mais um reino unido h Dinamarca 
do que uma verdadeira colonia. 

GROENLANDIA. - Na Groenlandia, visitada pela primeira 
vez pelos normandos nos seculos IX ou x, estabeleceram-se 
muitos colonos escandinavos ate ao seculo xv, em que os 
ataques dos iritligenas, a desharmonia entre os chefes e brus- 
cas mudanfas c.liinalericas deram em resultado a destruição 
dos estabeleciiiienlos existentes. Depois de vãs e heroicas 
tentativas para reciiperar o dominio cla Groenlandia, empre- 
henditlas no decurso dos dois seculos seguintes, os dinarnar- 
quezes conseguiram em 172 1 inslallar-se nessa região. 
Crearam elles mais tarde alguns estabelecimentos, que 
nunca conseguiram, porém, egualar em prosperidade os 
primitivamente fundados. 

Oqanizacão ecoraomica. - Região artica, cujos limites 
septentrionaes são inteiramente desconhecidos, a Groen- 



landia é formada principalmenle de geleiras. Por isso, 
apesar de ser muito extensa, a sua populaçâo cin pouco 
excede a 10:000 habitantes. 

Na Groenlantlia abundam os mineraes: carvão, cobre, 
cliumbo, cryolile (substancia de onde se extrahe o aluminio), 
pyrite cuprica, ferro magnetico, estanho, zinco, elc. Estas 
ricas minas parecem ser susceptiveis duma exploração 
remuneradora, que, porbm, difíicilmente podera ser empre- 
hendida pela metropole, falha de capitaes. As importaiões 
são superiores as exporlações, comprehentlendo as primeiras 
principalmente generos alimenticios, como manteiga, touci- 
ritio, legumes e bolacha, vestuario e ulguiis instrumentos 
inectianicos e as seguridas oleo de baleia, (Ir figaclo de 
bacalhau, de phoca e ~~e l l e s .  Este coinrnercio é bastante 
rendoso para o govevno dinamarquez, que delle tem o 
monopolio. 

01:gnlzizapÜo administ~*ativil.  - A Groenlandia é atlmiriis- 
trada por um governador e alguns agentes especiaes, res- 
po~isaveis perante um conselho superior, com séde em 
Copenhague. 

ILIIAY FÉRoÉ. - A S  ilhas Feroé, como dissemos, foram 
visitadas por alguns navegadores no seculo IX e desde 
então ficaram pertencendo a 1)inamarca. 

Oryanicu~do ecol~rrmica. - O arctiipelago de Fero6 com- 
prelieride 22 ilhas das quaes s6 12 são habitadas, sendo 
as principaes Stroemoe, Osteroe, Sgderoe, Sandoe, Waago, 
Bardoe e Winderoe. A população B apenas de 11 :O00 Iiabi- 
tantes, o que não admira, dada a pouca fertilidade destas 
ilhas. Possuem ellas valiosos minerios de liulha, de ferro 
e de cobre e a turfa, producto bastante raro e que tem 
dado logar a um commercio importante e lucrativo. 
.i industria principal das ilhas Fero6 6 a pesca, especial- 

mente a do bacalhau, bastarite abundante nestas paragens. 
im 



No archipelago ha taiiihem Iioas pastagens, onde se criam 
cavallos, bois e carneiros. Nestas ilhas as cidades são 
pouco importantes, mas ostentam traços caracterislicos 
duma civilização superior, corno sejam o grande numero 
e a varietlatle dos inslilulos cle irislrucção. Esta colonia 4 
muilo prejudicatia pela raridade e irregularidade de com- 
municações com a metropole e consequentemente com todo 
o mundo civilizado. 

INDIA. -OS dinamarquezes náo deixaram de participar 
do movimento geral de enthusiasmo, que impellia no se- 
culo XVII as nações eiiro1iria.s para o Oriente. Os dinamar- 
quezcs, ou antes os riorueguezes, fundaram tambem uma 
Compaiiliia das Indias em 1612. Deveu-se esse facto ao 
enlliusiasmo, que enlre alguns negociantes haviam desper- 
tado as narrativas do Oriente dum hollandez l~oscower, 
que, tendo chegado a ser principe em Ceylão, tivera de 
fugir da I;ua patria para a Dinamarca perante as zombarias e 
a anlipalliia de que foi alvo por parte dos seus concidadãos. 
Foi pois enviada a India uma expedição dinamarqueza, 
mas o seu chefe Bosco\r-er morreu no caminho e a expedicão ' 

foi liostilrnerile recebicla pelos indigenas. Todavia os dina- 
marquezes conseguiram comprar Tranquebar ao rajah de 
Tandjaor em i (i i 6 e fundar algumas feitorias em SAram- 
pour, em Porto-Novo no Coromandel e em Eldora e em 
Hallchéri no hlalabar. Mas, em breve, um accoriio dos seus 
rivaes europeus privou os dinamarquezes da maior parte 
dos seus estabelecimentos. De resto a Companhia dinamar- 
queza foi pouco feliz nos seus negocios e dissolveu-se 
em 1632. 

Não desistiram todavia os dinamarquezes perante o 
insuccesso soffrido e em 1634 constituiram uma nova 
Companhia das Indias. Esta não foi mais feliz do que a sua 
antecessora e succederam-lhe ainda duas, uma em 1686 e 



outra em 1732. Esta ullima, tendo o monopolio do com- 
mercio com a metropole, podia comliido commerciar livre- 
mente com qualquer nação europeia e a isso deveram os 
seus estabelecimentos a grande prosperidade de que goza- 
ram durante as guerras successivas de Portugal com a 
Hollaiida, da Hollarida com a Inglaterra e da Inglalerra 
corn a França. A sua não-inlerveiição nessas luctas e a sua 
indifferença em maleria de engrandecimentos terriloriaes 
deram-lhe um largo periodo de grande prosperidade; 
assim as suas acções, do nominal de 500 thalers, valeram 
i:9OO em 1782, mas já em i790 desciam a 420 lhalers. 
Com effeito, terminado o periodo das guerras europeias na 
India, a Companhia não podia prosperar, em vista da 
inveja (Ias grancles ilações europeias, da limitação do seu 
mercado metropolilano e da sua escassez de capilaes. 

Já em 1777  o Eslailo se tinha :;ubslituido a Companhia, 
que pouco depois desappareceu, ria administração das 
colonias indianas. Em 1845 o estabelecimento de 'I';an- 
quebar foi vendido a Companhia ingleza das Indias e em 
1869 forarn tarnbem cedidas a Inglaterra as ilhas Nicobar, 
terminando assim a colonização tlinamarqueza no Oriente, 
onde este pequeno povo tinha podido estender a16 á China 
o seu comrnercio e onde por tanto tempo conseguira manler 
vestigios cla sua soberania, no meio da lucta das grandes 
potencias europeias ! 

ANTILI~AS. - Só em 167 1 os dinamarquezes se estabe- 
leceram na ilha de S. Thomaz, mas já muito anles disso 
os seus corsarios, ao lado dos inglezes, dos francezes e 
dos hollandezes, haviam percorrido os mares das Antilhas 
na caça fructuosa dos galeões hespanhoes. Em 1733 foi 
comprada a ilha de Sanla Cruz a França e já então alguns 
emigrantes dinamarquezes se tinham estabelecido na ilha 
de S. João, dependencia de S. Thomaz. Em 1743 foram 



estes estabelecimentos entregues a uma Companhia das 
Indias Occidentaes, sob cuja direcçáo as illias pouco pros- 
peraram; a propria ilha de  S. Thorriaz, apesar de ler  um 
porto excellente, e ra  mais um abrigo tle piratas do que 
iim verdadeiro centro commercial. 

Mas em 1764 foi dissolvida a Companliia monopolista e 
enláo as illias prosperaram rapidamente. Conservando a 
DinainaiSca sempre a neutralitlade, a s  suas colonias das 
Arilillias tlorescerarn, emrluanlo a s  ilhas visinlias eram 
arruiiiatlas pelas luc.t:\i; constantes dos seus senhores. Alas 
e m  1801, tendo-se erivulvido em guerra com a Inglalerra, 
esta loinou a ilha de  S. Thornaz. Já em 1792, aritecipari- 
ilo-se a todos os inonarchas europeus na realização tlessa 
reforma benemerila, o rei Christiano VI1 liavia abolido o 
tralico rias Anlillias diiiamarquezas a parlir do (lia 3 1 de 
tlezembro de  1802. 

Recuperada pelos dinairiarcluczes, a ilha cle S. l'lioriiaz 
foi-li~es riuvamente lomada pelos inglezes erri 1807, mas a 
paz ile 181 5 resliluiu-a defiriitivarnerite á Dinamarca, que 
destle então a tem conservado sempre sob o seu dominio. 
A prosperidaile destas ilhas aunientou durante a luçta da 
Hespanlia com as suas colonias da America Meritlional e 
priiiçipalmente depois que em 1834 foi aberto o seu 
commercio a todas a s  r ia~òes;  as illias diiiarnarquezas p;t.;\i~- 
ram então a servir de  entreposto geral para o abastei~iiiit~iiio 
do golplio do hiexico! 

Depois de  varias medidas preparatorias, a escrai  iclãu 
foi abolida rias colonias dinaiilarquezas em 1848, seguin- 
do-se um curto periodo de  crise, que foi supporlado com 
relativa felicidade. Em 1867 tratou-se de vender aos Esta- 
dos-Unidos as ilhas de  S. Thomaz e de  S. João, mas  o 
contracto não s e  chegou a executar. Nos annos posleriores 
a s  Antilhas dinamarquezas perderam a sua superioridade 
sobre as colonias visinlias, que, como ellas, deixaram de 



estar sujeitas a res t r ic~ões  vexatorias. Alem disso a s  epide- 
mias, a s  tempestades e os tremores de  lerra contrihuiram 
tarnbein para accentuar a sua decadencia. 

O r g ~ ~ i i z u ~ ~ i o  economica. - A população das Anlilhas ele- 
va-se a cerca tle 38:000 I i ab i l a i~ te~ ,  cuja principal occu- 
pação é a cultura tio ai.;ucnr. h illia inais importante das 
Aritillias tliriainarquezas é a ile S. Tliornaz, que possue um 
porto rnagiiirico e de  grande imporlancia commercial, pois 
serve tle ponto t l ~  escala para os navios a camiitho d e  
qualquer das Anlilhas e foi duranle milito tempo o prin- 
cipal tleposito de  carváo nessas paragens, o que hoje não 
siiccetle por a iilaior parle das riaçòcs europeias possuirem 
deposilos t le carváo nas siias propria.; colotiias. Fazendo 
tle S. 'I'liornaz um porto ft.aiicso, o* tliiiamarqilezes torna- 
ram-o centro d o  intenso coiiti.al)aritlo, qiie se fazia nos 
mares (Ias A~itilltas. Iloje ainda a cidatle leni uma unirnafio 
niercaritil iiolavcl, coinquanto riella pailicipem piincipal- 
merite caitlatlãos ehtrariyeiros. Alérri (Ia metro~)ole, é com a 
Fraiiya c os 1Sslados-Unidos que se  faz o principal commercio 
das hiitillias dinarnaiquezas, cujas importações leem sido 
nos anrios iiltirtios muito superiores as exportações (1). 

YVI. - ! I )  Os suecos. - A  expansáo colonial sueca, devida 
as mesinas causas, que geraram a coloriização dinamar- 
queza, seiiipie teve pouca iinportancia e foi de curla ilura- 
cão. Aiiitla Iioje comtudo a populaião sueca, muito densa, 
susleiita uma larga coi,rerile cinigrdtoria, que s e  dirige 
principalrneritt: para us Esli~tlo~-Cnidos. A Siiecia lucraria 
eviilenteiiicnta ern reuiiir lotlos esse i  elerneiilos nacionaes 
iiurn aggregado forle, coiistituintlo com elles uma colonia 

( I )  Larn11:i DOriii: ob. ci!. .  p:ig. 50; JIorris: ob. cit.,  vol. 11, pag. 279; 
Siger : 06. rit., pag. Si  : Vibert : ob. r i ! . ,  pag. 347; Leroy-Beaulieu : 
oh. cit., vol. I, pap. :lOL: (lurdier: ob. cit., pag. 9. 



de povoação. Em vez de emprehender essa obra, de utili- 
dade para si e para o mundo inleiro, que só tem a ganhar 
com a variedade das influencias nacionaes, a Suecia limi- 
tou-se á posse de pequenas colonias, que so poderiam 
servir de pontos de apoio e de escala para fortes nações 
marilimas. 

Deste modo a Suecia, não podendo defender energica- 
mente OF. seus direitos e tendo de ceder perante a concor- 
rencia de rivaes muito mais poderosas, foi pouco feliz na 
sua obra colonial. A Suecia, corn effeito, possuia s6 um 
elemento de colonização: os seus emigranles, que decerlo 
prefeririam fixar-se em colonias nacionaes, ricas e progres- 
sivas, mas faltavam-lhe as forças militares, um mercado 
importante e grandes capitaes. Nestas condições a lucta 
era impossivel e bem andou a Suecia abstendo-se moderna- 
mente de tomar parle no movimento geral de expansão 
colonial, a que se entregaram enlhusiasticamente tantos 
povos europeus. 

AMERICA no NORTE. - NO seculo xvrr os suecos consti- 
tuiram a Companhia dos Mares do Sul, que se destinava a 
commerciar com a Anierica e que em 1638 fundou uma 
coloriia, cliamada a Nova-Suecia, no territorio dos acluaea 
Eslados de lielavvare, New Jersey e Pennsylvania, tendo a 
sua capital na ilha de Tinicum. Em breve os hollandezes 
se tlispoaeram a atacar esta colonia e, tendo os suecos 
construido lia fronteira do seu lerritorio o Fort Cliristian, 
os hollantlezes construiram em frente delle o Por1 Casimer, 
que os suecos tomaram em 1654. Mas no anno immediato 
o governador da Nova Amslertlam reconquistou o forte, 
assenhoreou-se de loda a Kova Suecia e mantloii traiisporlar 
para a Europa os colonos, que nâo quizeram prestar o 
jurameiilo de fidelidade a Hollanda. Assim acabou a domi- 
nacão sueca na America Septenlrioiial. 



S. BARTHOLOMEU. -Desejando possuir urn eslabeleci- 
mento nas Antilhas, a Suecia obteve da França e m  1784 
a cessão da  pequena ilha de  S. Bartholomeu, em troca da  
concessão de  certos privilegiou cornmerciaes aos francezes 
em Gotlienburg. 

Pouco extensa e pouco fertil, esta ilha solfreu as mesmas 
vicissitudes que as visinlias coloriias diiiamarquezas, tendo 
sido nella abolido o trafico da escraVa1ui.a em 1848. Em 
1868, recorilieccndo o pouco valor desta colonia isolada, 
o governo sueco resolveu veride-Ia. Procurou-se a principio 
veride-Ia aos Eslatlos-IIiiitlos, mas, iião tendo os governos 
dos dois Eslailos cliegado a accordo sobre as condições do 
conli-acto, foi a ilha tle S. Barlholomeu finalmeiile vendida 
a França em 1875. 

ARGELIA. - fios meiados do seculo xvirr, por iiiicialiva 
de Alslromer, a Suecia coiicluiu uma coriverição corn o 
dey tl'Argel, pela qual esle permillia aos navios suecos 
freqiieritarem todos os porlos tio Medilerraneo. Funtlou-se 
então uma comparihia para o exercicio do commercio no 
Blediierraneo, u qual, depois d e  muitas e oppostas vicissi- 
tudes, se  dissolveu e m  17'3 1. 

INDIA. - Guslavo Atlolplib corisliluiu ein 1624 unia com- 
pariliia para o cominercio (Ia Inclia; a compariliia recebeu 
ainda iiovos privilepios ern 1626, rnas não sobreviveu a 
rnorle do seu glorioso fuiidador. Depois dum largo periodo, 
em que pareceram al)aritlonar tlcfiiiilivamente a s  terilalivas 
tle coininercio em regiões loriginquas, os suecos foram 
levatlos por urn co~ijuricto de  circumslancias a parlicipai.ern 
riovainente clo lrafico oi.ienlal. Com effeito, no principio do 
scculo xvri~ foi.mara.se crn Osterifle, por iiiicialiva tla casa 
tl'Austria, uiiia cornpariliia de  negocianles flarncngos, qiie 
se deslinava ao exercicio do commercio na India e que 



fundou algumas feitorias na foz tlo Ganges e ria costa do 
Coromandel; desde logo os iriglezes e hollandezes protes- 
taram contra essa violação dos seus direitos exclusivos 
sobre a Intlia e procuraram occasião tle lhe par termo. 
Assirn as (luas referidas nagòes so se alliarain com a 
Auslria na questão da l'ragmalica Sancção, com a condição 
de  sei. tlissolvida a Companliia de  Ostende, o que logo se  
fez. O capital desla'sorierlaiie foi enlão transferido para 
Slockolmo, onde um negociante sueco, Koning, fundou tima 
Co~iipanliia (Ias Iiitlias Oi'ienlaes em 1731. 

A Coiripariliia, dispondo tluni capilal consideravel e tendo 
o monopolio do commercio oiiental por 1 5 annos, prosperou 
rapitlamente, apesar de ter ile pagar ao governo sueco 
urna elevada renda e pezados direitos d e  imporlagão. Os 
riavios da  Cumpanliia tinliani de parlir e de regressar a 
Ciolhenburg, onde descarregavam as suas mercadorias, 
que, porém, depois d e  lerem pago os direitos devidos, se 
podiam vender em qualquer mercado. Esta socieclade leve 
algumas feitorias na Iiitlia e outras importantes em Cantão, 
pois e ra  com a Cliina que principalmenle se faaia o seu 
commercio. Tão rendoso era  este que  os ílividenilos da  
sociedade se  elevavam por anno a 30°/,. A Companhia, 
passado o seu primeiro periodo mais brilhante, conservou 
ainda por muito lempo uma prosperidaile modesta e s6 se  
extinguiu em 18 15. ( j ) .  

XVII. - h )  Os russos. - i\ Russia coiibe o feliz acaso de  
possuir junto de si vasliosimos territorios, apenas occuliados 
por algumas tribus nomadas, e de  reunir condi$Geç especial- 
mente favoraveis para a coloniza~ão rlessas regiões. 1)e 
enlre a sua popula$ão houve muitos individuos nalural- 

( i )  Lamba Doria: ob. çit., pag. 31 ; Leroy-Beaulieu: 06. cit.. vol. I ,  
pag. 30L; Morris : 06. cit., v01 11, pag. 286. 



mente propensos á emigração, cossacos, liereticos ou servos 
privados das suas leras, e parlicularme~ite dispostos a 
fundirem-se com populações barbaras e priinitivas; com 
effeilo os costumes e o espirito dos russos, cidadãos duma 
nação europeia, approximam-se muilo dos habitos e das 
tendencias inlellecluaea dos habitantes iridigenas da Siberia 
ou da Asia Cenlral. O regimen collectivo da propriedade, 
transplanlado para as immensidatles asialicas, permittiu aos 
emigrantes russos vencerem muilas difíiculdades, de que 
decerto isolailos leriam sido victimas. Os prdprios officiaes 
e fuiiccioiiai~ios, cori~ci~vaiido ainda muilo it superficie, por 
assim dizer, a sua primiliva nalureza, selvatica e rude, 
coiivivein serri reluctaricia com os chefes asiaticos, que 
muitas vezes ile inimigos da vespera se tornam servidores 
e rieis alliados clo dia seguinle A intoleraricia russa, tão 
cruel na Europa, subslilue-se ria Asia uma cortezia respei- 
tosa para com os r i ~ u ~ ~ l ~ r i a ~ i o ~ .  A propria administração 
russa, na sua iiriperfeiiào e iio seu caracter patriarchal, 
liarmoniza-se bern com o meio social de povos pouco 
adiantados ein civilizaââo. Ao corijunclo de todos estes 
elernerilos tlcverain os ~.ussos a realização brilhante duma 
larga obra coloiiiul tle assimilação e de engrandecimento 
lento e progi.essivo. 

Na realiilade pijile-se tluvidar mesmo se as provincias 
asiaticas da Russia, tiio semelhantes ás provincias europeias, 
conslituem verdadeiras colonias. A confusão entre umas e 
outras teride a acce~iluar-se cada vez mais, pois a polilica 
dos czars sempre teve em vista a sua ide~iliricaçãa complela. 
Todavia, e a parte uma maior ideiitidadc entre melropole e 
colonias, a obra asiatica (10s ruasos tem os mesmos cara- 
cteres funtlaineiitaes que a obra ullrairiarina dos inglezes 
ou dos porluguc~~c~s c, por isso, fieis a definição de coloni- 
zarão, que perlilliaiiios, ri50 a devemos excliiir do quadro 
(10s nossos estuclos. 
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A tendencia dos czars da Russia para alargarem sempre 
os seus dominios para o Oriente data verdadeiramente do 
reinado de Pedro o Grande. A sua estada na Hollanda 
suggeriu-llie o proposito de alargar o mais possivel as 
relações commerciaes dos seus eubditos, mas procurou 
faze-10 principalmente attraliindo estrangeiros ao seu paiz; 
o commercio da Russia, até enlão, f0ra livre aos subdilos 
de lodas as nações, mas Pedro I quiz exercer sobre elle 
uma certa fiscalização e concluir tratados de commercio 
com os outros Estados europeus, designadamente com a 
França. A expansão territorial era desejada por esse principe 
tão superiormente energico, nãn por molivos economicos, 
mas por razões politicas; Pedro o Grande, aproveitando-se 
do enfraquecirneiilo da Suecia, quiz formar a grandeza da 
Russia, vencendo os lurcos e creando uma ordem social 
interna analoga a (10s paizes occidentaes e imposta por 
um despolismo ferreo. Iriternacionalmcnte a Russia começa 
então a adquirir imporlancia, mas a sua vida colonial s6 
se inicia realmenle no principio do seculo XVIII. Depois da 
morte de Pedro I,  as rivalidades politicas e palacianas no 
inlerior e a subordinação a politica da Austria no exterior 
fizeram parar por mais de 50 anrios a expansão da Russia. 

Com Catliariiia 11 continua-se a obra de Pedro o Grande: 
os lurcos são expulsos da Crimeia e da 'Saurida, a Russia 
domina no Orienle e alarga os seus territorios até ao centro 
da Asia e até ao Caucaso. Iniciou-se assim a colonização 
russa, com o seu caracter de  obi-a exclusiva do Eslaclo. A 
rainha Catharina povoou as it~giões tlo Volga e da Ukrania, 
concedendo aos emigrantes, que para ahi se dirigiam, 
isençóes de impostos e empresliriios tle capilaes, que não 
venciam juros durante dez annos. Nos principias do se- 
culo xrx a Russia adquiriu uma vasla região na Transcau- 
casia. 

E m  181 8 Alexandre I prociirou dar a colonização russa 



um caracter militar, estabelecendo em regiões incullas 
regimenlos recrutados enlre os servos da Corda, que ora 
combatiam, ora cultivavam a terra, terido tle trabalhar em 
proveito dos hahilantes, a quem eram concedidas terras e 
quc eram obrigados a sustentar os soldados. Assim se deu 
emprego ao grande numero de militares, que regressaram 
de França em 1815, e se Ihes garanliu o seu futuro, facili- 
tarido-se ao mesmo tempo a defesa das fronleiras. Mas 
verificou-se, em breve, que não 6 conveniente associar os 
traballios agricolas aos traballios militares e, como, al6m 
disso, o syslema era dispendioso e punha em risco a 
segurança do imperio, as colonias foram dissolvidas de 
1830 em dea~ite. 

Mas, ao lado dessa colonização militar, a Russia foi 
tambem deslocando grandes massas dos seus cidadãos 
para a Siberia, para a Transcaucasia e para o Turkeslan. 

Sol~etudo nos ultimos cincoenta annos a Russia, procu- 
rancto, por um lado, o caminho da Cliina e do Grande 
Oceano e, por outro lado, approximando-se da Inilia, tem 
alargado muito os seus dominios coloniaes. A expansão 
colonial russa altingiu o seu auge com a adquisição da 
praça-forle de Port-Arthur, mas soffreu uma suspensão, 
provavelmente definitiva, com as victorias japonezas nos 
campos de Moukden ! 

SIBERIA. - Na frigida Siberia habitaram desde tempos 
remolos tribus pacificas e nomadas pouco numerosas, que 
viviam apenas da caça e da pesca e que a16 ao seculo xvx 
nenliom contacto tiveram com- a Europa. A Siberia era 
então um paiz desconhecido, mas em cuja occupação não 
havia resistencia a temer, salvo por parte dos habitantes 
guerreiros das steppes enlre o Tobol e o Irtich, dos chi- 
nezes da região do lago Baikal e das tribus mongolicas da 
bacia do Amour. Nos meiados do seculo XVI os cossacos 



russos, militares e riegociariics, passaram o Oural e logo 
em 1584, depois da  tomada tle Sibir, o khan tartaro de  
Ol)i reconheceu a suzeraiiia da  Hussia. Seguiu-se a occu- 
pafão tlestcs paizes, feita sO pela via terrestre, pelos cos- 
sacos, que erii 50 annos exploraram quasi lodo o paiz. Os 
C O S S ~ C O S  na sua marcha procuravam anles de  tudo os rios, 
cuja corrente os levava ou que subiam a remos ati: onde 
podiam; cl'alii traiisl)ortavam as  suas ernbarcaçoes atú aos 
rios mais pi.oxiinos, que novamente clesciam ou suhiam, e 
assim iam seguindo. Deste modo o camialio foi tiaçaclo aos 
cossacos pelo curso dos rios, em cujas margens se  fixararn 
os primeiros centros d e  população. A empreza foi demais 
a mais relativamente facil, pois nus 10:000 kilomelros, 
que vão do Oural ao Yakoiitskt, só dois grandes espaços 
tiveram d e  ser atravessados pcla via terrestre : da bacia 
do Ol)i ao Yenissei e do Yenissci ao 1,ena. 

Os cossacos foram acornparihados pelos condemnados, 
que se iam internando pela Asia, oritlc, iio dizer de l'liozée, 
uma linha de  prisoes marcava cada progresso da coloniza- 
ção russa. Já em 1591 prisioneiros politicos foram depor- 
tados para ã Siberia e juntaram-se-lhe mais tarde os 
criininosos tle direito coinrnuin e até alguiis gi.arides se- 
nhores (Ia corte no reinado d e  Pedro o Grande. Ein 1G48 
um exploratlor Dejriev, pailiiido do rio liolyrria, alcariçou 
o inar de  Beliriiig. I'ouco depois, em 1658, iniciou se  a 
tleportayão dos polacos para a Siberia, para onde Catha- 
rina I1 exilou mais tarde os confederados tle Bar e os 
companlieiros d e  li~sciuulio. Os russos chegaram a occupar 
a região do Amour ein 1680, mas tiveram tlc a abancionar 
em 1689, pelo tratado de  Nertchinsk. 

Comtudo, sU no reinado d e  Pedro I1 se formiilou o plano 
definitivo d a  acção coloiiial da Kussia, or.ieiilatla no sentiilo 
d e  lornar posse da  Siberia, attirigindo a China e o Grande 
Oceario, e de  alcançar a India, atravez do Caucaso, c10 



Euphrates e da  Persia. Realisando numa região diversa 
uma o l ~ r a  seme!liante a (10s porluguezes e hespanlioes, 
Pedro I e os seus successores proseguiram com energia 
essa politica asiatica, que mais se foi sempre afirmando 
com o progresso scientifico, o aumento da populacão e da  
riqueza da inelropole e o apparcrimerito de novos rivaes 
eui-opeus. A preoccupafão dominante (Ia polilica ruhsa foi 
a mesma diiraiite muitos scciiloi. r )  grande imperio queria 
libertar-se dos gelos, que o cercarii, e adquirir porlos, que 
lhe perrnitlissem sempre a livre commiiriica~ão com o resto 
tlo munilo, por Constantinopola, pelo golplio Persico ou 
pelos mares do Japão e da  Cliina. Assim a colonização da 
Siheria torna-se mais Iiarmoiiica e perfeita desde o prin- 
cipio do seculo xvrrr. Aos simples condemnados acresceram 
os sabios ou cuploradores, os negociantes e os colonos 
e aos pequenos destacamentos dos cossacos substituiram-se 
vcrdatleiras expetl i~ões rnililares. 

Irislallaritlo tlcfiriilivaiiicrite as suas tropas na Sil)cria e 
favorecendo a e in ig ra~âo  para ella, os czars conseguiram 
ern 17 1 5 ler iicssa colonia 220:000 europeus, soldados, 
iiegocianlcs, deportados, exilados ou fugilivos. Mas essa 
cifra cra  pcqucna crn relafâo a vastidão do lerritorio e os 
czars procurart:in fomenlar então a emigração e m  massa, 
fazeritlo concessões de  terras aos nobres, que para ellas 
levavam os seus servos, conslruindo aldeias e dando gra- 
tuitamente lotes de terreno aos camponezeç. Ao mesmo 
tempo completava-se a obra cla exploi~a~áo.  De 1723 a 1742 
Grnelin costeou o ienissei, o Aiigora e o Lena até Yakoulsk 
e em i728 o dinamarquez Ileliring cmprehendeu a sua 
iiiais celebre viagem. 

Em 1771 e em 1772 o allemâo Pallas e.\plorou as  mar- 
gens tlo Obi, do Yenissei e do lago ilaikal c I .~sseps ,  da  
1787 a 1789, fez a lravessia do Kamtclialka a Yahoulsk. 
Lsla viagem foi repelida em 1828 por Hansteeo e 1l:rman. 



As revoluções polacas depois de 1830 vieram fornecer um 
novo contingente á deportação e porlanto á população da 
Siberia, para onde affluiam tambem os condemnados de 
direito commum. 

Numa viagem, feita de 1840 a 1847, Gavrilof e Nkvelsky 
acharam a comrnunicação do mar d'okhostsk e do mar 
do Japão e em i843 h!iddleiidorff explorou as monlanlias 
entre o Lena e o Amour. Em 1850 e em 1858, luctando 
com serias dificuldades, a Russia conseguiu estabelecer o 
seu dominio sobre a bacia do rio chinez Amour, cuja mar- 
gem esquerda s6 foi definitivamenle occiipada em 1859. 
Em 1860 o tratado de Tien-Tsin abriu a Russia a Mongolia 
e os portos chinezes e no mesmo anno funciou-se a cidade 
de Wladivostock. Firmando ao mesmo lenlpo a sua domi- 
nação no Oriente, a Russia realizara assim o seu tradicional 
desejo da posse dum porto sobre o mar livre. 

Proseguiam ao mesmo tempo as viagens de exploração. 
Vindos do mar Glacial penetravam ria Siberia pelos rios 
Obi e Yenissei em 1870 os viajantes Carlsen e Johanssen 
e o mesmo fazia um ajudante de Nordenskiold em 1878, 
subindo o 1,ena. Ja então aumentara muilo a emigração 
livre, numerosa sobretudo nos annos de fome, como em 
1883; os emigrantes, uma vez estabelecidos numa região, 
eram prohibidos de se deslocarem della para outra. Em 
contacto com a população livre, já muilo mais numerosa 
do que os deportados, os indigenas desappareciam ou 
civilizavam-se, cruzando-se com ella e dando origem ao 
typo Sibiriak. Assim hoje a Siberia não 6 apenas uma 
colonia penal; ha nella uma numerosa população livre, 
que tem assimilado os indigenas e que tem realizado com 
indiscutivel exito a exploração economica do paiz. 

Hegimen das terras. - Na Siberia cada colono recebe 
gratuilamente uma determinada exlensão de terra e uma 
somma de 30 rublos a titulo de emprestimo. Nos tres 



primeiros annos podem ser  adiantadas outras quantias aos 
colonos, que disso se  tornem merecedores. O reembolso 
destes emprestimos deve-se fazer nos dez annos imrne- 
dialos, mas na pratica a sua cobrança pelo Estado 6 muilo 
irregular. 

O~yanizacico econonzica. - A Siberia 6 um paiz immenso, 
d e  4.786:730 milhas d e  extensão, cortado por cadeias d e  
montanhas desoladas e selvagens e por grandes rios e 
varios lagos; ao lado dalguns valles ferleis tem esta região 
vastas steppcs, paritanos, planicies desertas ou cobertas 
d e  neve e floreslas. De 1859 a 1897 a população cresceu 
130°/, e cra  já e m  1906 de  6.740:600 habitantes, não 
incluirido as steppes, ein que s e  encontram ainda perto d e  
3.000:000 de intlividuos. Tem-se alfirmado que a Siberia 6 
uma simples colonia penal sem nenhum futuro agricola, 
commei.cia1 ou induslrial e que iiinguem por sua vontade 
deseja Iiabilar. cerlo que grariclcs partes da  Siberia, 
como a região septentrional e o Kamtsclialka, não são sus- 
ceptiveis de colonizasão, mas  outras ha de  incoiilestavel 
valor mineiro ou agricola e ciija explorasão tem sido 
erriprelienilida com exito pelos russos. Além disso a Siberia 
tem a grande qualidade de ser  uma colonia contigua á 
metropole, o que facilila consideravelmente o seu apro- 
veitamento. Alé lia pouco muilas regiões cla Siberia estavam 
d e  Pdcto desliabitadas e por explorar, mas essas mesmas 
estão passando por urna Irarisformação Savoravel e entraram 
ja no caminho da prosperitlatle. 

lia um comrnercio importaiile de pelles na Siberia, que  
possue a s  mais raras e estimadas de  todo o mundo e que 
esporla, alem disso, rnuitas pellcs vulgares. No rio Amour 
ha ouro em alluvião, que os cliinezes exploravam ja da 
forma mais rudimenlar ; ha ainda minas de  ouro, de  prata, 
d e  cobre, d e  ferro, d e  carvão e de  pedras preciosas, so- 
bretudo nos monles de  Alta'i e da Transbaikalia. Ha Lambem 



minerios de chumbo e de cobre nas provincias do Amour 
e nas de Yrkoustk e do Yenisseisk ha as minas de graphile 
mais ricas do mundo; pode-se dizer que j i  hoje a Siberia 
tem o monopolio (ia exporlação da graphite, producto que 
tende a desapparecer. A Siberia exporta tambem muito 
pelroleo. Na sua parte meritlional a Siberia possue quasi 
todos os cereaes europeus: trigo, cevada, cerileio, aveia 
e millio, e nella se cultiva tambcm a batata. Como ja dis-' 
sernos, na Siberia existem ainda eriormes florestas, a maior 
parte das quaes perlence ao Estado. 

Na Siberia lia ja um desenvolvimento iritlustrial regular; 
nas suas cidades principaes encontram-se fabricas tlp pan- 
nos, lonas, sabão, chapeus, porcelarias, faiaiisas, conhci,vas, 
instrumenlos cirurgicos e ainda tlislillaçòcs e fui~tlisiies de 
ouro. Ao contrario (10 que geralrnenle se suppõe, ha na 
Siberia cidades importantes, como Blagowietscliensk, Yrkou- 
tsk e Tobolsk, em que se riota um grande deseiivolvimento 
civilizador, que corislituem centros intellectuaes flores- 
centes e onde sc encorilram totlo o conforlo e o luxo das 
grandes cidades europeias. 

A obra niais gigantesca da colonização russa é, sem 
duvida, a construcção do caminlio de ferro trans-siberiano 
de Tchelalinsk a Wladirostock, iniciada em 189 1 e concluida 
em 1904. Graças a essa obra, que venceu tantas dificul- 
dades de ordem teclinica e até de ordem internacional, a 
Hussia, approximando consideravelmente da Europa as 
regiões mais afastadas (10s seus dominios asialicos, veiu 
facilitar extraordinariamente a sua exploração economica e 
consolidar a sua supremacia politica sobre elles. Com effeito, 
esta linha, auxiliada e complelada pelos rios navegaveis 
que atravessa, tem uma esphera enorrne de attracção e 
valoriza muito as terras siberianas, em maioria pertencentes 
ao Estado, facilitando as exportações. fi certo que o aumenlo 
norrnal da população da colonia absorverá ainda por muito 



tempo o desenvolvimento da  producção agricola, mas mais 
facil ser8 a exporlação de  produclos manufacturados. lnfeliz- 
mente o caminho cie ferro trans-sibei-iano termina num 
porto bloqueado pelos gelos durante muitos mezes do anno 
e por isso os ruços procuraram. como veremos, dar-lhe 
uma saliida mais para o sul. AIBm do transporte dos pro- 
ductos siberianos, pUde o lrans-sil~eriano servir ainda d e  
ligação enlre a Europa e o EsLreiiio-Oriente, attrahindo os 
protluctos (Ia Cliina, do Japão e a16 da cosla americana do 
l'acifico. liinlirn, F S I ~  gigaiitesca linha ferrea tem ainda um 
grande valor cslrategico e concorre poderosamente para 
facilitar a n~siniilaçào e a unificaçáo de civilização em toda 
a cxtcnsão do colossal iinperio riisso. 

O ~ y a n i z n ~ l l o  at/rni?tist~.alic~cl. - A administração russa 
tem procurado sempre favorecer rias siias colonias a fusão 
dos colonos corn os iritligerias e evilar que de entre a 
popularão coloiiial se  tleslaquc alguma individualidade 
proeminente, maiiireslaiido, e m  geral, nos seus actos o 
mesmo sentimento tle rlesconfianra e o riiesino espirito cen- 
tralizador, que caracterizaram a acção admiriislrativa da I-Ies- 
paiilia na ,211ierica hleridional. É certo, porém, que a concen- 
trarão nas rnãos tlo Eslado r l e  todas as formas d e  actividade 
social não tem sido fuiicsla, porque os governos russos teem 
executado habilmente os seus planos d e  expansão colonial. 

Aclualinente a Siberia esla divitlitla em dois governos 
geraes, a cuja arca escapain a provincia do Amour e a 
cosla oriental, a ~ n b a s  sujeitas a uma administração pura- 
menlc militar. 

.i c ~ o l o ~ i ~ : c i ~ ~ ~ i o  prutrl. - A rleportação penal, inaugurada 
crn i 600,  forneceu a Siberia os seus primeiros colonos. Com- 
pi'elieildeiido a necessidade de  povoar essa vasta região, o 
governo russo, além dos criminosos de  tlireito comrnum, 
eiiviou para a Siberia os condernnados politicob e até os 
prisioneiros de  gucrra, como succedeu em i 7  1 1, depois da  
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guerra  contra Carlos XII da  Suecia. Duranle muito tempo 
a deportação penal constituiu a principal fonte da  immi- 
gração siberiana, sendo permilt.ido a s  mulheres e filhos 
dos transportados, relegados ou exilados, acompanliarem-os 
e tendo-se feito largo uso dessa concessão. Modernamente, 
porém, a immigraçâo penal pouco tem influido no aumento 
da  população da  colonia. E comtudo d e  1823 a 1862 ha- 
viam sido deporlados para a Siberia nada menos de 356:OOO 
indivicluos e só em 1894 vieram para os governos de  To- 
bolsk, Tomsk, Y6nisseisk, Yrkoulsk e Yakoutsk 15:000 pes- 
soas, coriclem~~acloa ou familias clellcs, a que se  deve ainda 
acrescentar um pequeno numero enviado para o Amour. 
Em 19U0 uma lei veiu riiialmente abolir a deportação para 
a Siberia, de lia inriilo verberada e contlemriada pela opi- 
nião publica da  Russia e de  todo o mundo civilizado. 

Na Siberia os grandes crimiiiosos eram empregados nas 
miriaa, na construcção e conservação de  eslradas e na 
execução d e  oulros melhorainentos materiaes; os conde- 
mnados por delictos menores eram apenas obrigados a 
não se  afastarpin (Ias localidades, em que estivessem inter- 
nados. A medida que ia progredindo a colonização russa, 
os condemnados eram enviados' para as regiões mais a 
leste ou ao norte. Alem de terem aberlo o caminho a 
acção civilizadora da  colonização livre, os condemnados, 
entre os quaes se  encontravam muitos individuos de alto 
merecimenlo deportados por razões politicas ou religiosas, 
exerceram urna influencia bencílca na vasla coloriia russa. 
Com effeilo, os condemnados polilicos ou religiosos são, 
corn os funccionarios e talvez mais do que estes, o ele- 
menlo de rnais valor irilelleclual e de maior a c ~ ã o  em 
favor do progresso de  loda a populagão siberiana. 

THANSCAUCASIA. - A occupa~ão  rnililar tla Transcaucasia 
náo s e  poude fazer rapida e simplesmente como a da  



Siberia; teve de vencer lentamente muitos obslaculos e 
tanto que os russos levaram cem annos para alcançarem 
o Ararat, a 300 kilometros apenas do Caucaso. Occupando 
os dois mares cosleiados pela Transcaucasia, os russos 
tiveram que conquistar palmo a palmo os desíiladeiros do 
iiiterior, coiislruindo forles, ligando-os por estradas estra- 
tegicas e assenliorearido se gradualmente dos montes. Ja  
no seculo XVII os cossacos da Ilkrania entraram em relações 
com as populagões transcaucasianas, mas não conseguiram 
fixar-se na região. Depois a intervenção da Russia nas 
guerras europeias do seculo xvrr fez atidiar a sua conquista. 
SO tlc 17G!) a 1799 foi tomado o ciesfilatleiro de Dariel, mas 
desde logo os czars procuraram fazer predominar o ele- 
mento russo sobre a população indigena da nova colonia; 
assim em 1793 os cossacos do Ilnieper receberam ordem 
de se installarem ao sul do Caucaso em stanitzas fortificadas 
e cercatlas tle campos cultivatlos. 

Em 1797 já a I'ersia teve de ceder a Russia a parte do 
Dagheslan ao norte do Kour e em 1800 o governo russo 
conseguiu sujeitar'ao seu protectorado a Georgia. Falte- 
cendo em 1802 o soberano deste paiz, a Russia, apesar 
dos protestos da Persia, que reclamava para si a posse 

. desse ISstado, seu vassalo, assenhoreou-se delle; esta con- 
quista era, porem, apenas nominal, pois s6 um pequeno 
numero dc russos se acliavam estabelecidos entre os 
grousianos, armenios e kurdos, ligados ao solo pelos seus 
inleresses agricolas e commerciacs. Aproveitando das suas 
novas conquistas, que llie serviam de base de operações, 
a Russia em 1803 declarou a guerra a Persia. Logo em 1804 
foi concluistada a hlingrelia e em 1813, pelo tratado de 
(iulistan, a 1)ersia reconlieceu a soberania da Russia sobre 
a Gouria, a Georgia e a blingrelia e cedeu-llie o Chirvan, 
o Daghestan persa e a costa a16 a foz do Araxe; difficil 
foi comtudo a Kussia firmar a sua soberania nestes novos 



dominios, cujos povos bellicosos se  revoltaram muitas 
vezes. 

Ern 1828, depois tliima nova guerra, a Persia cedeu á 
Russia os khanats d'Erivan c, de Nakliitchewan e pagou-lhe 
uma indernriização d e  guerra. Assiin a Russia ficou senhora 
da Arinenia Persa alé ao Ararat e ao Arase e em 1830 
atlingiu o Iasartes. So emtanlo a Russia, especialrnenle no 
l)agliestan, linha que enviar grandes excrrilos para sub- 
melter os liabitante- Tianscaiicasia, s6 a citlatle de  
Kars leve de  ser tornada pela forca IIY:.; vezes: em 1828, 
ern 1855 e em 1877. Já enlão, para diiriinuir a irifliiericia 
dos indigenas, os russos começam a inlrotluzir nos srii.; 
paizes, não sO russos, como airitla estrangeiros e povos 
visi~ilios; de 1828 a 1830 m~iilo.; aiinenios foram attraliiclos 
para a Georgia. Progreilia tarribeiil ,I c~oiisirucção tle forles; 
o principal, o de  Alexandropol ri;r c>li.,i(la rle Tiflis a Kars, 
foi etlificado em 1837. 

Fii,niado assim mellior o tlominio da  Ilussia sobre a 
Transcaucasia, accentiia-se, a coiilar tle 18 i0 ,  a einigi.asão 
iiaciorial para elld, fornecida piinc.ipal~~eii te pelos cussacos 
tlo l)niéper, ao incçrno tempo soldatlos e lavratloies; os 
iridigtbrias iam desappareceiitlo, vitstiinatlos pela guerra uu 
expulsos pela fome e pelos irnpcistos pezadus. Muitos estran- 
geiros mesmo, so1)reludo allernães e americanos, vicram 
toiiiar o seu logar. Ao aumenio da  povoasão russa, feila 
pela emigraçáo em massa, que ti.ansl0rmava ern grantles 
cidades as antigas sta?~itzri\, cor r~spondeu  o desappai.eci- 
menlo quasi total dos tclierhesses da  Georgia, dos abkliazes 
e dos tarlaros Nogai. No anno de 1864,  e m  6 mezes, perto de  
258:liOO indigenas fugiram para a Turquia ou para a Persia; 
annualmente caravaiias de familias christãs ou musulnianas 
iam para a Pequeiia-Kussia, cujos 1ial)itariles eram enviados 
para os sul)sliluireiri. Allraliiani-sc lior totlos os meios os 
povos visinhos ou os estrangeiros; os arrnenios, muitos 



dos quaes irnmigraram durante a guerra , d e  1878, são 
Iioje mais d e  20U:000 na Georgia e teem nas suas mãos 
quasi todo o cornrnercio (Ia coloriia; sO em Tiflis lia 2:500 
allemães. O riurnero dus i~iissos aumentou tambem; no sul 
(Ia Caucasia é russa, pelo menos, a quarla parte da  po- 
pi~lação e em Tillis o; russos são lão numerosos como os 
georgianos. Os i.ussos não se  lirriilavani, de  resto, a viver 
ao lado tlos intligeiias, procuravain assimila-los; essa ern- 
preza era  faciliiacla pela 1olei.ancia da  religião rnusulmana 
e pela larga prcporitleraiicia tla religião clirislã na colonia. 

Modcriiciirierilc lorlas estas coricliiislas tlos russos, ahran- 
gendo a í;corgia, a Arrnenia e os lerritorios até ao Ararat 
e ao Araxe, com as citlatles tle Kars e de Baloum, consti- 
tuiu a provincia cie 'I'raiiscai~casia. 

Regi,nleu tlas lel-ms.- Até 1542, reconhecendo os perigos 
de  interferir rios coslumes locaes, a Hussia permittiu q u ~  
as terras (Ia Transcaucasia conlinuassem sob o regimen (Ia 
comrnuriitlacle de  altleia coin reparti$ào periodica. Ilestle 
erilão, para consoliilar a inl1ueiii:ia iiaciorial, o governo 
russo tratou tle conceder as lri-ras aos inililares, e m  
estensües propoi~cit)ii;ics ás siias gratluaçôes. Formaram-se 
assirri pequerios pati~iriioiiios Iicrctlilarios, elemento indis- 
pensavel para a valoi,izazão agricola dum paiz. 

. O.rgan.iza~ão econonliccc. --  .i aridez das sleppes do norte 
do Caucaso coiilrapGc-se ria siia ~ e r t e r l t e  sul lima vege la~ão  
exhuberanle, coni bellas Ilorrstas e aguas abundantes, que 
fertilizam o solo. A Traiiscaucasia é tima região vulcanica 
e muito monlaiiliosa, que possue terrenos abrigados com 
contlip3es de  clirna vei~rlatlcirarrienle tropicaes, quenles e 
liumitlas. Algumas rcgiùes são Láo pantanosas, que não 
podem ser Ilabitada~, mas ao seu lado lia desertos arenosos 
ou sleppes geladas e valles ferlilissimos. A população desta 
colonia era  em 1906 de 6.1 14:600 Iiabilantes, dos quaes 
sáo russos pouco mais de 25 "1,. 



Existem na Transcaucasia alguns depositos importantes 
de naphta, mas a agricultura é que constitue a principal 
forma de exploração economica da região. Na Georgia e 
na Mingrelia lia muitas arvores de fi.uclo, vinha e cereaes; 
nalguns valles, como o do Koura inferior, culliva-se o arroz 
e lia por toda a pai-le ricas floreslas. A Transcaucasia é 
atravessada por uma linha ferrea de Poli a Bakou e proxi- 
mamente outra deve ligar Vladicaiicaso a'Tiflis. Poli e Bakou 
são portos imporlanles, especialmente o primeiro, onde 
afluem lodos os pelroleos de Bakou. 

Organizacão ntlministl.ntiva. - A Transcaucasia só em 
1842 teve uma organização adminislrativa completa. A 
sua administrafão destaca-se pelo seu liberalisino das 
demais 'ailminislrações russas. Com effeilo, os russos na 
Transcaucasia conservaram as admirtistrap5es Iocaes indi- 
genas, organizadas segundo o syslema patriarclial, e lorna- 
ram todos os cargos do governo accessiveis aos individuos 
de qualquer religião. 

TURKESTAK. - Ilepois do insuccesso da missão Vilkevich, 
enviada ao Afganistan em 1839, os russos comprehenderain 
que só poderiam exercer influencia nesse Estado, quando 
as suas possessões fossem contiguas as fronteiras tlelle. 
Ora em 1840 ainda os russos na Asia Central não tinham 
transposto o Syr-Daria e o Irtych. Mas já em 1845 os 
kirgliizes estavam submellidos e enviavam-se expedições, 
ainda que sem resultado, contra Khiva. Estes insuccessos 
não impediram os russos de se inslallarem no ktianat de 
Kokliand ern 1832 e de tomarem Taclike~it e Khodjent 
em 1865. Assirn se poude constituir em 1867, com os 
territorios recenterneritt: adquirirtos, o governo geral do 
Turkestan. 

Proseguindo no ayanço russo, o general Kaufman em 
18G8 tomou Samarcantle e sujeitou o khan de iloukhara a 



suzerania russa, continuando assim a obra gloriosa de 
Tchernaief e d e  Romanowski. Em 1870 a provincia do 
Turkestan. tendo por capital 'i'aclikent, estava já regular- 
mente coiisliluitla e organizatia. Estas conquistas haviam 
tornado as coloriias russa limitrophes, pelo Amou-Daria e o 
l'amir, da  fronteira septeiitrional do Afganistan, que foi 
clelimilada em 1872 pelo tixiado anglo-russo. Segundo este 
a fronteira do Afgariistan ficou fixada por urna linha, que 
ia de  Saraklis a Kliorlja Saleli sobre o Oxus e subia o Amou- 
Daria alé ao coiifliiente do Koktclia, ficantlo pois o Afganistan 
senhor do Hadakcliari e clo Wakan. Em 1873 a tomada d e  
liliiva veiu ainda alargar os rloininios russos. 

Posto islo, a tornada tle Kliokand em 1878, a conquisla 
d o  resto do kliariat de  Tachkerit, a siibmissão dos turkmai 
nos e a conqiiisla de  blcrv concluiram a annexação do 
Turkestari. Depois ila guerra com a Turquia em 1878, a 
Iiiissia eslentleu a sua soberania tambem sobre a margem 
orieiital do Inar Caspio. Alas j á  então a Russia, nos seus 
novos (lominios, r e c e i a ~ a  a rivali(lade da  Inglaterra, o que 
a levava a acri l~nular grantleu efTeclivos militares riesla 
colonia e a procurar corisolitlar nella o seu tlominio. Depois 
do general Skobelef ter avariçado até blerv em 1880, foi 
concluido em 1881 o tralatlo tle Teheran, entre a Russia e 
a Persia, tleterminando as f1.onteii.a~ das possessões russas 
a leste do mar  Caspio. 

Tendo firmado o seu dominio sobre os turkmans das 
steppes e sobrc a região entre o mar  Caspio, o Amou-liaria 
e o Atrek, a Russia tornou llerv ern 1884 e reivindicou a 
soberania de lotla a regifio a sud-este dessa oasis a16 
Zulficar sobre o Heriroul e Bala-Mourgliab. Como o Afga- 
riistan, apoiado pela Inglaterra, allegasse os seus direitos 
soberanos sobre esse terrilorio, o general Komaroff derrotou 
os afgans e occupou o terrilorio ein cluestão em 1885. 
Esteve então imrninenlc a guerra eiilre a Inglaterra e a 



Russia, que se conseguiu evitar pela celabra$ão dum 
accordo tliplomalico no mesmo anno de 1885. O tralado 
de S. Petersbiii.go de 1887, entre a Russia e a Iiiglaterra, 
entregou á primeii-a das referidas polericias quasi todo o 
territorio contestado. O tratado anglo-russo de 1907, assirn 
como garantiu a defesa da India iiigleza, tainbcrri concedcu 
egual protecção ao Turkestaii russo, afastando esle por 
varias regiões neutras claquella. Deste inotlo licaram evita- 
dos muitos conflictos possiveis c até provaveia enlre a 
Inglaterra e Russia e a converiçáo assegurou a paz da Asia. 

Assirn, progrediiiclo iriais rapitlarnerile rlo que na Traiis- 
caucasia, a Russia, durante o seculo xrx, iiiilia-se avançado 
do Oural aos morites Tliian-Chaii e a froiileira da China, 
occupando toda a bacia tlo Syr-Daria, a inargem direita do 
Amou-Daria e a sua margem esquerda até ao curso do 
Atrek. A Russia assenlioreara-se assim duma vastissima 
região, mas a 1nglatei.i.a antecipara-se-lhe no dorniriio do 
Alto-Oxus e não lhe fora possivel altirigir o Ilindou-Kouch, 
limite natural do l'uihestan. 

Rpgimen das ttJrl.ns. -E muilo interessante a oibganização 
da propriedade no Turkestan. O solo pertence aos particu- 
lares, eniqlrdnto estes o cultivarem, e volta para o Eslado, 
estando tres annos em pousio, podendo ser enlão concedido 
a quem o queira cultivar. As paslagens e os bosques são 
usufruitlos por lodos os cidadãos. O Estado favorece a 
agricultura pela abertura de vias de communicação e por 
meio das irrigações, conceilentlo a cada proprietario uma 
certa quantidade de agua, irias porlerido em troca exigir 
que elle se dedique a urna. delerininada cultura. 

Oqa~zizapZo economica. -O 'Surkestan é um paiz monta- 
nhoso, onde todavia abundam as steppes e os desertos de 
areia, antigos fuiiitos de mar; desle contraste resulta uma 
grande variedade de caracteres physicos, formando a 
colonia u[n conjunclo geograpliico muito complexo. Apesar 



d e  estar  aberta aos ventos do norte, o que torna mais 
accentuada a diversidade de  temperaturas no Turkestan 
são a s  dilferenças de  nivel, que exislem nas suas differentes 
parles e que chegam a attingir 6 e 7:000 metros; cm 
geral, porem, o clima desta colonia 6 temperado e bem 
mais Fdvoravel do qiie o da Sibcria, compreheritlida em 
grande parle na zona aitica. Nas regiões monlanliosas 
formam-se grandes geleiras, que alimentam varios rios e 
os tornam cautlalosos, mas  na planicie lia poucos e pobres 
rios, que, absorviclos pelo calor e pela areia ou clesaguando 
em panianos salgatlos, geram desertos ião aridos como o 
Satiara, pantanos e j z~ny les.  Assim si) são habitados os 
inorites o as regiões liuniidas da  plariicie, deslocando-se 
a16 ai: popula~fies consoanle as alterações Iiydrograpliicas 
(Ia região; mas, apesar tlisso, a coloriia k rniiito rica. 

A peneira~.ão tlo Tui-keslau, cle antiga çivilizafão, domi- 
nado pelo islarnismo e em que os indígenas occupavam 
um solo rico e bem cultivatlo, foi dirricil e lenta e as  
mesmas razões ot)slarain a que para elle se  dirigisse uma 
larga corrente emigratoria riissa. H u  rio Turkestan mais 
de  600:000 russos, rciiniilos nas citlatles, nos postos mili- 
tares ou lias eslagões agricolas, mas nunca s e  deu para 
esta colonia o esotlo iiat'ional, que se observou na Siberia, 
e na Transcauc;ii;ia. Aos obslaciilos do clima juntavam-se, 
para o impcdireni, a i  tleifavoraveis disposigões da popu- 
l a ~ ã o ;  parte desta, é ceito fundiu-se sem resi~teiicia com 
os irivasores oii foi deporlatla e t:xlerrninada, mas outra 
parle, iriais rleiisa, mais rica e mais civilizada, oppoz-se a 
pciit~trayão ( %  ainila Iiolc apenas alguns soltlados e fuiiccio- 
riarios europeus vivem iio seri lcrrilorio. Não FA tla pois 
rio Ttirbcslaii a assiniiliigãci e de facto os russos possuem 
alii uiiicarnenle unia idzentla ti.opical, qiie os seus soldados 
c I'uiitst-ioiiarios guardam e que as suas obras publicas 
valorizam . 
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Na Asia Central abiinda a naphta, ha minerios d e  chumbo 
e de cobre na provincia tle Akmolinsk, ouro ern alluviâo 
nos rios, hullia e varios metaes; na provincia do Oural lia 
minas ricas ile enxofre, petroleo e ferro e pedreiras valiosas. 
Mas o Turkesia~i é uma região predoininantcmeiile agricola, 
que  pode exporlar iiiuita lã e algodão, d e  tão boa quali- 
dade como o americano e mais barato, pelo retluzitlo custo 
da  mão d'obra asiatica. O Pamir, d e  clirria irisoRrivel, é si) 
aproveitado em parte e num pequeno 1iurnei.n de  semanas 
para pastagens; mas o rcsto ( 1 0  paiz é rico e prodiiz a s  
rnesmas culturas quasi que a Sil)t>i.ia e rnuilos generos 
lropicaes. As grandes i r r i g a ~ i , ~ ~ ,  qiie regam cerca diima 
quinta parte das terras (Ia coloiii;i, tecm accrescido muilo 
a sua fertiliciade, gerando rnuitos cctritros agricolas, que se 
formam junto aos rios e aos canaes; além tlisso temlse 
lratatlo cla r e s l au ra~ão  das florestas c u h  c.uitlatlo, genera- 
lizou-se o uso d e  machinas e foi irili~oiluzitla uma especie 
nova de  algodão, muito mais resislentc e producliva do 
que as variedades indigenas. Deste modo ja metade do 
Turkestan se acha cultivado; os cereaes teem um rendi- 
mento agricola extraordinario c em pouco menos d e  20 
annos a exportação do algodão (oiiioii-se 20 vrzcs riiaior 
tlo que e ra  ein i 888. Na região tle 'l'iic.lik(~n1 c-illtiva-se O 

algodão, a virllia e arvores tle friicio, lia proviiicia tlo Oiiral 
protluzeiri-sc sobretutlo ceriies e liil uiiia graiitlo (:ix3;i~áo 
d e  gado, especialmerile tlc i.a\.allos u.tlc i:ainellos. 3~1 Asia 
Central cultiva-se tainbeiii u ai.i.oz e lia graiitles florcstas. 

Em Taclikent ha grandes fal)ricuç tie tabaco, tle corliirnes 
e de  productos chimicos c as oasis tlo Fergliaria sáo vertla- 
deiros cenlros intluslriaes, que csporiarii fellros, tapetes 
e leciclus de  seda. fia tarnbein ce~i t ros  iricrcanlis iiiipor- 
tanles. Scmipalatinsk inanlem com a Cliina uin coiniiiercio 
consideravel feilo por meio clc caravaiias, em Kti1.a-Koul 
ha enlreposlos de  mercadorias destiuadas ao Afganistan e 



' Persia, Oural é o cseiitro para a troca d e  pi.oduclos dos 
paizes ilo!: cossacos c dos kirgliizes e ha emfim um largo 
inovinienlo de  traiisaccões entre toda a colonia e a metro- 
polc, que teiii aumentado muito nos ultiinos annos. Ja lia 
rio Tiirkeslaii cidades impoi.tantes, prova evidente de pro- 
gresso; basta meiiciuiiai- Tackenl, Samarcande, Merv, Semi- 
palatirisk, que possue ji numerosas escolas, Vierny, onde 
se  observa o mesmo facto, Namangan, Kara-Koul, Oural, 
Ourgueritlj, etc. 

No 'i'iirlicstaii lecm os russos realizado melhorameritos 
riiatci.iaes iiri~iorl,ariles e já rios referimos a iim delles: a s  
irrigações. ICiri 1880 começou, sob a habil direcção de 
.\iiiieiil<of, a (:oristruc~ão clum caminho d e  ferro trans- 
(*aspiano, tlo niai Caspio a fronteira do Afganistari; a linha 
atliiigiii Sarnarcaiirle c!m !V88 e no anrio immediato foi 
~naiidada ~)i.olorigar ate Tachkeiit. Alem da sua grande 
iiiiliortailcia eslralegica, esta linha permittira a Europa 
importar riiuilos pi~oductos da  Asia Central e a Russia con- 
sumi-10s eiil logar tle iiiercadorias estrangeiras. A linha, 
que sd em 1906 attingiu Ore~il)ourg, teriz prestado já grandes 
i;t:rviços econornicos e iriililares, coiiiquaiito a sua cons- 
trucção leriha c:iisiatlo rniiito dirilieiio e a vida de muitos 
sultia~los. No í'iiiiii.~ o Ti.aiiscaspi,zrio consolidaii~ o tloniinio 
ecoiioiriico (Ia Hussia sobre a I'ersia sepleiitriorial, fai.3, de 

, Aslrakari o gi.aritle niercatlo tlos productos tla Asia Central 
e firmará a iiiflueiicia russa ein iodos os paizes que atra- 
vessar. 

OryarrizapZo adn7inistratiin. - Os russos teem procurado 
irripcir a sua lingiia e a sua civilização ao Turliedla~~. Para 
isso rriultiplicíiram as lirihas fcrreas, postaes e telegraphicas, 
coiivei~tei~airi os nialiorrictarios c os I)oudliistas, garantiram 
a segliraiiya (Ias Iiessoas e clos beiis, eslipulararn em muitos 
lratailus com chefes iiitligenas a abr~lição da  escravidáo, 
reprirnirain sttveranieritc a. pilliageni e o roubo, o que 



impelliu muitos lurkmenes para a vida agricola, e ,  não 
diminuindo os impostos, toi-narain lodavia mais equil,ativa 
a sua cobrança. Admiriistrativamente, para fazerem perder 
ao paiz a sua individualidade, os russos divitliram o Tur- 
kestan em dois governos geracs, urn dos cluacs abrange 
territorios, que geograplii'caincnle já pertencem a Sib#?ria. 

KHIVA. - Em i 845 foi dirigida a primeira expedição 
russa contra Kliiva, mas foi repellida, bern como oulras 
que se  Ilie seguiram; linalmente cm 1873 Ires columnas 
avancaram simultaiiearnenle sobre Kliiva e conseguiram 
tomar a cidade, impondo ao kliari a siizei.ania (Ia Rusçia. 

No proteclorado russo de  Kliiva ha uma producção 
valiosa de algodão e d e  setia e existem ja algiiinas cidades 
importantes como Kliiva c Nova Uigenj ou Ourgcndj. 

\ 

BOKHARA. -Em 1868, o geiieral Kaiifiriari, lciitlu lorriado 
Samarcande, obrigou O khari de Uokhara a [ornar-se vassalo 
da  Rusda. Esta colonia poz os russos em corilnclo clirccto 
com o Afganistan e pela sua situação geograpliica conslitue 
ella o entreposto natural das rnercaclorias, que ila Siheria 
e do Turkeslan s e  dirigem para a I'ersia, pura o Afganistan 
e para a India. 

A cidade de  Samarcantle, alravessatla pelo Irans-sibe- 
riano, 6 urn cenlro comrnercial iinporlaiite e ofterec.e urn 
aspecto muilo curioso, Icritlo-sc lransformado icpciitina- 
mente (liirna vellia e hislorica citladc aaiatica riiim centro 
moderno, cheio tle vida e ile inovin~enlo. Em Bokliara lia 
minas d e  ouro, sal, alumen e enxofre, ciillivam-se os 
cereaes, a s  fructas, o tabaco, a seda e o algodão e faz-se 
a creação tle gado. 

PER~IA.  -Desde o principio do seculo xrx os russos 
procuraram sujeitar a Persia a sua influencia, usando para 



isso da coacção violenta, por meio de guerras frequentes, 
cni que a Persia vencida tinha sempre de ceder territorios 
ou de pagar contribui~ões em dinheiro. Já nos referimos 
á conquisla de proviucias persas pelos russos em 1813 e 
em 1830. Eslas guerras successivas iam tornando cada vez 
inais dilficil ao sliah emancipar-se da suzerania russa, ate 
que em 183 i a Inglaterra, receando que a Russia ficasse 
seriliora tla cosla cio Iran e tlo estreito de Ormuz, conseguiu 
cc>lel)rar com ella um lr;itatlo, pela qual as duas potencias 
se ol)rigavam a respeitarerii a independencia da Persia. 

A iiiflii~ric'ia riisça não tleixoii todavia de continiiar a 
c\crctlr-.;e iia I'ersia e a ella se allribuiu a realizayâo da 
ch~petliçáo persa corilra a citlatle afgaii dc IIerat em 1837. 
Em 18i3 c.onsliiuiu-se uma corninissâo arbitra1 anglo-russa, 
cliamatla comniissão tle liinilcs, que foi incunibitla de fixar 
a froiilrira turco-persa, ruja iinprecisão (lava logar a con- 
lrritlas coiislarilcs. No emtanlo aintla ein 1889 e noutras 
oi.casiòes a Hiishia e a liiglaterra afíirrnarain solemnemente 
o seu respeilo pela inlcgritlade da Persia. Permanecia, 
poi h n i ,  latente a rivalidade das tluas polencias relaliva- 
iiieriie ao tlorriinio tla Pcrsia. Por morte (10 shah Nasr-ed- 
tline, em 1896, appareceram dois pretendentes ao throno, 
iirn apoiatlo pt:h Iriglaterra e oulro pela R~issia, e receia- 
rarn-se eiiláo graves complicaç5es irilernacionaes, que 
lorlavia nio se cliegararn a ddr. Alas a lucla de ambições 
er1li.e as tliias poleiicias era bem viaivel e proplielizava-se 
que clla o6 poderia lerrninar por uiri accordo entre os 
dois Esiatlos ou pelo desmembi~arneiilo tla Persia, ficando 
a Russia co'm as proviricias septentrioriaes e a Inglalerra 
com as iiiericlio~iaes. 

Aclivanerile a Rusçia ia trataritlo tle adquirir uma influen- 
cia prepoiitlerante sobre o governo tle Teheran. Os empres- 
tiinos feitos, por seu irtlermerlio, pelo banco russo de 
Tetit:ran a Alozaffer-ed-dine, por occasião da sua subida ao 



throno, em 1901 e em 1902, garantiam-lhe o monopolio 
financeiro na Persia septentrional e em Teheran um general 
russo commandava uma brigada indigena instruida a euro- 
peia, que conslituia a guarda de confiança (10 shah. 'Final- 
mente o tratado de 1907 keiu pôr termo a rivalidade 
rtnglo-russa. Já conhecemos as suas clausulas, que con- 
cedem a Russia unia laiga zona de influencia economica nas 
ricas provincias septeiitrionaes rla Persia. A Russia, graças 
aos empieslimos, feilos pelos bancos russos e gararitidos por 
varios monopolios e privilegias, linha adquirido uma verda- 
deira tutela economica sobro a l'eisia, tendo-lhe imposto a 
promulgação riuma tarifa aduaneira favoravel ao seu com- 
mercio e tendo-se reservado a conslrucgão de todas as linhas 
ferreas. Assim a Russia, c3,ja preporitlerancia na Persia era 
muito siiperior a (Ia Iriglaleiia, fez iiin apreciavel sacrificio 
em 1907, renunciando a exercer qualquer accão politica 
em Teheran, admiltindo a Inglaterl a a egualdade commer- 
cial e financeira, limitarido a sua expansão economica ao 
norte da Persia e renunciando a todas as suas pretensões 
sobre o golpho Persico. Maz as vantagens obtidas com 
relacão a outras coloriias compensam dcvitliiiiicnle as lirili- 
tações impostas a acção ru.:sa na Persia. i i s  qiiaes dc resto 
se fundam numajusta analyse tlaz ièaliclatleh. Dc facto, como 
já notámos, a esptiera de influencia economica russa na 
Persia abrange os lerritorios iialuralmente dependentes da 
Russia, a qual estão ligado? por rnelhores estradas e por 
cujo porto de Batoum se hziarn ja quasi todas as suas 
exportações. 

A zona neutra, creada pela convenção de 1907, permittiu 
tambem á Russia realizar o seu ideal, alcançando uma 
sahida para os seus productos pelo golplio Persico; a 
Persia ja lhe concedeu ate a respectiva linha ferrea. Em- 
fim a conven~ão de 1907 veiu liberlar a Russia das ameaças 
e dos cuidados, que lhe trazia a tensão permanente das 



suas relações com a Inglaterra na Asia Central. Por isso 
já os dois Estados prestaram, ao coricluirem tal convenção, 
urn grande serviço ao muiitlo inteiro, que mais claramente 
resalla aintla de outros elfeilos da convenção, como vamos 
\ ( , r .  Com efl'eilo, a I'ersia, que recentemenle se tornara 
quasi inacessivel, foi iioutros tempos o logar obrigatorio 
tle passagerri entre a Europa e as Indias e o ponto de 
parlitla dos caminhos. que, pelo Euphrates e a Syria, levam 
ao Rgyl'ln e ,  ~ " I i i  Asia hlerior oii pela Transcaucasia, condu- 
zrrn a Eiiropa. Nehlas contlições a Persia, em face da nio- 
clei,iia revoluyâo eiri inateria de communicações, não podia 
rbricbei~rar-se clefiiiitiv,iinenle no seu isolamento; embora 
iiSo loi iie a ser a cylraila de vaslas migrações, como o foi 
aiiligainenle, lciri que se ligar á rede geral das communi- 
cafões muntliaes. A construcção de liilhas ferreas russas 
e iiiglezas, albm tle favorecer o coinmerçio dos respe- 
ctivos paizes, loriiai~ão a Persia o logar natural de transito 
para 11s coiniriunicayòtls entre a Asia e a Europa, visto que 
clla seia alravessatla pelo caminho mais curto entre estas. 
I'dra lerriiinar, lembraremus aintla que a projectada linha 
tclri.ca riiLisa parte clc Erivan e, atravessando Djoulfa e 
S(tliiraz, vem sahir a Uoucliire ou a Bender Abbas, ligando 
puiq o Cauctciso com o Oceano Iridico. 

A B ~ N I S ' ~ A N .  - Por inuilo tempo o Afgaoietan liesitou 
eii1i.c LL alliaiiça russa e a allia~iça ingleza. Ern 1838 a 
ern1)aiiatl;i iiigleza tle Burnes eslreitou os laços de amizade 
da llussia e clo Afganistan, inas a embaixada de Vitkevich 
a (:alioul rio aririo irnrnetliato veiu convencer os russos, pelo 
seu iiisiicc.esso, que si) podiam exercer influencia no Afga- 
~iislaii, qua~iclo fossern senhores dos lerritorios contiguos 
as fiv)iileiras (leste. h iriissão Vitkevitcli foi seguida duma 
guerra aiiglo-afgan e o paiz, com o consentimento da 
Hussia, recaliiu sob a influencia ingleza. Uma carta de . 



Gortchakof em 1859 afirmou que o Afganistarn estava fbra 
da espliera, dentro da qual a Russia poderia vir a exercer 
a sua influencia. 

Em 1872, como sabemos, foi concluido um tratado anglo- 
russo, delimitando os teri itorios (ta Russia e do'Afganislan, 
que ja então erarn conliguos. Negociarido estc tralado com 
a Inglalerra, a Hussia clararrierile reconhecia a preponde- 
raricia da sua rival no Afganiblan e para com ella se obri- 
gava a não ultrapassar a i'roiileira traçada. O lralado clava 
aos russos a região ao iiorte duma linha de Sarakhs a 
Kodja-Sal6 sobre o Osus, siibindo o Amour-Daria alé ao 
coiiíluerile do Koktclia, deixaritlo ao Afgdnislan o Badakchan 
e o Wakari. O elTeilo diploinatico desle lralado foi ainda 
confirmado crii 1874 pelo chaiiceller da Russia, que decla- 
rou a lord Loftus que o Afganistaii Gcava fbra tla espliera 
de iiifluencia russa. .\Ias em 2875 as negociações de Lord 
Norllibrooh c dc lortl Lytton provocaram um novo eslreila- 
rnerilo das i,ela~òes do emir com o governo russo, seguido 
por sua vez tla guerra anglo-afgari de 1878. Talvez poi- 
causa da  victoria ingleza, em 1882, o embaixador russo 
renovou, jurilo ile Lorcl C;rati\.ille, a i~iiliga aíiirinação de 
Gortchakof. 

hlas em i883 o.: af'garis, lraiispondo o Amou-Daria, occu- 
param o Wakliari, o Chougnari e o Hochan, islo 6, o pla- 
nallo do Parriir, região pouco povoada e de fraco valor 
economico, mas de enorme irriportancia estrategica, pois 
os seuhores do Pamir tlomiiiaiii lodos os ilesfiladeiros, que 
vão dar á India, ao I\fgaiiisla~i, ao Turkestan, a Cliina e á 
Siberia. No mesmo ariiio cle Ciers havia cleclaratlo que o 
governo russo tomara as medidas necessarias para evitar 
todas as relações corn o Afgariislaii, que considerava como 
incluido na espliera de influencia ingleza. Mas, não que- 
rendo perder o dominio do Pamir, os russos responderam 
energicamente a aggressâo dos afgans, que foram balidos 



em 1885 pelo general Koinaroff. Mais i10 que nunca pareceu 
então irievilavel a guerra entre a Russia e a Iriglaterra, 
mas uni accordo diplomatico celebrado no mesmo anno 
logrou evilar o conflicto. Todavia o general Komaroff havia 
occupado o territorio contestatlo e a Iriglaterra, rnobilisantlo 
o seu exerci10 e a sua esquadra, reclamou junto do governo 
de S. Pelersburgo, fundada numa clausuia dum tralado, 
que a obrigava a auxiliar o Afganislaii rio caso de aggressão 
não provocada, e concentrou ao mesmo lernpo tropas ria 
fronteira afgaii. As negociaçòes eiilão iniciadas levaram á 
conclusão do tratatlo tle S. Petersbiirgo de 1887, que, 
delimitando as froiileiras russodgans, concedia a Russia 
a maior parte ilo lerritorio coriteslado, rnas ao rnesmo 
tempo afrirrnava novarnenle a supi-einacia da Inglalerra 
sobre o Afganistan. 

Mais tarde levantaram-se novas questóes de fronteiras 
entre a Hussia e o Afgariislari e a Iriglaleri~a insistiu jurilo 
da primeira para que aba~itloriasse o Waklian, isto é, o 
pequerio Parnir. Querendo mostrar que não tirilia nenhum 
irituilo de atacar a India, a Russia accedeu ao pedido inglez, 
renunciando assim a posse dos desfiladeiros, que, atraves- 
sando o Hindou-Kouch, vão (lar a bacia do Iridus. Por um 
tratado dr: 1895 a Kussia ficou serihora do Chougnan e do 
Ruclian, mas deixou ao Afganistan o Wakhan com a clau- 
sula de que seria rieulralisado, itão se podenrlo nelle cons- 
truir fortalezas, riem mariler guarnisões. Assiin a Russia 
ficou seriliora tlo Grantle l'arnir e o Afganislan do I'erlueno 
Pamir. Portanto, modernainente, a influencia da Inglaterra 
tornou-se prepontlerante no Afganistan e a Russia havia-a 
reconliecido officialmenle. O tratado de i907 envolveu 
mais uma vez esse reconhecimento, mas limitou a acção 
da Inglalerra no Afganistan, disponrlo designadamente que 
ella 1120 levaria esse Estado a tomar qualquer medida hostil 
contra a Russia, que este paiz e a Inglaterra gozariam no 
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Afganistan d e  egualtlade commercial e aiitorizando exce- 
pcionalmeiile a s  relações (lireclas entre a Russia e o Afga- 
nistan para a decisão d e  queslões locaes. 

TIIIBET. -Desde o reinado d e  Cathariria II a Hussia pro- 
curou enlabolar relações commerciaes coin o Tliibel e 
alcariyar a amizade dos seus regenles, ao mesmo tempo 
chtbfes espiiiliiaei tie inuilos siibdilos russos boudhistas. A 
opposição da China impediu o esta1)elecimenlo de  relações 
commei~ciaes rii1i.e a Riissia e o Thibel, que a imperatriz 
desejava, rnas cyta roii-eguiu alcaiifar a amizade tlo Grão- 
Lama da Moiigolia. (ii.aças as sii:is boas relações com elle, 
o governo i.u.iso poii(le coiifiai nos seus subditos boudhistas, 
cada vez rriai.; iiiiinerosoq, c] l i th ch.palliarain por totla a Asia 
e tlesigiiddameiile rio Tliibet a i'iiiiia tlo porler e (Ia geiie- 
rosidade da  Russia. Eiitie os exploratlores do T1iil)et con- 
tam-se tambem alguris  russo^. 1)e 187 1 a 1885 o general 
Prjévalsky esbutlou a 1opogi.apliia da região do Koukouiior 
e da parte oriental do Tliiliel Seplenlriorial e de 1889 a 
1890 a espedifão russa, chamatla especliçáo scientilica do 
Tliibet, tlirigida pelo general I>ievtzof e pelo geologo Bogda- 
novitch, percorreu a extremiilatltb riorte do planalto thibe- 
lano e estudou lodo o Koueri loiin orciderital. 

Em 1894 urn I~oudliisla russo serviu de  inlermediario 
para o eçlal~elecimeiito de relaâões riitre o seu governo e 
o lhil,etaiio; foi elle iim lariia d'ilslrakari, que  esteve urn 
anrio em Lliassa e teve tlepois iiiiia enlrevista com o chefe 
dos lamas bouriales na >il)eria, o qual iinrnediatamenle 
se  dirigiu a S. Petersburgo. Em 1897 dois membros da 
expedição russa, que operava no l'urhestari Oriental, foram 
enviados a Lliassa com uma escolla co~nmaridada por Koz- 
loff e o clieí'e dos lamas bouriates mandou tambem a 
Lliassa um agente, Djorgieff, que conseguiu ser  investido 
dum cargo importante junlo do dalai-lama e ganhar a sua 



confiaii~a. Esse mesmo IIjorgieíT foi enviado em 1900 e m  
embaixada ao czar tla Russia, regressando depois nova- 
rnerile a Lliassa. 

Aintlu ein 1902 foi a S. Petersburgo uma nora  embaixada 
tliibela~ia, ao mesrno tempo que Djorgieff, provido em 
novos e eleratlos cargos, altraliia varios russos para o 
Thibet, o que levara as imprensas chineza e ingleza do 
Oriente a aiiiiiiciareni a coriclusáo proxima dum tratado 
secrcto, qiie poria o Tliibct iia ilcpcntlencia da  Hushia. Foi 
eiitão que, como sabemos, os inglezes iiitervierarii violen- 
tamente iio Tliil)et ; a Ru.;sia protestou coiitra o alaque tlos 
inglezes, Irias, absoiavida na lucla com o Japão, não goiitle 
torn'ir effeectivos os ueus prolcstos. Deste motlo a Inglaterra 
fitinou a w a  irifliiencia sol)re o Thibet e excluiu do seu 
comrnercio lotlus os derriais estados. Mas, pela corivenção 
anglo-riissa de 1907, como já rimos. estas vanlagens 
obtidas pela Inglaterra foram em grande parte anriularlas 
e o 'l1hibet ficou rieutralizado, sujeito a uma infiue~icia 
rriuilo restrictu e egual (Ia Russia e da  Inglaterra. 

CII INA.  - Ao findar a guerra russo-japoneza e m  1895, 
esperava-se que o Japao ficasse scnlior da  peninsula de  
1,iao-toiirig, mas a Iiussia proteslou veliernerilemente contra 
essa annexação e ,  arneaçantlo roinper a s  hostilidades e 
apoiada pela Frati~,a e pela Allemanha, conseguiu impor a 
sua vontade ao vencedor. Com effeito, a Russia, para 
concluir o seu transiberiano, carecia d e  construir uma 
lintia ferrea atravez da  Mandchouria, indo d e  Onon a Ni- 
kolsk, o que tlifiicilmente seria realizavel numa região 
sujeita a influeiicia japoneza. Assim em 1896 a concessão 
dessa lirilia foi dada a uma sociedade, consliluida pelo 
Banco Russo-Ctiinez, em consequencia duma convenção 
celebrada entre a Russia e a China. Essa sociedade ano- 
nyma eslava d e  facto nas mãos do governo russo; os seus 



accionistas só potliam ser russos ou chingxes, o goverrio 
russo fiscalizava a emissão d e  obrigações e garantia o 
pagamenlo (10s seus juros e tla sua amorlização, a tlirecção 
era  formada por russos e chinezes, eleitos pela asseinbleia 
geral e iiin nomeado pelo governo cliiriez, e fuiiccioriava 
em Pekirn e ern S. Petersburgo, o governo russo iiilervinha 
na noii~eação dos principaes furicrionarios (Ia comparihia 
e dirigia superiormenle a coiislrucção e a exploragão tla 
linha, einlirii a riiaioria (Ias ilc'çòes ficou perleiiceritlo ao 
goverlio russo. 

Oeste modo é claro que sO apparenlemeiile os chiriezes 
tinham participação na gei.eiitaia tlesta cmpreza ferro-viaria. 
A cnrislrucção clesla linha era  rriuito tlifficullada pelos obs- 
laculos ilo terreiio accitlenlatlo, pela abundancia de  valles 
pantanosos e pela falla de riiào tl'obra. Os lraballios, que 
s e  projectava lermiiiar em 1903, só foram iniciiidos em 
1898 e lerriiinados erri 1904. 

A construcfão tlo caniiiilio tle feri-o tla Maiidcliuria não 
visava s0 a alcaiiçai. mais direclanierite o porlo tle Wladi- 
vostock; ao crnprehentle-Ia a Russia projectava j á  adquirir 
para lerminus do trarisil~eriano iim porto mais ao sul. 
Assim, eiri 1898, a China cetleii 1)or arrerirlamerito, tluranle 
25 aiiiios, 'a Russia Porlo-!\i.lliiir t b  l'alieiiwari, crn pleno 
Mar Arriarello. Imrnt:dialarnenlc e coiii graritle rapidez a 
Russia conslruiu uma l i~iha ferrea de  Kliarbiri a Porto- 
Arlliur. Estas obras, reali~aclas pela Hussia em lerritorio 
chiiiez, traziam-llie graricles encargos fiiiaiireiros, que eram, 
porém, compensados d e  sobejo pelas suas varitageiis poli- 
ticas e econorriicas. A grande linha ferrea do Oiiral ixti Alar 
Amarello viritia, com ell'eilo, revolucionar as coinmunica- 
ç õ ~ s  mundiaes; o Extreino-Oriente ficava a uma (luzia de  
dias tle Paris ou Loridi-es e a viagem poderia mesmo 
reduzir-se a seis ou sele dias, logo que a consolidação da  
linha permiltisse a organização d e  comboios tão rapidos 



como os grandes expressos europeus. Nestas condições 6 
eviileiltc que o Trans-siberiario seria o meio preferido para 
o transporte en1i.e a Europa e o Oi,ierite dos passageiros 
o (Ias rriei~cadorias (i(: alto preço, devendo atlingir o seu 
trafico iiiri t lescri\~olvii~ieiil~ extri~ot.(linai.io. 

Ern i899 os eslal~elccimeritos cctlitios a Russia pela China 
foram organiza(1os sob o nome d e  provincia de  Kouang- 
toung. Em 1900 e 1901, i1 revolla rlos boxers e a invasão 
da Sibei.ia nieritliorial por I~aiitlos cliiriezes veiu perlurbar 
a corislruc~ão d a s  liiihas ferrear;, mas em ,co~npensação 
deii azo a (pie a Iiussia i i i l e r v i ~ ~ s e  militarmente e accen- 
luasse o seu tloniiiiio sobre a I\laritlcliuria e a região visi- 
riha. .Ia se t1isi:iilia mesmo enláo sc esses lerritorios, e m  
roiiseqiieiiCia tias inetlii1a.s loinatlas pelo governo russo, 
linliain sido por elle aiiriesailos ou se  apenas estavam 
siijeitas a urn çonclonzi7iiun~ russo-cliinez, em que todavia, 
lia opinião gcral, a auloi.idatle elfecliva e ra  exclusivamente 
exercida pela I\ussia. I'oi.bm, os d(:sastres da  guerra russo- 
japoneza vieram pôr teimo a est,a situação. Pelo tratado 
rle Port,sirioutli de 1905 a Hiissia 'cedeu ao Japão os seus 
rlireitos sobre Poi.10-Artliui., Talienwan e os lerritorios 
adjacerites e o catninlio tlc ferro tlc Chan-Chun a Porto- 
Arthur e obrigou-se a evacxar a .ilaiiclcliui~ia, que ficou 
sendo adiniriistratla unicarneiitt: pela China. Assim findou, 
talvez para sempre, a expansão russa no Extremo-Oriente, 
que tão propicia se  anriunciava. 

ILHA SAKAALINE. - A ilha Sakhaiine foi occupada pelos 
russos erri 1875. Em 1905, pelo lralatlo de Porlsmoulh, 
foi cedida ao Japão rnelatle desta illia. 

A ilha de  Sakhaline foi ~ii.iricipaliriente aproveitada 
pelos russos como colonia peiial, iiias constilue lambem 
iim centro importante para o exercicio da intlustria da  
pesca. 



ALASKA. --O territorio do Alaska foi visitado por Cook 
e m  1788, mas jê antes disso os russos d a  Siberia e do 
Kamtschatka lá linham ido caçar. As narrativas d e  Cook 
vieram confirmar a s  anleriores informações acerca da  
riqueza das pelles, que s e  podiam obter nessa região, o 
que  levou Paulo VILI em 1799 a conatiluir unia Companhia, 
que foi aulorizada a occupar em nome da  Russia todos os  
territorios rczcllizls da America ao norte e ao sul do 5 5 O  
parallelo norte. 

A Companhia, cuja carla foi rciiovatla em 1839, estendeu 
as  suas operaç0es alé a Calii'oiriia e a Cliina e prosperou 
brilhanlemeriie, tlistrihuindo laiiios divideridos. O seu prin- 
cipal estabelecimento era o de Novo Archangel e além 
tlelle possuia ainda varias feilorias, cujas transacções, con- 
sislindo uiiicainenle na venda de pelles preciosas, altingiam 
annualmcnte cifras elevadas. A Companliia subsistiu alé que 
em 1867 o leri.ilorio d'Alaska foi venditlo pela Russia aos 
ISslatlos-Uriitlos por 60 milh0es de francos. Termiiiou então 
a uriica tentativa de  colonização russa fora da  Asia. 

Critica da colonização russa. - A ernigra$cio. - A colo- 
nização russa foi potlerosamentc auxiliatla pela lendencia 
dos russos \)<ri i1 ciriiqiarcrn, Leritlencia lão forle eiitre elles 
como enlre cli)glo-saxÕes. O russo 6 levatlo a isso pela 
herctlilarietlade, pois jd os seus anlopacsatlos foram pas- 
saritlo tle sleppe em sleppe, como os seus desccridenles 
iiivatliraiii a Siberia, transpozerarn o Cauc-,iw (I dc:ccrani 
o rio .Irnour alts ao Pacifico. A sua  sol)^ ieddtlc, ,i sua i esis- 
lericia a totlos os climas e a sua coragem perrnitlein-lhes 
thrnprelienderem grandes viagens sern o menor conforto, 
quasi sein armas nem bagagens; mesmo para alem das 
Iroiileiras d o  seu vasto iinperio, no meio de  populasfies 
escrangeiras se eiicontram vulgarinente coloriias russas. 

Esla propensão nacional para a eniigraçáo foi ainda 



accrescida por causas d e  ortlen~ inlei'na: o descontenta- 
mento ou a cul)isa inil)elli;iiii f;icilmerite os cossacos a 
desloc.aierri para longe as siia.: stunitzns, os herelicos 
fiigiarii rcc'ciosos (Ia i~itolc.i~;iiicia (Ia oi'totloxia e miiitos 
scrvos tivorani que al~aii!loriai o /)rir,  c:ii,ja superabundancia 
clc popula~ão lornava as leiras irisiifficieiiles para o sustento 
tle totlos os scua rnernljros. Uina vez erriigracios, os russos, 
como já tliss8rnos, facilinenlt: se  atiapta\?;im a um novo 
meio pouco civilizatlo o i sii;i riide população. 

O?ymizc i$&)  c c r t l ~ / / Z r i i s t ~ ~ c / t i ~ .  - A atlmiriielração russa 
eriloi.pct:eu scinprc: o li\ric ilt:st~iivolvirnr:rito das iriicialivas 
iiiclivitliiacs (: favoreceii a (lesiiiiiào eiili'e as populaçòes 
siijeilas. Mas a sua exaggeiacla cenii'alização foi alleriuatla 
iios seus rnales pela sua iricoiilesla~~el Iial~iliilatle c persis- 
tencia no delincairiciito tlo ~)Iaiio tlc espairsão iiacioiial e 
na sua execufiio pi.iilica. 

Conclus[Zo. - '4 coloiiizacão russa tliíTt?i:i.e Larilo de todas 
as tlernais que se  teiri cliegiitlo a por  eyi duvida s e  ella é 
vertladeiiarneiite uina coloiiizasáo. I{m vcz d e  occupar 
lerras lorigiriqrias, ;coiri uin clima e pi'oducçòcs muilo 
diRererites tlos da rnetiopole e rnuilas vczes inhabilaveis 
para os cidadãos europeus, a I\ussia adquiriu territorios, 
que são \lei'tlarleii.arnenle os seiis ~~roloiigairienlos, que 
ficam coiitiguos a melropole e em (1i i (*  se eeiicoiitibarn, coino 
nesla, as inesrrias sleppcs, as rilesiiias Iloreslas e os mesmos 
climas extremos. I)t!slr, inoclo a c:oloriização russa leve 
sempre ilrnu l'cicâu peculiai.: nurica o scii rsei.cilo itivasor 
s e  separou (li1 sua base tlc: ope ra fõ t?~  c iiiirica os seus 
crnigrantes Lizerain irlitis do que, tleslocai' a sua rrioi'atlia, 
sern a sensacão de abai~donai'ciii a pairia. Os i.ussos colorii- 
zarain em 1cri.a e a sua coloiiizacáo asseiiiellia-se á dos 
romanos e conli.apiie-se tlirt:ctairic:iilc {L t:oloiiizii~ào iiigleza, 
toda maritirna. Coino os iornaiios os i.ussos usararn da  
colonizag,ão militar, acorripalihada da  ernigraçào civil e a 



docilitlade, sobriedade e valor dos seus soldados muilo 
deveram os russos; o soldado riisso tanto combate, como 
trabalha em estradas ou em construcsões, como operario, 
corno pedreiro ou como agricultor. 

A colonização por prolongamento, como tlix l,eroy-Reaii- 
lieu, de que sO os russos puderam usar, foi eliicacissima; 
na sua  realização os russos mostraram qualidades de  
energia, de v o n l ~ d e ,  tle persistencia e tle actividade, que 
podem servir d e  motlelo a muitos povos. A esse caracter 
especial deve lambem o imperio colonial russo a sua  solidez, 
pois que os czares teem a força militar sufiiciente para o 
maiilerem sujeito e n5o receiam nelle nenhurna concor- 
rencia europeia; atlaptantlo a sua acção ks condiçóes 
proprias de cada meio, os russos tlirigiram com firmeza a 
sua expansão, realizaram uma obra ulil aos tlominados e 
aos dominatloi.es e conseguiram fizer com que nas suas 
colonias, menos tlo que ern quaesquer outras, s e  ohservern 
germens ou desejos d e  emancipasão. 

Na coloni~ação russa coube a funcsão primacial ao Estado, 
que abriu mililarmente o caminlio aos emigrantes, que os 
attrahiu e Ihes concedeu ierras e que realizou obras 
materiaes importantissimas. A Russia, alem das ja referidas 
qualitlades, mostrou sobretudo na sua expansão colonial 
uma rara e admiravel persisiencia. Mas a acgão colonial 
riissa, r io t a~e l  especialmente pela siia persislericia e pela 
abundaricia de  emigrantes, não foi isenta tle tlefcitos. Não 
foi ella muito rica em graritles capacidatles dirigentes; 
escassaram-llie os capitaes, que pro(luz ern pcquelio grau, 
pela organizasão rutlirnentar da  sua proprietiacle collecliva, 
pela ausencia tle classe media e pela falta de riiltura e 
pelo espirito rotineiro da  siia popirlaçáo, que lin.ila as suas 
ambiçòes á consecusão dum acanliado l ~ m - e s t a r .  O governo 
russo, dominatlo pela lraclicção, lein sido sempre contrario 
a acção dos individuos ou das companliias particulares e 



so pela acção das  capacidades excepcionaes pode progredir 
rapidamente uma sociedade nova num paiz tambem novo. 
Na Europa o governo russo é proprietario da  maior parte 
(Ias emprezas ferro-viarias, tem amplos direitos sobre a s  
minas e das suas encommendas depende a industria metal- 
lurgica, o que gera uma situação economica interna pouco 
favoravel a colonização. 

Ainda que mais tolerante na -4sia dn que na Europa, 
designadamente em maleria religiosa, a Ilussia dificulta 
excessivamente a concessão d e  liberdades aos seus colonos. 
Apesar tle ser láo solido o seu dorninio colonial, a Russia 
assemellia-se pelo seu exclusivismo a velha Hespanha 
colonial e não emprega meios nenhuns para attraliir para 
a i  suas roloriias os estraiigeiros, que tão uteis Iiies pode- 
riam ser. 

Todos estes defeitos, que ja são grantlemente compen- 
sados pelas notaveis qualidades anterioiirierile apontadas, 
podem, porem, attenuar-se iio futuro; assim, por exemplo, 
6 natural que aunierite gradualmente a producção dos 
vapitaes russos. Leroy-Bcaulieu pi.oplielisa todavia que no 
Iiiluro a coloriizaçáo russa salientar-se-lia mais pela solida 
etT'eclivayão da posse do solo do que pelo rapido progredir 
da  riqueza, gerando uina sociedade densa, de  mediocre 
abastança e uin pouco seineltiaiite á sociecladt: dos fraiicezes 
no Caiiada. A sociedade asialica reprocluzirá a sociedade 
europeia iio seu espirito e lios seus costumes, comquanto 
menos influenciada do que esta por elementos estrangeiros 
e merios aristocratica, compondo-se apenas da  classe popular 
e duma pequena classe rnedia de home~is  teclinicos com- 
petentes. Será e m  todo o cdso, segundo o mesmo autor, 
uina colonização muito fecunda, poderosa. brilhante e 
opulenta, tlevitla em parte ao acaw fa\uiuavel das condisòes 
iiaturaes, mas resultante principalmente clas qualidades da  
populagão russa e da  liabilidade dos seus governos. Náo 6 
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facil p rever  qual se ja  o futuro d a  colonização russa :  6 
natural  que não desappareça  a tendericia para  a expansão 
colonial, m a s  o t ratado d e  ~ o r t s m o u t h ,  quanto a o  Extremo- 
Oriente, e o tratado d e  1907 ibom a Inglaterra, quanto á 
Asia Central, to rnam dificil a annexação de novos territorios, 
a que mui tas  razões d e  politica internacional se oppoem 
egualmente,  quan to  á Asia hlenor ( 1 ) .  

(i) Leroy-Beaulieu: ob. cit., vol. 11, pag. 523; Morris: ob. cit., 
vol. 11, pag. 290; Siger: ob. cit., pag. 37; Pety de Thozke: ob. cit., 
pag. 403; Dubois: ob. cil., pag. 147; Fallot: 06. cit., pag. 483; Vibert : 
ob. cit., vol. 11, pag. 299; Lamba-Doria: ob. cit.,  pag. 52;  Hoiiirc: La 
rivalite' unglo-russe, etc. cit. ; Rouire : Lrs ccnglais et l'd fganistun 
cit. passim; Rouire: Ln fin d'une tioalile etc. çit.; Sr. Ur. hIarrioco: 
ob; cit., pag. i37; #r: Art. eit., pussim. 
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