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A SEBENTA constituiu sempre, nos nossos meios 
universitarios, u m  precioso auxiliar de estu- 
do. A falta de trabalhos originais ou de sim- 

ples t r a d u ~ 8 e ~  e m  portugu&s dos manuais ou trata- 
dos que abundam la fora, os nossos estudantes apro- 
veitam desde ha muito os apontamentos fornecidos 
por colegas, que, interessando-se especialmente por 
determinado curso ou cadeira, resolvem dedicar-lhe 
mais cuidada a t e n ~ d o .  

Grande distancia separa, porem, a velha sebenta 
-simples amontoado de apontamentos litografados, 
cheios de lacunas e de 6rros, que enegreciam nus 
mdos de sucessivas gera~Bes de academicos - da de 
hoje, impressa com cuidado e revista escrupulosa- 
mente, que apenas por t rad i~do  conserva o nome. 

Hoje, a sebenta represents urn imprescindivel ele- 
mento de estudo e de trabalho, ndo apenas devido ao 
facto de continuar a ser escassa a produ~do da nossa 
literatura cientifica, mas sobretudo pela protec~do 
oficiosa que os mestres lhe dispensam. 

Efectivamente, reconhecendo, por certo, que ndo 
cube aos estudantes - que pagam com pontualidade 
as suas propinas - a responsabilidade da precciria si- 
tuacdo material que ocupam dentro da vida univer- 
sitdria, e que ndo lhes permite dedicarem-se a doce, 
mas laboriosa tarefa de criar, os professores deixa- 
ram, de ha muito, de repudiar o uso da sebenta, que 
passaram a encarar ate com simpatia e carinho. 

Assim, se bem que ndo seja ainda u m  tratado com- 
pleto, d ja contudo, uma obra seria, metodixada, com 
certo cardcter definitivo, que se torna nd0 so indis- 



pensavel ao estudante, mas  at& bastante Qtil aqueles 
que, encontrando-se formados, ndo dispensam conhe- 
cer as opiniSes dos mestres acdrca de determinado 
ponto de doutrina. 

0 trabalho que agora apresentamos t em ,  para 08 
colegas, que seguiram o curso do sr. Professor Doutor 
Marcelo Caetano, o valor de ser a reproduqdo fie1 da; 
liqdes que ouviram ; e, para todos os que se dedicam 
ao estudo das nossas colonias, o interesse cle consti- 
tuir uma  vista panorhmica s6bre a nossa obra colo- 
nizadora, e m  que, como ndo podia deixar de ser, we- 
domina o aspect0 ?uridico. 

E se, por u m  lado, reconhecemos que seria para 
todos muito mais util a publicaqdo d u m  trabalho de- 
finitivo pelo prbprio Mestre, ncZo podemos, por ovtro, 
esconder a nossa s a t i s f a ~ d o  por nos ter sido propor- 
cionado o agradcivel ensejo de coligir e dar a es- 
tampa,  com a maior fidelidade possfvel, dste interes- 
santissimo estudo, que marcard por certo uma  nova 
fcise nos destinos do curso de Administra~Bo Colonial 
;la nossa Faculdade de Direito, i n f e l kmen te  t a m  des- 
cuidado, apesar da alta importdncia que ningziem ou- 
surd negar-lhe. 

Lisboa, Abril de 1934. 

MARIO NEVES. 
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l NTRODUCAO 

§ 1 ." Principios gerais 

Para penetrar com facilidade no estudo do direito p6blico colonial 
C indispensLve1 conhecer antecipadamente a natureza do fen6meno 
colonizador. A realizaqZo dCste estudo preliminar nio oferece, po- 
rCm, qualquer dificuldade intransponivel. Para o levar a efeito basta 
proceder a um simples exame da evoluqgo da humanidade. 

Uma breve contemplaqZo do Mundo revelar-nos4 a desigualdade 
que caracterisou a evoluqio dos diversos povos. Enquanto uns progri- 
drm, criando sempre novas necessidades e, consequentemente, novos 
nicios para lhes dar satisfaqio, isto 6, melhoram as suas pr6prias 
condiq6es de vida, outros estacionam, quere dizer, n io  criam novos 
meios de satisfazer necessidades porque tambCm o nhmero destas 
nlo aumentou. 0 s  povos selvagens mais parecem povos que degene- 
raram, do que, prbpriamente, que tivessem estacionado. Se obser- 
varmos atentamente as condiqdes em que vivem Csses povos encon- 
traremos restos duma antiga civilizasZo de todo perdida. Vivem urna 
vida rudimentar e nZo possuem o mais leve sintoma de espirito 
criador. 

0 s  povos de civilizaqio progressiva sentem cada vez mais a neces- 
sidade de possuir um territ6rio mais vasto, de adquirir um campo 
de acqio mais largo. Conduzidos pelas necessidades criadas pela sua 
civilizaqgo progressiva, que C devoradora de espaso, procuram terri- 
t6rios de menor civilizaqZo, onde os selvagens levam uma vida quasi 
paradisiaca, e transportam para la os processos t6cnicos aperfeiqoa- 
dos da sua civiliza~Zo. 

E, justamente, nesta id& da deslocaqgo de povos civilizados para 
territ6rios por explorar e por civilisar que encontramos a esssncia da 
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Ha queln jlilgue indispens5vel afirmar-se, na coloniza@o a idCa 
da existencia duma naqgo, como agentc colonizador. A verdade b 
que se confunde o conceit0 de colonizaqiio com o de colbnia. N5o h;i 
col6nia sem metr6pole, mas concrbe-se que haia colonizaqPo sen1 
Estado colonizador. ( I )  

Ha tamb&m quem prescinda, na noqZo de coloniza~io, da idea 
de superioridade de civJizaS50 do povo colonizador, o que n5o pa- 
rece ser razo8vel. ~ u a n d o  um povo que ocupa o territ6rio de outro 
C de civilizaq5o inferior ou 6 asimilado pelo indigena ou o aniquila 
e destroi. 0 s  espanhois, por esemplo, rXncontraram no Pt.ru resto.: 
de antigas civilizaqik, que todavia nHo cram de molde a ofuscar a 
pr6pria Espanha do Cid. 0 s  portugueses foram tambCm encontrar 
na India uma civilizaqZo milenaria, mas que, apesar de gloriosas 
tradi~iies, nPo alcangava o estado de progress0 cientifico e moral 
quc. tornou possivel a rpopeia dos descobrimentos e conquistas. 

-4s caractensticas fundamentais da defini~go de fen6r1ivno c:olo- 
.nizudor d o  pois - a )  o estabelecimento de numerosos clc.rlcc,nto. 
civilisados num pais de civilizag20 inferior, e b)  a coordenagiio do$ 
esforgos dksses elementos no sentido de aproveitar as condig6es na- 
turais dCsse pais e de tpelhorar as condig6es materiais e morais dos 
individuos ngle fixadosj por meio dos processes ttcnicos da civili- 
zaqiio dos colonizadores. 

2 - Funqio social de colonizaq20 

Visto assim o fenomeno colonizador importa considerar a funs50 
social da coloniza$io. Ora se se considerar essencial, para q u c  surja 
o fen6meno colonizador, a existencia duma coordenaqio de csfor~os 
no sentido tle aproveitar os recursos naturais e de beneficiar material 
e moralme~itc. os povos indigenas, afirma-se implicitamente a fun550 
social da co1onizac;Zo. 

Nbs, os portugueses, tivemos scmpre em vista essa funq%o, du- 
rante a nossa acc;Zo colonizadora. Quando outr6ra nos lanqrimos nas 
conquistas fizemo-lo obedecendo ao espirito cvangelizador. Dilatar 
:L fd era uma formula de carlictcr puramente social; converter os 
inficis C I - ~  um prop6sito altruista. As primeiras conquistas fizcbmo-las 

(1) 0 Cmgo Belga e um exemplo frisante desta especie de coloni- 
z a ~ i o .  A pr:ncipio foi colonizado por uma Asqocia~Lo Intemacional a que 
presidla o soberano belga Leopoldo I, sem que, contudo, a Belgica tivesse 
qualquer interven~fio na acqfio colonizadora daquela colonia. A na@o 
belga s6 passou a constituir a Metropole do Estado Independente do 
Congo quando o rei Leopoldo I lho deixou em testamento, se assim se 
code dizer. 
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coma cruzados e em nome do Pontifice. Como todos os outros povos, 
procur;imos extrair proveitos dos descobrimentos e conquistas que, 
embora como agentes da cristandade, eramos nhs quc faziamos. 

Houve na coloniza$io portuguesa excessos que nHo podemos 
negar. Mas nZo deixa de ser curioso observar qnr ainda hoje ha na- 
qi5es que utilizam proccssos identicos, sem quc, contuclo, produzam 
os mesmos beneficios que n6s proporcionimos. 0 s  historiadores que, 
nos seus gabinetes, fazem a hist6ria da colonizaqZo niio pensam que 
essas violencias dos portugueses nHo I-cpres~ntam :I c~xecuqiio dum 
plano dc gov&rno e eram justificadas pelo facto de os homens que 
as praticavam, ao chegar a longinquas paragens, ap6s terem passado 
as mais cxtraordinlirias dificuldades, se consideravam vertladeiros 
ressuscitados. Tendo a vida ameaqada com um regress0 tormentoso, 
6sses homens procuravam muito explicivelmente alcanqar a maior 
soma possivel de proveitos materiais. 

Praticrimos, algilmas vezes, crueldades, mas unl povo que fez 
o Brasil, fundindo-se com as raqas indigenas, sem as tlrstruir, (xo 
contririo do que aconteceu com os espanhois na restante America tlo 
Sill c com os ingleses na do Norte) mostra bem a sua tendencia para 
1.c.alizar uma colonizayLo perfeita. 

A nossa obra civilizadora 15, na rcalidade, tZo perfeita que se 
nfo perdeu. Pelo exame dirccto da coloniza$%o portuguesa, podc 
mesmo afirmar-se que niio constituem novidadc alguma as chamadas 
novas concepqdes coloniais de depois da guerm, proclamadas e con- 
sagradas no artigo 22." do Pacto da S. D. N., que institui os man- 
dates, e na alinea b)  do artigo 23.", em que sc cstabelece o compro- 
nil.so tle assegurar o tratamento cquitativo das populaqi5es indigenas. 

Dos textos citados depreendr-se que a miss20 colonizadora se 
exerce em beneficio dc todas as naq6es civilizadas. A verdade, po- 
rkm, B que n5o aparcceu um 6nico pais que praticasse esta missgo, 
com pureza, como uma verdadeira misslo social, abstrainclo dc pro- 
lxisitos de imperialismo politico e de cspansZo econ6mica. A reccnte 
atitude do JapHo, ao sair (1;i S. D. N., ncg;~ntlo-se a devolver as ilhas 
do Pacifico quc Ihc haviam sido confiadas, B sombra do Pacto da 
5 .  D. N., c3rn rcgimc dc. mandato, mostra bem que nHo foi a letra 
tlaqu6lc tratado quc ~nodificou o espirito das naqc",cs civilizadoras. 

Assentemos, pois, em que a colonizaqZo nLo devc ser cxercida 
c31n csclusivo proveito dos colonizadores, mas tendo em atenqHo, 
sobrctudo, o bcneficio dos colonos indigenas e a sua conduqHo para 
;L civilizayLo. 

3 - 0 direito de colonizar 
Fundados nesta funq5o social da colonizaqPo, quizeram alguns 

colonialistas afirmar a existhcia dum direito subjectivo a colonizar. 
0 direito de colonizar - afirmavam - pertence jqueles paises que, 
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pelo seu desc.nvolvimento industrial c cientifico, riqueza e sobrepro- 
pulaqiio, emf~m pelo progress0 da sua civilizaqgo, mais facilmente 
po(1c.m valori~ar os territbrios, aproveitando a natureza e criando 
1iov05 mercados. 

Este argumento, que tem sido frequentemente invocado pelos 
cubiqosos das nossas colonias ( I ) ,  estk longe de atingir a realidade. 

A primeira qualidade para colonizar C possuir colonos. Um pais 
ultra-civilizado pode n5o estar vm condiq6es de rcalizar urna obra 
que constitua urna conquista aprvciivel para a civilizaq30, por falta 
d&sse elemento ind isps ive l .  

0 aspect0 juridi* da pre te~~s io  do direito de colonizaqZo nZo 
pode de forma algumai ser o de um direito subjcctivo. Para que surja 
urn direito subjedivo C preciso que se travc uma relaqgo entre o 
~ )ovo  civiltzado que ge estabelece num determinado territbrio e o 
1mvo lndigena, de civiliza$io inferior. 

0 s  povos colonizados e os barbaros ngo constituem, onginA~ia- 
~nente, comunidade juridica. A coloniza$iio traduz-se por um mero 
f'lcto, que depende do choque de interCssrs do povo colonizador e do 
colonizado. 0 direito s6 intervem posteriormente para garantir as con- 
dlq6es de facto. 

I'ara compreendermos bem Cste assunto temos de o distinguir 
de outro problema a encarar, quc. 6 o (10s direitos naturais - direito 
B existencia, & liberdade e ao desenvolvimento. Estes direitos, que 
devem ser respeitados, atravCs de tudo, sQo inatos na natureza hu- 
mana e n5o justificam um pretenso dircito do colonizador. Imp6e-se 
que &ste trate com humanidade os povos a quem submete, indepen- 
dentemente de urna prbvia comunidade juridica. Entre o povo bar- 

(1) 0 sr. dr. Armindo Monteiro, ao inaugurar a XXII reunilo do 
Instituto Colonial Internacional, em 18 de Abril de 1933, pronunciou um 
longo discurso, que constituiu urna energica resposta aqueles que preten- 
dem arranjar argumentos para justificar a cubica com que olham as 
nossas colonias. Desse discurso recortamos a seguinte passagem: ccNBo 6 
colonizador o povo que um dia sonhou com empr&sas longinquas, ou com 
prosperidades que da cmigra~ao para remotas paragens lhe pudessem vir, 
so porque na metropole tem gente a mais ou capitais abundantes. A colo- 
nizap3.0 exige um genio especifico, urna vocapBo caracteristica, urna forpa 
intima, que participa do gosto dam aventura e do desconhecido, do des- 
prezo pel0 bem-estar imediato e ao mesmo tempo da hnsia de conquistar 
a riqueza atraves de mil sofrimentos e perigos, reclama urna maneira 
de ser especial, em que, a0 lado de urna infinita tolerancia e piedade 
peIo que Ihe e inferior na gente do sertlo, figura a intransigencia no 
desejo de os elevar, aproveit,ando as sum aptiddes e abrindo a sua inte- 
ligCncia 9. clara luz duma vida mais nobre. 

((0 &xito de urna colonizaplo n lo  e a resultante de factores quantita- 
tivos-em gente ou em capitais. Depende essencialmente da qualidade 
dos elementos que nela se lanqarem - das suas virtudes, em primeiro 
lugar, da sua organizaplo depois e da sua preparagLo tambem)). 
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b a r ~  e o civilizado ~ P O  h i  uma comunidade de direitos: G o  duas 
sociedades tangentes mas scm interpenetraqfo que se nLo confundem 
e que nHo possuem regras comuns reguladoras das suas relaqces. 
NLo podemos, portanto, admitir a existencia dun1 direito subjective 
colonial de que sejam titulares certas na~6es em detriment0 das 
outras. 

4 - Nogio de colonia 

Chegamos agora i altura de dcfinir col6nia. Antcs, porCm, de 
o fazermos, convem fixar nitidamente a acepqfo c111 qu( ,  tomamos 
a palavra, visto que ela possili virios sentidos distintos. 

Fala-se, por exemplo, de coldnias internas, para designar n6- 
cleos de individuos que vivem em diversas regi6es do pais, dentro 
das pr6prias fronteiras da metr6pole. Estas cspbcies de col6nias 1150 
t&m para o estudo do direito publico colonial, como 6 obvio, o rrials 
leve interesse. 

Denomina-se tambCm coldnia o coniunto dos cidadfos do lnesmn 
~).lis que vivem em determinados pontos do estrangeiro. Assim, s;lo 
freqiientes as referencias i col6nia portuguesa no Brasil ou na Am6- 
rica do Norte, ii col6nia italiana em Lisboa. PBmos igualmente dc 
parte esta acepqQo. 

Alguns tratadistas referem-se i s  col6nias militares e hs co16- 
nias penais. 

Coldnias militares sPo exiguas porc;des de territbrio, geralmente 
fortificadas, e onde o pais soberano mantem guarniq6es militares 
pvrmanentes para aproveitar os beneficios duma posiqfo estratCgica 
como sucede em Gibraltar e Aden. 

E frequente a confusPo entre col6nia militar c colonizaqLo por 
militares. Esta confusfo nLo tem, porCm, razso de existir. As col6nias 
militares sfo posiq6es estratkgicas, con1 guarni~des militares efecti- 
vas, cujo in te rhe  n2o pas- do 2m@to dos problemas militares. 
A coloniza~Zo por militares 6 aquela em que os soldados se fixam 
com as familias, fazendo uma vida caracterizadamente particular, 
em determinados territbrios, cujos naturais, por se encontrarem ainda 
ma1 adaptados, oferecem perigo de rebeliLo. Este sistema tem sido 
utilizado em col6nias ainda nfo inteiramente pacificadas e que, se 
bem que convenha dar-lhes todo o ar  de vida normal, requerem, no 
entanto, uma vigilancia militar cuidada e assidua. Embora consti- 
triindo urn meio cdmodo de garantir a soberania da naqso coloni- 
zadora por pessoas que, constituindo verdadeiras guarniqces milita- 
res, preparadas para todas as eventualidades, vfo auxiliando tam- 
bCm a obra de adaptaqLo do povo selvagem, Cste sistema nfo ofe- 
rece contudo caracteristicas econ6micas juridicas suficientes para 
que o possamos enquadrar no estudo do direito publico colonial. 
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4 colonizaq5o por militares foi o process0 utilizado pelos romanos 
40 periodo imperial e, na Cpoca contemporanea, pelos espanhois em 
Marrocos e pclos franceses na ArgClia. Portugal fez tambCm precdrias 
tentativas d&ste gCnero nalguns pontos dc Angola. 

Designam-se por cotdnias penais aquelas que se destinam apenas 
a receber condcnados c cuja popula~lo  C constituida, na sua maioria, 
por deportados. Quando u m a  col6nia nZo tem como ilnica c principal 
fun~Zo receber condenados, embora nalguns pontos existam nilcleos 
dCles, n50 constitui aquilo a que se chama colbnia penal. Assim, por 
exemplo, Angola foi, at6 hii pouco, lugar de deportaqiio e n8o potlc 
ser, de forma alguma, considerada coldnia penal, porqut: se n5o des- 
tina apenas ti recolha de condenados - os deportados, no quadro 
gcral da sua populaq20 constituem uma pel-centagem deminuta. 

Em resumo, vcrificamos que qualquer destas espkcics dc coli~ 
nias 1150 ~ O S ~ L ' I C  as caracteristicas dominantes da colonizaqr?~ -- (1 .  

elementos c111t. sr transportaram para o local designado por col6nia 
nrio coordenaram os scus esfor~os no sentido de aproveitar as con+- 
~ d e s  naturais desse pais e de melhorar as condiqbes materiais e mb- 
rais dos individuos nele fixadas. Temos, por isso, que as colocar 2 
margem do estudo do ireito pilblico colonial. 

Examinemos agor af ainda antes de definirmos colonia, algnns 
critkrios pol. que tem sjdo feita esta distinqgo. 

Crite'rio da situaga'o geogrdfica. Desde longa data sta tilm ( I t  51-  

gnado as col6nias por ccpossessdes ultramarinas)). Antes de ~(111, o 
departamento por onde corriam todos os assuntos relativos i s  ~016- 
nias chamava-se mesmo MinistCrio da Marinha c do Ultramar. Con- 
sideram-se, nesta designaqiio, as col6nias como sendo possessdes se- 
paradas por mar do territorio metropolitano. No prbprio Acto Colo- 
nial, no artigo z.", se fala em dominios ultramarinos e no artigo 3." 
chegam mcsmo a dcfinir-sc as nossas col6nias como sendo os ((do- 
minios ultramarinos de Portugal)). Bstc conceit0 e ,  pois, o adoptafio 
pelo nosso direito constitutional, o quc nos n5o impede de o con$- 
derar in;rcc,it&vel, "isto que n8o cont6rn caracteristicas suficientes 
tlt: co1hni;ls os tcrrit6rios separados pel0 mar. Concebe-se facilmcnte 
~ I K  outro acidente geogriifico que nBo seja o mar separe a metro- 
pole das colbnias, como, por excmplo, uma alta cordilheira. 

Crite'rio do elerne.nto Ltnico. H5 tamb6rn qucm adopte o critC~io 
do clemento Ctnico para distinguir as col6nias, mas potlc,in existir 
colonias inteiramente povoatlns por colonos e donde tenha desapa- 
recido totalmente ou quasi, a populaqBo indigcna dc c6r. TamMm 
6 inaceit5vel s6 por si o crite'rio do grdu de civilizagn"~ pois sob 0 

impulso da metropole pode suceder que a col6nia alcance um desen- 
volvimento identico ao dela. 

Dadas estas no~des preliminares podemos, agora, definir col6nia. 
Co,!dnias szo partes do territdrio durn. IYstado, geogrdficamente 

sefiaradas da metrdp0l.e e distintas desta nu szta organiza@o. 
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A idCa da integraqgo dos territ6rios coloniais no territ6rio do 
Estado portuguCs encontra-se bem expressa no artigo I." da actual 
Constitui~io Politica, em que se designam os vgrios pontos do globo 

' 

onde possuimos territ6rios. 
Pela pr6pria definiqio que demos de colbnia, verificamos que 

nLo basta, contudo, a idCa de separaqgo geogrifica para a caracte- 
rizar - 6 tambem necessftrio haver di'stinsLo na sua organiza~go. 
Facilmente compreendemos que isto C assim se nos lembrarmos de 
que a Madeira e os Aqbres, encontrando-se separados da metr6pole 
geogrificamente, nio constituem, no entanto, colonias, por terem 
uma organizac;io administrativa em tudo semelhante k do conti- 
nente. Nio se verificou aqui uma simples assimila$io administrativa 
daqueles territ6rios ao da metrbpole, mas sim uma verdadeira iden- 
tificaqiio. 

A organizaqio peculiar 6, pois, o ~ l t i m o  elemento para a identi- 
f i ca~ io  das colonias. Esta noqio, que nio chegou a ser convertida 
em lei quando, em 1914, foi apresentada pel0 'ministro Almeida Ri- 
beiro ( I ) ,  C contudo a mais conveniente. 

5 - Classificagiio das colonias 

Nem todas as colonias t$m a mesma disposiCPo geografica, :I 

mesma situaqgo economica e a mesma posiqio juridica. Para proce- 
dermos ao estudo das instituiq6es juridicas coloniais, convCm, por 
isso, enquadrar os varios aspectos do fenomeno colonizador em cate- 
- 1  - ( 5  tlistintas. 

l>~\.ersos criterios tkm sido adoptados para o estabelecimento 
duma classificaqZo. Assim, podemos encarar as colonias segundo o 
criterio fornecido pelos czlcmentos naturais-situaqzo geografica, clima, 
raqa, etc.-, segundo o criterio econdmico ou seguntlo :I forma por que 
se revelam as relaq6es juridicas que prencleni as colo~iias 5 mctropole 
.-o crite'rio juridico. 

a)  C lass i f i ca~ io  geografica e etnografica 

Pode parecer, B primeira vista, que o estudo das colonias sob o 
criterio fornecido pelos clementos naturais, isto 6, a classificaqio geq- 
gr6fica e etnografica das colonias, nLo interessa directamente ao di- 
reito publico colonial. Facilmente veremos, porem, que assim nPo su- 

(1) Proposta de lei orghnica das provincias ultramarinas apresen- 
tada ao Congresso pel0 Ministro Artur R. de Almeida Ribeiro e que ori- 
ginou a Lei n.0 27'7 de 15 de Agoslo de 1914. 



cede, se pcs!ls;rrmos q i e  a situaqHo e o clima das colonias t&m uma im- 
portancia capital para o seu desenvolvimento politico e economico. 

Se analizarmos pormenorizadamente cada uma das classificaq6es 
feitas segundo este criterio, em colonias temperadas, sub-tropicais e 
tropicais, nenhuma dwida mais poderii restar 2cerca da sua excepcio- 
nal importancia. 

As colonias temfieradas sHo estabelecidas, como a propria desi- 
gnaqiio indica, cm zonas temperadas. 0 s  individuos brancos podem 
fixar-se nelas sem um grande trabalho de adaptaqPo e desenvolver a 
sua actividade tla mema forma por clue o faziam na metropole. Nas 
colonias tvmperadas erifica-se, por ?ssc> motivo, um rapido dest.11- 
volvimento de civiliza Po, que tende sempre a atingir o progress0 da 
propria metropole. 

i 
As colonias sub-tropicais estlo situadas ainda na zona temperada 

mas na regi5o contigua aos tropicos e assumem j& caracteristicas di- 
versas para a exploraqPo, pois a fixaqlo de elementos brancos ngo 6 
tam facil (t a obra civilizadora nPo pode ser tam rapida como nas 
colonias temperadas. 

As colonias tropicais encontram-se situadas em plena zona dos 
- tropicos e a adaptaqiio de elementos brancos torna-sej por isso, muito 

mais dificil, nHo lhes sendo possivel a explora~Po economicn sem o 
auxilio da mHo de obra indigena que se limitam a dirigir. 

Baseando-se, ainda, no criterio fornecido pelos elementos natu- 
rais, ha quem classifique as colonias quanto i raGa, Esta classifica- 
$Lo, em que encontramos colonias de pop~ la@o branca, mixta e de 
de cBr, nHo reveste, porCm, grande interesse para o nosso estudo. 

b) Classif i c a ~ i o  econ6mica 

As classifica~des que mais nos interessam sPo as feitas segundo o 
criterio economico. Considerando as colonias sob o ponto de vista 
economico, podemos distinguir as feitorias ou colonias de comercio ; 
as fazendas, as colonias de povoap?o e as colonias mixtas. 

Feitorias sPo estabelecimentos de pequena extensPo que, pela sua 
situaqPo geografica e pela sua posiqPo excepcionalmente acessivel, tor- 
nam possivel um importante movimento de trocas. As feitorias, que 
constituiam a especie de colonia mais generalizada nos sc~culos XVI, 
XVII e XVIII, eram pequenos postos montados na costa, onde alguns 
colonos se estabeleciam para permutar com os indigenas os produtos 
que eles traziam do interior as mercadorias que chegavam da me- 
tropole. 

A concepqHo colonialista dos tr&s seculos que sucederam imedia- 
tamente os primeiros descobrimentos quasi reduzia, desta forma, a 
acqlo colonizadora ao estabelecimento de pequenos centros de comer- 
cio rudimentar, espelhados pelos pontos da costa que ofereciam con- 



diqdes naturais mais favoraveis para o acesso relativamente frequente 
dos navios que levavam os produtos metropolitanos e que traziam os 
produtos coloniais. 

No seculo XIX, porCm, estabelece~i-sc uma nova concepqHo de 
colonizaqHoa do dominio efectivo-segundo a qual os povos colo- 
niais passaram a disseminar os postos e as povoaqdes atravCs de todo 
o territorio sobre o qual pretendiam exercer a sua soberania. Abri- 
ram-se estradas, desenvolveram-se as comunicaqdes, facilitou-se, en- 
fim, o contact0 entre, os elementas colonizadores e os indigenas. 

Por outro lado, o velho sistema de monopolio foi substituido pela 
liberdade de comercio. A acqHo comercial, g raps  ao auxilio militar, 
estendeu-se ao interior, abandonando os acanhados limites das feito- 
rias, que foram, assim, perdendo, a pouco e pouco, a sua impor- 
tancia. ( I )  

Fazendns sHo colonias tropicais em que os brancos se nHo podem 
facilmente aclimatar e onde os colonos, em geral, s6 se ocupam como 
dirigentes de grandes empresas capitalistas destinadas a fomentar a 
produqgo dos chamados generos coloniais e a desenvolver a sua ex- 
p1orac;Ho. A produqHo destes generos, que nHo sdo para consumo local 
mas para exportaqio, faz-se em mono-cultura, com o emprego de mHo 
de obra indigena ou de immigrantes de cBr. (2) 

As fazendas, que constituem o tipo de colonia mais generalizado, 
G o  tambem aquelas que se encontram mais expostas zs crises tanto 
cl~matcricas como economicas, dadas a sua situaqzo geografica e a 
nu-c5sidade de dispbrem para a sua exploraqHo de grandes capi- 
tal,. (3)  

Ha quem faqa distinqgo nas fazendas entre coldnias de explora- 
gio e coldnias de plantagio, segundo se utiliza como mHo de obra o 
elemento indigena ou o elemento immigrat6rio. Poucos sHo todavia 

(1) Macau pode considerar-se ainda hoje uma verdadeira feitoria e 
S. J o h  Baptista de Ajuda, embora tivesse perdido por completo a sua im- 
portancia depois da abolipho da escravatura outra cousa nho e tambem. 

(2) S. Tome, que e um tipo bem caracteristico de fazenda, & possui 
condi~6es climaticas favoraveis para o estabelecimento de brancos. Alem 
daqueles que fazem parte da rede indispensavel dos serviqos publicos e 
dos que comp6em o comercio local, apenas 1s encontramos colonos metro- 
politanos na direcqho dos trabalhos das ctropasn-grandes emprbas capi- 
talistas destinadas a produpho e explorapiio dos produtos coloniais. A m60 
de obra indigena escasseia tambem. Por isso, recorre-se 9, immigraptio de 
c6r. Grande parte dos trabalhadores em S. Tome e constituida por immi- 
grantes recrutados entre os mais robustos indigenas de Angola e Mwam- 
bique, que mais facilmente suportam as inclemencias do clima. 

(3) AlCm de S. Tome, podemos considerar tambem como faendas 
Cabo Verde e GuinC e Angola e Mwambique, estas ultimas com algumas 
restricqbes. 

a 
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0s escritores que defenhern a utilidade desta classificaqbo,' pols nHo 
parece que a origem d mbo de obra de c8r seja caracteristica bas- . 

tante para a fundamen ar  (I) .  r 
As coldnias de povoapio encontram-se, cm regra, situadas em 

regides temperadas, cuj?s condiqdes nat~irais sr?o propicias ao estabe- 
lecimento duma parte considerAve1 da populaqiio da metrbpole, 'que 
constitui uma nova sociedade, relegando para plano secundArio, se- 
nHo eliminando, os indigenas. Como os brancos se fixam na col6nia 
em elevado n h e r o ,  vi,sto que as condi~des naturais lhes dispetlsam 
os cuidados da adapta~io  ao meio, procuram, por uma necessidade 
instintiva que se compreende, transplantar para l;i os processos Be 
trabalho e de vida corn que estavam familiarizaclos. I'xplica-se assirn 
o facto de se verificar que nas colbnias de povonqHo tanto o regime 
econbmico como administrativo tendem a ser do mesmo grau de ci- 
vi1izar;Lo da metr6polc. Estas col6nias prod~lzcrn j+ para consumo 
dos pr6prios habitantes e esportarn aperias :ccluilo que excede seu 
consumo (2).  

Dadas todas estas circunstancias, verifica-se nas coldnias de 
povoaq50 um rapid0 desenvolvimento social. E natural, por isso, que 
nelas se observe tambCm um certo clesejo de autonomia. 

Coldnias mixtas sgo aquelas cm que se encontram reunidas todas 
ou algumas das condiq6cs dos tipos descritos. Angola representa um 
bom exemplo dCste tip0 - sendo em grande parte fazenda, C tam- 
bCm, em alguns pontos, colbnia de povoa~lo. 

C )  Classif ica~io juridica 

Considerando as colbnias segundo um critCrio juridico, divia- 
mo-las em a)  coldnias prdprias e b) coldnias imprdprias. 

As colbnias no sentido prbprio sfo as coldnias de a d m i n i ~ t r a ~ h  
directa, as coldnias administradas $or concess&o e as coldnias au- . 
tdnomas. 

Como colbnias no sentido impr6prio consideramos a cessZo de 

(1) Quem defende com mais ardor a distin~so entre colonias de ex- 
plorac%o e col6nias de planta~fio e Girault no seu livro Princips de colo- 
nisation et de l4gislation coloniale. 

(2) Na nossa coloniza~80, o exemplo mais interessante de col6nias de 
povoa~Lo e-nos fornecido pelos A~ores e pela Madeira. Depois de desco- 
bertas, estas ilhas, foi concedida a respectiva exploracBo a fidalgos que 
promoveram a sua povoapfio. Como as condipdes climaticas das ilhas eram 

b esplendidas, o numero de colonos aumentou rdpidamente e corn Cles au- 
mentaram tambem as semelhancas de organizapfio com a da metropole. 

Em Angola, as zonas dm planaltos de Benguela e Huila, sobretudo &te 
bltimo, s lo  tambem muito favoraveis para o estabelecimento de brancos, 
oferecendo, por isso, as caracteristicas das colonias de povoac&o. 
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administrapio, a cessZo por arrendamento, os protectorados, os pai- 
ses sob mandato internacional e as esferas de influkncia, estas hlti- 
mas duma import2ncia qudsi nula. 

a )  Col6nias e m  sentido prbprio 

Nas coldnias de administra@io directa a metr6pole govema e 
administra sem intermcdiirios, atravCs dos seus prdprios orgPos 
centrais e locais. As autoridades residentes na col6nia sHo, em geral, 
naturais da metr6pole e depentlem directamente do govemo central. 
Este tip0 de colbnias, em que pode ha\-cxr uma maior ou menor de- 
pendencia do gov&rno metropolitano, conforme o sistema politico 
adoptado, C o mais corrente. 

Nas coldnias administradas por concessio o poder p~blico j i  
n&o se exerce directa e imediatamente por meio dos orgHos do Estado 
soberano: e confiado pelo Estado a sociedades comerciais que o exer- 
cem sob a fiscalizaq80 do gov&rno. E o sistema das companhias ma- 
j(>.stlitic.a.s ou privilegiadas ou ainda, segundo a expressPo inglesa, 
t l < r >  co~npunhias de carta, visto a sua constituiqgo constar duma carta 
outorgada pelo govkrno. 

As companhias majestiticas t&m uma situa~zo semelhante dquela 
quc, no direito administrativo, t&m as emprtsas concessionirias de 
scrvi~os pfiblicos. A 6nica diferen~a que existe rcside no facto de, 
ao passo que no direito adrninistrativo as conccss6cs rcspeitam apenas 
a determinado servi~o public0 para cada emprba e visam a satisfa- 
71 ! n~ccssidades colectivas de contc6do econ6mic0, no direito p6blico 
colonial se verificar uma verdadeira transferencia de soberania, visto 
a companhia ficar com t8das ou qudsi tbdas as prerrogativas que, 
noutro sistema, pertenceriam aos orggos do Estado, inclusivamente 
as de ordem militar e judicial. 

0 sistema da administraqPo das colbnias por companhias conces- 
sionirias tem sido alvo de numerosas discussdes. Ha quem lhe teqa 
os maiores louvores com a justificaqHo exacta de que facilita a colo- 
niza$io, mobilizando iniciativas e capitais importantes, sem esfbrqo 
do Estado, c de que represcnta um maravilhoso instrumento de pene- 
traqHo politica, que permite a ocupaq%o de novas terras e a experien- 
cia de novas formas dc coloniza@o, scm, contudo, envolver responsa- 
bilidade politica internacional. As companhias majestiticas, como 
simples concessionirias dos territ6rios que pertencem ao Estado, nbo 
fazem parte da comunidade internacional e o govCrno do pais sobe- 
ran0 pode declinar a responsabilidade de quaisquer transgressdes do 
direito das gentes cometidas, atribuindo-as & iniciativa do conces- 
siondrio. 

Estes louvores Go, sobretudo, sugeridos pela gigantesca obra 
realizada pelas companhias inglesas e, principlmente, pela Companhia 
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do Sul de Africa, conhecida vulgarmente pela ((Chartered)) (visto que 
pertence B espCcie das companhias de carta), B qua1 a expando do 
imperialism0 britanico muito devc c a cuja frente estevr o famoso 
~ e c i l  Rhodes, homem dotado com excepcionais qualidades de esta- 
dista, que, segundo a opiniEo de Mousinho de Albuqucrque foi (to 
mais influente, o mais enCrgico e decidido de quantos brancos tCm 
vivido na Africa)). ( I )  

NHo falta, porCm, quem entenda que o modelo da ((Chartered)) 
constitui uma exclusiva criaqlo britanica e que n5o pode nem deve 
ser adoptado por quaisquer outros paises e em quaisquer epocas. 

0 gov&rno portugues, sob a impress20 profunda do ultimatum 
feito pela Inglaterra em 11 de Janeiro de 1890, provocado par sinal 
pela acq5o da Companhia do Sul de Africa, e temendo talvez novas 
complicaq6es diplomjticas por causa da sua acqQo colonizadora no 
continente africano, recorreu a Cssc modClo, concedendo z~s Compa- 
nhias de Mo~ambique e do Nyassa direitos majestaticos sbbre impor- 
tantes territ6rios da nossa Africa Oriental. (2). 

Mousinho de Albuquerque, nas trCs phginas do seu notivel tra- 
balho sBbre ((Moqambique)) que dedicou 2 anblise das companhias 
soberanas portuguesas (3), manifesta a opinigo de que estas compa- 
nhias, embora criadas segundo o modelo da ((Chartered)), nHo podem 
prestar a Portugal servi~os analogos aos que a esta deve o ImpCrio 
britanico (4) .  Para corroborar a sua opini2o apresenta virios argu- 
mentos. Assim, por exemplo, lembra que os dirigentes e os capitais da 
((Chartered)) s2o britanicos, ao contrario do que sucede com as nos- 
sas companhias, em que &les n5o s2o portngueses, mas em grande 
percentagem, estrangeiros. Ora compreende-se que as companhias 
inglesas, sendo exploradas por ingleses, se empenhem no alarga- 
mento do ImpCrio britanico. 0 que n2o se explica C que as compa- 
nhias portuguesas, sendo estrangeiros os seus capitais e estando a sua 
administraqiio entregue a estrangeiros, possam defender convenien- 
temente os interesses portugucses e contribuir para a nossa expans20 
colonizadora. 

Por outro lado, ao passo que n6s dcvenlos ter apenas a preocu- 
pa@o de conservar o que nos pertence, o governo inglCs precisa de 
alargar os seus dominios territoriais, dados o aumento crescente da 
raqa anglo-saxonica e a necessidade de abrir novos mercados para os 

I 

(1) Mocanrbique, de Mousinho de Albuquerque, pag. 151. 
(2)  A concessgo da Coinpanhia do Nyassa caducou ja, restando, por 

isso, apenas a da Companhia de Moqambique. 
(3)  Ob. cit. pags. 151 a 153. 

( 4 )  Deve contudo notar-se que a Companhia de Mocambique surgiu 
como uma necessidade, no period0 perturbado do ultimatum e que por 
meio dela se resolveram certas problemas delicados e se efectivou a ex- 
plora~ao dos territorios de Manica e Sofala. 
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seus produtos, o que, na realidade, feito por intermCdio de compa- 
nhias majestdticas, serd empresa menos complicada. 

No capitulo das leis verifica-se ainda &ste facto curioso: as com- 
panhias inglesas encontram-se sujeitas i s  leis inglesas, bem como as 
nossas estHo sujeitas Bs leis portuguesas ; simplesmente, nas compa- 
nhias inglesas podem aylicar-se rigorosamente as lels britanicas, visto 
serem ingleses os interessados, e nas portuguesas torna-se, por vezes, 
muito dificil a aplicaqiio rigorosa das nossas leis, pois que, sendo os 
capitais estrangeiros, se cai no perigo de sCrias complicaqdes inter- 
nacionais. 

((Ha tambCm a considerar - argumenta ainda Mousinho - 
que basta abrir-se um territ6rio qualquer B exploraqiio de europeus 
para que ai va afluir a emigraqio britanica)) ao passo que a portu- 
guesa cccarece de incentivo e muito auxilio e isso custa dinheiro; ora 
C bem natural que os accionistas estrangeiros das nossas companhias 
1 1 2 1  vissem com bons olhos gastar muito do seu dinhciro para que 
Susse 1,ortuguesa e n5o estrangeira a colonizaqHo dos territ6rios que 
lhes foram concedidos)). 

Fixado desta forma o problema, atraves dos argumentos de Mou- 
sinho, deve acrescentar-se que, actualmente se esbo~a com certa fir- 
meza ja, uma tendencia contrkria Bs companhias majestkticas, qut: 
alguns consideram defensaveis como instrumento de acqHo de urn 
grande e poderoso pais, mas n5o quando sr  trate de paises pobres e 
sem f 6 r p  nem relevante situa~Ho internacional cujas leis elas nHo 
respeitem c cujo poder desafiem. 0 espirito hoje dominante nHo 
admite a delegaqiio do poder soberano numa emprCsa mercantil com 
f i l l ,  lucrativos. 

A nossa legislaqiio vigente estabelece, de resto, j6 Cstc prin- 
cipio. (I)  

(1) 0 Acto Colonial, no artigo 12.0 diz: 
((0 Estado ngo concede, em nenhuma colonia, a empr6sas singulares 

ou colectivas : 
1.0 0 exercfcio de prorrogativas de administra~iio publica; 
2." A faculdade de estabelecer vu fixar quaisquer tributos ou taxas, 

ainda que seja em nome do Estado; 
3." 0 direito de posse de terrenos, ou de areas de pesquisas mineiras, 

com a faculdade de fazerem sub-concessdes a outras emprbas. 
I unico. Na colonia onde actualmente houver concessdes da natureza 

daquelas a que se refere este artigo observar-se-a o seguinte: 
a)  Ngo podergo ser prorrogadas ou renovadas no todo ou em parte; 
b) 0 Estado exercera o seu direito de rescisgo ou resgate, nos termos 

das leis ou contractos aplicaveis; 
c) 0 Estado tera em vista a completa unificacBo administrativa da 

colonia)). 
E no art. 13.0: 
((As concessdes do Estado, aiilda quando hajam de ter efeito corn apli- 



Denominam-se cohnias autdnomas as col6nias dotadas de auto- 
nomia politica, isto 6, que se regem por leis prbprias, com o seu 
parlamento e o seu gabinCte privativos, e dependem apenas da 1netr6- 
pole pelo direito de veto legislativo que o representante do poder 
central pode exercer. Mas a principal caracteristica das col6nias au- 
tcinomas C o facto de Ihus faltar personalidade intcrnacional, visto 
que as suas rela~6es internacionais s8o sbmente cxercidas atravks do 
Estado soberano. 

As col6nias aut6nomas s80, p i s ,  paises que caminham para a 
independencia absoluta. Quando conquistarem o direito de assumir 
activa e passivamente compromissos internacionais, deixam de ser 
col6nias. 

E, j,ustamente, kste o caso dos dominios britanicos. Antes da 
Guerra constituiam ainda verdadeiras col6nias aut6nomas, ao passo 
que hoje devem ser considerados Estados indcpendentes, federados 
no Impbrio britanico. A conferCncia imperial reunida em 1926 esta- 
beleceu mesmo j A  para os dominios a definiqHo de cccomunidades au- 
t6nomas do impCrion c ccmembros livremente associados na sociedade 
britanica das naq6es)). 

A maioria dos autores que t&m cscrito BcCrca dCste caso curioso 
cle ctfederalismo por scgrcga@o)), como lhe chama Scelle, afirma que 
o cstudo dos dorninios 111-itanicos se enquadi-a hoje melhor no direito 
internacional do quc, prh~riamente, no dircito colonial. ( I )  

b)  ~ d ~ d n i a s  no  sentido imprdprio 

Col6nias no sentido impr6prio s9o aquelas quc n9o poss6em os 
elementos caracteristicos do tipo colonial - a integraqgo no terri- 
t6rio do Estado soberano ou a organizaq80 peculiar estabelecida pelo 
gov6rno cc~itral e distinta (la metropolitana. 

Analizemos sumiriamente cada uma das espCcies de col6nias 
impr6prias. 

Em primeiro lugar aparm-110s :I cesscio de administra~llo, quc 
consist? (ma transferkncia para o tlonlinio durn Estado, encarregado 
de os administrar, de territhrios at6 ai sujeitos ao dominio efectivo 
doutro Estado.)) (2)  

c a ~ g o  de capitais estrangeiros, sera0 sempre sujeitas a coildicdes que asse- 
gurem a nacionaliza~go e demais conveni&ncias da economia da colonia. 
Diplomas especiais regulargo $ste assunto para os inesmos fins)). 

(1) Este assunto encontra-se tratado coin excepcional clareza nos li- 
vros L'Evolution de 1'Empire britanmique, de Chevallier; Le statut juridique 
des Dominions, Receuil des Cours, de 1'Academie de Droit International, 
da Haia, e L'Empire Britannique, de Magnan de Bornier. 

( 2 )  Ci&ncia e Colonixaqio, de Lourenco Cayola, pag. 29. 
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Este proccsso, que tem, de resto, hoje uma importhncia muito 
restricta, surgiu nos fins do s@culo passado, como conscqiiCncia dum 
grave problema de direito intcrnacional que se suscitou pelo facto da 
Turquia exercer ainda a soberania sbbre certos povos cristzos, em que 
se comeqava a ol~sctrvar uma certa e perigosa agita~5o. 

A ilha de Chiprc., por exemplo, foi ccdida a Inglaterra pela Tur- 
quia nessas condic;i,ixs v conservou-se sob o regime de cesGo d~ admi- 
nistraq50 desde 1878 at6 1914, data em que a Inglaterra a anexou 
ao seu territhrio. 

Na cessio por arrendamento o Estado soberano cede a outro um 
territbrio, geraimente pequeno, a titulo de arrendamento e para o 
arrendatario exercer s6bre &le uma ;~cc;Zo civilizadora. 

Portugal 'sb C verdadeiramente rnetrGpolc de Macau desde 1887, 
visto que desde 1557 at6 esta data foi simplrs arrrndatririo. Na reali- 
dade, a China, para compensar o nosso pais pelo esf6rqo que a ma- 
rinha portuguesa exercera na repress50 dos piratas nos mares do 
Oriente, cedeu Macau a Portugal pela renda anual de 500 taeis. 

Estas especies de cessdes, que ainda hoje se encontram, sobre- 
t u t l ~  no Oriente, representam, embora veladamente, tentativas de 
anexasPo ou de esbulho de uma fracq5o de territbrio pertencente a 
um Estado fraco ou anarquisado, como acontece com a China. 

0s  Protectorados nPo interessam tambCm, demasiadamente, para 
0, estudo do direito pGblico colonial portugu&s, visto que n5o existem 
no nosso ImpCrio. 

Geralmente distinguem-se duas espCcies de protectorados - o 
p~-cl.~,c.tnrado internaciond e o protectorado colonial. 

r ) 1"-otectorado internacional revela-se nas relaq6es entre Estados 
da mesma civilizaqao e conduz a uma protecq5o prbpriamente dita 
das grandes potCncias s8bre as pequenas comunidades. 

0 protectorado colonial, que C a espCcie que interessa para o 
estudo a que estamos procedendo, representa um verdadeiro auxilio 
civilizador de um povo civilizado a outro que embora jk tendo atin- 
gido certo grau de organizaqgo politica se encontra pouco adiantado 
em relasso civilizas50 do tip0 europeu. 

ConvCm, primeiramente, distinguir os protectorados coloniais 
prhpriamente ditas tlc pseudo-protectorados ou territdrios de adminis- 
tragio indirecta, que se verificam em colonias administradas pelas 
potkncias coloniais, por intermCdio dos chefes indigenas de comuni- 
dades rudimentares com quem celebram solenes tratados. 

O protectorado colonial prbpriamente dito C exercido sbbre um 
pais de organizaqzo ja complexa, mas cuio estado social e politico 
estagnou ou decaiu. 0 Estado protector n5o modifica a organizaq5o 
do Estado protegido e limita-se a exercer sBbre as autoridades uma 
apertada tutela. Esta espCcie de protectorado constitui uma forma 
hjhil e cliscreta de exercer a colonizny80, visto que, mantendo a or- 
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ganizaqgo indigena, nHo se levantam grandes atritos na marcha da 
obra colonizadora do Estado protector. 

0 s  principais protectorados que hoje existem sHo os que a Franga 
exerce no Annarn, em Tonkim c cm Cambodge, na Indo-China; em 
Marrocos e na Tunisia (onde o residente franc& exerce as fun$6es 
de ministro dos Nrgticios Estrangeiros), na Africa Setentrional; e os 
da Inglaterra sBbre Zanzibar e os principes indianos. ( I )  

Chegamos agora 2 altura de fazer referencia aos paises sob man- 
dato internacional. NHo nos demoraremos, porCm, no estudo desta 
esp6cie de colonizaqZo imprbpria, visto ser no direito internacional 
que esta materia tem mais prbpriamente o seu assento. 

0 pacto da Sociedade das. Na~des instituiu tres tipos de manda- 
tos, conhecidos sob a dasigna$Ho de mandatos A, R e C (2 ) .  0 s  man- 
datos A, aplicados a paises quisi no termo do seu desenvolvimento 
politico, podem comparar-se a protectorados internacionais, que se 
revelam, como vimos, nas rela~6es entre Estados de civilizaqHo id&q- 
tica, tendentes 2 protecCZo prbpriamente dita de pequenas comuni- 
dades por grandes pot8ncias. 0 s  mandatos B e C assumem jL urn 
caricter nitidamente colonial, pois os paises a 6les sujeitos estHo sob. a 
administraq5.0 directa do mandatirio. 

Acesas polkmicas se t&m travado hcerca do problema que con- 
siste em saber quem seja o titular da soberania nos paises sob man- 
dato. A face do art. 22." do pacto da S. D. N. parece indiscutivel 
que a esse^ncia da soberania pertence h pr6pria S. D. N. e o exerclcio 
apenas ao pais mandatirio. 

Vemos, na realidade, que os mandatirios nHo permitem & 
S. D. N. exercer mais do que uma fiscalizaqHo formal e pouco imper- 
tinente e nZo andaremos longe da verdade se afirmarmos que qual- 
quer resoluqHo da Sociedade no sentido de privA-10s dos mandatos 
'nHo seria facilmente acatada. 

Consideramos, contudo, os territ6rios sob mandatos B e C como 
coldnias imprdpriamente, ditas, para exprimir esta soberania radical 
da S. D. N. que no interesse dCles limita a soberania dos manda- 
tLrios. 

Para concluir a matCria relativa h classificaqHo das colbnias, de- 
vemos ainda fazer referencia i s  esferas be injlutncia ou hinterlands, 
muito usadas no final do sCculo passado e que consistiam na delimi- 
ta~Ho de grandes zonas dos continentes coloniziveis - na Africa 
sobretudo - atribuidas por contrato internacional & excluisva pene- 
t ra~Zo e adquisiqiio de certos Estados. A esfera de influencia nHo era 

(1) Ac6rca de protectorados coloniais podem ser consultados corn van- 
tagem os livros Ci2ncia e Administraqao Colonial, do dr. Ruy Ulrich, e 
Prkcis de droit des gens, de Georges Scelle. 

(2) Pacto da S .  D. N . ,  art. 22.O.  
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uma col6nia, mas a possibilidade que certas na~8es  adquiriarn de 
possuir col6nias em determinados territdrios reservados exclusiva- 
mente P sua exploraqHo, por acBrdo com outras naq6es. 

Foi um tratado deste gCnero celebrado em 30 de Dezembro de 
1886, em Berlim, entre a Alemanha e Portugal, que suscitou a ques- 
tZo corn a Inglaterra de que resultou o cklebre ultimatum de 1890. 

Pelo referido tratado a Alemanha reconhecia a Portugal, como 
esfera de influencia, o territdrio da Africa Central que separa Angola 
de Mo~ambique. Imaginou-se assim possivel constituir um dia uma 
poderosa col6nia que fosse da costa P contra-costa do continente afri- 
cano, abrangendo uma larga faixa compreendida entre Angola I 

Mo~ambique. Foi a figuraqHo geogrifica dCsse sonho, que ficou conhc- 
cida pel0 mapa c8r de rosa. 

A Inglaterra, que n2o viu, desde inicio, corn bons olhos a celebra- 
$50 do tratado de Berlim, protestou energicamente logo que Portugal 
empreendeu o reconhecimento do territ6rio compreendido na sua esfera 
de influencia. Em virtude da ameaqa inglesa, que chegou a tradu- 
zir-se pelo aprontamento de navios, com o fim de entrarem P primeira 
orc1c.m nas nossas iguas, Portugal teve de celebrar com a Inglaterra 
em 11 de Junho de 1891 um tratado reconhecendo uma esfera de 
influCncia inglesa na Africa Central, que separou para sempre as nos- 
sas duas grandes possessties africanas. 

Hoje, que poucos palmos de terra haverj no globo ainda nZo 
efectivamente ocupados, as esferas de influencia perderam o seu inte- 
rCsse como meio de expansgo colonial. 

6 - Ci6ncia colonial, administra~zo colonial e direito 
pljblico colonial 

Para concluirmos o 5 I." desta introduqHo, resta-nos determinar 
os conceitos de ci&ncia colonial, administrac;Po colonial e direito p6- 
blico colonial 

0 s  problemas respeitantes Ps colonias podem ser estudados por 
duas formas : ou englobando-os numa ciCncia complexiva - a cibncia 
colonial ou cigncia da colonizapio, que uns consideram unitiria e 
autonoma - ou em vArias disciplinas particulares cujo conjunto cons- 
titui essa ci&ncia - a politica colonial, a economia colonial, a admi- 
nistraqlo colonial, a geografia colonial, as finan~as coloniais, etc. 

Desde que foi criada, em 1901, a cadeira de estudos coloniais nas 
Faculdades de Direito, os profcssores Marnoco e Sousa e Ruy Ulrich 
seguiram a primeira forma, distinguindo na ciCncia colonial a geogra- 
fia colonial, a etnografia colonial, a administraq80 colonial e a hist6- 
ria colonial. 

Na opiniPo do prof. Marnoco e Sousa devia dar-se B express50 



administrayio colonial um sentido lato, de m o d ~  a abranger todas as 
questdes que a ac@o do Estado possa levantar na colonizas5o. 111- 

cluia-se, assim, tambCm sob a designaqiio de administra~5o colonial 
a actividade legislativa do Estado, tenclo por objecto as colonias. Este 
conceit0 de administraqiio era, na verdade, tam forqado que o prdprio 
professor Marnoco confessava niio sor atlmitido nem pelos mais exage- 
rados administrativistas. 

Assente que nas Faculdades de Direito n5o tem lugar o estudo 
da geografia e da etnografia coloniais c que da histdria apenas nos 
interessa a evoluqgo das institu'i~des politicas e juridicas, n2o parece 
feliz a escblha da express50 ((administraq50 colonial)) para designar 
o estudo da actividade juridica do Estado em relaqgo Ls suas colonias. 

Vamos proceder ao cstudo da actividade legislativa e da activi- 
dade admiriistrativa exercidas pelos orgHos centrais e locais do Estado 
relatives iis colonias portuguesas; ao estudo da organizas5o judicial das 
nossas colonias. Ora sPo, justamente, c2ssas matCrias que constituem 
o direito pziblico colonial portugue^s, tlesignaqiio, portanto, mais pr6- 
pria para o estudo que vamos realizar. 

3 2." Resumo da historia da administraqiio colonial 
portuguesa 

7 - Razio de ordem 

0 s  problemas de direito oferccem sempre, tres aspectos distin- 
tos : o histbrico, o politico e o tkcnico-juridico. 

Se conduzirmos o nosso estudo no sentido de averiguar como evo- 
luiram as institu'i~des, que experiencias precederam a sua forma actual, 
que transformaqbes sofreram as leis, encaramos os problemas de di- 
reito sob o aspecto histdrico. 

Se procurarmos compreerider o meio econdmico e social em que 
surgiram as institu'iqbes ; conhecer as necessidades que satisfazem ; 
avaliar a correspondCncia entre essas instituiqbes e as idCas da Cpoca ; 
prescrutar as  suas possiveis transformaqbes, encontramo-nos perante 
o aspecto politico dos mesmos problemas. 

Finalmente, se nnalizarmos as formas juridicas em que cristali- 
zaram as instituiqbes, se as compararmos e se interpretarmos e siste- 
matizarmos os preceitos que as rcgulam, procedemos a um estudo de 
caracter tecnico-juridico. 

No direito public0 colonial portuguCs o aspccto hist6rico tem uma 
importhcia excepcional, pois que tendo tido o nosso pais um papel 
relevantissimo na histdria da ColonizaqHo, muito interessa conhecer 
a forma como nasceram e evoluiram as institu'is8es coloniais, a con- 
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tribuiq80 que tivemos no seu aparecimento e no seu desenvolvimento 
c em que mcdida fbmos fieis &s solug6es por n6s prbprios dadas nos 
primeiros passos da nossa acglo colonizadora. 

Torna-sc, j~ois, indispensiivel, para que o nosso trabalho nHo 
pequc por iricoinplt:to, traqar um rjpido resumo histbrico da adminis- 
ti-aq5o co1oni;ll portuguesa -- fazer uma descriqlo panoramica da 
ac@o do Estado e dos funcionirios, dos mCtodos administrativos em- 
pr(:gados e da forma como procedemos ao povoamento de terras sel- 
\.agtxns. 

Obedecendo a um crit6rio crdnolcigico de sistematizaqlo, dividi- 
rernos o resumo da histbria da administraygo colonial portuguesa em 
setc periodos. 

0 primeiro perioi-lo decorre desde a tomada de Ceuta, em 1415, 
at6 ao descobrimcnto do caminho maritimo para a India, em 1498 ; 

0 seguntlo, desde o descobrimento do caminho maritimo para a 
fndia at6 B instituiqlo do govern0 gcral do Rrasil, em 1549 ; 

0 terceiro, da institu'iqlo do govtrno geral do Brasil 2 Restaura- 
y;io tlc Portugal, em 1640 ; 

0 cl~~arto da Restaura$io ao govCrno dc D. Josi. (1758) : 
O quinto, de 1758 at6 ao advent0 do Liberalismo, em 1833 ; 
0 sexto, de 1833 at6 B ConferCncia de ISerlim, em 1885 ; e 
0 sktimo, desde a ConferCncia de Rerlim at6 aos nossos dias. 

8 - Primeiro periodo: da tomada de Ceuta ao desco- 
brimento do caminho maritimo para a [ndia 
(1415-1498) 

a )  Causas da empress de  Ceuta 

A conquista de Ceuta marca o inicio da nossa coloniza$io. 
N5o se compadece com o caracter do nosso estudo a an6lise de- 

morada das causas da empress. Convhm, no entanto, fixar que nHo 
se afigura razoavel a tCse, j i  hoje pouco sustentada, de que a expe- 
diglo foi determinada exclusivamente por razaes de ordem eco- 
ncimica. (I) 

As determinantes dos dcscobrimentos e, portanto, da expediggo 
a Ceuta, que se deve enquadrar nos actos preparatcirios da activi- 

(1) 0 sr. prof. David Lopes, num estudo que escreveu para a Historia 
de Portugal, editada em Barcelos por Damigo Peres, rebateu, um por urn, 
os argumentos ou pretensos motivos dessa afirma~go, e o erudito escritor 
sr. Jaime Cortezgo corrigiu, tambem num recente trabalho para a mesma 
obra, a tese primitiva, no sentido de dar apenas o predominio, mas ja niio 
o exclusivo, ao factor economico. 
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dade henriquina das navegacdes, foram, simultaneamente, de ordem 
religiosa, de ordem politics, de ordem cientifica e de ordem econ6mica. 

I3 inegavel que, nessa Cpoca, a propagaqHo da f6 e a conversfo 
dos infieis ao cristianismo constituiam motivos importantes, sen50 
para arrastar os chefes a temerarias emprCsas, ao menos para levar 
a massa popular a aplaudir entusihsticamente empreendimentos estu- 
dados com preseveraqa e mCtodo. Nlo 6 ,  portanto, dificil encontrar 
entre os motivos que determinaram os descobrimentos razdes de 
ordem religiosa. 

Compreende-se tambCm a exist3ncin de motivos dc ordem poli- 
tics na realiza~lo da nossa primeira conquista, fora do continente, 
porque, de facto, a ocupaqlo do Norte de Africa dcvia corresponder, 
entHo, a razdes instantes dc defesa contra a perigosa e constante amea- 
Fa mu~ulmana e i nccessidade absoluta de limpar os mares da pira- 
taria marroquina que, se nHo tornava impossivel a actividade dos 
nossos riavcgadores, constituia, todavia, para Sles, um s6rio obsticulo. 

NHo sesli ainda ousado afirmar a existencia de razdes de ordem 
cientifica na tomada de Ceuta. Esta deve ser integrada no plano largo 
dos descobrimentos, pois teria, porventura, obedecido jb B mesma 
curiosidade cientifica por novos mundos, que, em grande parte, deter- 
minou a nossa epopeia. 

Finalmente,, existiram por certo razdes de ordem economics, nHo 
so porque os empreendedores da conquista devem ter tido o prop6sito 
de ccse apoderar do comCrcio que em caravanas chegava a Marrocos, 
terra produtora de cereais necessaries a Portugal)), como sugere Ant6  
nio Sergio, mas tambCm, e sobrctudo, porque haveria a natural in- 
ten~Po de destruir o monop6lio asibtico, na posse de Veneza. A im- 
porthcia adquirida por aqucla ciclade, grac;as ao facto de ser no mun- 
do ocidental, o centro de todo o comCrcio de produtos asibticos, c.1.a 
de tal forma poderosa que nPo admira que um povo ousado como o 

portuguss e senhor duma exceptional posi~Ho geogrbfica sonhaxs<, coli- 

quistar identica situa~Ho. 

b) Ceuta, colonia militar 

A coriquista dc Ccuta n8o o1)cdeceu a um objective puramcnte 
c,oloni;il, mas sin1 a urn objcctivo militar. A sua posiqgo, como dc 
rcssto, a. das outras praqas conquistadas no Norte de Africa, durantc 
a scgunda dinastia, c1-a IriL vcrdacle tam favorbvel para a defesa da 
liberdade e da seguraqa da nossa navega~iio, que a sua manutenqHo 
justificava todos os sacrificios de gente e de dinheiro que custou ao 
pais. 

Era ~ ; u ; L  Ceuta que seguiam os tidalgos c. moqos desejosos dc 
tomar contacto C O I ~  as armas e a escoria da populaqlo, naturalmente 
predisposta para as rudes tarefas duma emprssa brdua. 

AlCm de constituir uma verdadeira colonia militar, Ceuta ofere- 
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cia ainda o aspect0 duma colonia penal, pois para 15 seguiam ainda 
muitos condenados, que, em troca do servi~o na guerra contra os 
infieis, recebiam o perdlo da pena. ( I )  

c )  A povoacio das primeiras ilhas descobertas: o sistema das 
Capitanias ou Donatirias 

Apos t v r  sido armado cavaleiro, juntamentc corn stus irm5os 
L). Duartc. c D. Pedro, durante esta primeira conquista, D. Henri- 
clue, tendo ji pcnnsado porventura maduramente a obra dos descobri- 
mentos, cntrctgou v com devoe50 ao estudo pormenorizado do seu 
grandioso plano. GrZ-Mestre da Ordem de Cristo, empregou logo, 
desde inicio, honiens e dinheiros respectivos na prepara~iio da em- 
press. Embora se tcnha suscitado violento debatt c.m redor dCste as- 
sunto, parece f6ra de duvida que a sua obra foi fruto duma persis- 
tente tenacidade e nlo de mero capricho. 

As nossas navegaqdes nEo eram, na realidade, conduzidas ao 
acaso e dos descobrimentos n5o pode dizer-se que foram feitos do 
, iz .~r - .  A tarefa, inegivelmente audaz dos navegantes foi metodica- 
mente preparada com inqukritos, realizados atravCs de numerosas 
dificuldades, espionagens, estudos de geografia, de astronomia, de 
caxtografia e de matematica. A ciCncia portuguesa, nCsse momento 
esplendoroso que comeSa no reinado de D. JoEo I e dura toda a 
dinastia de Aviz C talvez mais interessante c tern urn papel, porven- 
tura, ainda mais importante na nossa epopeia maritima que o esf6r~o 
d t  bravos capit5es e a corajosa dedicaqgo dos marinheiros. 

Foi, pois, obedecendo a uma actividade met6dica que se inicia- 
ram os descobrimentos - primeiro PBrto Santo e a Madeira; depois 
os A~bres. 

Para colonizar estas ilhas de clima temperado e de solo fecund0 
Y I I I - ~ ~ ~ ,  c.ntZo, o primeiro sistema da nossa coloniza@io: o sistema das 
c~ f i i tan ias  uu donatdrias. 

As capitnnias cram col6nias aclministradas por conccssilo, em 
que o Estado nllo dc,lcgava poderes soberanos numa comparlhia ma- 
jestitica - como sucede na forma moderna da co~icessilo - mas num 
fidalgo notjvel, em regra o dcscobridor. Nos tempos primitivos da 
nossa colonizaqlo, o Infante D. Herlrique dispunha, como senhor 
donatirio, de todas as terras conquistadas, que, depois, sub-concedia 
;L particulares, a cuja iniciativa entregava inteiramente o respectivo 
govCrno. 

E facto assente n5o ter existido feudalism0 em Portugal conti- 
nc~ltal, mas apenas urn regime semelhante - o senhorial. No Portu- 

(1) Regimento de D. Jofio I ,  nas OrdenaqBes Afonsinas, livr'o I ,  titulo 
LXXXIII. 
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gal colonial dos primeiros dculos, as capitanias rcpresentam, todavia, 
urna espCcie de sistBrn:~ feudal, em que os donatarios operavam coao 
vcrdad(:iros 5c~nhorc.s f~,u~lais, sdbre os quais o rei conservava o seiu 
sclihorio t~nli~ierltc c ;L su1)re1na jurisdiqgo, efectivada pelo dircito de 
aplicar as pcnas mais 6r;~vcs c pclo exercicio da cor re i~ io ,  que se 
traduzia pelo cnvio fregiiente de corregedorc.~, a qucm colnp?ti;im 
atribuiq6es de inspecqiio 

A carta de doa~go i onferia. ao donat,irio poderes mais ou menos 
latos: (Y direito de administrar justiqa, o tlc rccct~cr rcndas e tributos, 
o dc dar terras de sesqr ia ,  que por sua vez sub-concediam, e o cle 
reservar para si em m~nop6lio certos com6rcios ou cxplora~6es ru- 
rais. A doay.50 era hereditjria. 

(1 sistema das capitanix c.ra usado st,nll)rc, que o gov6rno cen- 
tral pretendia fiovoav, pois constituia p;11:1 isso o processo niais 
f.' .'I dL1 . 

As primeirns capitanias clue sc doaram foram as tluas da ilha da 
Madeira - a do Funchal, doada a Jorlo (;on~alvr:s Zarco, e a do 
Machico a TristZo Vaz Teixeira - e a da ilha de PGrto Santo a Bar- 
tolomeu Perestrelo, em 1446. 

Em scguida procedeu-se da mesma forma com os A~Ores. A par 
(10s nacionais 15 acorreram muitos estrangeiros, clue povoaram o ar- 
quipelago, se n8o tQo ripidamt:nt~,, pc.10 nlcnos com gra~ltlc facili- 
dade tarnhem. 

0 sistema das donatarias foi aplicado tamb61n a Calm Verde, a 
S. Tomi. (l Principe, mais tarde, r.In 1530, ao Brasil, c a Angola, 
onde foi ctaditla, em 1571, uma capitania a Paulo Dias de Novais. 

d )  As feitorias da costa da Guin6: Arguim e S. Jorge da Mina 

Quando, porkm, o govern0 ccritral 1150 tinll,~ o prop6sito ime- 
diato de fiouoar, escolhia-se um local o ~ ~ d c  11udcs~c. Eitiln~ente cons- 
truir-se uma fortaleza com armazens arlexos c constituia-sc, assim, 
urna feitoria. Na costa da GuinC, por  cscmplo, nunca houve donatd- 
rias, mas sim feitorias e ficou cClebre a feitdria de Arguim, que cra o 
centro da actividade comcrcial do Infante D. Henrique. ( I )  

Descendo semprc mais para o sul, para alCm do Cabo NQo, ao 
longo da costa ocitlcrltal cla Africa, os portugucses foram descobrindo 
uma regiZo rica, clue foram tambCm ocupando e cxplorando, siniul- 
t2neamente. 

Depois da mortr do Infante D. Hcnriquc, o rci D. Afonso V 

(1) Em Lagos fundou-se, nessa epoca, uma companhia - a Companhia 
de Lagos-que traficava em nome do Infante os produtos vindos de 
Arguim e dos restantes territorios descobertos. 



DIREITO PUBLIC0 COLONIAL PORTUGUBS 23 

zrrendou a Fern20 Gomes o trato mercantil da GuinC, com o encargo 
de descobrir anualmente mais trezentas 1Cguas dc costa. 0 arrenda- 
tdrio cumpriu e os seus pilotos chegaram urn din a um local privile- 
giado, onde fundaram uma aldeia, que mais txl-dc cetleu o seu lugar 
B fortaleza de S. Jorge da Mina, mandada edificar por D. Jorlo 11, e 
para onde sc. dcslocou o centro do comkrcio da costa de Africa. 
A 1rMina)~ - nome derivado de se terem encontrado nas mlos dos 
indigenas palhetas de ouro, que se supoz provirem de alguma mina - 
cra uma feitoria. onde. como de resto em toda a costa da GuinC. 
se fazia o trhfico dos escravos, da malagu&ta, do our0 e do marfim. 

0 comCrcio da GuinC foi at6 ao descobrimento do caminho mari- 
timo para a fndia a actividade principal da nossa obra colonial e 
deu origem a uma interessante legislaq50. Ao passo que nas col6nias 
de povoa~rlo a cor6a concedia as prerrogativas soberanas, nas ~016- 
nias de com6rcio ou feitorias reservou sempre, ciosamente, para o 
govern0 central o exercicio da sua explora~lo e administrac50. ( I )  

9 - Segundo periodo : do descobrimen to do caminho 
maritimo para a lndia a institu'i~io do govern0 
geral no Brasi l ( 1 498- 1 549) 

a)  Importitncia do descobrimento da [ndia na nossa hist6ria 

Durante o reinado de D. JoZo 11 o absolutismo real alcanqa 
grandes progressos, em detriment0 aos nobres e do clero. Com D. Ma- 
nuc.1 o mestrado de Cristo C reunido k corcia. 0 periodo que se segue 
C caracterizado pela mesma evoluc5o que se nota na metrbpole, no 
sentido da centralizaclo do poder, do abatimento dos donatirios. 

0 facto capital d&ste periodo da hist6ria de Portugal colonial C 
o descobrimento do caminho maritimo para a fndia. 

b )  0 comdrcio das especiarias: os feitores 

At6 ai os apreciadissimos produtos indidticos - a canela, o gen- 
gibre, o cravo e a pimenta - eram conduzidos por caravanas at6 
Alexandria, onde os iam buscar os venezianos, que por sua vez os 
distribuiam depois por toda a Europa. 0 numero dos intermediirios 
e as dificuldades do transporte tornavam as especiarias raras e muito 

(1) N&ste primeiro periodo as prerrogativas referidas pertenciam a 
Ordem de Cristo, de que D. Henrique, como vimos, era GrBo-Mestre e que 
recebera do Papa Martinho V a jurisdiggo espiritual s6bre os territorios 
conquistados e do rei o poder temporal sobre a maior parte das terras des- 
cobertas. 
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caras. O aumento experimentado pelos produtos asidticos que mais 
consumo tinham na Europa pode avaliar-se em mais de mil por cento. 

Compreende-se, por isso, o espanto c o alvor6qo que provocou 
em Portugal a chegada das naus de Vasco da Gama carreg;r(las d&sses 
produtos. 

Apezar da demora da viagem r das dificuldades que a rodeavam 
as especiarias ficavam na mc~trtipole por um preGo muito inferior 
Bquele por que ficavam en1 Veneza. que, por &sse motivo cedeu o seu 
lugar de centro do comCrcio asiktico a Lisboa. 

0 s  portugueses tleram assim inicio a uma nova Cpoca na hist6ria 
do mundo e Cste facto de transcendente importgncia causou, como 
nPo podia deixar de scr, desde logo, importantes transformaqdes na 
nossa estrutura administrativa. 

Ao principio e at6 1505, niio se pensou fazer da India um im- 
pCrio, mas usar 16 os processos que haviam sido utilizados na GuinC, 
constituindo feitorias. Os feitores recebiam o dinheiro do reino, com- 
pravam os gCneros e carregavam as nius, que, chegadas a Lisboa, 
os descarregavam na ((Casa da India)). 

Nessa Cpoca niio havia liberdade de comkrcio. Toda a organiza- 
qiio do comkrcio do Orierite assentava nestes dois elementos essenciais: 
os feitores, na India, e a clCasa da India)), em Lisboa. 

C )  A casa da India: natureza, o rgan i za~ io  e funcionamento 

Ap6s o inicio dos descobrimentos, quando se intensificou o comCr- 
cio da costa de Africa, fundou-se em Lisboa a ((Casa da GuinCn, que, 
com a exploraqzo da Mina, passou a chamar-se ((Casa da GuinC e da 
Mina)). Ora foi dCste estabelecimento que, depois do descobrimento 
do caminho maritimo para a India e da respectiva exploraqgo comer- 
cial, resultou a ((Casa da India e da Mina)). Esta denominaqgo tem 
uma tradiqiio tPo arreigada na nossa administraqzo que ainda h5 50 
anos no ;LZinistkrio do Ultramar se pagava certo emolumento cha- 
mado da ((India e Mina)). 

A ((Casa da India)) compreendia a ((Ribeira das Naus)), que era 
o Arsenal; os ((Armazens)), onde se guardavam os aprestos, madeiras 
e mantimentos e a ((Casa da India)) prbpriamente dita - alfandega 
e capitania do pbrto, segundo as modernas expressdes. 

A ((Casa da India)) tinha um pessoal numeroso. Assim havia o 
Provedor, com sete escrivfes, o tesoureiro, o guarda-m6r, etc. E para 
que se niio possa dizer que o quadro n8o era coinpleto, havia um ma- 
gistrado do contencioso fiscal-o juiz da fndia e Mina. 

Toda a cargn dos navios desembarcava na ((Casa da India)), onde 
depois de pagos os respectivos direitos, era conferida e repartida pelos 
consignat5rios. 

Uma parte das mercadorias desembarcadas na ((Casa da India)) 
entrava no consumo e a outra, a maior, era reexportada. Em qual- 
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quer dos casos, s6 a ~(Casa da Indian a podia ncgociar, embora por 
conta dos donos, o quc  obedecia 5 necessidade dc cvitar que a con- 
correncia a\.iltasse os pr&qos. 

d )  A feitoria da Flandres 

A reexportaqPo fazia-se, em geral, para a feitoria portuguesa da 
Flandres, estabelecida em Antucrpia, cujo mercado se animou a ponto 
de causar a decadCncia de Rruges, at6 ai florescente. Consulado e 
agCncia de comCrcio, a um tempo, a nossa fcitoria de Antuerpia era 
o centro dr distribuiqPo das especiarias e produtos do Oriente8 pelo 
Norte da Europa. 

e l  Reformas de administraqzo Central provocadas pelo comkr- 
cio da india 

A medida q t ~ c  ;I po.;i(;;lr~ (lo nnsso pais se destacava mais no mun- 
d o  dc cntzo, os rendin~el~tos tla CnrAx iam aumentando extraordin& 

rr~ente. Aos direitos pagos nas Alf;rndegas do reino, aos tributos 
e extorsdes dos conquistadores, juntavam-se os lucros da exploraqzo 
comercial, quisi monopolizada. 0 rei era o primeiro arrnador e nego- 
ciante da GuinC e India. 

NPo deve, portanto, extranhar-se quc a primeira reforma obser- 
vada na administraqgo central tenha sido uma reforma nos serviqos 
da Fazenda. 

Na realidade, em 17 de Outubro de 1516 foi dado novo regimento 
;lo- Vedores da Fazenda - espCcie de inspectores das Finanqas reais, 
quc ficavam superintendendo em tBdas as matCrias fiscais do reino. 
da Africa e da fndia e com jurisdiqso sBbre a ((Casa da fndia e Mina)). 

As atribuiqdes. dos Vedores da Fazenda correspondiam i s  que 
hoje pertencem ao MinistCrio das Finanqas, a Tesouraria e ao Tribunal 
de Contas. Compreende-se bem que os Vedores da Fazenda tivessem 
ingerencia nos neg6cios coloniais, pois se dava entzo uma importgncia 
extraordinAria B politica comercial que tornava a administraqio colo- 
nial particularmente interessante sob o ponto de vista financeiro. 

0 s  Vedores nPo eram todavia chefes dum serviqo hierarquizado. 
A sua funqio consistia em exercer uma fiscalizaq50 aturada sabre di- 
versas institui'qdes especiais e repartiqdes isoladas. A sua acqPo perdia- 
se no esforqo despendido na administraqio de numerosos organismos 
independentes uns dos outros e a sua autoridad,e chocava freqiiente- 
mente com a dos tribunais e conselhos, cujas atribuiqdes eram ma1 de- 
'finidas. 

Em 1532 foi creada a ((Mesa da ConsciCncia e Ord'ens)), que exer- 
cia, entre outras, a jurisdi~Zo concedida por bulas pontificias que 
ao rei competia como mestre das Ordens Militares. Era esta insti- 

4 



tuYq2o que administrava a justiqa no Ultramar, superintendia nos Pro- 
vedores de Defuntos ; Ausentes e provia os beneficios eclesiasticos. 

Na mesma Cpoca deram-se novos rcbgimcntos ao Desembargo do 
Paqo e B Casa da SuplicasZo, conferindo-lhes mais alta cornpetencia 
e regulou-sc cuidadosamente o (ccomCrcio e trato)) das fndias pelas 
Urdena~cies da fndia,  expedidas por D. Manuel, B volta de 1520. 

f )  0 Estado da india : extens20 e organizaq50 administrativa 

Na fndia, entretanto, a politica puramente comer(-ial clas fcito- 
rias revelava-se insuficiente. As relaqdes entre a Metropolc e as col6- 
nias limitavam-se, quasi exclusivamente, i ida e vinda dos navios 
que estabeleciam o trkfico dos produtos. Permanentemente, na fndia 
havia apenas os feitores, com o prbssonl indispensavel para a realiza- 
550 do fim comercial, que era o unico que se tinha cm vista, durante 
esse period0 da nossa colonizaq50. I.:' crrto que os capitjiis das esqua- 
dras que, na Cpoca exacta das monqdes, aportavam i s  nossas mi- 
n6sculas col6nias do Orientc aproveitavam o tempo em que espera- 
vam a monsiio favoravel para alargar a influ&ncia portuguesa entre 
os indigenas. Logo, porCm, que as t:squadras abandonavam os portos 
portugueses, os principes atrai~oavam as suas palavras de paz e fide- 
lidade i corBa portuguesa, transformando-se, por vezes, em podero- 
sos inimigos que chegavam a pAr em perigo a seguranqa dos feitores e 
a comprometer o nosso comCrcio. 

Verificada, assim, a impossibilidade de manter o monop6lio do 
comCrcio indiitico, apenas com meia d6zia de feitores isolados, come- 
qou a pensar-se no dominio dos mares, efectivado com o apoio de ba- 
ses navais em toda a costa asiitica. Foi n&ste plano grandioso que 
colaboraram, cada um a seu modo, mas sem se ophrem nos intuitos, 
D. Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque. 

A fndia passa a ter uma esquadra permanente, conquistam-se ci- 
rlnrles, fundam-se fortalezas, adquirem-se vassalagens, surge, enfim o 
l<.stado da fndia, com o seu governador, a que por vezes se concedia 
o titulo de vice-rei, e a sua adrninistrac;Zo cc~ritral c local prbpria. 

Lannoy ( I )  reparte os elcmcntos do Impdrio crguido por Albu- 
querque em trCs categorias : 

I.") Coldnias inteiramente conquistadas, onde exerciamos admi- 
nistraga'o directa, como G8a, Diu e Mnlaca. 

2.") Coldnias governadas por firincipes indigenas, aliados de 
Portugal ow seus protegzdos. 0 s  funcionkrios portuguCses nessas col6- 
nias s6 administravam directamente uma cidade, fortaleza ou bairro 
de cidade, esforsando-se, entretanto, por obter novas concess6es co- 

(1) le Histoire de 1'Espansiot~ des Peuples Europdens. 



merciais do principe. Mais tarde, nos fins do dculo XVI, os agentes 
portngu&ses procuraram dominar inteiramente os principes, substi- 
tuindo-se-lhcs por completo. 0 s  resultados desta tentativa tardia de 
estabclecimento da a.dministraqlo directa nHo foram brilhantes, como 
sc verificou com CeilHo. Esta categoria compreendia elcvado n6mero 
de col6nias. 

3.") Coldfiius fundadas e m  Bstado5 absolutamente independen- 
tes de Portugal, e m  que os soberanos nnlo t inham qualquer espe'cie de 
rela~rles com o nosso finis, ale'm das de ordem diplomdtica. E' o caso 
de Macau, Chittagong em Bengala, e das feitorins de Java, Makassar, 
etc.. 

, 0 Estado da fndia era, como se verifica, complrxo. ( I )  
Abrangia totlos os territ6rios (la Asia c Africa Oric~~tal t:m clue 

I'ortugal cxc:rcia o seu domi~lio. 
A Administraqiio Superior do Estado (la fnclia encontra\.;i-sc con- 

tr .I 1.. i~at la  . cXrn GAa, onde residia o Govcrnador Geral, que ( , ] ; I  o scx~l 
c.11c.ft. civil (, militar. A nomeaqlo dos governadores gerais c,r,i feita 
I N , I  t I-i ;I I IOS,  raramente prorrogados. Em sua volta existia ur1l;l 1111- 

Ilrl,los;l cArte e os seus poderes eram tam largos que chegavam a cunhar 
~ r l o e t l ~ ,  ~werrogativa excepcional, s6 a &les concedida. (2) 

0 5  governadores gerais eram assistidos do Secretdrio de Estado, 
t1uc tinha funqbes equjvalentes i s  dum verdadeiro ministro de Estado, 
(lo Provedor-Mdr, espCcie de Ministro das Finan~as, que superintt,r~- 
tlia na contabilidade em que prestavam serviqo 10 contadorcs c I:; 

cw.l-i\,liis das Contas, segundo o modGlo da Metr6pole. 
, .. 
I~nl ia ,  cntHo, como 6 6bvi0, uma importiincia excel)cioil;~l o sa- 

I)(-r-sc (11w1n ia para a fndia. Havia, por isso, um serviqo cncarrcgado 
(lo registo dc toda a gente que seguia en1 serviqo do Estado para o 
Oricntc e do pagamento dos respectivos soldos - era a ((Matricula ge- 
I-aln, h frente da qua1 se enco~itrava o escriviio da matricula geral. 

I'alx cscrcver a histtiria dos feitos do vice-rei existia o C'ronista e 
(;~iavda da TBrrc d o  Towzbo da fndia,  oficio em que csteve provido 
Iliogo (lo Couto. 

A AlfSntl(bg;~ ili. GOa, cujo movimcnto, pcla prdpria natureza da- 
cl11ela col611i;r. ~ . I - ; I  c,straordinririo, compunha-sv de numeroso pessoal 
1, tinha tan1bi:ni o scu Juiz. 

(1) 0 Estado da India cra, nessa dpoca tam complexo como o e hoje 
o imperio ali estabelecido pela Inglaterra. NBo deixa de ser curioso obser- 
var que existem at6 grandes semelhancas entre ambos, o que se explica 
pel0 facto dos ingleses terem adoptado posteriormente o sistema entLo 
posto em pratica pelos portugueses. 

(2) Segundo Diogo do Couto, nas Decadas, ((0s vice-reis eram verda- 
deiros reis e deuses da indian. 
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Como ao governa d or geral era concedido o previl6gio de cunhar 
moeda, existia ainda em G8a uma Casa da Moeda. 

A justisa c2ra ministlada, em filtima instiincia, at6 1544, por 
Ouvidor Gcral e, depois dessa data, por uma RelapZo, de cujos julga- 
mentos se apelava, em matCria criminal, para o Governador Geral e, 
em matCria &el, para o Desr:rnbargo d o  PaCo, em Lisboa. 

Se 6 certo que o ca~.;icter das rclas6cs da Metropole com a fndia 
cxigia uma cuidada e podcl-vsa organiza@o comercial, tambCm C ver- 
cl;rclc quc: a hituaqzo daquclt, ISstado e a necessidade de conservar sem- 
pre intangivel a soberania ~i;lcional, tornava indispens5vc.l uma gran- 
de preparac;go rnilitar. 0 s  c;ugos da Administra~zo Militar Central do 
Estado da India eram, por esve facto, in6meros : Sargento-M6r, Pro- 
vcdor e Visitadores clas I"ortalezas, Capitgo da Gal6 Geral, Capit50 
dos Eombardeiros e Artilllaria, Capitgo da Guarda do Vice-rei, etc.. 

0 s  serviqos de Sa6de estavam a cargo dum Fisico-M6r e dum Ci- 
rurgiPo-M6r e a missgo de protegcr os con\.c.rti(los i li. cntcilica era 
cntregue ao ~(Pa i  dos Cristgos de GBan. Existiam tambem seis tabe- 
liHis. ( I )  

Em cada col6nia do Estado havia uln cabitno. assistido de nume- 
" 

rosos funcio~l;irios ; nos pst~elos, fortalczas c cicladrs comandavam ou- 
tros ca$itrii.s uu Alcaides-Mores c F~.itovcs e a adrrliriistra~iio das comv- 
nidades estava cntregue aos tanaduves. 

g) Situacio das capitanias das ilhas do At lBnt ico i 
I 

A fndia quasi fez esquecer o resto do Mundo portr1gu4s. ~ o d e r &  
c rico, o rei procurava centralizar cndn vcz rnais o govern0 que o p&- 
ccsso inicial das Donatarias llavia 11-;ignientado. Uma a uma, f o r w  
caclucanclo as doaqdes e as col611ias do Atlantico encorporaram-se na 
cor6a. 

Desdtt o principio do sCculo XVI que o poder dos capitZis dona- 
tirios foi sc>ntlo I-chtringido progressivamente pela nomca$io de fun- 
cion5rios reais para junto dtlcs. A medida quc: r i a  col6nins de povoa- 
$go se ia operando um certo dcse~ivolvimento ccon6mico c que a sua 
popnlaq50 ia aumentando, a largueza dos poderes conferidos aos do- 
natjrios foi-se tornando pesada para os colonos. Como vimos, para 
podcrem realizar rnais facilmentc a colonizac,Zo, os capitais tinham 
os mais latos poderes: eram nZo s6 chcfrs militares, mas verdadeiros 
senhores, que governnvam e admiriistm\ a I I  I j ~~.itiqn por sua 6nica e ex- 
clusiva iniciativa. Ora, con10 rias colhr~ias tlc povoa$io, a popula$io 

(1) 0s  cargos da fndia eram tam ilumerosos que se torna impossi- 
vel publica-10s aqui. A ((Revista Colonial e Maritiman publicau, em 1901. 
uma relac80 de cargos, que ocupava 62 paginas. 



tende a assemelhar-se da metrdpole, na sua prdpria organizaqzo, 
cornpreende-se que, de facto, comeqasse a desagradar nas nossas ~016- 
nias que possuiam entfo essas caracteristicas o exagerado poder dos 
donatbrios. 

Foi assirn que, no reinado de D. Manuel, a justiqa no dominio 
dos capitgis donatirios passou para a competCncia dos ouvidores. Estes 
magistrados que foram, a principio nomeados mesrno pelo donat6ri0, 
foram mais tarde, algumas vezes, de norneaqzo real. 

AlCrn dos ouvidores, o rei impoz i s  col6nias os seus corregedores, 
que eram jri de privativa escolha e nornea~fo r6gia. 0 s  corregedores 
cram verdadeiros fiscais dos donatitrios e tornaram-se, pela progres- 
siva exlensiio das suas atribui'qbes, autCnticos goverrladores civis. 

Nas col6nias de exploraqfo, porCm, onde os escravos forneciam a 
rniio de obra, como Cabo Verde, S. Tom6 c o Brasil, a situaqfo era 
diversa. 0 s  brancos constituiam uma aristocracia unida e solidAria 
com o donatirio, cuja autoridade, para imp6r respeito aos indigenas, 
niio convinha fragmentar. 

0 s  corregedores ;lclui cwm os pr6prios capitiiis, que exerciam ao 
I I I C ~ L I I ~  tcrnpo as furly5c.s cle iuizcs c quc, por vezes, cediam o logar a 
urn militar assistido por uln ouvidor. Esta forma perdeu-se tarnbi-rn 
nos fins do sCculo XVI. 

h )  U t i l i z a ~ Z o  das Dona t i r i as  n o  Brasi l  

A institui'qfo das capitanias parecia, pois, decadente. Mas na 1)o~ 
litica dr vistas largas os sistemas nascern das oportunidades, n5o se 
lhrs irnpde~ri. Foi o que sucedeu. 

Qunndo se pensou a sCrio em colonizar o Rrasil, at6 entlo desde- 
nhado, havia a resolver um grave problerna. A Franqa, vendo Por- 
tugal e a Espanha empenhados numa larga obra de colonizaqfo, re- 
so lve~  iniciar tambCm a sua acti\,idndc. colonial. Largou os seus cor- 
sarios no mar, encorajando-os a procurarem paises ou territ6rios onde 
facilmente se pudessem instalar, cn111ol-a j6 se encontrassem ocupados. 
Assim, as nossas col6nias comeqaram a ser continuamente infestadas 
pelos ataques e incursaes francesas. 

A principio o facto 1120 causou inquietaqzo de maior em Portugal. 
I<xerciamos, entzo, urn dominio efectivo dos mares - possuiamqs 
cinco esquadras, quatro no Atlantico e uma privativa do Estado da 
India, corn urn total d r  ;oo navios de guerra, o que, representando 
nina forqa 6nica no rnuiido, constituia uma boa justificaqiio para a 
forma despreocupada coin que foram recebidas no reino as noticias 
tlas primeiras investidas dos corsBrios: Limitimo-nos, nessa alturh, 
quisi esclusivamente a dar c a p  .aos usurpadores. Mas as provocaqdes 
sucediam-se e os nossos .diplomatas rnviavam para Portugal incessan- 
tes avisos de que a Fransa tencionava intensificar a actividade da pi- 
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rataria, que corneqava a tlar-lhes bons rc.sultados, sobretudo nas costas 
do Brasil. 

D. JoZo 111, que viu con1 notdvel lucidez o problmerna dificil que 
se erguia, resolveu dar-lhc soluq50. Para isso pc~lsou iniciar urna obra 
sistemktica de coloniza~lo no Brasil. 

Notemos, contudo, que, nessa Cpoca eramos escravos da nossa 
pr6pria grandeza. 0 dorninio dos mares, a colonizaqgo africana e os 
11eg6cios do Oriente constituiam pre.ocupa~@es dernasiado pesadas para 
a nossa pequena naqgo, pois absorviam n8o s6 gente nun~erosa como 
exigiarn o emprego de capitais fabulosos. 

0 rei n8o dispunha dos rneios rn;~lt-~.i;~is necessirios para pro- 
movcr a nossa obra de coloniza+o e o l'c.sot~~.c) nZo estava em condi- 
rdes de a custear. Resolveu-se, por isso, rccorrer ao mCtodo tradicio- 
1ia1 de povoaslo - as capitanins. 

0 litoral brasileiro foi dividido cm doze lotes, que cc)mc~y;~vani A 
beira-~nar e se estendiam para o interior at6 h linha de dcniarc:aq2o 
do tratado de Tordesilhas. Desiguais em extensgo e em riqueza, toi 
cada uma destas por~6es de terra conferida ao seu capitgo. ( I )  

i) Organizac50 das capitanias n o  Brasil : governo, justiga e re- 
gime municipal 

Rraparecem, assim, em 1534, riurna cxperiC.rici;r grandiosa, as ca- 
fiita~zias, que, como vimos, cor~stituir.;~m o prirneiro proccsso da col* 
11izac;llo portuguesa. f 

lisa~ninernos, agora, quais eranl ;I:, 511;~s IiorInas juridicas. i 
L)ois instrurnentos legais continham o cstatuto de cada regiso con- 

ccdida : a carta de doagio e o foral. 
P,cla carta de doaq8o fazia o rei mere& da capitania, abrangendo 

nela, e com a faculdade de se transrnitir pela heran~a,  a concessZo 
de importantes atributos de autorirladc soberana. 

Posteriorrnentc era dado & capita~~ia um foral, IIO qua1 sr fixa- 
vam, segundo o pr6prio formulArio tltsscs tliplornas, os i,tlircitos, f6- 

( 1 )  Em alguns lotes, alem de nao sercm de igultl exlensao, os terri- 
torios n8o eram contiguos, pois ficavam encravados dentro doutras capita- 
nias. Para doze capitanias havia quinze quinhhes, como se verifica pela se- 
guinte lista das donatarias e dos respectivos capitais : A l.*, S .  Vicente, 
doada a Martim A. de Sousa, compreendia dois quinhoes ; a 2.a, Santo 
Amaro, Sant'Ana e Ztamaraca (tres quinhbes), a Pero Lopes de SOUSa ; 
a 3.a, Paraiba do Sul, a Pero Goes da Silveira ; a 4.i1, Espirito Santo, a Vasc~ 
Fernandes Coutinho ; a 5.'1, Porto Seyuro, a Peru de Campus Tourinho ; a 
63,  Ilhecs, a Jorge de Figueiredo Correa ; a 7.", Baia de Todos os Santos, a 
Francisco Pereira Coutinho; a 8.". Pernambuco, a Duarte Coelho; as 93, 
10." e 1 l . n .  Maranhdo, respectivamente, a Jo5o de Barros, Fern50 Alvares de 
Andrade e Ayres da Cunha; e a 12.'. Ceara, a Antonio Cardoso de Barns. 
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ros, tributos e cousas)) que na respectiva terra se haviam de pagar a ~ ,  

rci e ao capitio donat5rio. 
A capitania era inalienrivel, indivisivel e estava sujeita a regms 

vspeciais de sucessio que se aproxirnavam dos morgadios. 
Na terra da capitania nPo podia entrar justi~a real e o seu capi- 

t io  apenas podia ser processado e julgado na carte. 
Cumpria ao donatirio conceder as terras de sesmaria, na forma 

da ordenaqlo, salva a porqPo que o rei lhe permitia que reservasse 
para si. Podia erigir quaisquer povoa~6es em vilas, com o foro, li- 

' 

bcrdades e insignias que tinham na metrbople, nomear ouvidores para 
conhecerem das apelay6es e agravos da capitania e criar tabelilis e 
alcaides-m6res que lhes deviam prestar menagem. 

0 s  proventos dos capitiis eram considerAveis. Recebiam parte 
dos impostos e tinham o monop6lio de certas actividades. ( I )  

0s donatarios nem iempre se encontravam pessoalmente 5. testa 
do govtxrno da respectiva capitania e alguns deles mesmo, como, por 
exemplo, o cronista Joio de Rarros, nunca la chegaram a ir, pois 
preferiam a vida da c8rte. 

N;L stin aus&ncia nomeavam um representante - capitZo-mdr, 
lugar-tenente ou governador - que exercia os direitos que lhe assis- 
tiam. 

No exercicio da jurisdiqio civil e criminal o donatario era repre- 
sentado por um ouvidor. Mas no inicio do sistema, e mesmo depois, 
o capitio acumulava as suas funqdes com as de ouvidor e at6 com ou- 
tras, como as de alcaide-m6r e provedor da real fazenda. 

Nas vials que erigia, a organiza~io municipal era semehante 5 
da metr6pole - havia vereadores, jzcizes ordinririos, procuradores, 
etc., casa do concelho e belourinho. 

Em todas as nossas col6nias se observou, de resto, uma acen- 
tuada tendencia para implantar 15 o regime municipal praticado na 
metr6pole. (2) 

j )  Resultados do sistema das capitanias n o  Brasil - As  causas do 
insucesso - A necessidade de centralizagzo do  govern0 

Esperou-se que nas capitanias do Brasil resultasse benCfica a 
acqio particular dos donathrios, visto o processo nHo poder ser consi- 
derado rnau em face da nossa experiencia anterior nas ilhas do AtlEin- 

(1) E' curioso notar que a cor6a reservava para si o monop6lio do 
pau-Brasil. 

(2) Dentre os numerosos exemplos d&stes casos citamos o de Gba, 
que, em 1519, recebeu o foral de Lisboa para se reger por &le e o de Macau, 
que, em 1596, teve foral decalcado s6bre o de Pvora. 



tico e do facto dos inglcscs o tercm adoptado nas col6nias denomina- 
das cle ccproprietirios)), fundadas por nobrcs, em quem a corcia reco- 
nhecia prerrogativas soberanas. 

No Rrasil, porCm, os resultados n Z c l  foram brilhantes. 0 tipo ecb- 
n6mico da colhnia era  o de fazenda. Carecia-se de mPo de obra e 
proculava-sc. obt&-la p4a  escravidiio dos indios a5borigenes. Mas estes 
cram insubmissos e quanto maior rra a violencia com que procuravam 
dominA-los, maior t amgm era a forc;a da sua resisthcia. 

Por outro lado, os franceses continuavam a d'emandar o Brasil 
e a estabelecer-se nas $uas costas, nPo tendo os donatArios forqa para 
os expulsar nem contapdo para isso com o auxnio do gentio, que aco- 
lheu a principio os nwos invasorcs com a alegria de quem encontra 
um tutor c um defensor. So pouco depois os indigenas reconheceram 
clue se i)q~'ostngueses nPo eram bons, os franceses n2o eram melhores. 

Uma outra cousa contribuiu para o relativo insucesso das capita- 
nias : a insubordinasiio dos colonos contra os donatririos ou os seus 
agentes. 

A terra exuberante (lo l<~.asil prestava-se ao engrandecimento das 
paixbes. A calhnia, o tiissiclio, a intriga, a mesquinhez multiplicavam 
os sells efeitos perniciosos. Alguns capitais seriam inhkbeis ; outros, 
absenteistas, teriam posto no scu logar homens Avidos c sem autori- 
dade. Mais do que um foi prr:so pc:los colonos r outros houve que foram 
depostos c expulsos. 

Ha ainda a considerar o problema da exigilidade de recursos com 
quC lntnvam os capitzis que, embora ricos, tinham por miss20 des- 
bravar tL povoar territ6rios tam extensos como os maiores reinos. Al- 
guns ncla sc asruinaram a ponto de terminar os scus i l i x  ~nendigando, 
como aconteceu ao marechal Vasco Fcrnandcs Coutinho, um dos mais 
bravos capitPis de Albuquerque, se 6 qnt3 as crhnicas n2o exageram. 

Podemos, pcbr isso, dizer com o sr. C;ir.lns AIalheiro Dias que cco 
qrle mais surpreendc nessa tragkdia bkrbara k que tivesse sido possi- 
vel ;L energia hu~nan ;~  criar, como na capitania de. Pernambuco, uma 
resistente organiza@o e tim embrizo robusto de governo, ou, como em 
Porto Seguro, uma laboriosa, conquanto efCmera, col6nia rural.)) (I)  

Era necessArio, pois, imprimir nova orienta~io 5 grandiosa obra 
come~ada. Resolveu-sc cmtiio centralizar o governo do Brasil, acen- 
tuando-se, assim, uma tendencia que em todo Cste periodo vimos 
descnhar-se e que j,i 1150 sofrerri mais embaraqos de monta na sua 
c.volnc;iio. 

11) Historia da ColonizaCau Portuguesa no Brasil, vol. 111, pg. 96. 
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10-Terceiro period0 : da institui'gzo do govBrno 
geral do Brasi l 2 Restauragzo ( 1 549- 1 640) 

a)  0 govdrno geral do Brasil 

A resolu$io de centralizar o governo do Rrasil foi tomada em 7 
de Jane~ro de 154'). D. JoHo 111, clue j6 adquirira aos donatarios a 
capitania da Baia, enviou para lh, por carta publicada nessa data, 
como capitgo em set4 qzome, Tom6 de Sousa, a qucm conferia o titulo 
e os poderes de Governador Geral de todas as restantes capitanias. 
Icstas mantinham-se, mas o sistema era fortemente atenuado pela cell- 
tralizaqiio do mando num Gove"rno geral, que foi, pouco a pouco, 
absorvendo na sua jurisdiqgo as capitanias, at6 realizar a unidade 
completa de gov&mo. 

b) A tend6ncia geral para a centralizac50 administrativa: cria- 
550 dos trds governos gerais n o  Estado da india ( 1  571 ) ; ef6- 
mera diviszo do Brasil e m  dois governos ( 1 572- 1577) 

A tendencia pal-a n cc~itralizaqZo, de resto, fazia-se sentir em todo 
o nosso ImpCrio. No Est:ido da India cada capit20 tinha uma larga 
esfera de autonornia. O govc~~-nador geral via linlitada a sua compe- 
tCncia quisi c~sclusivamentc ;1 gcrkncia dos neg6cios do distrito de 
Goa e a um simples comando militar. Keconhecendo &sse facto, D. St- 
basti50 resolveu, em 1571, desdobrar o Estado da India em trCs go- 
vernos gerais : o de Mo~ambique, compreendendo a costa oriental da 
Africa ( I ) ;  o de Goa, que abrangia as terras desde o Cabo Guadafui 
at6 Cei lh ; e o de Malaca, que administrava a restante parte do 
Impkrio at6 5 China. 

Esta divisHo, que parece, B primeira vista, uma descentralizag50, 
conduzia, pel0 contrkrio, a uma efectiva concentraqgo de poderes. 
At6 ai, os capitiis, dependendo apenas dum governador geral, estabe- 
lecido em Goa, conservavam uma grande autonomia. Apbs essa me- 
dida de D. SebastiHo passou a centralizar-se em cada gov&rno geral 
uma fracq5o considerAve1 do ImpCrio e os tr&s governos gerais, cons- 
tituindo cada um dCles um bloco mais forte do que anteriormente, 
continr~avam, todavia, a formar o Estado da India. 

Obedecendo ao mesmo critCrio, em 1572, foi o TSrasil dividido em 
dois governos : o da Raia, que abrangia o Norte, e o do Rio d e  Ja- 

(1) Na Africa Oriental persistia, porem, um capitPo independente em 
Sofala, que foi a primeira fortaleza ali erguida. 

5 
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neiro. Foi, porCm, efemera csta diviszo, pois em 1577 se voltou 5 
primitiva unidade. 

c )  Doaqio de Angola a Paulo Dias de Novais 

Um facto novo surge neste pcriodo da Histbria da ColonizaqQo 
portuguesa : - no Atlhtico tlcs(.nha-sc. a forma~Ho de mais outra 
colbnia. At6 ai, para o Sul do Congo, apenas existiam contactos oca- 
sionais e estabelecimentos sem organizaqHo nem sistema definido. 
D. JoZo 111, que via, na ralidadc, corn notdvel lucidez, os problemas 
coloniais, resolve intensificar as relaqdes com a regiHo. Assim nos apa- 
rece, nos meados do sCculo XVI, n tentar firmar o dominio portugu&s 
em Angola o esforqado Paulo Dias de Novais - neto do famoso na- 
vegador Bartolomeu Dias - que, em 1571, obteve dc D. SebastiHo a 
illtima grande doaqlo, recebendo o titulo e os poderes de donatirio e 
capitiio de Angola. 

NHo deixa de ser curioso fazer aqui uma referencia mais porme- 
norizada A carta da doaqzo conferida a Paulo Dias, pois ela revela jA 
o cuidado especial que o Poder Central comeqava a p6r na coloniza@o 
das terras descobcrtas. 

Segundo urn resumo de Albuquerque Fclner (I)  cca doaqlo com- 
preendia, alCm da jurisdiqgo civil e criminal, nomeaqBo de ouvidor, 
juizes, tabeliiiis, etc. 

a) Trinta e cinco lCguas do Cuanza para o sul, para si e para os 
seus hcrdeiros, que constituiam verdadeiramente a sua capitania, e 
na qua1 tinha o direito de demarcaqHo e escolha, durante vinte anos, 
tle vinte lCguas, em quatro ou cinco lotes, com a obrigaqdo de os ter 
aproveitados dentro de quinze anos da demarcaqzo ; 

b) As terras entre o Dande e o Cuanza, shmente durante a sua 
vida, e que reverteriam para a cor8a pelo svu falecimento ; 

c) 0 terqo de todos os direitos, tributos e rendas nessas terras ; 
d) 0 exclusivo do pescado na costa da capitania c meia dizima 

s6bre o pescado fora dela ; 
e )  0 exclusivo da pesca do bhzio do Dandc. para o sul ; 
f) 0 exclusivo de todas as moendas de iigua, inarinhas de sal e 

quaisquer outros engenhos ; 
g) 0 direito de exportar quarenta e oito pcqas de escravos por 

ano, sem pagamento de quaisquer impostos ; 
h )  0 direito dc arrendar e aforar a quaisquer pcssoas parte das 

terras que lhe foram doadas. 

(1) Angola - Apontamentos sBbre a ocupa@io e inicio do estabeleci- 
mento dos portugueses no Congo, Angola e Benguela, de Alfredo de Albu- 
querque Felner, pag. 128. 
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((E tinha como principais encaigos : 
a) Levar I galego, 2 caravelas, 5 bergantins, 3 muletas, para 

descobrir os rios e portos at6 ao Cabo da Boa Esperanqa ; 
b) P8r na capitania 400 homens vblidos, entre &lcs 8 pedreiros, 

6 taipeiros, I fisico, I barbeiro e os mantimentos para todos estes ; 
c )  Levar 6 cavalos c dentro de trCs anos ter 1L 20 ; 
d) Dentro de seis anos ter IOO familias estabelecidas (moradores 

corn inulheres e filhos), entrando nestas alguns lavradores, com se- 
mentes e plantas do reino e S. Tom6 ; 

e )  Construir na regiPo entrc o Dande e o Cuanza, trCs castelos 
de pedra e cal em determinadas grandr~as e devcndo um dCles ser no 
p6rto onde lhe parecesse que pudessem ir navios estrangeiros ; 

f )  Construir uma igreja sob a invocaqPo de S. SebastiZo c levar 
tr6s clerigos~~ . 

Perante Cste enunciado de direitos e de compromissos do dona- 
t6rio nZo poclcrnos, na verdade, deixar de reconhecer a existCncia do 
gcrine t1um;r grandiosa obra de colonizaqPo. 

Ernbora riiio tivesse cumprido completamcntt~ os c.ncargos que 
si)l)re si pesavam, a acqgo de Paulo Dias foi, no cntanto, tam notkvel, 
clue a sua passagem por Angola marca bem o inicio da nossa mais 
rica e vasta col6nia. 

Quando Felipe I1 de Espanha subiu ao trono de Portugal a si- 
tuaqio do donathrio nHo era floresccnte. Paulo Dias de Novais, alCm 
de ter deparado com um clima que tornava dificilima a sua obra de 
colonizaqgo, teve de despender tamb6m muito da sua admirbvel ener- 
gia em lutas mantidas nas peores condiqdes com os indigenas. Embora 
pntlerosamente auxiliado pela Companhia de Jesus, de que se diz 
incsrno que era um simples agente, as suas condiqaes econbmicas, 
nCsse momento gravissimo da nossa histbria, cram as mais preckrias 
e o seu podcr encontrava-se bastante abalado. 

d )  CriacZo do CovCrqo Ceral de Angola 

Paulo Dias negociou com o novo soberano a renovaqgo da con- 
cc.sGo c obteve-a. Segundo o costume, porCm, foram reduzidos os 
puderes do capitgo e a extensgo da donatkria. Surge, nessa altura, a 
imposiqPo dum corregedor, nomeado pel0 rei, para a administraqio 
(la justiqa e cobranqa dos tributos. 

Estava-se em 1583. Seis anos mais tarde morria Paulo Dias de 
Novais, indicando para lhe suceder Luiz Serrgo, que foi recebido com 
agrado por todos os magnificos colaboradores de que se soubera ro- 
dear o primeiro capitgo de Angola. Em 1592 o regime da doaqgo era, 
contudo, substituido por urn gov&rno geral, acentuando-se, assim, 
cada vez mais, a evolusio por que passa em todas as nossas col6nias 
o primitivo sistema das donatbrias. 
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e )  Reformas na administras50 central: o Conselho da Fazenda 
( 1591 ) e o Conselho das indias ( 1604) 

Soh o dominio tlos 1;clipc.s as dificuldades do Imp6rio multipli- 
cavarn-sc. 

At6 ai tinhamos vivido em paz com todas as naqdes da Europa. 
0 facto do soberano de Portugal passar a ser o mesmo dc: Espanha 
trouxe imediatamente para o rrosso p ; ~ i i  ;I hostilidade da Holanda e 
rla Inglaterra. Em gucsra com a ICsparlha, cstcs dois paiscs, dada a 
impossibilidade de rn;rrrtcrem a luta no colitinentc, viraram-sc para 
os dominios colonias (la naq5o vizinha. As suas col6nias eram, porCm, 
vastas e, consecliientcnrcr~te, cle clificil ctc.ul);~(;;?o, no passo que as nos- 
sas, estabelecidas con1 poucas pl-ec;~uqfit,s 1);Lra ataqucs em forma do 
exterior, ofercciam contliqdes mais favor;ivc'is para o atacante. 

Por outro lado, aptis o desastre de Alcicer Kibir, a ruina da nossa 
nobreza provocou urna maior corrupq2o na administraqzo ultramarina. 

Fclipe I r~cnsou clutb unl (10s remkdios a dar a esta progressiva 
dissolu(;r?o do nosso In1p6rio seri;l :I rt.forma da administraqlo central. 
Em 1591 criou o Cotzsclho da Fazetzda, de atribuiqdes mais extensas 
clue os prirnitivos vcdorc-s, cujos serviyos sc rcpartiam por quatro sec- 
i;Ges a cargo de cbscri\.llih - uma para o rci~lo ; outra para a fndia, 
Mina, Guin6, Brasil, S. 'rum& c (::rho Vcrdt, ; outra para os Mestra- 
dos das Ordens, Aqbrcs cs Ma.dt*irn ; c. a liltirna para a Africa e con- 
tabilidade. 

Em 1604, Felipe I1 de Portuga! confin a adrninistraqlo superior 
das colbnias a um tribunal privativo - o Consclho rias fndias, corn 
duas secqdes, que se ocupavam, rcspccti\~amcn?e, clos assuntos relati- 
vos B Africa (: ao Rrasil c dos respeitantes 5s posst.ss8es do Oriente. 
Ao Conselho das fndias laue rnais tarde veio a chamar-sc. Con.selho 

\ A 

Ultramarino), competia informar o rei sbbre o proviinc>nto (10s bispa- 
dos, lugares de justiqa e da fazentla t t  oficios militarcs nns col6nias 
e registar e prop6r os despachos clos vice-reis, govcrnadorcs gerais 
e capitzis. 

A partir dessa data, 5 Mesa da ConsciQncia c Ordens ficaram 
competindo apenas os neg6cios da jurisiliq20 judicial, os oficios gas 
fazendas dos defuntos c ausentes e ciredenqlo de cativos)), conforpe 
alvar; de 2 de Janeiro de 1606. 

Ao Conselho da Fazenda ficava pertencendo o despacho das fro- 
tas e navios dc Portugal para a fndia, a compra e venda da pimenta 
e a administraqlo dos ri:ndin~cntos t lo Brasil, GuinC e Ilhas. 

Devem-se ao Conselho das fndi'is importantes reformas na admi- 
nistraqlo ultramarina, combatendo a corrupC~o dos costumes, a ve- 
~ialidade dos cargos phblicos, os monop6lios de certos funcionarios 
e as opressaes exercidas por outros e a e labora~r?~  cle novos regula- 
mentos dc contabilidade, tendentes a moralisar e ordenar a fazepda. 
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f )  Dificuldades de administracio: o Conselho de Portugal 
I 
I Mas a acqPo moralizaclora tlo Conselho das fndias nem sempre 

era acompanhada com o devido interesse pel0 gov&rno de Eladrid. 
0 facto da Carte ter sido afastada de Lisboa contribuiu poderosamente 
para que aumentasse no nosso pais n corrupqZo. Depois, o rei estra- 
nho, antes de tomar qualquer providencia ouvia o Conselho de Por- 
tugal, estabelecido em JIridrid, quc 1120 rt-unia, na realidade, as con- 
diqdes indispensaveis para o bom cumprimento da sua missgo. A sua 
regolu55o era tam demorada e dificil, que a execu@o das medidas es- 
tudadas c propostas pelos consclhos de Lisboa, na maioria dos casos, 
se caracterisava, por uma inoportunidade absoluta. ( I )  

g)  0 desenvolvimento econ6mico e social do Grasil: a Compa- 
nhia de Jesus, o aldeamento dos indios e a importaqSo de 
escravos de Angola 

Entretanto no Rrasil comepva a vcrificar-sc um not2ivc.l tlcsen- 
volvimento, devido B ac@o dos jesuitas c 2 importa~50 (10s escravos 
dc Angola. 

Convkm fixarmos um pouco a nossa atcnqgo sbbrc. csstcss tlois ele- 
~ncntos essenciais da colonizaq2o do Rrasil, pois &les constituem dois 
S;~c.torc-s de capital irnportsncia na progressiva evoluq2o daquela 
c.oltilli.a. 

Quando os portuguest.~ chegaram an IZrasil, vcrificaram, logo de 
c1lt1.ail;~, clue os naturais do pais, os indios, cram indoccis e rebeldes, 

t 1) Rebelo da Silva, na Histdria d e  Portugal, vol. 5.'1, livro IX, cap. 111, 
foca assim, os inconvenientes do Conselho de Portugal : 

ctcolccado em Madrid, e sujeito as sugest6es mais ou menos directas 
dos ministros e dcs clientes dos ministros, a independencia e a imparciali- 
dade das opini6es do Conselho de Portugal haviam de vacilar com fre- 
quencia, e suas consultas ressentiram-se da falta de informac50 proxima e 
imediata. NBo se governa com acerto e o~r tun idade ,  quando se e obrigado 
a ver pelos olhos de outrem e se esta loilge do momento, em aue os factos 
pedem maior zelo e vigilancia. Ouvido sobre 0 provimento definitivo dos 
oficios, sobre concessdes de habitos e conlendas das ordens militares e sobre 
premios e recompensas, o tribunal a cada instante podia ser iludido, e de 
feit- o era, umas vezes p x  omiss6es voluntarias nos processos, outras por 
artificios calculados para ilaquear a sua boa fe. Expostos as ciladas dos 
inter6sses peasoais, kvidos e nada escrupulosos, nem sempre saia vencedor, 
e, tendo de atender ao mesmo tempo &s provid6ncias mais altas de orga- 
niza~ko da fazenda, de fiscalizac50 administrativa e judicial, e de defesa e 
conserva~i5.o da monarquia e de suas possessbes, repartia a aten~ilo e os 
cuidados por tantas provincias diversas do govCrno, que n5o admira errar 
muito e muitas vezes, e deixar fugir as rcasides de ocorrer &s necessidades 
mais urgentem. 
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ngo se prestando fhcilmente 2 vida limitada pela demarcaqzo mais ou 
mcnos acanhada da capitania. A sua escravizaq,?~ tornava-se, sen20 
impossivcl, pelo menos dificilima. Senhores dum territ6rio riquissimo, 
os primeiros colonos viram-se, desde o inicio, embaraqadissimos para 
o aproveitar, pois lhes surgiu o importante problema da falta de mHo 
dc obra. 

Por outro lado, os jesuitas quc acornpanhavam os colonos, incon- 
testhvelmente possuidos duma viszo mais inteligente, descobriram 
nos indigenas do Rrasil um espirito mais susccptivcl de compreenGo 
do que o dos naturais das outras rcgiiics dcscobertas e ocupadas pelos 
portugueses. Formou-st., assim, na mcntc dos missio~lArios o plano de 
fazer daquelas raqas aborigencs um vast0 imperio sujeito h sua in- 
fluencia e i s  leis da cristandadc. E, ou apcnas por um sincero senti- 
mento cristzo, como dizcm tins, ou por mera ambiqdo, como afirmam 
outros, o certo 6 que ndo podcmos ncgar que i influsncia dos j.esuitas 
muito dcvc o Brasil. ( I )  

Kesolveram os missionririos cstabclccc.r, ent5o, um contact0 di- 
recto com o gentio. Para isso 1150 rect.;rram penetrar no interior des- 
conhecido e rmbrenhar-se Dor clntrc os ~iaturais desconfiados. Pacien- 
temente foram crgucntlo povoaq6cs cspalhadas pelas mais inh6spitat; 
regifies, para. as quais atraiam tlcpois os indigenas, a qucm, em vez 
cle exigircm trabalhos custosos ou tle n?altratarem, entregavam casas 
rclativamcntt. confortkveis c proporciorla\~am at6 outros encantos, 
como por exemplo o da m6sica (2). Nesses ccntros de populaqgo, que 
ficaram conhecidos na hist6ria por aldeamentos indigenas, os missio- 
nirios comeqaram a ensinar os indios a ler, a trabalhar, a civilizd-los, 
cnfim. 0 s  naturais do Brasil, que a principio haviam recebido os 
brancos corn a mais completa desconfian~a, comeqaram a aceitar de 
bom grado a influencia dos jesuitas e a reconhecer n&les at6 os seus 
dedicados protectores contra a ferocidade dos colonizatlores. 

Naturalmente, a acqZo dos missiondrios estava em contradiqiio 
com os desejos dos colonos. Uns queriam formar cspiritos em confor- 
midade com as suas idCas religious c s  sociais ; outros clesejavam sim- 
plesmente braqos robustos, que lhes fizessem os serviqos. 

(1) 0 s  historiadores sHo unanimes em reconhecer Cste facto. Manuel 
Pinheiro Chagas, por exemplo, conhecido pela antipatia profunda que vo- 
tava a Companhia de Jesus, nHo fugiu a aponta-lo na sua Histdria de Por- 
tugal (vol. VI  da edi@o popular, pag. $6) : 

ctEram no Brasil realmente os prilneiros jesuitas missionaries a urn 
tempo de Cristo e da Civiliza~Ho. Devemos confessar oue a sua benefica 
influencia e que se deve nHo macularem os mrsmos horrores, que mancham 
a conquista do Mexico e do Peril pelos espttnhois, a conquista do Brasil 
pelos portugueses)). 

(2) Alguns autc~res afirmam que, em grande parte, o segrddo dos mis- 
sionarios residia na mbica de orglo, que, verdadeiramente, encantava os 
indios. 
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Suscitou-se, por isso, um conflito grave e longo entre os colonos 
e 0s jesuitas. Aqueles, agrupados sob uma bandeira pr6pria e cons- 
tituindo os chamados bandeirantes, internaram-se nos sert6es com o 
intuito de obter pela f8rqa a escraviza~io dos indigenas. Como, po- 
rkm, a isso sc opuzessem os jesuitas, que chegaram a obter da metrb 
pole letras e decretos estabelecendo a liberdade dos indios, os bandei- 
rantes n8o ousaram destruir tambCm os prdprios aldeamentos, onde 
os mission8rios possuiam os seus c o l ~ ~ i o s - e  onde exerciarn a sua in- 
fluencia. 

Reconhecendo as necessidades crescentes da colonizaqio e o pro- 
blema capital da m8o de obra, os jesuitas, que pela sua permanencia 
em Angola, conheciam a facilidade com que se deixavam escravizar 
os indigenas africanos, conceberam a soluqiio de trazer daquela col6nia 
a mHo de obra para o Brasil. Foi a realizagio dCsse plano que deu 
inicio 5 escravatura, s6 em fins do sCculo XIX terminada e cuja im- 
portiincia extraordinsria se h8-de sentir em toda a organizaq80 do 
Ijrasil. 

h Criaciio da Rela~Co da Baia ( 1 609 1 

Em 1609, em vista do extraordinkrio desenvolvimento que a 
civilizaqio atingira no Brasil, julgou-se necesskrio entregar a admi- 
nistraqiio superior da justiga a urna Relaqio - a RelapZo e Casa do 
Estado do Brasil- com sede na cidade da Baia, que constituia, en- 
tHo, a capital do govern0 geral. 

A Helag50 compreendia 10 desembargadores, dos quais um era 
o ctianceler ; 3 desembargadores de agravos, I era o ouvidor geral, 
outro o juiz dos feitos da Corha, fazenda e fisco ; I procurador e pro- 
motor da justi~a ; I provedor dos defuntos e residuos e 2 desem- 
bargadores para suprirem os impedimentgs e faltas dos restantes. 

0 governador geral desempenhava na Relaqiio as funqbes que no 
reino cabiam ao Regedor da Casa da Suplicaqiio. 

i )  A Capitania de Benguela ( 1  61 5) 

TambCm em Angola Felipe I de Portugal reformou a adminis- 
traqlo, separando a ((Capitania, conquista e gov&rno das Provincias 
do reino de Benguela e de todas as mais tvrras que jazem at6 ao Cabo 
da Boa Esperanqa)) do govern0 de Angola, no ano de 1615. 

0 primeiro governador de Benguela foi uma figura muito inte- 
ressante - Manuel Cerveira Pereira. Conhecido pela sua vida aciden- 
tada e pouco escrupulosa, Cerveira Pereira, 2 semelhan~a do que en- 
contramos freqiientemente na hist6ria da nossa colonizaqiio, conse- 
guiu assinalar a sua passagem pelo gov&rno de Benguela com uma 
acqiio benCfica de verdadeiro colonizador. 
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j Conclus6es: a dominacio felipina 

Entretnnto a dominaqzo fclipina reflectia-se desastrosamente nas 
nossas posst.ssdrs ultramarinas. .4bsorvidos pela politica continental, 
sacrificando-lhc a nossa t:squadra, sobretudo na aventura da Invenci- 
vcl Armada, os reis tlc Espanha fizeranl-nos perder o dominio dos 
mares, quc constituia a base da vida das nossas col6nias. Sc 6 certo 
que nos primeiros tempos da dominaqiio espanhola pudemos sustentar 
a defesa e at6 aumentar os nossos dominios, nzo C menos verdade 
tambCm que, passado pouco, a inchria, o desinteresse e a influencia 
dos meios provocaram o seu descalabro. Nunca, corno entilo, possui- 
mos uma organizaqiio ultramarina tiio inferior. 

A Companhia Holandesa das fndias Orientais, que encobria o 
govern0 da Holanda, tmtgo em guerra com a Espanha, apoiada numa 
forte marinha, desenvolve uma extensa e violenta ofcnsiva contra o 
nosso ImpQio Colonial. 

Ocupam os holandeses parte do Brasil, efemeramente, em 1624, 
com maior permanencia em 1630 : conquistam Pcrnambuco, Seregipe, 
Olinda e Maranhzo. Em 1637 arrebatam-nos as Molucas. S. Jorge da 
Mina e Ceil5o perdem-se tambCm. Angola C infestada. 

No Oriente, alCm dos holandeses, tinhamos ainda contra n6s os 
ingleses, que embora veladamente, fomcritavam a revolta dos gover- 
nos locais. 

0 nosso Imp6rio Colonial, cuja fama ecoava entHo por todo o 
mundo conhecido, estava, assim, ao desmoronar-sc, sob o dominio 
funesto dos Felipes. 

1 1 - Quarto period0 : da R e s t a u r a ~ i o  As reformas de 
D. Josk (1640-1750). 

a )  0 Estado do Imphrio Colonial Portugu6s a data da Restauraqiio 

D. Jog0 IV e os estadistas da RestauraqHo viram-se, pois, a bra- 
qos com uma formidkvel tarefa : vencer os espanhois, que persistiam 
em tentar reconquistar Portugal, adquirir alianqas e apoios interna- 
cionais e suster a derrocada do nosso vasto e j6 desfalecido ImpCrio. 
E esta obra, constituindo uma necessidade imperiosa do nosso ressur- 
gimento, devia fazer-sel sem exCrcito, sem marinha, sem dinheiro, 
porque tudo tinhamos derdido, sacrificado por uma politica de inte- 
rCsses alheios e por uma administraqgo ruinosa. 

S6, de facto, um patriotism0 ardente e o invencivel amor da li- 
berdade nacional podiam ter atingido tantos e tam importantes objec- 
tivos com tais obst&culos. 

Em 12 de Junho de 1641, D. JoHo IV celebra com a Holanda 
um tratado, pelo qua1 renunciava a reivindicar as possessdes perdidas 
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em troca da paz, a l ian~a e auxflio dos holandeses (I) .  Como, porCm, 
o tratado s6 era executorio nas colbnias um ano depois de celebrado, 
a Companhia das fndias Orientais, nCsse intervalo, invadiu Angola e 
S. Tom6 e guerreou-nos em Ceillo. 

Por outro lado o Brasil erguia-se em armas contra os seus opres- 
sores e de tal forma se houveram, expontaneamente, sem o auxilio, 
de resto impossivel, da metr6pole, os portugueses da AmCrica do Sul 
que em 1645 os holandeses tinham sido expulsos qu6si por completo, 
ocupando apenas Pernambuco. 

Mas foi mais longe o patriotism0 dos portugueses estabelecidos 
em terras brasileiras. Em 1648, vencidos os holandeses no Brasil, cons- 
titui-se ali uma esquadra de 15 navios que, sob o comando de Salva- 
dor CorrCa de Sri, vai libertar Angola tambCm do jugo holandCs. 

Este facto notabilissimo de uma colbnia que repele por suas pr6- 
prias fbrqas os invasores inimigos da metr6pole e cone depois em au- 
xilio de outra colbnia invadida, n lo  tem muitos similares na Hst6ria. 
Trata-se, na verdade, dum facto tam notjvel que Gonzalo de Reparaz 
diz, a proposito dele, que uexistia uma espCcie de mundo lusitano se- 
meado na imcnsidade dos murcs, corn plena consci6ncia da sua uni- 
dade, isto 6, corn alma propri,~ : linico precursor do ImpCrio in- 
glcs)). (2) 

b) Criaqio do Conselho Ultramarino ( 1642) 

Deixemos agora a gl6ria dos feitos dos portugueses da Cpoca da 
KestauraqHo para estudarmos a administraqzo. 

D. JoLo IV n lo  alterou profundamente a legislaslo e organiza$50 
administrativa felipina. 

Quisi dois anos apbs a revoluqzo, resolve criar, em substituiglo 
do Consclho das fndias, urn novo tribunal - o Conselho Ultramarino. 

As raz6es que determinaram a sua criaqlo vCm descritas no de= 
creto : ((Pelo estado em que se acham as cousas da India, Brasil, 
Angola e mais conquistas do reino, e pelo muito que importa conser- 
var e dilatar o que nelas poss6o e recuperar o que se perdeu nos tem- 
pos passados, e ser precisamente necessario antes que os danos que 
ali tem padecido esta coda passem adiante, prover de remCdio com 
toda a aplicaqLo e por todos os meios justos e possiveis)). 

Eis, portanto, uma sintese do pensamento reconstrutor a que obe- 
decia a politica ultramarina da Restauraqlo. 

0 regimento do Conselho especifica os neg6cios de sua compe- 
tencia : - era um verdadeiro MinistCrio das Col6nias. Pena C que 

(1) Este auxilio devia ate traduzir-se pela cedencia duma esquadra 
holandesa a Portugal. 

(2) Historia de la Colonixacion, pag. 306. 

6 
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nem sempre se ten ha^ respeitado as suas atribui'qdes, p o i ~  sucedia at6 
com freqiiencia o rei e os ministros p.ti511c~11 sObre a lei que as es- 
tabelecia. I 

c )  Adopc5o do  sistema das companhias coloniais-Principais 
companhias 

E n&ste period0 que nos aparecem as primeiras tentativas inte- 
ressantes de forma@o tlc companhias dc cnrndrcio corn as col6nias. 
J B  no tempo dos 1;c.lipcs a id6a f6ra 1arlc;atl:l (: at6 experimentada ; 
retoma-a o agudo fii-~lio (lo p d r c  Antcinio Vit.ir;l, clue levou D. JoZo IV 
a perfilhk-la, fundando a Companhia Geval do Conzd~cio para o Crnsil. 
por alvari do 6 de Ftvereiro dr 1649 e ern cuja constitui<;lo cn- 
travam capitais de jud'eb e i qual foram atribuidos alguns vnliosos 
privilCgios. 

A companhia durou at6 1720, depois de ter prcstado alguns assi- 
nalados serviqos, rntrc os cluais avulta a reconquista de Pernambuco 
aos holandeses, em 1654, que se realizou graps  a uma das suas frotas. 

Outra companhia colonial qur. se fnndon ap6s a Restaura550 foi 
a Companhia de Cachez~ e Rios da Guin(l, irlstituicla por alvark de 19 
dr hlcrio dc 1676, ii qual foi concedido o exclusi\ro do comCrcio e trh- 
fico do3 reis da Guinii com a obrigas5o de reedificar a praqa de Ca- 
c h e ~  e pagar aos oficiais e demais funcionkrios. 0 capitfo-mbr de 
Cacheu, embora nomeado pel0 rei estava subordinado ?I Compinhia 
que assim esboqava o tip0 das modernas companhias majestgticas. 

Teve vida efCmera esta companhia e em 1690 surgiu outra - a 
Companhia de Cabo Verde e Cacheu - que D. Pedro I1 encorajou 
c que durou at6 aos principios do &culo XVIII. 

d )  A administrag50 local -Caracter das relagdes corn o CovGrno 
Central - 0 s  capit i is-generais - 0 s  ctregimentos)) 

Niio foram profundas as modificaqdes introduzidas pelos governos 
posteriores ii Restaura550 na administra550 local organizada pelos 
Felipes. 

As tendgncias para a formaqZo de grandes unidades centralizadas 
em todo o Imp6rio cedem dc novo o passo 5 dispers50 do poder pelos 
diversos governos e capitanias, directamentc subordinadas a Lisboa. 
O governador geral do Brasil, por exemplo, apesar dc cm 1720, ter 
sido elevado at6 i dignidade de vice-rei, n5o tinha administrativa-. 
mente mais que urn simples poder de inspec550 sBbre os capita'is-ge- 
nerais, titulo novo com que se adornavam os governadores das colb- 
nias e provincias principais. 

Assim as capitanias tinham vida autbnoma, desenvolviam-se 
independentemente, donde resultou a diferencia~iio provincial do Bra- 



DIREITO PUBLIC0 COLONIAL PORTUGUES 
- -  

43 

sil, que o imp6rio mais tarde quiz combater por meio duma en6rgida 
centralizaqiio, mas que havia de ressurgir sob a forma de federalism0 
republicano. 

N&ste periodo, a organizaqiio dos govemos dependentes da Corba 
ainda designados pel0 antigo nome de cccapitanias)), mas jA com c/l- 
racteres juridicos bem diferentes, era a seguinte : 0 governador, cha- 
rnado capitgo, capitzo-general ou capitiio-governador, era o chefe 
administrative, civil e militar e o inspector das finanqas, e dependia 
apenas do rei, cujas instru@es dkle recebia directamente quando lhe 
era conferido o gov&mo. 

Essas instruqdes rkgias, denominadas regimentos do.? governado- 
res, tCm para n6s um interCsse excepcional, porque documentam o 
cuidado com que o Conselho Ultramarine estudava as condiqdes da 
colhnia, procurava remediar os seus males e traqava novas orienta~des. 

Tomemos para exemplo, dentrc muitos, o regimento dado em 10 
dc Abril de 1666 ao governador e capitn"o-general de Angola TristZo 
da Cunha. NCle se lhe ordena que ao tomar posse, proceda a um pr6- 
vio inclui.rito sabre a situaqiio militar, religiosa e administrativa e ao 
cstado dos povos indigenas da col6nia. Em sucessivos parLgrafos, 
vi,m tl(,~~ois as indicaqdes shbre a acqiio a desenvolver em mathria de 
evangeliza@o cristz, comCrcio e navegaqZo, organizaqzo das milicias, 
relaq6es com os potentados negros, investigaqiio e exploraqLo das ri- 
quezas mineiras - ((as minas de cobre, ferro, aqo, chumbo, breu (I)  
(, outros metaisn segundo l i  se escreve, nZo esquecendo os estadistas 
tlcssa Cpoca, nos 36 artigos que compdem o referido regimento, pro- 
1)lcmas que t&m ainda hoje uma flagrante actualidade como sejam a 
concessZo de terras, a hidrAulica, o povoamento, o foment0 agricola, 
'I politica indigena, a escravatura e o desenvolvimento de Benguela 
e Congo. 

$om0 vimos j i ,  os governadores eram assistidos por magistrados 
encarregados da administraqZo da justiqa - os ouvidores ou ouz~idores 
gerais, nomeaclos pelo rei. Nas col6nias mais desenvolvidds, c.m que 
havia tambkm ulna maior descentralizaqiio judiciiria, isto 6, em Goa 
c na Baia, c,x~st~am as relaqbes judiciais. J B  fizemos referencia ri fun- 
daqzo da scgunda ; a primeira, a Rela550 das fndias, cujo estabeleci- 
mento assinalLmos quando estudimos a org,lniza~iio do Estado da 
India, viveu desde 1544 at6 1628 corn a Inesrna constitui'qZo : 10 dip- 
cmbargadores, de entrc os quais eram escolhidos os titulares dos p3i- 

(1) Breu era, entilo, o nome que se dava ao petroleo. 
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versos cargos da justisa. Naquela data, porCm, kste ndmero foi redu- 
zido a I chanceler e 4 desembargadores. 

Nessas grandes colbnias havia juizes de primeira instgncia eleitos 
nos concelhos - os juizes ordindrios - que depois, como na meM- 
pole, foram sendo substituidos por letrados de nomeasgo r6gia - os 
juizes de fdra, que, firmando a sua jurisdi~2o no Poder Central, da- 
vam muito maiores garantias. 

0 supremo tribunal era o Desembargo do P a ~ o ,  em Lisboa. 

f )  As institui's6es municipais 

Quanto ao regime municipal o seu clcsc~t~vol\~imento vai-se acen- 
tuando e a sua importgncia crescendo nas coltil~ias. NHo que repre- 
sentem grande coisa os vereadores das cgmar;rs, c,lcitos, 15 como na 
metrbpole, por influkncia e sob press20 dos r~l:lgistrados reais ; mas 
porque, ao passo que estes passavam, os org;ios municipais perma- 
neciam. 0 s  funcionirios iam e voltavanl - -  as cgmaras cram o 6nico 
c,orpo c.stlive1 da organiza~20 ultramarina. Por lei, os juizes de f6ra 
crarn os seus presidentes e Cste facto detcrminou algumas vezes con- 
flitos entre os municipios capitaneados pelos magistrados e os go- 
vernadores. 

g)  Corrup~iio dos funcionirios 

Governadores e magistrados eram, de resto, muitas vezes culpa- 
dos da mesma .corrup+o. 0 espirito de rapiria, as paixdes violentas, 
o comando sem freios provocaram, por vezcs, cenas desoladoras de 
que foram teatro a fntlia decadcntc tL o Krasil que nascia. 

* 

0 s  estadistas de entiio tentaram, com v5rias provid$ncias, reme- 
diar o mal. Uma das mais importantes medidas tomadas n&sse sen- 
tido foi a proibiqiio do comCrcio 2s autoridadcs ultramarinas, formal 
e insistt~ntemente renovada a partir cle 1720. . 
h)  A riquesa mineira do Brasil e a sua inf lubcia  na vida da 

colbnia 

IS, justamente, nb te  perioclo quc sc descobrcm no ISrasil os fildes 
auriferos. Facilmente se imagina LL \~grllflcac$io tli.str. facto na histbria 
da col6nia. Multiddes inteiras acorrem hs regiBes privilegiadas ; for- 
mam-se num momento cidades de aventureiros e bandidos, onde o 
poder real ma1 consegue predominar, e que desaparecem tambCm num 
instante, logo que corre a fama duma regigo mais ~ i c a .  Mendigos tor- 
nam-se nababos e a facilidade da fortuna tenta a cubip  dos bando- 
leiros. 0 our0 ofusca e preverte a vida colonial. 
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Desta riqueza a cori3a de Portugal reivindicou para si a quinta 
parte - era o direito real do quinto, que as celebrcs Naus dos quintos 
traziam ao Tejo para consumo do grandioso D. Jo,?o V. 

Surgia, assim, mais uma importantissima reccita para o Estado 
que, mercil do meio duvidoso donde vinha, carecia duma fiscaliza$lo 
apcrtada. 'rornou-se, por isso, necesdrio criar, desde logo (169j), urn 
fu~icionalismo pr6pri0, sob a direcqlo do Proaedor dos qztintos. 

Em 1725 surgem as minas de diamantes e o Brasil, que at6 ni, 21s- 

sunlira apenas as caracteristicas de simples fazenda, passa a ser um 
mixto de fazenda e de mina, por onde se espalha uma vercladeira Ic- 
gig0 de individuos duvidosos, que nada receiam perante a avidez dc 
utilizar em proveito pr6prio a riqueza descoberta. A terra brasilcil-a 
torna-se, por assim dizer, quartel general de numeroso bando de aven- 
tureiros sem escrupulos, que a corba encara como reais ou possi\reis 
contrabandistas. Surge entlo a necessidade de tornar mais apcrtada 
a fiscalizaqlo e, conseqiientemente, a tlc estabelecer uma mais per- 
fcita organizaqlo j-udicial. 

JoZo Liicio de Azevedo ( I )  traqa-nos d&ste mod0 o quadro da 
situaqgo das regides mineiras : 

((Desde os primeiros dias, sujeita a comarca a um regime de vi- 
gilancia perseguidor, aboliram-se os direitos mais elementares do in- 
dividuo, normais em qualquer outra ~)artc.  Demarcou-se o distrito, 
trlargando-se-lhe os limites sempre quc alguma nova jazida se desco- 
I) [ - i :~ .  Dcntro dCles ninguem podia entrar, scm quc justificasse motivo 
. I (  c ~ i t ; i \ ~ l ,  nem ter residencia quando nEo exerccsse cargo pliblico ou 
o t r c ~ o  rc.co~lfic~citIo. De cinco lCguas ao redor podiam ser expulsas 
;~~luc'l:is 1xssoascuja presenqa se julgasse importuna, especialmente 
o:, tlo~ios de lojas e tabernas, e quaisquer casas de comCrcio, subme- 
tidos tc~tlos os estabelecimentos a fiscaliza$io apertda.  Representante 
superior da autoridade era o Intendente dos Diama,ttes, magistrado 
dc carreira, com os poderes mais lstos, ao diante invcsticlo dc funqdes 
judiciais, e cuja a l ~ a d a  abrangia todos os pleitos civis. Nlo sc admitia 
no distrito advogado em exercicio da profiss20, nem se permitia a re- 
sitli-pcia de bachareis ern lcis. Exceptuavam-os os nascidos na locali- 
dade, mas era-lhes da Inesma forma vedada a advocacia)). 

Bste resumo, quc no.; cli'i uma idea nitida da verdadeira tirania 
instaurada na rcgilo mincira do 13rasi1, con1 a preocupq20 de repri- 
rnir os abusos e fiscalizar as receitas da coraa, revcla-nos, afinal, o 
conteiido tle virias provisdes e regulamentos que se entendeu necessi- 
rio promulgar ap6s a descoberta da riqueza do sub-solo brasileiro c 
clue foram, mais tarde, consolidados por Pombal, no regulamento de 
2 de Agosto de 1771, em vigor at6 1821. 

(1) Epocas d e  Portugal Eco?tonlico, pag. 368. 
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i )  CriacSo da Secretaria de Estado dos Neg6cios da Marinha e 
Ultramar (1736) 

Ha ainda a notar, 11i.stc pcriodo, a criac;Po (la Secretaria dc Es- 
tado da Marinha e Ultramar, deterniirlad,~ par Alvark de 28 de Ju- 
lho de 1736. 

Segundo a letra do referido diploma, competiam ao novo orga- 
nismo : todos os despachos concernentes A expedi~Po das armadas e - .  

frotas e administray& da fazenda dos seus armazens ; ((as nomeaqdes 
dos vice-reis, governadores e capit2is-generais dos Estados da fndia, 
Rrasil, MaranhPo, reino de Angola, Tlhas (la Madeira, A~Bres e Cabo 
Vcrde c 1)rt~sidios de Africa ; os ~)ro\-irnc.i~tos tic: todos os postos mili- 
tares c oiicios de Jus t i~a  c fazencla tlas illcslnas conquistas e das Di- 
gnidades, Canonicatos, Paroquias c mais bcncficios das suas igrejas ; 
os neg6cios das missbes e todos os mais prrtcncentes i administraqPo 
da Just ip ,  Fazrnda real, ComCrcio t. gc;v&rno dos referidos governos)). 
Cornpet&-lhe ai~lda a correspond6ncia com os governadores. 

Por esta reforma, o Conselho Ultramarino, criado, como vimos, 
em 1642, ficava reduzido a uma simples fun550 consultiva. 

12 - Quinto periodo : das reformas josefinas 21 im- 
planta~iio do Liberalism0 ( 1750-1 833 

Para procedermos convenientcmente ao vstudo do quinto periodo 
da classificaqPo que apresentjmos, convCm tlistinguir duas Cpocas : 
uma que abrange o espaqo de tempo que tlecorrc das reformas Jose- 
finas at6 Li. transferencia da CBrte paia o Rio de Janeiro, em 1808, e 
a outra, desde entPo at6 ao primeiro govern0 liberal. 

A partida de D. JoPo VI para o Brasil e a sua instalayHo com os 
dignatirios e tribunais no Rio de Janeiro marca uma fase muito im- 
portante na nossa histhria, pois detrrminou sobretudo um acentuadcr 
aceleramento da col6nia do I3ra51l para a sua independsncia. I 

A -Pr imei ra  kpoca : Das reformas Josefinas A t rans fe rhc ia  da 
c6rte para o Rio de Janeiro 

Em 1750 D. JosC sobe ao trono. Essa ascen$io, represents, como 
se sabe, a nomea~iio de SebastiZo JosC de Carvalho e Melo, futuro 
Marques de Pombal, para o cargo de ministro, em breve omnipotente, 
do monarca. 

A actividade do Marqub no que diz rcspeito Li. administraqHo 
colonial n2o abrangeu um campo tam vasto como no administrayPo 
do reino, prbpriamente. A sua passagem pelo Poder ficou, no entanto, 
assinalada com alguns factos marcantes no regime ultramarino. 



a )  Administragso central : reforma do  Conselho da Fazenda 

Na administrapio central as rcformas a notar sPo em nlimero redu- 
zidissimn. Em 1762 cria-se o ITrario ou Tesozcro rdgio e remodela-se o 
Consel ho d ; ~  Fazenda, ao qua1 se derani atri b1iiq6c.s deliberativas, con- 
sultivas e contcnciosas em matCria financrira, rstabelecendo-se, por 
Alvarri de 16 de Junhn dc 1763, que o Consc.lho Ultramarin0 gozaria, 
em rcla@o ;IS renclas dos dominios do Ultramar, da mesma jurisdi~go 
contenciosa do Conselho da Fazenda. 

b)  Administraqzo local : criaqSo d o  governo d e  Mocambique 
( 1752) 

Na administrapio local as medidas importantes abundam' mais. 
Na ordem politica, deparamos logo em 1752 com a criaqlo do 

G o v t m o  de Mo~ambiqace. At6 ai, como jB frizAmos, os estabelecimen- 
t n ~  (la costa oriental da Africa estavam encorporados no Estado da 
ln t l i ;~ .  A primcbira fortalrza 15 fundada foi a de Sofala ; depois surgiu 
a da ilha de Moqambique, cujo capitgo estava subordindo ao daquela. 
Mais tarde aparecem as capitanias de Sena (, Tctc, posteriormente reu- 
nidas na importante capitania-m6r de Kios tic SCna. Em cada forta- 
leza da col6nia havia, como de costume, um capitzo, um alcaide-m6r 
seu imediato e um feitor, que tratava da arrecadaqzo e distribuiqzo 
da Fazenda p6blica. Dantes era vulgar uma esquadra cruzar no canal 
de ~oqambique  e b6ca do Mar ROxo, mas o Gu capit5o-mbr era in- 
dependent~ dos de Sofala c subordinado directamente ao governador 
geral da India. 

No s6culo XVIII, porbm, j4 a nossa Africa Oriental mantinha 
com a fndia poucas relaq6es administrativas, originadas anteriormente 
no facto de a ilha de Moqambique ser escala forqada de toda a navega- 
550 da India, cuja decadencia se acentuava cada vez mais. 

Ainda no sCculo XVII, em 1686, o vice-rei Conde de AlvBr ten- 
tAra apertar os laqos que uniam Mo~ambique i fndia, fundando em 
G6a a chamada Companhia dos Banianes, constituida por negociantes 
banianes de DamPo eDiu  e i clual foi concedido o exclusivo do comCr- 
cio maritimo com a Africa Oriental. 

A concessPo dcste exclusivo originou, como C natural, numerosas 
reclamaqbes. Apesar disso, porCm, a Companhia, que nos deixou a 
tradiqtio da emigraqPo dos monhe's para Moqambique, durou ainda go 
anos. 

NPo obstante esta e outras tentativas feitas no sentido de tornar 
a intensificar as relaq6es da Africa Oriental com a fndia, a decadkncia 
acentuava-se cada vez mais e os laqos que ligavarn as duas partes do 
mesmo Estado afrouxavam vertiginosamente. 
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As circunstlncias, iem 1752, eram j5 de tal ordem que a separago 
se tornou inevitivel. 

0 capitiio general de Moqambique cra o feitor-mbr das fortifica- 
56es da col6nia e comandava toda a ,gu;~r~li+o nlilitar ccpelos regimen- 
tos dos governadores das armas e capitzis gcmerais do reino do Al- 
game)). AlCm de possmir a faculclade dv nonlcaar interinamente pes- 
soal para os empregos civis e militares, c3r;1 ccrcgcdor da justip.)) 

C )  0 s  prazos da Zambbzia 

Visto que nos estamos referindo a Moqambique, convCm mencionar 
nesta altura a provisjio do Conselho Ultramarino de 3 de Abril de 1760, 
- primeiro diploma que nos aparece a regular o cClebre regime dos 
prazos da Zambkzia. 

Cabe aqui determo-nos um momento no estudo desta interessan- 
tissima forma de coloniza~lo, que era uma manifestaqPo nova e espe- 
cialmente caracteristica do regime semi-feudal ou senhorial que j5 pro- 
duzira as donatdrias. 

Segundo a tese do sr. Ernesto de Vilhena ( I ) ,  os prazos nHo slo 
mais do que as antigas institu'iq6es fcudais dos cafres, adoptadas inte- 
gralmente pelos portugueses que, primeiro, isolados e audazes, pe- 
netravam na ZambCzia. 

0 s  cafres tinham uma organizaqiio feudal caracteristica. 0 s  por- 
tugueses, com a facilidade de adaptaqzo e o pouco escrupulo de cru- 
zamento de raqas que sempre tiveram, defrontando essa organizap?io, 
em breve se estabeleceram, atacaram os chefes visinhos, submeteram- 
nos e apossaram-se das suas terras - fizeram-se, enfim, verdadeiros 
chefes cafres, cuja autoridade o rei niio fez mais que reconhecer no 
s6culo XVII. 

Apezar de se deixarem assimilar fjcilmente pelas leis e costumes 
dos cafres, esses homens empreendedores conquistaram as terras - 
em norrie do rei cle Portugal. Este deu-lhas, por isso, de aforamento 
e m  tr2s vidas, corn a obrigasgo de pagarem anualmente um f6ro em 
ouro e de acudirem com a sua gente ao apelo dos governadores, em 
caso de necessidade p<iblica. Dentro dos prazos, os senhores, assim in- 
vestidos, exerciam a jurisdiqgo plena, com o direito de vida e de morte, 
declaravam a guerra, firmavar* a paz e irnpunham tributos. (2) 

No sCculo XVIII, a nomeac;Zo dns prazos devia recair sempre 

(1) Ernesto de Vilhena dedicou ao assunto uma aten@o especial. 
sobretudo no seu notavel relatorio apresentado ao Conselho Colonial, em 
Junho de 1915. 

(2) Cobravam o muss8c0, especie de impasto que ainda hoje subsiste 
com este nome. 
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numa filha do enfiteuta, 2 qua1 se impunha a obrigaqZo de casar com 
portugu&s nascido no reino. 0 s  senhores ou enfiteutas conservam na 
ess&ncia os mesmos direitos que tinham no s6culo anterior : alCm do 
imp6sto que cobravam dos seus vassalos, tinham o direito de requi- 
sitar o seu trabalho, e continuavam a ser os juizes da terra, salvo o re- 
curso facultado para os juizes ordinkrios do distrito. 

A citada provis50 do Conselho Ultramarine, de 1760, determi- 
nava que as terras que de novo se emprazassem n5o poderiam ter mais 
de 3 lCguas de comprido por I de largura, salvo ficando situadas B 
margem do mar ou de rio navegPve1, ou sendo minCrias, pois em tal 
caso n5o deviam ter mais de meia lCgua quadrada. 

A provis5o n5o foi, todavia, cumprida nesta parte, pois os prazos 
continuaram a ser, como anteriormente, Breas irregulares, desiguais 
e vastissimas. 

d) 0 Brasil : E x t i n ~ i o  das donat i r ias-A Companhia do  GrZio Par6 
e MaranhZio - Liberdade dos indios - Expulsio dos Jesuitas - 
0 Directbr io - Venalidade dos cargos pljblicos - Transfe- 
rCncia de capital para o Rio de janeiro 

Estudemos agora a situasgo do Brasil durante esta kpoca. 
0 govern0 de Pombal logo de inicio fez sentir 15 a sua ncc;%o, 

criando em 1751 a Rela950 do Kio de Janeiro. 
No mesmo ano em que criou o governo geral de Mo~ambique, isto 

6 c3m 1752, o Marquss principiou um ataque definitivo ao que ainda 
rcmst;r\.;~ ;LOS donatarios dos antigos privilkgios, concluindo a obra de 
al~cxac;iio h corba, iniciada e largamente praticada por D. Pedro 11. 

Desde 1752, em que se anexou a Capitania de CaitC, at6 1759, 
cm que foi confiscada a de P6rto Seguro, que pertencia ao duque de 
Aveiro, foram encorporadas na corBa dez capitanias adquiridas a troco 
dc perisBes e titulos nobiliBrquicos. 

Foi em 1755, porkm, que se revelou uma sCrie de notiveis medi- 
das pombalinas. 

Em primeiro logar aparece-nos a criaq80 da Comfianhia do Grio  
Para' e ,Viaranhio, instituida por alvari de 7 de Junho dksse ano e que 
foi a mais interessantt- cxpcri6ncia do gdnero Ila nossa hist6ria colo- 
nial. 

Composta por negociantes da p r a p  de Lisboa, a Companhia era 
imediatamente subordinada ao rei e independente de todos os tribu- 
nais, sem que as suas ordens pudessem sofrer qualquer embaraqo na 
execu~50. A mesa que a administrava era equiparada aos tribunais 
maiores e junto dela funcionava um Juiz conservador privativo para 
as causas crimes e civeis em que fbsst, ir~t~ressada com alcada at6 IOO 

cruzados. 
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0 s  seus privilCgios eram vastissimos. Podia requisitar a quem 
quer que f6sse madeiras para construir os seus navios ; recrutava as 
respectivas guarniq6es ; tinha duas fragatas de guerra e o exclusivo da 
navega~iio comercial com o Brasil. Niio podia comrrciar a retalho para 
nZo prejudicar os comerciantes do reino. No GrZo Par5 e Maranhlo 
s6 ela podia introduzir escravos. 

Contra a criaqZo d&stes monop6lios e a atribui'qlo de tantos pri- 
vilirgios levantaram-se protestos. A Mesa do Bem Comum dos Hornens 
de Neg6ci0, espCcie d t  AssociaqZo Comcrcial de Lisboa, representou 
contra eles, mas o MarquGs, considerando o acto crime de lesa majes- 
tade, dissolveu a Mesa e desterrou os promotorcs da representaqlo. 

A segunda medida notivel d&sse ano foi a das leis de 6 e 7 de 
Junho de 1755, das quais, uma declarava livres todos os indios do 
Para e MaranhZo e mandava distribuir entre eles, para que as culti- 
vassem, as terras adjacentes i s  suas povoaqdes; e a outra excluia da 
administraqiio dos aldeamentos os missionkrios jesuitas, que os diri- 
giam, e ordenava que a autoridade fGsse confiada a indios por eles 
pr6prios escolhidos. Por decreto de 8 de hIaio de 1758 estas disposi- 
sdes foram tornadas extensivas a todo o Brasil. 

0 s  resultados desta medida, que muitos atribuem ao 6dio que 
Pombal votava aos jesuitas, sZo assim apresentados por Jolo Lficio de 
Azevedo: ((Entregues a si pr6prios (0s indios) usaram da liberdade 
como selvagens, desprezando o trabalho e consumindo em excessos de 
gula e bebida os restos do que sob tutela haviam produzido.)) (I)  

A liberdade dos indios representava, afinal, a satisfaqlo do desejo 
dos missionririos, que, para a defenderem, contra as  pretensdes de es- 
cravizaqzo dos colonos, haviam chamado sobre si as iras dos o u t m  
brancos. Mas Pombal concedeu-a, certamente, mais com a intenqiio 
de vibrar um golpe profundo no prestigio e na obra dos jesuitas, que 
por um sentimento de humanidade, que, de resto, nZo parece ter pos- 
suido. 

Para aplanar as dificuldades causadas pela desorganizaqlo dos 
aldeamentos, evitando os disturbios dos libertos e as investidas dos 
civilizados, que, aproveitando a confusZo e a falta da tutela dos jesui- 
pas, procuravam subornar c violentar os indios, o governador do Para 
publicou em 1757 um regulamento, que Pombal aprovou por alvar6 
de 17 de Ag8sto de 1758 e ficou sendo conhecido pel0 nome de Direc- 
tdrio. 

Constava esse diploma de 95 parigrafos e instituia directores no- 
meados pelos governadores para a administraqlo das povoa~ZKs dos 
indics, enquanto estes niio ti\rc.sscm faculdades para se governar por 

t 1) Novas Epana joras, pag. 53. 
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si. Regulando a compet6ncia dos directores, recomendava o ensino da 
lingua portuguesa como meio principal de conquistar os indios para a 
civiliza@o e a cria~Zo de escolas para esse efeito; dava instru~6es sabre 
a sua educaqZo moral, econ6mica e civica, constituindo em conjunto, 
um interessante documento para o estlido dos nossos principios de 
coloniza$io. ( I )  

0 Direct6rio parece todavia que 1120 foi considerado exequivel 
f6ra do Pari.  

Em 1759 foram t.xpulsos dos dominios portugueses os padres da 
Companhia de Jesus. 0 exbdo dos ~nissionirios, que foi considerfivel 
cm todas as colbnias, pode dizer-se qur mais Se fez sentir no Brasil, 
onde os mais insuspeitos autores s;?o un2nimes em reconhecer que a 
sua obra foi benCfica. 

Para finalizar o estudo desta kpoca, na parte referente ao Brasil, 
devemos ainda assinalar o aparecimcnto, csm 1761, da venalidade dos 
cargos pliblicos e em 1762 a transferencia da capital do Estado da 
Baia para o Rio de Janeiro. 

e l  Angola : GovGrno de  Sousa Coutinho ( 1764) 

Em Angola 6 o ;1no cle 1764 que marca uma data cClebre : o inicio 
do Gov&rno do C;ovT.snador Sousa Coutinho que, com a sua iniciativa 
c largas vistas imprimiu extraordingrio desenvolvimento 5 Col6nia. 

f A India : Reforma do  GovGrno - 0 Estado da India, sua deca- 
d6ncia e abusos da sua administraqzo 

Finalmente na India h6 a assinalar a cClebre reforma levada a 
efeito pela lei de 15 de Janeiro de 1774. 

0 Estado da India era um simples fantasma do que f6ra: nem a 
sua import2ncia econbmica, nem a importgcia militar--apezar das 
novas conquistas feitas no reinado anterior pelos vice-reis Marqueses 
de Alorna e Tkvora - justificavam j5 a formidPvel e dispendiosa mB- 
quina administrativa qUe 16 sc mantinha. 

Rlrrece a pcna determo-nos na leitura integral do relat6rio dessa 
lei, porquc, al@m de constituir um interessantissimo documento, elu- . . 

cida-nos nitidamente acerca da situag8o que determinou a reforma 
Josefina. 

Ei-lo, pois : 

(1) Deve, contudo, notar-se que os preceitos compendiados neste alvarh 
ja constavam de muitas leis anteriores, nomeadamente dos alvarhs de 1609 
e 1611. 
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((Tendo-Me sido finalrnente not6rios por uma parte os intoleriveis 
abusos e rna~iifestas deformidades, com que ate agom se nzo &tin- 
guiram ; os tcmpos felices, em que a capital de Gaa dominava na Cos- 
ta do Malabara ao Nortr e ao Sul quasi o que decorre do G6lfo de 
Surrate at6 ao Cabo Comoriln ; dele para tlentro quisi tudo o que vai 
at6 Macau corn as Regifies c Ilhas Adjaccntcs; na Costa Oriental de 
Africa quksi todas as tcrras, quc jazem desdc o G6lfo de Ormuz at6 ao 
Cnbo de B6a Esperansa; corn as importantes Provincias, Cidades e 
Fortalezas, que todo o 1CIundo sabc clue se acham alheadas do Domi- 
nio da Minha CorBa, depois dc ~nuitos anos ; os tempos felices, em que 
do Pbrto dc Lisboa saiarn para a rnesrna fndia e dela voltavam ri- 
quissirnamc~nlc. ca~-~-cx~aclns quinze, vinte e trinta Naus em cada ano; 
os tempos fclices en1 qrlc: fazcndo-se todo o ComCrcio, quc corn aquela 
fertil Navegaqlo se frecluentava por conta c corn intrresse da Minha 
Real Fazenda, constituia em Lisboa :L Casa da fndia, o ArmazCm Ge- 
ral das Drogas c, Mercadorias da Asia para coxisumo dc quksi toda a 
Europa : E sendo-me prescnte pela outra partc corn igual widencia, 
qut: da confuslo em clue sc forarn conservando aquvles tcrnpos felices 
dc fertil Navegaslo e preciosa opul&ncia da fndia Portguesa, com os 
outros tcmpos calarnitosos e estereis das grandcs perdas daclucles Do- 
rninios altlczdos da Minha Cor6a e de precisa quebra, que por causa 
dn falta deles houve na Nn\reg;iyZo c .  I I O  ( ' o i i~~~-c io  de Portugal depois 
que cessararn a maior part(, tlos objt-c.toi .I t111c~ cla e ele se dirigiam : 
Vieram a resultar da sobrcdita confusllo (o~isc.clu@ncias tam pernicio- 
sas, como at6 agora tern sido : Uma, a t i t ,  sc, cor1srrlrar em G6a toda 
a fastosa ostenta~lo dum vice-rei, coIn ~ I I I I ; ~  ~ r a n d c  ccirtc, 2 custa de 
despesas incompativeis com os reduzidos terriihrios e dirninutos ren- 
clirnentos daquela enfraquecida capital i Outra, a de se conservarem 
nela os mesmos tribunais completos, que s6 foram necesskrios e liteis 
enquanto aqueles vastissirnos Dorninios estiveram na sua integridade 
c na sua opulencia : Outra, a de sr apropriarcm as Farnilias particula- 
rcs, por sucess5es e por merces, tlas Fc,itor-ias Governos das Praqas 
e Fortalczas, que Eu devia nornvill- !lo5 inililarcs lnais distintos por va- 
lor, prCstimo e prudencia c i~;t:, !)i.- \oiis dc rnaior capacidade e de 
aptidPo mais decisiva : Outra, ;I tic, stm colr-c.rv;Lr a rnesma desordem a 
respeito de todos os oficio.;  ti;^ J~1stic:;i c. L,'.~zcx~~da de rnaior import5n- 
cia : ()uti-a a d(, sc i;tzc,r uni cscandaloso c,o~~li>rcio corn as vendas dos 
sobreditos Gov&i-nos, Feitorias e Oficios; lic.;~ilcio ;~ss i~n  os provimen- 
tos d&les necessAriamente sacrificados aos i~rtlik;~ I (  )s, c j  tie naturalrnente 
deviarn sernpre ser os rnaiores oferentes : Orltt-a, ; I  d ( ~  sC ressuscita- 
rern Iia capital de GBa, a cargo da Fazenda real, os Oticios e empregos, 
que antes existiam nas Provincias, Cidades c mais Terras perdidas nas 
mlos dos inimigos : Outra a de se conservarem nas Naus das Viagens 
c Torna-Viagens aos comandantes de uma, duas ou tr$s delas, expedi- 
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das dos portos de Lisboa e G6a para o socorro e remedio daquele Es- 
tado as mesmas chamadas A1viderac;Cic.s e Liberdades, que s6 forain 
tderkveis naqueles tempos em quc. a Navcga~iio da Minha Corda era 
Mercantil e produzia a bem da Inesma cor6a aqueles importantisyi- 
mos interesses ; havendo-se este abuso relaxado at6 o ponto de se com- 
prarem aos capitais e oficiais por conta da minha Fazenda os logares 
das Chmaras c chamadas Liberdades nas minhas pr6prias Naus, quan- 
do nelas para servic;o de Deus c Meu se transportavam prelados, minis- 
tros e oficiais militares ao referido Estado : Outra, a de se converterem 
as minbas naus tlc Grlarda-costas e de Comboy em navios de ComQ- 
cio; carregando-se tle ~ncrcadorias por conta dos comandantes e das 
Fzssoas quc os rlclrnca\.~llti at6 ficarem empechados t3  fora de combate, 
contra a dignidadc dc XIcu Pavilhio e contra a pritica dos navios de 
guerra de todos os soberanos : E outra, a de sc, monopolizar todo o 
comCrcio tla mesma capital c dos mais portos a ela subordinados pclos 
sobrcditos govc.~-nador(>s, fcitorrs, oficiais da Fazenda e comandantes 
das naus con1 prejuizo plil)lico, at6 esterilizarem e em si absorverem dc 
tal sortc a rlavcga~iio lr~crcantil, o comCrcio maritimo dos meus vassalos 
daquelas regiCies, que na mesma capital de G6a se nao acha nem urn 
so navio mercante que seja pertencente a mercadores particulares, aos 
quais apenas se permitia o limitado e insignificant(% trdfico que cabia 
nas suas pequenas embarcaqdes, a quc chamam parengucs. E porque 
as sobreditas confusdes, relaxaqCies, abusos e deformidades, quc de ano 
em ano foram precipitando a mesma fndia Oriental Portuguesa na 
extremosa decadencia do presente Estado, acabariam de arruinri-la e 
estingui-la inteiramente, se o remCdio de tantos males tardasse por 
mais tempo : querendo ocorrer a cles, tanto quanto a possibilidade o 
pode permitir: sou servido estabeleccr e ordenar o seguinte.)) ( I )  

g) A Justiga: Ext inc io  e restauras20 da Relag50 de Gba-Criagio 
da Relac20 do  Rio de Janeiro - Mesas do Paso e Juntas de 
J u s t i ~ a  

Urgia, pois, tornar medidas er16r~icas que puzessem cAbro aos 
ilrconvenicntcs apresentados neste curioso rclat6rio. Assim, u lci dis- 
punha a cxtinqio da Relaqiio de G6a e a revogaqao de todas as leis 
publicadas Gbre gov6rno c administraqiio da fndia at6 1769. 

Dois alvaris da rnesma data regulavam a Ici referida. Um provi- 
denciava sabre o Senado hlunicipal de Gha. Otltro simplificava ' a 
organizac;iio cla Justiqa no I<stado da fndia. 0 governador era o Rege- 
dor da Justiqa, que cra administrada, em scgunda instbncia, por mn 

(1) Boletint do Consellto Ultranzarino, 2." vol. pag. 144. 
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Ouvidor geral, e, em primeira, por Juizes de fdra, em Gba, Bardes e 
Salsete. 0 expediente do Desembargo do Paso, j A  anteriormente des- 
centralizado para as Relaqdes, ficou competindo a uma Junta ou 
Mesa do Pago. 

A RelaqPo de G6a nzo csteve, porCm, extinta durante muito tem- 
po, pois foi restaurada em 1778. 

Neste capitulo da administrapZo da J u s t i ~ a  observemos que em 
1751 se criou a Relasgo do Kio de Janeiro e que outras medidas im- 
portantes se adoptaram, no srntido de facilitar uma justiqa ripida. 
Assim, nas Relaq6es da Raia e do Rio, & semelhanp do que acontecia 
em Gaa, havia d/lesas do Pago, para as quais se transferiram certas 
atribu'ic;6cs da hlr,a do Desembargo do Paqo. 

E m  Angola, a carta rCgia de 14 de Novembro de 1761 instituiu 
uma Junta Criminal de juizo expedito, sem rccurso. Em 1765 apare- 
ceram Juntas de J u s t i ~ a  presididas pel0 ouvidor no Brasil, para as 
quais passou parte da cornpetencia das Relaqdes. Em Mogambique o 
mcsmo sucedeu mais tarde. 

h )  A Fazenda : Cr ia~i io das Juntas da Fazenda (1769) 

Quanto 2 Fazelitla, a providkncia mais importante foi a tomada 
por carta de lei de l o  de Abril de 1769, quc criou as Juntas da Fazen- 
da na India, c depois em Cabo Verde c Angola, 2s quais pertencia 
superintcnder cm toda a administraq,?~ financeira da col6nia. 

i 0 Conselho Legislativo do Estado da india ( 1  778) 

Finalmente, devemos anotar a criaqzo duma institu'iqgo intere* 
sante : - pela carta rCgia dc 9 de Abril de 1778 surgiu na fndia urn 
Conselho Legislativo, com a faculdade de alterar provisbriamente a 
legislaqgo vigente e de propar ao Gov&rno da Metr6pole o que lhe pa- 
recesse conveniente ao progresso da col6nia. 0 Conselho durou pouco, 
devido, certamentc, em grantle partc, ao facto dc scr composto s6 por 
funcionArios : o governador, trks tlcsembargadores e o secrethi0 de 
Estado. ( I )  

(1) A criaqlo do Conselho Legislativo representa um precedente muito 
interessante na historia da ilossa administracQo colonial. Embora a sua com- 
posigBo nQo fosse muito vasta, nem, por certo, a mais indicada, a verdade 
e que e o inicio do sistema de legislar na propria colonia, que s6 posterior- 
inente surge nas colonias inglesas 
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B-Segunda kpoca: da transferCncia da cbrte para o Rio de Ja- 
neiro A implantaqzo do  Liberalism0 ( 1808-1 833 

a )  Impor t inc ia  do  facto 

Passemos agora ao estudo da segunda Cpoca do quinto periodo do 
nosso resumo hist6rico. 

E '  sabido que, perante a invado das tropas de Junot, o principe 
regente, mais tarde D. Joiio V1, e a cGrte partiram para o Rio de 
Janeiro. 

Esta so lu~ lo  adoptada pel0 principe, que se encontrava, de resto, 
prevista desde o &culo XVII e que era aconselhada pela Inglaterra, 
nem sempre tem sido encarada com a justi~a que merece. A verdade 
C que representa a medida mais atinada para o momento dificil que 
se atravessava. 

A partida da cbrte para o Rio reveste um duplo interesse : para 
Portugal representa o penhor da nossa resistencia; e para o Brasil, cuja 
situac;Zo niio era nessa altura brilhante, o alvorecer da sua indepen- 
dencia. 

Mas este facto teve ainda uma importlncia excepcional no desen- 
volver da nossa histdria colonial. 

b )  A abertura dos portos do  Brasil e o seu signif icado po l i t ico e 
econ6mico 

0 principe chegou B Baia em 20 de Janeiro de 1808. Logo em 28 
do mesmo mes, expedia uma carta rCgia dirigida ao Conde da Ponte, 
capitiio general da Baia, na qual declarava os portos do Brasil abertos 
i navegaqlo de todas as potCncias amigas e o comCrcio de exporta~go 
dos produtos coloniais livres aos subditos estrangeiros, com excepqZo 
do pau-Brasil. 

H6 escritores que atribuem esta medida a pressdes inglesas ; ou- 
tros, porCm, dizem que ela se deve ao espirito esclarecido e liberal 
dum brasileiro ilustre, JosC da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de 
Caini, o qual lhe chamou o ((feral novo do Brasiln. 

FGsse como fGsse, a providencia teve efeitos extraordinLrios, como 
vamos v&r. 

At6 ai, Portugal praticdra nas rela~des econ6micas com as suas 
possessdes ultramarinas o chamado Sistenca ou Pacto Colonial, que re- 
duzia as coldnias a simples campos de explora~lo da metrbpole, cousas 
cxclusivamente suas, cuja defesa e aproveitamento s6 cumpria h 
propria metrcjpole, a qual, por sua vez, lhes fornecia os produtos de 
que elas carecessem e distribuia os gCneros que elas produzissem. 

Assim, s6 o comCrcio portugues podia enviar para o Hrasil as mer- 
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cadorias que 1i fossem nkcessjrias e s6 os navios portugueses as po- 
diam transportar para os portos brasileiros. Q~lanto aos produtos do 
Brasil tamb6m estava reervado aos negociantes portugueses a sua 
adquisiqdo e transporte para Lisboa, donde entiio cram reexportados 
para o estrangeiro. 

A lei dcx 18 de M a r ~ o  de 1605 consagrava nestes termos o Pacto Co- 
lonial: ((Hei por bem e mando que do dia em que esta se publicar em 
diante, ndo possa navio algzlm de quaisquer nag6es estrgngeiras ir B 
India, Rrasil, GuinC e Ilhas, nem a quaisqucr outras Provincias-ou 
ilhas das minhas concluistas e senhorios, assim descobertas como por 
descobrir; e s6mente pnrlr:r%o ir ks ilhas dri RiIadeira e Aqbres.), 

Pelo Pacto Colonial quc surgiu nos sC.culos XVII e XVIII como 
uma consequkncia das doitrinas mercantilistas, era at6 vedado aos es- 
trangeiros viver nas col6nias de outro pais. Deve, contudo, notar-se 
qncX Portugal nr?o foi dos paises que mais sevrramente praticaram o 
sislema. Nas Iloi,sas col6nias praticava-se uma politica de condescen- 
tli-rlci;t, t l t x  c~xt~.aoi.tlir~;ir-i;i brandura. 

Jose Joaquiln da Cunha de Azer&do Coutinho, um dos nossos 
mais esclarecidos economistas do s6culo XVIII, que era natural do 
Rrasil, defendia da seguinte forma o Pacto Colonial: 

((A hIc.tr-til)olc. pol. isso que 6 m5i, dcvc: prcBstar 2s col6nias suw 
filhas toclos 05 bolls oficios c socorros nccr.ss;irios para a defesa e segu- 
.ranqa d3 sun vidn r de srus bens, mantendo-as em uma socegada posse 
e fruiqBo dessas mesmas vida e bens. Bstes beneficios pedem iguds 
recompensas e ainda alguns justos sacrificios; e por isso 6 necesskrio 
que as col6ilias tambCm da sua parte sofram : I." que s6 possam co- 
merciar dircctamcnte corn a metropole, excluida toda e qualquer outra 
na~iio que lhes faqa um comCrcio mais vantajoso ; 2." que n5o possam 
as col6nias ter fibricas, principalmente de algodiio (exceptuados os 
teares de linho grosseiro 1 ) ; r r ; i  \.csstil- os prctos), linho, 12 e s&da, e que 
sejam obrigados a vestir-sc~ das ~nanufacttil-as c da indilstria da Me- 
tr6pole.n ( I )  

C )  0 f i m  do Pacto Colonial e outras medidas complementares 

A carta rCgia de 28 de Janeiro de 1808, declarantlo abcrtos & na- 
vega~iio estrangeira os portos bras~lciros, punha pois termo ao Paqto 
Colonial entre Portugal e o Bra511 c. cLv,n eutinqdo da sujc.~c;io econ6- 

t 1 I Ensaio Economico sBbre o Comercio de Portugal e suas colon*, 
citado a pag. 150 do livro Normas Economicas da  Colonizapdo Portuguesa, 
de Vicente de Almeida d'ECa. 
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I 
mica da col6nia americana 5 metr6pole foi corno clue a solene emanci- 
paqiio do Rrasil. 

A medida veio at6 em termos excessivos, porque sujeitava as 
mercadorias importadas de Portugal ao mesmo direito de 24 O/, que 
recaia d b r e  as-estrangeiras. S6 por decreto de 11 de Junho de 1808 
foi concedida protecqlo, por meio durn direito mais baixo (16 %) As 
mercadorias portuguesas. 

A obra iniciada ptla Cnrtn de 28 tle Janeiro de 1808 foi comple- 
tada pel0 alvark de I de Abl-il (lo mesmo ano, que revogou a proibi- 
$50 at6 ai existente dc est;lbc.lcc.c~r fAbricas e manufacturas no Brasil e 
demais dominios ultramarinos. 

Obedecendo ao mrsmo critkrio, f o i  ~ublicado em 8 t l ~  E'c,\.c\rc,iro 
de 1811 um alvari, quc. facilitou o com6rcio com a fnd1,r ~ c s c  r- 
vando, contudo, ii nossa bandeira a navegaqiio de comCrc~o. 

d )  Organiza@o da administrag20 central do  Imperio no Rio d e  
Janeiro 

Outras consequ&ncias trouxe ainda o deslocamento da cart? para 
o Kio de Janeiro. 

Conquistado o reirio e estabelecido aqui um gov&rno intruso, foi 
para o Brasil que se transferiu o centro da administra~lo. 

No Kio de Janeiro surgiram, assim, sucessivamente, os vdrios 
tribunais e 6rgBos clue em Lisboa cercavam, aconselhavam e auxilia- 
\,am a Corfia. 

0 primciro a constituir-se foi o Conselho Superior Militar, para o 
qual passaram as atribuiqbes militares dos Conselhos da Guerra, do 
Almirantado e Ultramarine. 

Por alvarh de I clr Abril de 1808, instituiu-se um Conselho Su- 
premo de J u s t i ~ a .  N o  tlia 22 do mesmo m&s outro alvard criou a Mesa 
do Desembargo (lo P a p  e da Conscie*ncia e Ordens, :t qual foram con- 
cedidas as atribu'iqoes que os tribunais com aquelas designaqdes desem- 
penhavam em Portugal, criando-se virios empregos correlativos e en- 
tre eles o Chanceler-Mdr do Estado do  Brasil. 

A Kelaqiio do Rio de Janeiro foi transformada na Casa da Supli- 
ca~ i io  do Brasil, por alvari dc 10 de Maio de 1808. Ao novo tribunal . 
pertencia julgar em 6ltima instgncia as apelaqaes do Pari,  Maranhlo, 
AqBres, Madeira c. Kelaqiio tln Baia. ( I )  

Por alvarA dc 28 de Jlllho de 1808 surgiram o 1:'nirio rkgio e o 
Conselho da Fazenda, qucb st. tlestinavam ((ii distribui'c;iio, contabili- 

(1) A jurisdicBo sobre os arquipelagos da Madeira e dos A~Bres foi 
da competPncin da Casa da  Suplica~50 do Brnsil ate 6 de Maio de 1809. 

8 
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dade e assentamento do real patrim6nio c fundos p6blicos do Brasil 
e Dominios Ultramarinos. 11 

A medida que se ia assim estabelecendo a organizaqzo administra- 
tiva em territ6rio brasileiro, ia-se consagrando tambCm o desenvolvi- 
mento politico e econ6mico jL adquirido pela nossa mais vasta e rica 
possesslo. A ida da cArtt. para o Rio dc Janeiro e o estabelecimento 
ali das trCs mil pessoas que corn ela emijirar;~m, deram A vida social 
da col6nia um tal increment0 que esse tlesel~~~ol\~imento se acelerou e 
completou a ponto de, pix lei de 16 de Dezcmbro dc 1815, o Estado 
do Brasil seu erigido em reino que ficava associado 3 ar~ti,qa 1netr6pole 
sob a forma de Reino nido ao de Portugal e Algarvrs. Y 
e )  A independ6ncia do  Brasi l ( 1 822) - Efeitos d8ste sucesso 

nas possessdes africanas 

A consequencia 16gica tlesta cl\.c)l~~y.Zo foi independencia do Bra- 
sil, consumada em 1822. ( I )  

A independencia do Brasil foi recor~l~c~r.icl;~ definitivamente pelo 
tratado de 29 de Agosto dc 1825. 

Uma das clausulas di.sse tratado cor~sistia na obrigaqlo que o Bra- 
sil se impunha de nHo acritar a anesayiio de quaisquer colonias asihti- 
cas ou africanas, sujeitas ao dominio portugu&s. 

Esta disposiqgo foi originada pel0 facto tltb sc3 tercm verificado 
nalgumas col6nias africanas ligeiras tentativas d(, adesiio ao movimento 
de independencia brasileiro, o que se explica datlas as intimas relaq6es 
econbmicas, sobretudo por virtride (lo cwn61.cio dos escravos, entre 
elas e o Brasil. 

As ilhas dc S. Tom6 e I'rincipc:, alkm do transtorno econ6mic0, 
sentiram mesmo prejuizo nas suss tinanqas 1)orquc deixaram de recc- 
ber o subsidio anual de 9 contos, corn quc o cofre (la 1Sai;l c,o~~tribui:~ 
para as suas despesas. 

Angola, jL muito agitada com a noticia da revoluq8o de 1820 - 
que 1L provockra tambCm um movimento foi novamcnte sacudidu 
pela noticia da independencia do Urasil. 131n Bcnguela esboqou-se. 
nessa altura, uma sublevaqlo favordvel B ;~tlcslio ao novo impCrio, 
que foi facilmente subjugada. 

Durante todo esse periodo de grlc.rrn civil que se seguiu ii revolu- 
$50 de 1820 se registaram, de rc~sto, frcquentes pronunciamentos nas 
col6nias. A cada rnut1;~nqa tle rc:gi~nc I ~ ; I  rnc.trhpole correspondiam rr- 

(1) E' bom notar que, embora logica, esta n5o era uma consequencia 
necessaria, pois se as Cortes, ent;io reuniaas em Lisboa, t@m procedido com 
mais prud&ncia e aceitado as propostas dos deputndos brxsileiros, ter-se-in 
talvez estabelecido uma uniSo pcsso;tl de rcbinos. 
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voltas nas vlirias colbnias contra os respectivos governadores, que eram 
substituidos por Juntas ou Governos provisdrios. 

f )  DescentralizaqZo da Justiqa e da admin is t rado 

Vejamos, porCm, as mais interessantes alteraqdes introduzidas na 
administraqiio colonial nesta Cpoca. 

Em primeiro lugar a Jzcst i~a.  
Pelo alvarL de ro de Setembro de 1811 foram criadas nas diversas 

Capitanias Gerais dos Dominios Ultramarinos Juntas,  encarregadas 
de exercer algumas atribui'qdes que pertenciam at6 ai ao Desembargo 
do Paqo, o que representa uma importante medida de descentralizaqZo 
da Just i~a.  

Quanto ii ildministragZo Geral, devc obscrvar-se que C nesta al- 
tura que o foment0 econ6rnico e o estudo cientifico das col6nias deixam 
dc constituir materia das instru~des aos governadores e passam a 
ocupar um lugar ainda mais destacado entre as preocupa~ties dos go- 
verrlantes. 

Assim 6 que por alvari de 18 de Setembro de 1811 se ordenava a 
intensificaqzo do dt.sbravamento, cultura e coloniza@o tlos I)ominios, 
pela aplicaqgo das leis de sesmaria, instituindo-se na Madeira, nos 
Aqhres, em Cabo Verde e em S. Tom@ e Principe Juntas de melhora- 
mento da agricul tu~a.  

g )  Actividade das CBrtes Constituintes de 1820 e m  relaqZo As 
coldnias 

Em 1820 reurliram-sc as Cbrtes Constituintes em Portugal. Con- 
v6m conhecer a sua obra legislati\-a no tocante i s  col6nias. 

Por lei de 8 de Novenibro dc 1821 resolveram que a Secretaria de 
Estado da Marinha nPo sc ocupasse mais dos neg6cios ultramarinos e 
que estes pass;~riam a ser tratados pelas ccmesmas repartiqdes por onde 
se expcdcm os neg6cios de Portugal e Algarves.)) Deixou assim de 
existir um departamento finico por onde passassem todos os assuntos 
relativos As col6nias. 

A providsncia nPo deu, porkni, bons resultados, o que, de resto, 
tem acontecido sempre que se tt:m tcntado uma medida idCntica. 

Por Csse motivo, em 3 de 0utubr.o cle 1823, foi pubilcada uma lei 
que, atendendo ccaos gravissimos incon\,enirntes)~ que tinham resultado 
c(de tam ma1 pensada desmembrac;rTo)~ - ccconfusiio no expediente dos 
negkios, delonga e incertclza no despacho das partes)) e falta dum cen- 
tro propuls6r do progrcsso das colbnias, rcvogou a lei de 1821 e con- 
centrou, de novo, os negbcius ultramarinos na Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar. 
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Na adrninistraq2o local, uma lei pub1icatl;l c.m 24 de Maio de 
1822 clet~rminou que os capitais gcnrrais tlas Provincias de Africa 
passassem a denominar-sc Governadores e fOssem militares, presidin- 
do i s  Juntas Governativas mas comantlantlo i~ltlependentemente as 
f o r ~ a s  militares. 

Dentre as outras medidas tomadas ~icsst;~ 'poc.;~, dr que se torna 
impossivcl fazer aqui men~zo ,  convCm no entanto, destacar a Ordem 
das CBrtes de 26 de Marqo de 1822, que permitia i s  Juntas Provis6- 
rias de (;ov&~-no nas coltinias a criaqzo de escolas primhrias, incitan- 
do-as at6 a que o fizessem. 

No periodo de guerra civil clue sts seguiu, pouca podia ser a aten- 
~ 5 o  da Metr6pole pelas coltinias - foi urns 6poca perturbada em que 
os govcrriaclores locais pol. \.rzcLs dcsen\.ol\.c.~-;~~n uma acs5o notPvel 
de fomento e civilizaqrio, nias bc.111 nada produzir de marcante para a 
hist6ria da administrac;Zo cololiial. 

13 - Sexto periodo: da implantaq20 do Constituciona- 
lismo 21 Conferencia de Berlim ( 1 833-1 885) 

Tanto o sexto perioqo do rcxsrlrno cl;l Ilistciria da administra~iio 
colonial portuguesa como o sCtinio sc 13o tlescritos com linhas mais ge- 
rais do que os anteriores. A 1egihlaq;lo multiplica-se. As reformas nos 
vjrios ramos de administraqiio succclcm-se. Entre as instituicdes de 
enti50 e as actuais existc. todavia, uma intinia conexiio, o que torna 
tambCm actual o cstudo da sua evoluq~o 110 illtimo s6culo. 

E', portanto, mais 6til para o nosso estudo, ao encarar cada pro- 
blcma que nos v,i surgindo, analizar os seus arltcccdentes pr6ximos. 

0 que caracteriza o periodo que decorre de 1833 a 1885 6 :  
I." - A assimilaqio das col6nias a ~netrdpole ; 
2." - A centmlizaqio da administraqtio colonial no MinistCrio da 

Marinha e Ultramar, e 
3." - A incziria c o tl(ssinteresse pelo Ljlt~trnar. 
Insistia-se em considcrar as col6nias como simples provincias 

do reino - firozhzcias ultramarinas - a quc sc aplicavam com ligei- 
ras alteraqGes as leis fvitas para o continente, os critkrios de adminis- 
traq5o e os planos de go\+rrio estabelecidos e t rapdos para a metr6- 
pole. 

a )  Primeiras medidas dos governos liberais 

Logo que se instaurou o rcaglrlle liberal, uma das primeiras medidas 
dos novos governantes foi a extinqzo do Conselho Ultramarine, por 
dccrcto de 30 de Agosto de 1833, e a adopqtio do sistema da lei de 8 
de Novembro de 1821, distribuindo novamente, por decreto de 28 de 
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Julho dc 1834, os neg6cios coloniais pclos diversos ministdrios, con- 
soante a natureza de cada um. 

A administraqzo civil das col6nias ficou, pois, como a da metrb- 
pole, dependente do Ministkrio do Rcino, que 9 frcnte de cada prQ- 
vincia ultramarina colocou a mesma autoridade que o cClebre decreto 
n." 23 de 16 de hIa~o dc. 1832, publicado por Mousinho da Silveira, 
instituia para reger as provincias do continentc : o Prefeito. 

0 s  prefeitos foram tam ma1 recebidos nas col6nias como aqui. 
Tornou-se, pois, neceskrio par termo a esse sistema. Foi o que fizt- 
ram as duas leis de 25 de Abril de 1835, que os substituiram por Go- 
vernadores e concentraram os nea6cios do Ultramar numa s6 Secre- u 

taria de Estado, que foi depois anexa i dn Jfnrinha, como jP anterior- 
mente 5 implantaqzo do regime liberal ,~col~tec.c~~n. 

b) 0 Setembrismo e o Imperio Colonial PortuguCs - Reforma 
Vieira de Castro 

Foi corn os governos srteml)ristas, porhm, que se tentaram as mais 
sCrias reformas na administra~5o ultramarina. 

Ant6nio Manoel Vieira de Castro, ministro da Marinha e Ultra- 
mar do primeiro govCrno saido da revolu~5o de Setembro, publicau 
a primciia Carta 0rg2nica das Colbnias, qJe consta dum dec i to  de 7 
cle Dezembro de 1836. 

Por esse notavel documento criavam-se quatro governos gerais: o 
dc Cabo Verde, abrangendo o arcl\iipClago d&ste nome a GuinC ; : o  
clc Angola, o clv Moqambique c o do Estado da India, clue cornprcen- 
din Macau (, TimAr. S. Tom6 e l'rincipe constituiam uni jiovCrno par- 
ticular. 

0 s  governadores gc.vais tinham as honras dos antigos capitais ge- 
ncrais, a competCncia administrativa conferida pelo c6digo administra- 
tivo de 1836 aos governadores civis e a jurisdi~Zo militar dos gencrais 
clas Provincias do reino. 

Junto de cada govcrnador funcionava um Conselho (le Gove^rno, 
composto pelos chefes das repartiqdes Militar, Judicial, Fiscal e Ecle- 
siLstica e mais dois conselheiros nomeados pel0 govcrnador cntre os 
quatro membros mais votados da Junta Provincial, corrcsponclente 
Junta Gcral do Distrito, no reino. 

O governador devia ouvir obrigatbriamente o Conselho, sempre 
que tivgsse dc decidir algnni rlegbcio de importiincia. 

Foi ainda Vieira de Castro quc, em 16 de Janeiro de 1837, refk- 
rcndou o decreto que restaurou as Juntas de Fazenda, presididas pelos 
governadores gerais e compostas pclo mais categorizado magistrado 
judicial e do MinistCrio Ptiblico da capital da col6nia e pel0 Tesoureiro 
c Escriv50 rla Fazenda. 



(:o~lvi.rn rnencionar riesta altura uma outra medida do govern0 
setembrista, relacionada com os problemas da nossa coloniza~20 e que 
t c ~ c  u n ~  extraoringrio significado social na histbria dos povos - a abo- 
li@o do trkfico da escravatura, decretada por S i  da Bandeira em 10 
de Dezembro dc 1836. ( I )  

C )  0 C6digo Administrativo de 1842 nas col6nias - 0 decreto 
de 1 de Dezembro de 1869 (Rebelo da Silva) 

Publicadz> o C6dih.o Administrativo de 1842, foi este aplicado su- 
ccssivamcntc. nas riossas diversas coltinias, scm quc para isso se haja . . 

procedido a ulna coriveniente adaptayIi). 
Em I de 1)ezenibro de 1869 foi ~)uhlicatlo 11n1 decreto, rcferen- 

dado por 1Cc.belo cla. Silva, quc constitui;i ;I sct;l~ncia Carta Orggnica 
das nossas colGriias. 

Nos arts. 76." ( a  77." desse decreto c o ~ ~ ~ i t l ~ , i ~ ~ \ ; ~ - s r  ainda em vi- 
gor o C6digo tl(, 1842 ir;ls provincias ultramarinas, salvas as alteraq6es 
ai introcluzitla~ ou outl-;is trnterioi-es, e previa-se a sua revisso para que 
se transforni;~ssc nun1 CGdigo Admiriistrativo das Colbnias. 

Vejamos as tlis]>osiqiies do decrcto tlt: Rcbelo da Silva. 
0 tcrrit6rio colorii;ll portuguc% era divitlido em seis provincias : 

Cabo V(brtle (cnmprec~nd(:ndo a GuinC), S. Tom6 e Principe, Angola, 
Mo~arnbiquc, E:st;itlo tl;l fndia e Macau e Timar. As provincias divi- 
diah-sc em tlistritos c estcs em concelhos. 

ISm Cabo Verde, Angola, Moc;ambique e na India havia Governa- 
dorev Gerais ; nas outras duas provincizs, Governadores e nos distritos, 
governadores subalternos. 

Junto ao Governador Geral cxistiam : 
7) Conselho de Gove^rno, constituido pelos priricipais funcionirios 

cla aclministraq20 central da col6nia c pclo presidente da Cimara Muni- 
cipal da capital ; e 

A Junta Geral  da Provincia, criada dcisdc logo em Angola e na 
India, prcvista para Cabo Vcrdc, S. Tor116 c Piincipe e Mo~ambique 
c inexistentt ern-hlacau. Compunha-st, ;iquclc. organism0 nas duas pro- 
vincias onde foi instituitlo, tle altos funcionirios, professores e vogais 
c,leitos pelas Cfimaras Municipais, admitindo-se j,i -em Angola trCs vo-  
gais eleitos pelos comerciantes de Luanda e Rengucla. 

Havia ainda um Conselho dc  Provincia, que era um tribunal 
administrative correspondentc ao Conselho de Ilistrito. 

( I )  NZlo deixa de ser interessante notar que foi Portugal o primeiro 
pais a tomar tam humanitaria medida, tanto mais que tem havido pessoas 
ma1 intencionadas que tern escrito a tal respeito cousas inexactas em rea- 
' qBo a Portugal. 
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O governador tinha as atribuiqd(,.; dos governadores civis das 
ilhas adjacentes, acrescidas de algumas, 1)orlcas e de somenos valor. 
Era o chefe militar da provincia e poderia, nos termos do Acto Adi- 
cional de 1852 k Carta Constitutional, tomar as providenncias indis- 
pensBveis para acudir a alguma necessidade tam urgente que ngo pu- 
desse esperar decisHo das CBrtes ou do GovCrno. Neste caso, cumpria- 
lhe, todavid, ouvir previamente o Conselho de GovCrno. 0 decreto 
enumerava uma lista importante assuntos que nunca poderiam ser 
considerados urgentes. 

A administracgo financeira continuava a cargo das Juntas da Fa- 
zenda Pziblica, de que foram excluidos os magistrados judiciais e B 
qua1 era conferido o tratamento de Excelentissima Junta. 

Rebelo da Silva nHo se limitou, porkm, i organizaqgo administra- 
tiva. das col6nias. J B  anteriormente k publicaqPo da sua Carta Orgb- 
nica, por dvcrctos de 17 e 18 de Novembro de 1869, estabelecera uma 
divisHo judicial, que compreendia dois distritos, correspondentes hs 
RelaqGes de Nova GBa e Luanda, e diversas comarcas, regulando tarn- 
bCm a forma de recrutamento, colocaqHo e promoyiio dos magistados. 
I l t . \ ~ ,  cont~~do,  notar-se que as Juntas de J u s t i ~ a  do antigo regime 
continuavam a existir, pois s6 foram extintas em 1894. 

Foi ainda aquele notivel estadista que, por decreto de 18 de No- 
vembro do mesmo ano, tornou extensive ks coldnias o C6digo Civil 
PortuguCs, que ressalvava, no 8 I.' do sen art. 7." os usos e costumes 
(10s indigenas de certas col6nias, nas suas rela~Ges civis. 

No dia 30 do mesmo m6s publicou um diploma organizando a 
instruqzo publica. Em I de Dezembro reforniou o hlinistkrio da Mari- 
nha e Ultramar e em 9 estabeleceu e organizou as col6nias penais. En- 
fim, pela extensgo e qualidade, pelo espirito que a anima de incita- 
mento ao progresso e desenvolvimento das colbnias, a obra legisl:iti\~a 
de Kebelo da Silva, como a de Vieira de Castro, merece ser citada (, 

recordada nos anais da nossa administraqzo colonial, apezar d(t, O I I ~  

grande p r t e ,  n8o ter sido executada. 

d )  Tentativa dum C6digo Administrativo Ultramarino ( 1  881 ) 

Em 1881, Julio de Vilhena tentou substituir o regime vigente - 
. 

C6digo de 1842 com as a1terac;Ges do decreto de I de Dezembro de 
1869 - pelo constante de um interessante mas ut6pico Cddigo Admi- 
nistrativo Ultramarino, que, se bem que tivesse sido promulgado, nHo 
chegou a vigorar. 

No curiosissimo relatdrio que precede Cste C6digo diz-se que ccnHo 
obstante as modificaq6es introduzidas pelo decreto de I de Dezembro 
de 1869.. .U o C6digo de 1842 ngo conseguira aclimar-se nas possess6es 
ultramarinas por mais esfor~os que tivessem sido empregados pelns 
estaq6es oficiais. 
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((As Juntas Gerais de Provincia - contin6a o relat6rio - equi- 
valentes its Juntas Gerais tlc Distrito, aprnas se t&m constituido regu- 
larmente na India Portuguesa. De Cgmnras Municipais raros s5o os 
escmplares que aparecrm no c,stado dc co~lstitui'qlo perfeita nas provin- 
cias de Angola e Moprnbiclue. Pode imaginar-se o que sera um CMigo 
feito para dois graus de atlministrac;iio - distritos e concelhos - apli- 
cad0 a uma diviszo em tr6s graus - provincias, distritos e conce lhos  
e executado com todos os vicios originais da sua redacq5o e com as in- 
tcrpreta~des contradit6rias das repartiqdes e dos tribunais por indivi- 
duos qurisi todos militares, 1120 raras vezes hdspedes no ,direit0 admi- 
nistrativo. 11 

0 C6digo de 1881 apresentava algumas innovaq6es curiosas e fun- 
damentais. Assim, aos Governadores Gerais eram dadas mais extensas 
atribui'q6es do que at6 ai, reforcando-se o seu poder e autoridade. 0 s  
Conselhos de Gov&rno passavam a ser compostos sb por vogais nomea- 
dos, dois dos quais deviam ser, obrigatbriamente, escolhidos entre o 
elemento indigena, sem distin@o de raqa ou de religiiio. A Junta Geral 
da Provincia passaria a ser eleita dircctamente pelos concelhos. Quanto 
ao Tribunal Administrativo denominado Conselho de Provincia nlo 
havia modificaqfio, pois continuava ;I (:xistir. 

0 C6digo pecava por uma excessiva asimilaqlo das instituiq6es 
coloniais Bs da Metr6pole. Julio de Vilhena, porCm, nlo teve a estulta 
pretenszo de considerar a sua obra isenta de defeitos e absolutamente 
completa. Logo no art. I." do decreto de aprovaqlo declarava que 
se tratava dum Cddigo tipo, que iria sendo aplicado a cada provincia 
com ((as modificaq6c.s exigidas pelas circunst2ncias especiais do seu ter- 
rit6rio e pelo seu rstado de civilizaqiio)) ; e no relat6rio dizia : ccn8o 
ignoro que muitas das disposiqdes do novo C6digo siio no momento 
actual da administraqiio ultramarina inteiramente inexequiveis. Pro- 
vid&ncias tem Cle que podergo exccutar-se desde jri em algumas das 
nossas posscssdes, mas clue s6 mais tarde poderlo ser estrutadas em 
outras)) . 

Ora este sistema de legislar para o futuro, nlo atendendo inteira- 
mente Bs diferenciaqdes impostas pelo estado de adiantamento das di- 
versas colbnias, no prhprio momento, foi a razlo das criticas e dificul- 
dades feitas h execuqzo tla bem intencionada lei. E' possivel que se Ju- 
lio de Vilhcna tivesse pcrmanecido no Govern0 e adaptado, conforme 
dizia, o C6digo As circunst2ncias especiais de cada provincia ultrama- 
rina, possuissemos ainda hoje uma interessante legislaclo. 

A vtardade, porkrn, I? que o Cddigo tiPo nlo chegou nunca a ser 
;~tlal~t;rdo c cxccutaclo, pcrmariecendo, portanto, corn ligeiras altera- 
~ d e s  o regimc: administmtivo tlo Ultramar nos t&rmos do decreto de 
Rebelo da Silva. 
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14 - Sktimo periodo : do Acto Geral da Confergnda 
de Berlim (1885) i actualidade 

a)  0 significado da Conferhcia de Berlim - 0 pritkipio da 
ocupaqio efectiva 

Nos 6ltimos anos do periodo cujo estudo concluimos agora, prin- 
cipiou a manifestar-se em Portugal uma maior diligencia no reconheci- 
mento e ocupaqgo de extensos territbrios que, embora nominalmente 
submetidos i nossa soberania, estavam todavia por completo subtrai- 
dos i efectiva administraqgo portuguesa. 

Foi, porCm, s6 depois da ConferGncia Africans, reunida em Ber- 
lim no ano de 1885, que a nossa acqio colonizadora comeqou,. na rea- 
lidade, a desenvolver-se segundo o principio .da chamada ocupagZo 
efectiva, que se encontrava claramente consignado no Acto Geral da 
mesma Conferencia e que consistia em que as potencias signatarias 
((deviam assegurar a existcncia, nos territhrios por elas ocupados, duma 
allforidade suficiente para fazer respritar os direitos adquiridos e, sen- 
do preciso, as liberdades de comCrcio e do tr2nsito.n 

A efectiva~io dGste principio, que imprirniu novas orientaq8es & 
administraqio colonial, trouxe ao nosso pais grandes dificuldades, que 
terminaram no ul t imatum e nos vexames nacionais qucs drl(. rc.srlltaram.. 

b) A criaqCo dos Comissirios RCgios 

Foi durante este periodo que se enviaram para A,foqambique, An- 
gola e India os Comissa'rios Rkgios, com atribui'qdes de Podcr Exrcrl- 
livo e que p~.cstararn assin;llados sc.r\.ic;os i s  nossas col6ni:is. 

c )  Modi f ica~des na administraqzo financeira 

No que cliz respeito i aclministra~lo finariccira, o pc~riodo quc es- 
tamos a estudar caractcriz;~-se por importantc.~ rnodifica~des. 

Assim, um decreto de 20 de Dezembro de 1888, firmaclo por Bar- 
ros Gomcs, extinguiu as Juntas de Fazenda, considerando-as responsh- 
veis pela desorganizaqzo das finanqas coloniais, e entregou as suas 
atribuiqdcs a uma R e f i a r t i ~ i o  de  fazenda prozlincial, estabc.lc.cida em 
cada coibnia, sob a direcqlo dum inspector de  fazenda. A contabili-, 
dade ficou por esse diploma centralizada em Lisboa na dirccyrio jieral 
tla Contabilidade Publica e no Tribunal dc Contas. 

0 s  regulamentos da fazenda e contabilidadc vigcntes na metrb- 
pole passaram a ser aplicados sem mudan~a  5s col6nias. 
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Com a implantaqzo da Kep6blica verificoii-st. um novo movi- 
mento de interesse pelas col6nias. Embora se tome mais 6til para o 
nosso estudo considerar a marcha da legislaq5o e a evoluq8o das insti- 
tuiq6es a prop6sito do seu estudo sistemlitico, devemos referir as im- 
portantes medidas tomadas pelos primeiros governos republicanos em 
rela~iio i s  colbnias, que deram um notAvel impulso B nosia adminis- 
traqiio colonial. 

Assim, logo em 1911, POT decreto de 27 de Maio, substituiu-se a 
Junta Consultiva do Ultramar pel0 Conselho Colonial e deu-se uma 
nova organizaq80 aos serviqos da Secretaria das Col6nias, que ficou 
dividida em duas direc~6es gerais : a direcqiio gernl tlas Col6nias e a 
direcq8o geral de fazenda das Col6nias. 

Pouco mais tarde, foi levada a efeito a idea considerada essen- 
cia1 para o desenvolvimento das nossas possess6es ultramarinas de que 
os neg6cios coloniais deviam estar subordinados a um ministkrio espe- 
cial. Foi efectivamente por decreto de 23 de Agosto de 1911 que se criou 
entre n6s o Ministbrio das Col6nias. 

Em 1914, por proposta do distinto colonialista Artiir de Almeida 
Ribeiro, que entHo ocupava a pasta das Colbnias, foram ainda apro- 
vadas novas bases orghnicas da administra$Lo colonial. 

3 3." Fontes do direito pirblico colonial portugu6s 

15 - Raz5o de ordem 

Antes de entrar pr6priamente no (,stud0 do direito p6blico colo- 
nial, precisamos de conhecer os modos por que se revela e os monu- 
mentos em que se contem, isto 6, as suas fontes. 

Como fontes do direito p6blico colonial portugu6s consideraremos 
sucessivamente : 

0 s  tratados internacionais, a Lei (leis constitucionais, leis ordi- 
nArias, decretos coloniais, regulamentos gerais e diplomas legislativos 
dos gov6rnos locais), o Costume,  a Jurisfirude"ncia e a Doutrina. 

16 - Tratados internacionais 

0 choque de interesses que, durante a segunda metade do sC- 
culo XIX, a cada passo se produzix em Africa, entre os diversos pai- 
ses desejosos de obter colhnias, irr1p8s uma regulamenta$io jundico- 
internacional da actividade colonizadora, que, contendo a excessiva 
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cu@o dos sells compromissos internacionais, 0 1 1  por o pr6prio tratado 
tcr sido publicado como lei do pais, o quc justamentc succde com as 
Conven~6es de Saint-Germain-en-Laye, 110s termos das leis n.OS 1.265, 
1.266 e 1.267 e das sr11)seqiicntcs ratifica~6es. 

Desta forma, a matCria do art. 23." do Pacto da S. D. N. e a 
tlas ires Convenyiies tlc: Saint-Germain-en-Lay, cntrc outras, consti- 
tuem verdadeiras fontes do direito p6blico colonial portuguCs (I ) .  

17 - Lei 

Lei, no sentido gcnCrico, d tOda a forma cscrita da defini~iio do 
direito por modo geral r. impesso(11 

Na lei tfistinguircmos, para o c,fcito do ~iosso cstudo : 

a )  as leis constitucionais 
b )  as leis prbpriumentc ditas ou leis ordinlirias 
c) os decretos cokniaih 
d )  os regulamentos gerais 
e) os difilomas legislativos dos gove^rnos locais. 

A)  Leis constitucionais 

Come~emos pel0 estudo tlas leis constitucionais. 
E sabido que Portugal pcrtence ao n6mero dos pilises de Consti- 

tuiqHo rigida, isto 6 ,  dos paises cujas lris fundamentais tCm um pro- 
cesso dc elaboraqHo e reforma diferente do das leis ordinhrias. A 
Constitui~rZo 4, em principio, mais rstiivel, de alteraqHo mais dificil, 
quc qualqucr oiitra Ici. Tem alCm disso uma f 6 r p  supt:r-legal, quere 
dizer, as Ic ih  ordilliria.; tlcvcm respeitar os preceitos constitucionais na 
matitria c na forrna, sol) pena de os cidadHos n2o lhes deverem acata- 
mento. 

1ntc.rc:ssn-nos, pois, conhecer a medida em que as constituiq6es 
~)ortuguesas contem norrrias rr~lntivas ao direito p6blico colonial. 

Examinando todos os nossos textos constitucionais, devemos, para 
facilidade do nosso estudo, dividi-10s em trCs pupos  : 

I." grnpo, Constitui'@es que nZo estubelecem regras especiais 
para as coldnias, 2s quais, portanto, sc aplicam como ii Metvdpole, 
sem qualquer alterapZo. Sucede assim com a Constitui@o de 1822 e 
com a Carta Constitutional de 1826. 

(1)  0 Acto Colonial, nos artigos 15." e 23.", e a Carta Organics do Im- 
perio Colonial Portugub, nos artigos 231.11 e 247.0, fazem referencias b 
conven~oes internacionais. 
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2." grupo - Consti tui~f ics  yue, ilo seu texto,  coizsagrawc alguns 
artigos As coldnias, mas que as consideram, todavia, simfiles cirr.zi~:s- 
crigiies administrativas separadas da Metrdpode por &m acidenic g ~ o -  
grafico. 1': &ste o caso da Consti tuip?~ de 1838 (art. 137.")) do Acto 
Adicional de 1852 (art. 15.") e da Const i tuz~io  de 1911 (art. 67.0). 

Em todos &stes diplomas constitucionais os nossos dominios colo- 
niais aparecem designados por Provincias Ultramarinas, e o Acto Adi- 
cional de 1852 vai at6 esclarecer que o seu art. 15." modifica o 
art. 142.' da Carta que se refere B c(Administra$io das Provincias)~. 

3." grupo - Constituigiies que estabelecem e regulam u m  regime 
juridic0 muito especial para as coldnias. Foi &ste o bistema inaugurado 
com a Lei n." 1.005 de 7 de Agosto de 1920, qut. alterou a Consti- 
tui'go de 1911, e seguido pelo Acto Colonial vigcnte, integrado ria 
Constitui~Zo de 1933, nos termos do seu art. 132.~. 

(a )  0 Acto Colonial 

0 Acto Colonial, quc 15 uma vclrdadeira Constit~iic;%o do Impbrio 
Colo~lial Portrigu&s, divide-se em quatro titulos, a saber : 

Titulo I - Das garantias gerais 
) )  11 - Dos indigenas 
) )  111 - Do regime politico c aclministrativo 
) )  IV - Das garantias econ6micas e financciras 

0 s  seus 47 artigos contern os principios funtlamentais do direito 
pilblico colonial portugu&s, e, por isso, ver-nos-hcmos na necessidadc 
dc freqiieritemente recorrer a &les durantc o nosso cstudo. 

Mas as leis constitucionais nHo sHo fontes de dirtxito pliblico colo- 
nial sB ria mcdida em que especialmente se ocupt:m clns coltjriias. 

SZo-no tambCm pclas suas outras disposiqdes apliclivc.is. 
Logo o art. I." do Acto Colonial consigna &ste principio, dizc-ntlo 

que cca Constituiq2o Politica da Rep6blica, em t6das as disposiqiics quc 
por sua natureza se niio refiram esclusivamente B Metrbpole, b apli- 
c6vel As col6nias com os preceitos dos artigos seguintes)). 

A boa hermensutica manda, portanto, que antes de considerar- 
mos aplicjvel qualquer preceito constitutional gcr:rl i s  col61lias, cxa- 
minemos se &le satisfaz ac)s rcquisitos seguintes : 

I." - Se ndo se refcrc cxclusivamente li metr6$ole, como acon- 
tece,. por exemplo, com o art. 124." da ConstituiqSo tle ~ 0 3 3 ,  ( 1 ~ '  cliz 
cco territ6rio do Continentc divide-sc em concelhos.. .)), etc. 

2." - Se ntlo estd alterado ou modificado pelo Acto Colonirrl. 
Assim, pelo art. 2." da ConstituiqZo 6 permitido aos Gov&rnos estrall- 
geiros adquirirem as parcelas do territ6rio riacional necesshrias para a 
instalaqZo da representaqHo diplom6tica ou consular, se existe reci- 
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procitladc c1m favor do Estado portugu&s ; mas nos tcrmos do art. 8': 
do Aclo Coloriial essa adquisiqlo, para os fins de instalac;go s6 C per- 
mitida mccliantc autorizaqlo da Assemblea Nacional e em local cuja 
escolha seja aceite pelo Ministro das Colhnias. 

Desdv clue &stes requisitos se reiinam, a norma geral da Constitui- 
$go i: aplicivcl 2s col6nias. 

18 - B )  Leis ordinirias 

(a)  Conceito 

0 direito publico colonii~l potlc aintla cst;~r contido em leis for- 
mais e1;lboradas pelo brgiio constitrlcional : a Assemblea Nacional ou 
o Gol+rno, no uso de faculdades legislativas cxcepcionais. 

Como sts snbe, a lei formal pode ser elaborada ou 
a )  1""- 1111ia Assrmblca Legislativa ; ou 
b )  pelo GovGrno, no uso de autorizaq6es legislativas ; ou ainda 
c )  pelo Govkrno em casos dc urg&ncia e necessidadc phblica. 

(b) Sistemas de legislac$io para as colonias e principio de es- 
pecialidade da legislagio portuguesa colonial 

Oral 110 clirc,ito 1)ril)lico colonial existem as seguirltes c*xl)i.cic-s (It  

lcis fovmais, qutS tlc~sig~ial.cmos pc:lo nome de leis ordinavius : 
I )  I,cis que se afilicanz indistintamenk 6 Metrdpole e as Co1dnia.s; 
z )Le is  elaboradas para a Metrdpole, mas que depois sa'o adapta- 

dus hs coldnius ; c 
3 )  Leis espccialmente feitas para as coldnias. 
IIJo primeiro caso assiwzilam-se as 1 c . i ~  das col6r:ias tts da Me- 

trhpolc. 
No scgundo, adaptam-se as leis da Mctr6polc i s  das colbsias. 
No tcrct:iro, esfiecializu-se a legislaqzo colonial. 
No dircito vigentc c e m  principio, s6 hA leis especiais para as co- 

16nias, segu~itlo prescrevem o Acto Colonial, no seu art. 25." ( I )  e a 
Carta Orgdnica do Imptrio Colonial, no art. 89." ( 2 ) .  

Isto n5o sig~lifica, todavia, que uma lei n lo  possa ser feita si- 
multgneamente para a Metr6pole e para as col6nias ; ou que uma 
lei da Metr6pole nZo possa ser adaptada i s  col6nias. Simplesmente, 
para que essa extensso se p&, num e noutro caso, C necessirio que ex- 

(1) Art. 25.0 As colonias regem-se por diplomas especiais, nos termos 
d6ste titulo. 

(2 )  Art. 89." As colonias regem-se p3r diplomas especiais. 



DIREITO PUBLIC0 COLONIAL PORTUGUbS 7' -- - - - - -- 

'Upreskamente o declarem a Assemblea Nacional ou o Ministro das Co16- 
nias, conforme a matCria da lei far da compet&ncia de tima ou de outro. 

Realmente, diz a Carta OrgLnica do ImpCrio Colonial, no $ 2." 

do art. 89." ((As leis gerais ou especiais do Pais s6 serlo aplicadas 
i s  col6nias depois de as entidades-indicadas nos arts. 27.0 e-28." do 
Acto Colonial haverem exercido a sua competGncia para &sse efeito)). 

E o art. 91.": ((A publicaqdo de diplomas relativos i s  col6nias C 
da cornpetencia do MinistCrio das Coldnias e dos governadores colo- 
niais. 0 s  diplomas publicados por oiltros MinistCrios serlo mandados 
executar nos territdrios do ImpCrio por portaria do Ministro das ~016-  
nias, em quc sc cstabeleqam as regras especiais exigidas pelas condi- 
qdes particulares das col6nias. 

(($ I." As providEricias da competGncia do Ministro das Coldnias, 
s6 ou em conjunto com outros Ministros, que hajam de vigorar numa 
ou mais colbnias, leva60 sempre a menqgo ((Para serem publicadas no 
Boletim Oficial de ... )). 

Verificamos, portanto, que, e m  principio, t6da a legislaqgo colo- 
nial portuguesa 6, no direito vigente, especial. Podem, todavia, tornar- 
-se c~xtensivas 5s col6nias leis gerais do Pais, desde quc o 6rggo legis- 
lativo colonial competente o determine, e essa extenslo faz-se quando 
se torne necessbrio, adaptando 5s colonias as leis da Mrtrbpole, o que 
compete ao Ministro das Colonias, por meio de portaria. 

Esta distinqzo entre leis especiais, leis comuns e leis adaptadas 
vai assumir imediatamente grande importhcia para o nosso estudo. 

De facto, no regime legislative actual, niio ha' decretos-leis para 
as coldnias, isto 6, o-~ovErno nlo pode legislar especialmente para as, 
colGnias no uso de autorizaq6es legislativas ou em caso de urgCncia! 
e necessidade pilblica. E o que dispde o $ 3." do citado art. 89." da 
Carta Orghica, e resulta dos arts. 27." c 28." do Acto Colonial. 

0 s  decretos com f6rqa de lei publicados at6 aqui pel0 GovGrno 
no exercicio do Poder Legislativo, continuam a vigorar nos termos do 
art. 139." da Constituiqlo. De futuro, porCm, nlo h6 mais diplomas 
dessa ordem na legislaqlo colonial especial. 

Nada impede, contudo, que um decreto-lei seja adaptado ou 
aplicado is colbnias, se o Ministro assim o entender. 

( c )  Compet6ncia exclusiva da Assemblka Nacional no Acto 
Colonial 

Vejamos agora quais sdo as matCrias da lei formal, isto 6, quais 
slo os assuntos que t&m forqosamente de constar dum act0 da Assem- 
blca Nacional. 

O Acto Colonial indica-as no art. 27." : 
~ S 5 o  da exclusiva compet6ncia da Assemblea Nacional, mediante 



72 DIREITO PLIBLICO COLONIAL PORTUGUPS 

propostas rlo Ministro das Coldnias, apresentadas nos termos do ar- 
tigo 112." (la Oo~lstitu'iqZo : 

I." 0 s  diplomas qur estabeleqan~ ou alterem a forma de govern0 
das colbnias ; 

2." 0 s  diploma!: clue abrangi.rct~n : 
a )  AprovaqZo de tratados, convi~~~cc?es ou acordos com naq8es es- 

trangeiras ; 
b) Autorizaqiio de emprCstimos nu outros contratos que exijam 

c a y 5 0  ou garantias especiais ; 
c) Defini~5o de competkncia do Gov&rno da metrdpole e dos go- 

vkrnos coloniais quanto ii Area e ao tempo das concessdes de terrenos 
ou outras que envolvam rxclusivo ou privilhgio especial)). 

Verifica-se por aqui clue njio sZo extensas as atribui'qdes legislativas 
da Assemblea Nacional. 

N5o se imagine, porCm, que se trata dum fendmeno especifico do 
direito constitutional portugu6s ou que o facto representa simples- 
mente o fruto de determinadas ideas correntes ic&rca da posiqgo rela- 
tiva das Assembleas Parlamentares e do Poder Executivo. 

A tenclCncia para restringir a intcrvenyiio dos Parlamentos e 
Assembleas legislativas metropolitanas na elaboraqzo das leis colo- 
niais nem C recente, nem privativa do nosso pais. 

Todos os escritores se inclinam nesse sentido e muitos politicos 
reconhecem a necessidade dessa restriqgo. 

Nos seus Estudos Coloniais sbljrc c(Iaegisla@o Colonial)), publica- 
dos em 1907, escrevia j% cntjio o Juiz (lo Ultramat dr. Albano de Ma- 
galh5es : 

~Est r i  hoje reconht-cido por todos os povos coloniais e pela grande 
maioria dos publicistas qur. sc t8m ocupado da administraqgo colonial, 
que os parlamentos metropolitanos sZo incompetcntes para a formaqiio 
da legisla550 colonial. ) I  ( I ) . 

0 professor Mar~ioco e Sousa manifestrira, de resto, anterior- 
lnente, a mesma opinizo. Assim, no seu livro Administra@o colonial, 
publicado em 1906, dizia : i ( .  . . os p;i~-l;~~nc~ritos t&m uma grande indi- 
ferenqa pelos assuntos ultramal.iilos, 1i2o sc. deixando aquecer pelo 
entusiasmo que por ventura anima o grupo dos deputados coloniais. 
As questdes exdticas repugnam-lhc fundamentalmcnte. E' por puro 
decBro que de vez em quando st, a esmola duma sessiio aos men- 
digos do Ultramar.)) ( 2 ) .  

Mas quem mais vigorosamentc impugn011 o principio da inter- 
venqio dos Parlamentos na legislaqgo ultramarina loi o eminente co- 

(1) Pag. 107. 
12) Pag. 191. 
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lonial Eduardo da Costa, na sua notLvel mem6ria apresentada ao Con- 
gresso Colonial Nacional de 1902 e que se intitula ctEstudo sSbre a 
ad mini st raga"^ civil das nossas possess6es africanas)). Nela conclui 
que cco Parlamento - sem abdicar do direito que lhe assiste de disc 
cutir e apreciar os negkios coloniais - deve interferir o menos pos- 
sivel na elaboraq50 das leis coloniais de carLcter local, except0 a 
respeito daquelas que, pel0 seu carLcter, possam interferir com a so- 
berania da Nag50 Portuguesa ou com os principios fundamentais da 
Constitui'q5o politica e civil concedida a cada colbnia, i.c&rca das 
quais tem de ser obrigathriamente chamado a pronunciar-se)). 

N5o 6 s6 em Portugal, porCm, que alguns colonialistas distintos 
t&m defendido esta doutrina. No estrangeiro s5o nurnerosos os autores 
que seguem a mesma ordem de ideas. 

As razdes que determinaram a formaggo desta corrente contrLria 
2 intervengzo do Parlamento na legislag50 colonial explicam-se fdcil- 
mente. As assembleas legislativas da metr6pole s5o constituidas por 
politicos, de cultura em regra superficial e que se preocupam sobretudo 
com as questdes respeitantes 2 administraggo continental. 

Eivados de preconceitos doutrinLrios, cheios de ideas vagas e 
concebidas a priori ou bebidas em livros e catecismos politicos, os 
deputados tCm tendencia para olhar os problemas coloniais pel0 
mesmo prisma com que v&em os da metr6pole. Dai resulta, primeiro, 
a falta de cuidado, de carinho, de atenq5o concedidos aos neg6cios 
coloniais e, depois, uma perigosa assimilaggo da legislaqzo colonial a 
da metr6pole. 

Acrescenta-se em abono d&ste principio anti-intervencionista que 
a evolug5o de paises novos, habitados por sociedades brancas rudi- 
mentares e raqas inteiras de selvagens ainda carecidas de cuidadosa 
tutela, se compadece ma1 com a lentidgo dos processos legislativos 
parlamentares. 

TBdas estas razdes tCm, pois, contribuido para conferir uma larga 
compet&ncia legislativa colonial ao Ministro das Col6nias, deixando 
apenas i. Assemblea Nacional certos neg6cios de natpreza mais deli- 
cada. 

Deve contudo reparar-se que nas prdprias mate'rias da competkn- 
cia da Assemblea Nacional a iniciativa pertence ao Ministro das Cold- 
nias, quere dizer, n5o pode qualquer deputado apresentar um pro- 
jec t~ .  

( d )  Preferencia da lei 

No direito constitucional hL matCrias que s6 por lei formal podem 
ser tratadas, isto 6, constituem reserva da lei. De t6das as outras, po- 
rkm, o Poder Legislativo se pode ocupar e a lei formal s6bre elas 

10 
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elaborada revoga c suplanta os actos anteriormente praticaclos por 
outro 6rgZo - 6 o clue sc chama a prefer6ncia da lei. 

Ora no direito pfiblico colonial- pdrtugu~s nPo existe a perferencia 
da lei, porque a repartisgo de compet&ncias estk rigorosamente feita : 
em matCrias da excdusiva competcncia da Assemblea Nacional e mate- 
rias da excdusiva competCncia do PvIi~iistr-o clas Col6nias. ( I )  

Nestas circunsthncias, o quc acontece6 se a Assemblca Nacio- 
nal elaborar e decretar uma lei sBbre a s s~n to  da cornpetencia exclu- 
siva do Ministro das Colbnias ? 

Deve entender-se quc a lei vigorark, nLo podendo ser arguida de 
inconstitucional, nos tcrmos do art. 1 2 2 . O  da Constitui@o, que nL0 per- 
mite aos Tribunais aprecinr a inconstitucionalidade formal dos diplo- 
mas legislativos. Simplcsmcnte, a lei formal poder6 ser revogada por 
simples decreto do Ministro tlai Colbnias, quando &ste assim o enten- 
deri visto que se mant6m a sua compet&nciL exclusiva d b r e  a matdria. 

(e l  Leis orgdnicas da administrag50 colonial 

Entre as leis espcciais para as Col6nias que entram na com- 
petencia exclusiva da Assemblea Nacional destacam-se, pela sua im- 
portincia, aquclas a que se refere o n." I." do art. 27." do Acto Colo- 
11i ;~ l  :  diplomas clue estabeleqam ou alterem a forma de govCrno das 
coliinias)) . 

A redac$Zo 1120 6 feliz. 0 legislador deve ter-se querido referir 
i s  grandrs linhas de cstrlitura politica e administrativa do ImpCrio 
Colonial ; ou mclhor, ao sistema de relaq6es das col6nias com a me- 
tropole e i s  bases da organiza$io administrativa das colbnias. 

I?, justamente, o que constituia o object0 das Bases orgdnicas da 
administraqio colonial e que hoje 6 matdria da Carta Orgbnica do Im- 
PLrio Colbnial Portuguks. 

Bstes diplomas sLo fonte abundantc e essential do direito pliblico 
colonial portugu&s e, pol- isso, requerem um estudo mais demorado. 

Vimos jB anteriormcrlte que o primeiro diploma que regulou em 
especial o regime administrative de tbdas as col6nias portuguesas foi 
o decreto de 7 de Dezembro de 1836, da autoria de Vieira de Castro. 
Bste diploma constitui aquilo a que chamkmos a primeira Carta Or- 
ginica do Ultramar PortuguCs. 

A &ste sucedeu-se o decreto de I de Dezembro de 1869, de Re- 
belo da Silva, de 2mbito mais largo e mais rasgadas intenq6es e que, 
estabelecendo tambCm as linhas fundamentais da organizaqgo politica 

(1) Vide Acto Colonial, artigos 27>' e 28.0 e Carta Orghnica do Imperio 
Colonial artigos 4." e 10." $ 1.". 
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e administrativa de tadas as col6nias, merece ser considerado como 
a segunda Carta Orggnica. 

A organiza~50 interna de cada col6nia constava depois de nume- 
rosos diplomas avulsos e .pode dizer-sc, qur. a reforma administratlva 
de Moyambique, decretada em 23 de Malo de 1907 constituiu um caso 
csporadico de Carta Orgrinica dc uma col6nia. 

Uma vez proclamada a Kcp~iblica, desenvolveu-se, como vimos 
atrjs, uma activa politica colonial, que chamou para os nossos domi- 
nios ultramarinos uma aten@ mais cuidada do Poder Central. 

Em 1913, o Ministro das Colbnias, dr. Artur Rodrigues de Al- 
meida liibeiro, aprcscntou ao Congress0 duas propostas de lei, a fim 
de dar cumprimento ao disposto no art. 85." da Constitui~Lo de 19x1. 

Uma dessas notabilissimas propostas ocupava-se da administraqLo 
financeira e a outra da administrayzo civil das provincias ultramari- 
nas. Pelo scu corite6do e pelo relatorio que as precede, consti- 
tuem, incontestivelmentc, dois dos documentos mais interessantes e 
valiosos at6 hoje surgidos em Portugal s8bre problemas coloniais. 

Discutidas e aplovadas as propostas, foram convertidas nas leis 
n . O S  277 e 278 de 15 de Agosto de 1914. A primeira, a Lei n." 277, 
intitula-se Lei Orgbnica da Administraqiio Civil das Provincias Ultra- 
marinas e aprova uma skrie de 50 bases sabre as quais deveria ser 
elaborado u& difiloma orgbnico para cada colbnia cctendo em vista o 
seu grau de desenvolvimento e mais circunstgncias peculiares)). ( I )  

Daqui nasceram as duas ordens de diplomas que continham fun- 
damentalmente o direito phblico colonial portuguCs : 

-4s Rases Orgbnicas da ddministrapio Colonial, de elaboraqLo par- 
lamentar e constantes de uma s6 lei para todo o ImpCrio ; e 

As Cartas Orgdnicas das diversas colonias, diferenciadas consoante 
a natureza e o desenvolvimento de cada uma e que o GovCrno de- 
cretava. 

E para nos cle uma importsncia extraordiniria conhecer os di- 
plomas que fixam a estrutura politica c administrativa do Impkrio 
Colonial. Damos, por isso, a seguir, urna resenha das leis orggnicas 
da administraygo colonial. 

Primeiro, a jL citada Lei n." 277, dc 15 de Agosto dc 1914, alte- 
rada posteriormcnte pela Lei n." 552-D, de 29 de hlaio de 1916 e 
pclos decrctos n.OS 5730 e 5779, de 10 de hIaio de 1019. E um diploma 
bem elaborado, sensato, e equilibrado e de boa tCcnica, a que teremos 
de recorrer freqiientemente. 

Em seguida, devemos considerar o decreto n." 7008, de 9 de Ou- 
tubro dc 1920, que foi publicado pel0 Poder Executivo, no uso da 

( 1 )  Vide art. 2:). 
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autorizaGo legislativa conferida pel0 art. 21." da Lei n." 1022 e que, 
por conseguinte, C um decreto com f6rqa de lei. A hist6ria deste 
diploma 6, em meia d6zia de palavras, a seguinte : o Congresso eleito 
em 1919 tinha poderes constituintes e por virtude d&les, procedeu i 
revisgo de alguns preceitos constitucionais. Durante essa revisPo re- 
solveu-se substituir o art. 67.0 da Constituiqriio pelas disposiq6es lar- 
gamente descentralizadoras da Lei n." 1005, de 7 de Agosto de 1920. 

Em execuqHo da nova 1egislac;Ho constitucional elaborou depois o 
Congresso a Lei n." 1022, de 20 de Agosto de 1920, na qua1 se regulam 
especialrnente as seguintes matbrias : - -- 

Organizaga'o e compete*ncia dos Conselhos Legislativos provin- 
ciais ; 

Compete*ncia legislativa do Gove*rno da Metrdfiole ; 
Organizaglio e competkncia dos Conselhos Executives ; 
Organizagio da Fazenda Colonial ; e 
Regime dos Altos Comissdrios. 
Autorizava-se, por fim, o GovGrno a codificar num diploma 6nico 

as leis orggnicas n.OS 277 e 278 ( I ) ,  com as alteraq6es posteriores e 
daqui nasceram as 99 bases codificadas pel0 decreto n." 7008. 

Estas bases foram mais tarde alteradas e substituidas em parte 
pela Lei n." 1511, de 13 de Dezembro de 1923 e pela Lei n.O 1836, 
de 10 de Fevereiro de 1926, esta 6ltima particularmente importante 
na parte relativa & campetencia legislativa dos vSrios 6rgriios. 

0 regime administrativo das bases de 1920 caracteriza-se por uma 
excessiva e prematura descentralizaqriio, que causou os mais pernicio- 
sos efeitos i administraqHo colonial, sobretudo por falta de continui- 
dade e de fiscalizaqHo do govern0 da metr6pole. 

Para complemento da nossa resenha importa ainda considerar o 
decreto-lei n." ~ z . q z r ,  de 2 de Outubro de 1926, publicado pelo entHo 
Ministro das Col6nias, comandante Jozo Belo, que veio tentar'reme- 
diar os vicios e defcitos do regime anterior. Este diploma simplificou 
considerivelmente a legislaqgo fundamental, pois as bases foram re- 
duzidas a 37, com exclusriio de tudo o que mais prhpriamente se deve- 
ria considerar matkria regulamentar. 0 regime dos Altos Comisskrios 
foi tambkm modificado, restringindo-se-lhes a cornpetencia. 

Em 24 de Marqo de 1928 foi publicado o decreto-lei n." ~j.zqr, 
clue alterou e modificou algumas das bases orggnicas, publicando-as 
rlovamente em conjunto. 

Desde 1914 a 1928 s6 k cornpc.t&ncia exclusiva do Poder Legisla- 
tivo pcrtencia, portanto, a lei orgiinica basilar da administraqriio co- 
lonial. 

(1) A Lei n!' 278 refcria-se a administra~iio financeira. 
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0 Poder Executivo publicava, depois, e ressalvada sempre a pre- 
ferfncia da lei, as Cartas Orgdnicas das diversas colbnias. A matCria 
de cada Carta Org2nica era, segundo a base 7." das aprovadas pel0 de- 
creto-lei n." 15.241, a udefinit~o das condiqdes de nomea~5o e do 
cxercicio do cargo de governadores e da sua competCncia, a compo- 
siqgo, exercicio de funqdes e atribuiqdes do Conselho do Govkrno c 
da sua secqfo permanente, a composiqfo e atribuiqdes do Tribunal 
adrninistrativo, fiscal e de contas, as disposiqdes gerais da organiza- 
520 dos serviqos de administraqfo geral e a fixaqfo das direc~des e 
repartiy6es de servi~os)~ . Previa-se, finalmente, a publicaqgo dum C6- 
digo Administrativo em cada col6nia. 

A publica$io do Acto Colonial em 1930 veio imp6r a modificaqiio 
dCste sistema. 

Na verclade, o Acto Colonial, com os seus 47 artigos, niio 6 mais 
do que a constitucionaliza~iio dos principais prcceitos do direito p6- 
blico colonial. Deu-se, portanto, caricter constitucional As bases or@- 
nicas consideradas fundamentais. 

0 Acto Colonial 6 ,  pois, uma lei orglinica com carricter constitu- 
cional. 

Dai resultou julgar-se desnecesskrio publicar mais bases org5ni- 
cas. Por outro lado, achou-se conveniente reiinir num s6 diploma o 
que existe de duradouro, de permanente e de essencial na organizaqiio 
legislativa, administrativa e judicial das varias colbnias, mesmo 
quando h i  diferenps nos respectivos regimes, impostas pelas condiq6es 
de desenvolvimento e progress0 especificos a cada uma delas. 

( f )  Carta Orgdnica do lmpkrio Colonial Portuguks 

Surgiu assim a Carta Orglinica do Impdrio Colonial Portugue"~, 
aprovada para valer como lei, pelo decreto-lei n." 23.228, de 15 de 
Novembro de 1933 e que foi publicada pel0 Govitrno no uso da fa- 
culdade concedida pela 2." parte do n." 2." do art. 108." da Constitui- 
qgo, isto 6, ccpor urgCncia e necessidade pdblicas)), visto nHo se ter 
ainda reiinido a Assemblea Nacional. 

A Carta Orgdnica do Impe'rio, que entrou em vigor em I de Ja- 
neiro de 1934 e revoga as bases orgrinicas aprovadas pclo dccreto-lei 
n." 15.241 e t6das as Cartas Orggnicas das Colbnias, comprccnde uma  
lei de i n t rodu~zo  e o texto com 248 artigos, repartidos por oito capi- 
tulos, com as seguintcs rubricas: 

Capitulo I - Da divisgo administrativa do ImpCrio Colonial 
)) I1 - Dos brg5os centrais do GovCrno do ImpCrio Co- 

lonial 
)) 111 - Dos GovCrnos coloniais 
)) IV - Da adrninistra~fo geral 
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administraqZo financeira 
administraqgo da justiqa 

) )  VII - DA ordem econ6mica e social das col6nias 
)) VIII - Dos indigenas. 

0 s  capitulos dividt,m-~c em scc~8es e sub-secqbes. 
A Carta Orgrinica do 1ml)i.rio 6 ,  portanto, actualmentc. o monu- 

mento legislativo princlp,il dc cntre os quc siio fonte de direito p6blico 
colonial, neste capitulo das leis ordinarias da cornpetencia da Assem- 
blea Nacional. 

19 - C) Decretos coloniais 

a )  Nos20 - Evolucfio das faculdades legislativas do GovZrno 

A tendencia que jk examinamos para subtrair aos Parlamentos 
ou Assembleas Legislativas a legislaqiio colonial, inclina-se, por ou- 
tro lado, para a atribuiqiio larga dessa compet&ncia ao GovCrno ou, 
mais restritamentc ainda, ao Ministro das Col6nias. 

0 s  escritores francescs em que se nota esta tendencia vZo at6 
prop8r Estcs dois principios como base da teoria da legislaqZo colonial 
segundo o clircito positivo em Franqa : 

I." As col6nias regem-se normadmente por decretos simples ; 
2." Todavia certas matbrias estlo subtraidas ao regime dos de- 

cretos. 
Em Franqa o Parlamento pode ocupar-se de qualquer assuntc 

mesmo que nZo csteja reservado A sua competencia : verifica-se 15 a 
prefere^ncia da lei, como aco~~tccru em Portugal, anteriormente ao Actc 
Colonial. A compctCncia norr?zal cluanto As col6nias pertence, con- 
tudo, ao GovCrno. 

Entre n6s o Poder Executivo tem, de h& muito, competencia 
legislativa para as col6nias ; mas essa cornpc:ti.ncia nem sempre f o ~  
normal, como st: pode ver da breve revista dos textos constitucionais 
portugueses. 

b) Regime da Constitu'iqfio de 1822 e da Carta Constitucional 

Como jL vimos, nem a Constitu'iqZo tle 1822 nem a Carta Cons- 
titucional inseriam qualquer preceito cspccial para o Ultramar. 

C )  Regime da Constitu'igio de 1838 e do Acto Adicional dc 
1852 

Foi a Constitui~lo de 1838 que, pela prirneira vrz, lhe consa- 
grou urn artigo - o art. 137.~ - cujo O I." dizia : 
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((0 GovCrno poderj, nPo estando reiinidas as CBrtes, decretar 
em Conselho de Ministros as providCncias indispensiveis para ocor- 
rer a alguma necessidade urgente dc qualquer provincia ultramarina)). 

0 1 3." obrigava o GovCrno a submeter i s  CBrtes, logo que estas 
se reunissem, as provid6ncias decretadas. 

As faculdades legislativas do GovCrno s6 se exerciam, portanto : 
I." - Na aushcia das CBrtes ; 
2." - Para acudir a ~iecessidades urgentes ; e 
3." - Ad referendum das CBrtes. 
Restaurada a Carta Constitucional, voltou-se ao sistema anterior. 
Foi o Acto Adicional de 18j2 que, no art. ~g.", alterou a Carta 

ncste ponto, reproduzindo muito prhximamente os termos da Cons- 
tituiCPo de 1838. 

No 5 I." do art. 15." dizia-se : ~ N i o  cstando reiinidas as CBrtes, 
o GovCrno, ouvidas e consilltadas as esta~des competentes, podera de- 
cretar em conselho as providtncias legislativas que forem urgen- 
tes)). (I) 

E no 1 3." : (( ... o GovCrno submeter5 2s CBrtes, logo que se 
reiinirem, as -providi.ncias tomadas,). 

S6 nos casos de urgkncia, portanto, o Gov&rno podia legislar, 
mas, de facto, a prktica da vida politica portuguesa durante a monar- 
quia, mostra-nos um freqiientissimo abuso dessa faculdade. 0 
dr. Marnoco e Sousa, referindo-se a Cste assunto, escrevia : ((Efectiva- 
mente, decretam-se na ausCncia das CBrtes muitas providCncias de 
mais que duvidosa urgkncia, podendo-se, por isso, dizer que fecha- 
clas as Cartes havia no Ultramar um permanente regime ditatorial 
ni%o s6 para as providgncias manifestamente urgentes, mas tambCm 
para aquelas que bem podiam esperar a discussPo e o exame do Par- 
lamento)). 

E acrescentava : ~ N g o  raras vezes declara-se ii pressa a urgCn- 
cia de uma providencia, nas vhsperas da reiiniHo das Crimaras, assim 
como freqiientemente se espera que estas fechem para se tomarem 
providCncias que, segundo o nosso direito constitucional, 16 deveriam 
ser discutidas e aprovadas. 0 Govern0 procura desembara~ar, o mais 
possivel, a nossa administra~zo colonial da intervenqPo e fiscaliza~Po 
do Parlamento)). ( 2 )  

Desta forma, o GovCrno exercia, como se fBssem normais, facul- 
dades legislativas que o Acto Adicional lhe conferia com caricter ex- 

(1) As uestaq&s competentes~ a que se referia a Acto Adicional era o 
Conselho Ultramarino, que foi substituido em 1868 pela Junta Consultiva 
do Ultramar. 0 Gov&rno querendo, por vezes, fugir a maiores responsabi- 
lidades, ouvia ainda o Conselho de Estado. 

(2) uAdministra~Bo coloniab, pag. 212. 
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cepcional. E &ste facto acentnava-se tanto mais, quanto 6 certo que se 
tornara praxe dar aptinas conhecimento its C&maras das medidas de- 
cretadas sem que sBbre estas recaisse uma votaqiio especial ou inci- 
dissc discussiio : tudo se reduzia a um relat6rio do Govi.rno - pro 
forma. 

d) Regime da Constitu'igZio de 191 1 e da Lei n." 1005 

Proclamada a Repfiblica foi publicada nova Constitui'qZo, em 
1911, que no seu artigo 87.0 se limitou n adoptar a doutrina das cons- 
titui'qdes monArquicas. ( I )  

As realidades, porirm, reagiam contra esta sistemAtica oposiqiio 
das leis e em conseqiiencia dessa reacqiio surgiu a Lei n." 1005, que 
modificou radicamente a Constitui'@o de 1911, nesta matitria. (2) 

A cornpetencia legislativa do Governo em matCria colonial tor- 
nou-se uma cornpetencia normal, embora delegada pel0 Poder Le- 
gislativo. As atribuiq8es exclusivas d&ste foram restringidas. 

e)  Regime do Acto Colonial e da Carta Organica do  lmperio 

Analizemos agora o regime vigentc do Acto Colonial, regulado 
na Carta Orggnica do ImpCrio. 

No Acto Colonial, todos os diplomas que n8o estejam reservados 
& Assemblea Nacional nos termos do art. 27.", ccsZo da compet&ncia 

(1) 0 texto do art. 87.0 e o seguinte : 
ccQuando estiver encerrado o Congresso podera o Gov6rno tomar as 

medidas que julgar necessarias e urgentes para as provincias ultramarinas. 
I unico. Aberto o Congreso, o Gov6rno prestara contas das medidas 

tomadas)). 
(2) 0 art. 67.0-A da Constitu'iClo revista diz : 
ccG da exclusiva compet6ncia do Congresso da Republics fazer as leis 

organicas coloniais e os diplomas legislativos coloniais que abrangerem : 
a )  Cessao de direitos de soberania ou resolu~iio sbbre limites do ter- 

ritorio da Naplo ; 
b) Autorizaplo ao Poder Executivo para fazer a guerra ou a paz ; 
c) Resoluplo definitiva sBbre tratados e convenpbes ; 
d) Autorizaplo de emprestimos ou outros contratos que exijam cau- 

~ f i o  ou garantias especiais ; 
e) Defini~lo da competQncia do Govern0 da metropole e dos goviirnos 

coloniais quanta B area e ao tempo de duraqlo das concessbes de terrenos 
ou outras envolvam exclusive ou privilegio especial; 

f )  Altera~Bo da organizaplo do Poder Judicial. 
E o art. 67.0-B : 
NOS diplomas n lo  enumerados no artigo antecedente slo da cornpeten- 

cia do Poder Executivo se respeitarem a provid6ncias gerais extensivas a 
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do Ministro das Coldnias ou do Governo da  Col6nia)) (I)  conforme 
far regulado por lei. E, mesmo em matCrias reservadas i lei, pode em 
caso de urgCncia extrema o Ministro das Coldnias, com voto afirma- 
tivo do Conselho Superior das Colbnias, legislar sabre a maior parte 
delas, ((fora do periodo das sessdes da  Assemblea Nacional ou se esta 
ntio resolver o assunto no prazo de  trinta dias a contar da  apresen- 
t a ~ l o  da  respectiva proposta de  lei)). (2) 

A 6nica matkria vedada absolutamente ao Ministro fica a ser a 
da  ((defini~Zo da  cornpetencia do Governo da  metrdpole e dos go&- 
nos coloniais quanto B iirea e ao  tempo das concessdes de  terrenos ou  
outras que envolvam exclusive ou privilCgio especial)). (3) 

Assim temos, pois, como fontes de direito p6blico colonial portu- 
guCs, os decretos coloniais, publicados pel0 Ministro das Col6nias - 
ou n o  uso da  faculdade exceptional que lhe confere o § linico do art. 
27." do Acto Colonial, ou no uso da  faculdade normal concedida pelo 
art. 28.O. 

0 art. 10." da  Carta OrgPnica do ImpCrio regula o exercicio 
desta faculdade normal. (4) 

mais de uma colbnia, ou dos governos coloniais se respeitarem a provi- 
dencias restritas a col6nias determinadas. 

B 1.0 A cornpetencia legislativa dos gov6rnos coloniais exerce-se sob a 
fiscalizagio da metr6pole e com o voto de conselhos legislativos, onde ha- 
vera representaqh local adequada ao desenvolvimento de cada colonia. 

B 2.<) 0 exercicio da cornpetencia atribuida neste artigo ao Poder Exe- 
cutivo sera precedido de informagio dos conselhos legislativos das colo- 
nias a que directamente interessar, devendo o Poder Executivo submeter 
a0 Congresso da Republica os actos que praticar contra essa informwio~. 

E ainda o art. 67.0-F : 
((A cornpetencia atribuida nos artigos 67.0-B e 67.0-C ao Poder Executivo 

exerce-se por delegagio do Poder Legislative, que tera a faculdade de re- 
vogar os actos que forem praticados no exercicio dessa delegaglo. 

8 unico. Serio obrigatoriamente submetidos ao Congresso da Repu- 
blica a rejeiqio de providencias legislativas dos governos coloniais ou o su- 
primento de voto dos respectivos conselhos)). 

(1) Acto Colonial, art. 28.0. 
(2) Idem, art. 27.u, P dnico. 
(3) Idem, art. 27.0, n.O 2.O, alinea c). 
(4) Carta Orgbnica do Imperio, art. 10.0 : tsalvaguardadas as mat& 

rias que constituem a compet6ncia exclusiva da Assemblea Nacional, a 
cornpetencia legislativa do Ministro das Co16nias exerce-se, em regra. de- 
pois do voto consultivo do Conselho Superior das Col6nias ou da conferen- 
cia dos governadores coloniais em relacgo a Mdas as matbrias que repre- 
sentem interesses superiores da politica colonial portuguesa ou sejam co- 
muns a mais de uma colonia, editando decretos e revogando os diplomas 
em vigor. 

8 1.0 l3 da cornpetencia exclusiva do Ministro das Col6nias, nos termos 
do presente artigo, estabelecer, alterar ou revogar as normas respeitantes; 

11 
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Algumas das matQias a que &ste artigo se refere constituem o 
object0 de importantes diplomas legislativos de entre os quais desta- 
camos os seguintes : 
- Reforma Administrativa Ultramarina, aprovada pelo decre- 

to-lei n." 23.229, dc 15 de Novembro de 1933. Constitui verdadeiro 
C6digo Administrativo para as col6nias e comeqou a vigorar em I d e  
Janeiro de 1934.~ A sua natureza C a de  decreto colonial, como se vC 
do art. 6." do decreto-lei de  introdu~Ho. ( I )  Compreende 801 artigos 
e divide-se em cinco Partes, por sua vez repartidas em Capitulos, 
secpces, e sub-sec~6es. As matCrias contidas nas cinco Partes s l o  a s  
seguintes : 

1.0 Ao regime adrninistrativo geral das colonias, compreendendo as ma- 
terias relativas a govdrnos subalternos, servicos gerais, corpos e corporaqbes 
administrativas ; 

2.0 Ao estatuto dos funcionarios civis coloniais, em geral, e em e s p  
cia1 a disciplina, ao regime das nomeacbes, promoqdes, exoneraqbes e a p  
sentaqbes, a organizaqLo por classes e situxcdes, licenqas, passagens, di- 
reitos e deveres inerentes a qualidade de funcionario public0 ; 

3.0 Aos vencimentos de todos os funcionarios civis e militares coloniais, 
a criaqho de lugares remunerados e ao alargamento de quadros de que 
resulte aumento de despesa ; 

4.0 A adrninistraqSio financeira ultramarina, geral e local, compreen- 
dendo todos os assuntos relativos a organiza~Lo dos serviqos. orqamento 
e contabilidade ; 

5.0 Ao estatuto politico, civil e criminal dos indigenas e ao trabalho 
indigena ; 

6.0 As missBes religiosas e aos estabelecimentos de formaqh do pes- 
soal para o seu serviqo e do Padroado Portuguds ; 

7.0 A organizaqgo militar colonial ; 
8.0 Ao regime de liberdade de imprensa, obedecendo aos principios do 

8 2.0 do artigo 8.1, da Constitui'cSio ; 
9.0 Ao Estatuto Judiciario das Colonias e 9, divislo .judicial de cada 

col6nia ; 
1 0 . ~ ~  AO regime monetario e fiduciario de qualquer colonia : 
11.0 A aprivaqlo de emprkstimos que nEio kxijim cauqlo ou garantias 

especiais e cujo total seia superior a dois duod6cimos da receita anual 
da colonia ou tenham de ser amortizados em period0 que exceda o exer- 
cicio em que forem contraidos. 

B 2.0 Da consulta ao Conselho Superior das Colbnias ou B confer&- 
cia dos governadores coloniais, exceptuam-se os casos de urgdncia e aque- 
les em que o Conselho demore por mais de trinta dias o parecer sabre 
consulta que, acerca de materias cornpreendidas no presente artigo lhe 
haja sido feita pel0 Ministro)). 

(1) 0 texto desk artigo e o seguinte : 
MAS modificaqdes a0 que na Reforma Administrativa Ultramarina se 

estabelece siio da competdncia do Ministro das Col6nias, nos termos do 
art. 28.0 do Acto Colonial e dos n.Os 1.0 e 2:) do 8 1.O do art. 10.O da Carta 
OrgQnica do Imperio Colonials. 
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Parte I - Dos funciondrios administrativos 1 
)r  I1 - Dos serviqos da administraqgo civil 
)) 111 - Dos corpos e corporaqdes administrativas 
I J  IV - Da Fazenda das provincias, circunscriqdes e corpos 

administrativos 
)) V - Do contencioso administrativo. 
- Estatuto Politico, Civil e Criminal dos Indigenas, constante 

do decreto com fbrqa de lei n." 16.473, de 6 de Fevereiro de 1929 e 
cuja materia nos termos do n." 5." do art. 10." da Carta Orgilnica 
do ImpCrio passou a ter a natureza de decreto colonial. 
- Cddigo do Trabalho dos Indigenas nus coldnias portuguesas 

de Africa, aprovado pelo decreto com f 6 r p  de lei n." 16.199, de 6 
de Dezembro de 1928, e que hojc tambCm C da competCncia exclusiva 
do Ministro das Col6nias, nos termos do mesmo n.<' 5.u do citado art. 
10." da Carta Orgilnica. 
- Estatuto Judicia'rio das Coldnias. 

20- D) Regulamentos gerais 

Na legislaqiio metropolitana t&m uma grande importgncia os re- 
gulamentos publicados pelo GovCrno para facilitar a execuqiio das 
leis. No direito p6blico colonial, porCm, visto sewm em tgo pequeno 
nlimero as matCrias reservadas 2 lei, compreende-se que deverd ser 
tambCm restrita a funqiio dos decretos regulamentares. 

Parece, todavia, n5o haver raziio para se niio considerar vigente 
na legisla$io colonial e nos termos do art. I." do Acto Colonial, o dis- 
posto no art. 108." n." 3." da ConstituiqBo pelo que diz respeito 2s 
leis emanadas da Assemblea Nacional, e 6 fora de d6vida que as por- 
tarias e instruqdes do Ministro das Col6nias, esclarecendo, interpre- 
tando ou completando os decretos-coloniais, cons7ituem uma parte 
abundante e niio para desdenhar do direito colonial. 

Assim devem desde jd citar-se as portarias n . O S  7.725 a 7.729 de 
4 de Dezembro de 1933 que aprovam instruqdes regulamentares da 
Reforma Administrativa Ultramarina. 

21 - E) Diplomas Gegislativos dos governos locais 

A concessiio da faculdade de legislar aos governadores das coI6- 
nias C uma idea hoje por todos aceite sem discussiio. Niio era assim 
no sCculo XIX em que as ideas centralizadoras predominavam, sem 
que as vencesse ao menos esclarecesse a cxperiCncia do meio colo- 
nial e a consci&ncia clara das necessidades do govCrno ultramarino. 

Assim como se pretendia para o Parlamento o mesmo exclusivo 
legislativo que lhe cabia em relaqgo 2 metrbpole, restringindo e difi- 
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:ultando a legislaqiio pel0 GovCrno ; assim se conferiam apenas ex-  
cepcionalmente ( I )  faculdades legislativas aos governadores, empe- 
nhando-se o GovCrno da Metrbpole, por sua vez, em dificultar e res- 
tringir essas faculdades. 

Foi assim que concedendo o Acto Adicional de 1852 aos governa- 
dores coloniais cornpetencia para cctomar, ouvido o seu Conselho de 
Gov&mo, as providhcias indispensjveis para acudir a alguma neces- 
sidade tam urgente que n5o possa esperar pela decisPo das CBrtes ou 
do GovCrnon, logo o decreto de 14 de Agosto de 1856 esclarecia que 
s6 eram considerados de necessidade urgente ccos casos em que fdsse 
comprometida a seguranqa interna ou externa das provincias ultrama- 
rinas)) e os que, exigindo a deciszo imediata, nPo a pudessem ter pe- 
las CBrtes ou pel0 GovCrno. 

Depois, o decreto de i de Dezembro de 1869 restringiu ainda mais 
a faculdade do Acto Adicional, enumerando no art. 15." nada menos 
de 17 importantes mathias que em caso algum podiam ser conside- 
radas urgentes. 

Discutiu-se, ap6s a promulgaqPo da Constitui:@o de 1911, se, 2 
face dos seus artigos 26." c 87.0, ainda mantinha as facrlltlades legis- 
lativas dos governadores. 0 dr. Marnoco c Sousa, ts corn &le a maioria 
dos publicistas, opinou pela negativa. Na realidade, a Lei n." 277 
concedeu aos governadores a simples faculdade regulamentaria mas, 
a coberto dela, deu-lhes verdadeira competCncia legislativa, como ve- 
rcmos. 

A reforma constitucional operada pela Lei n." 1005 modificou 
Cste estado tlr cousas, como jB vimos, e, reservando a competCncia 
do Congresso da Repdblica, repartiu depois as atribui~dea legislativas 
referentes i s  outras matCrias entre o Poder Executive - quando se 
tratasse de providCncias gerais extensivas a mais de uma col6nia - e 
0s govCrnos coloniais - tratando-se de providencias restritas a c o b  
nias determinadas. 

Foi Cste o sistema que se mantevc no Acto Colonial, no art. 28.0, 
regulamentado pela Carta OrgLnica do Impkrio, nos arts. 10." e 42.". 

Nos termos dos arts. 42." e 43." a fun~Lo legislativa do governa- 
dor cxerce-se ((sob a fiscalizaq20 do Prlinistro das Col6nias c por via 
dc regra conforme voto do Conselho dc Govi.rno)), abrangendo a com- 
pctkncia legislativa dos governadores cctfdas as materias que respei 
tem exclusivamente i col6nia e nLo estejam especialmente atribuidas 
B Assemblca Nacional ou ao Ministro das Col6nias)). 

(1) M quando a demora do recurso a metr6pole comportasse com- 
prometimento da seguranqa do Estado ou prejuizo irreparavel em seus in- 
ter6ss.e~ essenciais, se concedia essa faculdade (Lei de 2 de Maio de 1843). 
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0 s  actos emanados dos governadores coJoniais no uso desta facul- 
dade t&m o nome de diplomas legislativos, segundo dispBe o art. 44.". 
e constituem verdadeiras leis dentro das col6nias. 

Vimos que a compet&ncia legislativa dos governadores se exerce 
sob a fiscaliza~Ho do Ministro das Col6nias. Essa intervenggo do Mi- 
nistro verifica-se : 

I." - Quando o Governador se nHo conformar com o voto do 
Conselho dc Governo. Neste caso expBe ao Ministro os motivos da 
diverg&nci;l e o Ministro, se concordar com &le, pode suprir o voto do 
Conselho, necessiirio para a publica~$o do diploma. E o que estabe- 
lece o art. 45." da Carta OrgQnica. Defende-se o principio de que em 
paises novos, ainda em forma~Zo, a autoridade de quem governa tem 
de conservar-se integra scLm que a limitem ou desprestigiem mLs von- 
tades ou cabalas locais. Dai esta possibilidade dada ao governador de 
apelar para o Ministro, seu superior hieriirquico c perante quem &le 6 
responsiivel : a opiniZo do Conselho s6 pre\.alecerL se f6r razoiivel, 
justa e inspirada nos interesses da col6nia. ( I )  

2." - 0 Ministro das Coldnias intcrvCm sempre antes de serem 
publicadas certas provid&ncias, mesmo que haja acardo entre o go- 
vernador e o Conselho de Governo : a sua pr6via autoriza~go C re- 
querida para os casos expressamente indicados no art. 46.". 

3." - 0 Ministro das Col6nias pode ainda intervir posterior- 
mente i publicaqHo do diploma para o revogar, rejeitar ou anular, 
conforme dispijem o art. II.", § hnico, n." 8, e o art. 13."~ $ 5  1 . O  e 2.0.  

AlCm de diplomas legislativos, que siio verdadeiras leis criadorqs 
tle direito nas matCrias da competGncia do governador, pode &ste 
ainda expedir portarias no exercicio da sua faculdade regulamentiiria, 
segundo preceitua o art. 31." da Carta Orgrinica. 

22 - Costume 

Passemos agora ao cstudo do costume, cuja influencia no direito 
phblico colonial C muito maior do que 110 direito pliblico da metrbpole, 
como ficilmente se compreende. 

a) IrnportAncia das normas consuetudin6rias no direito pirblico 
colonial 

Na realidade: dadas ;is inevitiiveis condi~des de autonomia em 
que, pelo afastamcnto dos ccntros governativos, se movem os servi- 

( 1 )  fste principio C: adoptado por quasi todos os paises nas col6nias que 
ainda niio se encontram na fase de autonomia e constava ja, entre n6s, da 
lei n.0 1005. 
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50s publicos nas coldnias, 15 natural que se estabelepm usos, se for- 
mem costumes na administraqiio, ou cm torno da lei insuficiente ou 
deficiente, ou na falta de regu1arnentac;go legal. 

Se, por um lado, pensarmos em quc niio C possivel ao GovCrno 
da metropole ver tBdas as necessidades das col6nias e a elas ocorrer 
com o pronto e convenicnte remCdio, por outro, nas condiqdes em 
quc se encontram os funcionftrios e as autoridades de uma grande co- 
lonia, isolados uns dos outros e separados por milhares de quilbme- 
tros, sbzinhos ou dispondo de fracos recursos dc pessoal e material, 
em pleno sertiio, ficilmente compreenderemos que numcSsosos sPo os 
pontos abrangidos pel0 territdrio national, onde se torna quisi impos- 
sivel o cumprimento rigoroso das leis claboradas num ambiente di- 
ferente. 

Niio C de estranhar, por isso, clue as  praxes sc convertam em cos- 
tumes e que a elabora520 da norma consuetudiriiiria seja tambkm 
um mod0 de legisla+o nas col6nias. 

b)  0 s  usos indigenas ha nossa legislac50 colonial 

Mas h i  ainda, na administra~go colonial, um aspect0 interessan- 
tissimo, que representa mais um factor valioso a contribuir para dar 
importgncia ao costume : C o das relaqdes das autoridades europeas 
com as autoridades indigenas, o da integraqiio dos chefes ou rirgulos 
na prdpria hierarquia da administraqgo, pois tais rela~bes siio quh i  
por completo reguladas pelo costume. 

0 principio generalizado nas modernas legislaqdes coloniais 6 o 
de reconhecer e aceitar os usos e costumes indigenas em tudo o que 
nZo contrariar as normas de ordem publica do pais colonizador. 

Assim, no Estatuto Politico, Civil e Criminal dos indigenas da 
GuinC, Angola e Mo~ambique, aprovado pel0 decreto-lei n." 16.423, 
de 6 de Fevereiro de 1929, 16-se no art. 4.' que ((as codificaqdcs dos 
usos e costumes privativos indigenas seriio feitas por circunscriqdes 
administrativas ou regides e nelas serPo aceites todos os usos e cos- 
tumes da vida social indigena que nPo ofendam os direitos dc sobera- 
nia ou n2o repugnem aos principios de humanidade)). 

No art. 13." manda-se ter em atenqiio, ao aplicar as penas esta- 
belecidas no C6digo Penal Portugues, cco estado e civiliza$io dos in- 
digenas e os seus usos e costumes privativos~~. 

E se percorrermos a sub-secqiio 2." da secqHo XI1 do Capitu- 
lo 111 da Reforma Administrativa Ultramarina (arts. 91." e segs.), 
que se inscreve Das autoridades gentilicas, a cada passo encontrare- 
mos referencias a ccusos)) que a propria lei reconhece e manda obser- 
var . 

Assim, por exemplo, segundo o 5 6nico do art. 91.", as regedorias 
indigenas tCm ((a designaqiio que o .us0 regional estabelecer (sobados, 
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dos regedores G o  as ([qne o uso local lhes atribuir)) e cca obediCncia 
que as populaqaes lhes devem 6 a quc resulta da tradipio)). e, con- 
forme o art. 96.", ccos regedores indigcnas s5o de sucessZo hereditiria, 
directd ou colateral, segundo os usos e costumes locais)). 

a) Seu valor no direito pirblico colonial 

As decis6es dos tribunais do contencioso administrativo colonial, 
quando estabcleprn normas invariiveis de julgar as hip6teses que 
lhes sZo submetidas, constituem igualmente uma fonte de direito pu- 
blico colonial. 

Deve, todavia, observar-se que a sua importbncia est5 longe de 
igualar a de qunlquer das outras at6 aqui referidas. 

A jurisprudcncia dos tribunais administrativos diz respeito ao di- 
reito adrninistrativo colonial e &ste ngo difere, nas suas linhas gerais 
do direito administrativo da metr6pole. Poucas sio, portanto, as con- 
tribuiqdes que a jurisprudCncia oferece em especial ao direito p6blico 
colonial. 

b )  Tribunais administrativos coloniais 

Existe um Tribunal Administrativo em cada colbnia, corn quatro 
sec@es : do contencioso administrativo, do contencioso fiscal e adua- 
neiro, de contas e de consultas. 0 s  seus ac6rdgos sgo publicados no 
Boletirn Oficial da col6nia. 

Junto do MinistCrio das Col6nias funciona a s e c ~ i o  de contencioso 
do Consedho Superior das Colbnias, que julga em 6ltima instrincia os 
recursos dos ac6rd5os dos tribunais administrativos e em 6nica ins- 
t2ncia os recursos dos actos dos governadores coloniais. 0 s  seus 
ac6rdHos sPo publicados no Dia'rio do Gou&no. Anteriormente a 1911, 
a jurisdiego contenciosa para o Ultramar pertencia ao Supremo Tri- 
bunal Administrativo. 

C )  Decis6es arbitrais 

Embora n2o se trate de verdadeiras decisdes de jurisprudencia, 
n5o deixaremos contudo de mencionar aqui as decisaes proferidas s6- 
bre pontos litigiosos de direito intemacional por irbitros adr&de de- 
signados. 

0 nosso direito pliblico colonial enriquce-se com numerosas de- 
cides desta ordem que no sCculo passado foram relativamente fre- 
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qiientes a prop6sito de controvCrsias sabre posse de territ6rios (ilha de 
Bolama, baia de Lourenqo Marques, etc.) . 

24 - Doutrina 

Se o papel da jurisprud8ncia no dircito pGblico colonial nPo 6,  
por agora, grande, o rnesmo se nQo pode dizcr do desempenhado pela 
doutrina. 

A doutrina tem tido uma larga influencia na legislaqiio colonial 
portuguesa dos Gltimos tempos. Foi, na verdade, graGas ;L experien- 
cia adquirida pelos nossos grandes coloniais dos fins do sCculo pas- 
sad0 e principio do actual, i influencia exercida pelos seus escritos 
e opini6es e ainda ao conhecimento e B leitura dos autores estrange;- 
ros da especialidade, qqe se operou a evolu$io das nossas leis num 
sentido mais descentralizjado e inteligente. 

Deve contudo observar-se que trabalhos como os de Ant6nio 
Enes, Mousinho de Albuquerque, Eduardo Costa e outros, nQo tive- 
ram uma influencia directa na sua elabora~20 tCcnica. A sua influen- 
cia, que foi na realidade notLvel, fez-se sentir nas directrizes politicas, 
na orienta~Po geral da 1egislaqPo colonial. 

De resto, poucos sZo os estudos puramente jurfdicos sabre esta 
matCria em Portugal. Existem alguns trabalhos interessantes, rnono- 
grafias valiosas, artigos magistrais, mas, infelizmente, na sua maio- 
ria, dispersos por folhetos, relat6rios e publicas6es peri6djcas. 
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Do Imperio Colonial PortuguOs 

Sistemas de politics colonial 

25 - Principios gerais 

Vamos abordar o estudo da organizaqHo politica e administrativa 
do ImpCrio Colonial PortuguCs. Antes, porCm, de estudar o sistema 
por que se ordenam as autoridades, o mod0 por que funcionam e se 
conjugam os serviqos, 6 natural que ao nosso espirito interesse conhe- 
cer os principios que a animam e a posiqgo relativa que ocupam no 
nosso direito p6blico a Metr6pole e cada uma das colbnias. Vejamos, 
portanto, primeiramente, quais sHo as formas por que se podem es- 
tabelecer relaqdes politicas da Metr6pole com as suas col6nias, isto 
6, quais os t i p s  fundamentais de politica colonial. 

Costumam os colonialistas reduzir Csses tipos ou sistemas funda- 
mentais a trCs : o da sujeipZo, o da assimilagiio e o da autonomia. 

NHo se pode considerar perfeita esta classifica@o, pois nHo abran- 
ge t6das as formas possiveis de organizacHo colonial. Freqiientes ve- 
zes se encontram elementos dos trCs sistemas, confundidos num sis- 
tema hibrido ; entre &les hB zonas intermCdias, de tons cambiantes, 
em que o doseamento dos elementos se verifica em proporq6es va- 
rikveis. 

a )  Conceito 

0 primeiro sistema historicamente usado foi o da sujeic;Ho. Us&- 
mo-lo n6s, 0s portugueses, embora sem uma rigidez absoluta, nos &- 

42 
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culos iniciais da nossa obra colonizadora, nos tempos em que predo- 
minava o principio de que a posse das col6nias se destinava, apenas, 
a enriquecer e prestigiar a metr6pole. Assim, as feitorias tinham sb- 
mente por fim drenar para o reino as riquezas dos continentes des- 
cobertos. Explorar o pais ocupado em beneficio dos ocupadores - 
eis a f6rnmula da sujeiqZo, adoptada e praticada at6 ao sCculo XIX 
por todos os povos nas suas empresas coloniais. 

NCste sistema as col6nias nLo d o  elementos constitutivos de uma 
nayPo ou de um impCrio, mas simplesmente object0 da actividade 
exploradora de um pais civilizado, como se se tratasse de herdades 
ou quintas de que s6 interessa o rendimento. 

Vejamos quais s8o as caracteristicas do sistema politico da su- 
jeiqzo. 

A legislaygo 6 imposta as col6nias pela metr6pole sem consulta 
~ r6v ia  dos colonos e inde~endentemente da consideracPo dos inter&- 
ses dCstes. Ngo h6 representayiio das col6nias nos 6rgLos legislativos. 

0 govern0 e a administraygo concentram-se ou nas m5os do 
nistro das Col6nias, ou na pessoa dos governadores, cujos poderes 
vastissimos se exercem sem outra fiscalizaqgo que nPo seja a hierar-' 
quica ; nHo h i  conselhos locais ou instituiyaes de caricter electivo. 

d) Organ iza~ io  financeira 

A organizaqLo financeira C montada de mod0 que a metr6pole 
regula exclusivamente as receitas e as despesas da colbnia, tomando 
as necessirias precauyaes para que niio s6 nLo tenha de subsidiar a 
colbnia, mas ainda possa dela extrair considerLveis rendas. 

e) Regime comercial 

No regime comercial vigora o sistema, a que jb fizemos referen- 
cia, do Pacto Colonial. A colqnia ngo pode vender os seus produtos 
directamente a estrangeiros e a metr6pole C intermediirio forqado. A 
navegaqLo comercial C reservada ao pavilhLo da metrbpole, fechando- 
-se os portos das col6nias aos navios de outras naqaes. No territ6rio 
da col6nia nZo h i  fibricas nem manufacturas - s6 a metr6pole re- 
fina, transforma, adapta ao consumo os produtos coloniais. 
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27 - Assimi l a~So  . 

a )  Conceito 

Mas um outro sistema se praticou largamente no sCculo XIX. 
Em vez de simples campos de exploraqgo - fazendas, minas ou 

zonas de acqgo das feitorias - tomam-se as col6nias como pedqos 
longinquos da patria que, embora separadas do nlicleo principal do 
territbrio, se regem contudo pelas mesmas leis e principios que domi- 
nam a politica e a administraqgo da metr6pole. 

Considera-se, assim, a colonia como um prolongamento da me- 
trbpole, semelhante a uma provincia que qualquer acidente geogrii- 
fico, em geral o mar, separasse das outras existentes no territ6rio con- 
tinental : C uma provincia Ultramarina. Ora 6, precisamente, nisto 
que consiste a assimilapio. 

0 s  portugueses tiveram desde sempre, como adiante veremos, 
tend&ncia para p6r em pratica esta politica que, todavia, recebeu um 
consideravel increment0 quando, nos alvores do sCculo XIX, se ge- 
neralizaram os principios racionalistas e humanitArios da Revoluqiio 
Francesa. 

Partindo-se do principio de que todos os homens nascem livres 
e iguais, era natural que o direito revolucionArio tendesse a tornar 
extensivo 5s colbnias as novas instituiq6es corn que dotaka os paises 
da Europa. 

Dai provCm o facto de, nas col6nias pertencentes i s  naq6es eu- 
ropeas onde se fez sentir a Revoluqgo, ter o sistema assimilador sido 
o preferido durante o s6culo XIX. 

Vejamos que conseqii&ncias decorrem da assimilaqiio. 

A IegislaqPo 6 a rnesma para t8das as partes do territ6rio me- 
tropolitan~ ou ultramarino, quere dizer, as leis elaboradas para o con- 
tinente aplicam-se As colbnias, i s  vezes, at6 sem necessidade de de- 
claraqdo especial. Por outro lado, as col6nias elegem representantes 
aos parlamentos metropolitanos, exactamente como as diversas cir- 
cunscriqijes eleitorais do continente. 
t 

c )  Covbrno e administra~lo 

0 gov&rno e a administraqgo sgo tamb6m de tipo identico : a 
divisdo administrativa da metr6pole aplica-se Ps col6nias assim como 
os magistrados e os corpos administrativos t&m as mesmas atribui- 
q6es e designa* da metr6pole. A tendencia da assimila@o 6 para 
distribuis os negkios administrativos pelos vArios ministerios, n2o 
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admitindo um Ministdrio das Col6nias. A situaqfo dos colonos 6, en- 
fim, a mesma dos cidadPos da metr6pole e, quanto aos indigenas, o 
sistema tende a ergue-10s ao niveI dos civilizados, exterminando-os 
ou isolando-os se resistem a Csse esf6rqo dignificador. 

d) Organiza~io financeira 

A organizaqgo financeira 15 ainda a mesma da metr6pole. Como 
no nosso sistema administrative, tambCm nas col6nias os serviqos p6- 
blicos se dividem em dois grupos : os que pertencem ao Estado e os 
que a Provincia toma sBbre si. 0 Estado efectua as despesas de in- 
teresse geral e arrecada uma parte dos impostos, em geral identicos 
aos da Metrbpole, para lhes fazer face. 4 Provincia ultramarina ela- 
bora o orqamento pr6prio e com a parte restante das receitas faz face 
2s despesas de in te rhe  particular, como sucede com os distritos ou 
os concelhos no continente. 

e)  Regime comercial 

Finalmente, o regime comercial caracteriza-se por nHo haver di- 
ferenqa entre metr6pole e colbnias, isto 6 ,  os produtos da metr6pole 
entram livremente nas col6nias e vice-versa, ao passo que os produtos 
estrangeiros pagam nas alfdndegas coloniais os mesmos direitos a que 
estHo sujeitos nas alfhdegas metropolitanas - h6 s6 uma pauta adua- 
.neira. 

28 - Autonomia 

a )  Conceito 

No sistema da autonomia, a metr6pole considera-se simples tu- 
tora ou educadora da col6nia : guiou-lhe os primeiros passos, encami- 
nhou-a para a civilizaqPo e logo que a v& apta a seguir por si no 
Mundo, emancipa-a, progressivamente, concedendo-lhe hoje uma 
larga descentralizaqiio administrativa, dando-lhe imanhz plena com- 
petcncia legislativa, retirando pouco a pouco os seus funcionhrios, 
at6 a deixar presa B unidade imperial por tdnues laqos volunthria- 
mente por ela aceites. 1': Cste, por exemplo, o caso dos Dominios bri- 
tgnicos. 

Na autonomia encontramos as caracteristicas seguintes : 

A legislaqZo 6 elaborada por um Parlamento local e inteiramente, 
ou quQsi, independente da 1egislaqPo e do poder legislativo da metr6- 
pole. A metrbpole s6 se reserva o simples direito de veto i s  leis. 
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0 govCrno e a administraggo pertencem i pr6pria col6nia : esta 
ccorganiza-se como entende e segue a politica que lhe convbm)). 0 s  
funcion6rios d o  funcionfirios da col6nia, as autoridades n io  depen- 
dem, ou s6 fracamente dependem do govCrno da metr6pole. 0 go- 
vernador C um simples Chefe de Estado constitucional, irresponsivel 
perante o Parlamento local e escolhendo um gov&rno de harmonia 
com as indicagks da politica interna da col6nia. A coldnia tem exkr- 
cito pr6prio e at6 i s  vezes marinha privativa. 0 s  habitantes da cold- 
nia d o  nela, em face das suas leis, verdadeiros cidadios. A situaqio 
dos indigenas k respeitada, assim como os seus usos, costumes e ins- 
tituigaes prbprias. 

d) Organiza~Zo financeira 

A organizagiio financeira C igualmente privativa da coldnia, cujo 
Parlamento elabora o Orqamento, vota os impostos, cria servigos pG- 
blicos, sem intervenqiio da metr6pole : os dois sistemas financeiros 
nada t&m que ver um com o outro e a col6nia arrecada e emprega os 
seus saldos positivos e cobre conforme pode os saldos negatives, sem 
que a metr6pole intervenha, a nHo ser como prestamista. 

e) Regime cornercial 

0 regime comercial acentua ainda esta separagiio das duas ordens 
politicas e administrativas, pois nenhuma situagPo privilegiada B con- 
cedida pela col6nia B metr6pole nem nas pautas aduaneiras, nem no 
tratamento da navegaqgo. B a col6nia que elabora as suas pautas e 
estabelece os direitos que convCm B sua economia. 0 s  gkneros da 
metr6pole siio considerados estrangeiros, assim como os produtos da 
col6nia pagam os direitos comuns nas Alf3ndegas da metr6pole. 

29 - Crit ica dos sistemas 

Vimos jd as linhas gerais dos trCs sistemas clfissicos de politica 
colonial : a sujeigiio, a assimilaqzo e a autonomia. Qual d&les ser6 
preferivel ? Qual serd mais util ou mais frutuoso ? 

Poderia fazer-se uma critica a cada uma das fbrmulas, desenvvl- 
vendo uma argumentaqlo dialktica em torno das vantagens e dos in- 
convenientes respectivos ; mas a verdade k que todos slo bons e todos 
G O  maus, consoante a Cpoca em que os considerarmos e a colonia que 
.os aplicarmos. 

B um 6rro pensar que em politica existem f6rmulas absolutas. N3o 
h6 problema de administraqgo e de govCrno que possa resolver-se in- 
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dependentemente de considera~bes de tempo e de espaqo. Assim, o que 
para determinado pais C bptimo, pode ser pCssimo para outro vizinho; 
o que em certa Cpoca tem a sua razZo de ser, C injustificbvel noutra. 

0 mCtodo que consista em fixar primeiramente um sistema ideal 
de politica, segundo consideraqbes de pura ordem especulativa, para 
depois procurar realizi-lo na pritica - 6, portanto, um mCtodo vi- 
cioso, cujos resultados hZo-de forqosamente ser deficientes. 

E necesdrio partir, antes, da realidade para os principios, dos 
factos para os sistemas. A administraggo colonial inglesa oferece-nos 
lm grande exemplo da aplicaqgo dCste processo, porque n lo  h5 um 
tipo juridic0 de col6nia inglesa ; hb tantas variedades quantas exige 
i diferenqa de condiqbes geogrificas, Ctnicas, econ6micas, politicas dos 
Jiversos elementos do Imp6rio Britiinico. 

Assim, quando alguns colonialistas portugueses apresentam como 
sistema ideal de .politics colonial a autonomia concedida aos Domi- 
nios, esquecem que o ImpCrio Britiinico nZo C composto s6 pelos Do- 
minios autbnomos e porventura hoje ji independentes, mas ainda por 
cCrca de cincoenta unidades subordinadas ao govCrno de Londres 
(Col6nias da CorBa, protectorados, estados protegidos, etc.) e ainda 
por um grupo de possessbes, como Malta, a RodCsia do Sul e o Imp& 
rio das fndias, num estado administrativo intermedio entre as colb- 
nias da CorBa e os Dominios. 

Vamos pois considerar, antes de mais nada, qua1 tCm sido os 
sistemas seguidos na politica colonial portuguesa, para, depois de ana- 
lizada a experiencia feita nas nossas colbnias, podermos entlo exp6r 
uma opiniiio. 

30 - A pol i t ica colonial portuguesa : pr imeira fase - 
S u j e i ~ i i o  mit igada 

Como todos os outros paises, Portugal comqou por praticar uma 
politica de sujei@o. A nossa expans20 colonial coincide, de resto, com 
o regime da monarquia absoluta, de que a sujeiqlo @ 16gica conse- 
qiikncia. 

NZo se pense, todavia, encontrar nas nossas leis e institui@es 
aquele mesmo sistema que definimos sob o norne dc szcjeiyZo. 0 s  tra- 
90s essenciais existem, mas pormenores importantissirnos lhe impri- 
mem feiqZo especial. Por isso dizemos : sujei9Zo mitigada. 

Esta primeira fase da nossa politica colonial apresenta as carac- 
teristicas seguintes : 

0 rei legislava para as col6nias sem as consultar, C certo, im- 
pondo a sua vontade soberana, como tambem acontecia em rela@o 
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A metr6pole, mas, embora tivesse sempre em vista os interesses de 
Portugal, nHo eram esquecidos inteiramente os da colbnia, como o 
provam as leis protectoras dos indios no Brasil. NHo havia, de resto, 
muitos outros interksses particulares i col6nia a atender. Nas col6nias 
de povoaqbo, inicialmente os colonos eram portugueses, poucos em 
nlimero e sem terem criado ainda uma unidade bastante diferenciada 
da metr6pole para exigir sistema de leis especial. A Cor6a policiava e 
disciplinava as novas actividades e formas de relaqdes que iam sur- 
gindo, o que era bastante. E no dia em que esses interesses assumiram 
suficiente autonomia para j6 nHo poderem estar sujeitos a uma legis- 
laclo imposta pela metr6pole - o conflito nasceu, como o demonstra 
a hist6ria da independencia brasileira. 

Era ainda o rei quem concentrava todos os poderes do govemo, 
administraqgo c justiqa sBbre as populaqdes dos territ6rios ultrama- 
rinos. Em seu nome providenciavam os Governadores, significativa- 
mente designados na India e depois no Brasil viso-reis ou vice- 
-reis. Investido da autoridade real e s6 perante ela respondvel, o Go- 
vernador era, assim, na colbnia, uma personagem omnipotente e in- 
tangivel. ( I )  

Mas ainda aqui deve observar-se que nHo era muito diferente a 
situaqgo na pr6pria metr6pole onde - salvo no period0 que vai de 
D. JoPo IV at6 meados do reinado de D. Pedro I1 - nLo se convo- 
cavam cbrtes nem havia sCria intervenczo do ~ o v o  no Gov&mo central 
e local, porquanto os municipios estavam decadentes e os vereadores 
eram eleitos segundo as indicaqdes dos magistrados rCgios. Ora n6s 
transplantbmos, sem mudanqa essencial, as instituiqdes mGnicipais 
para as col6nias e ai j6 vimos que, embora a eleiqgo fbsse tamb6m 
falseada, as CAmaras desempenhavam todavia urn papel importantis- 
simo, como 6nicas instituiqdes permanentes do govemo e da admi- 
nistraqHo. A existencia do municipio nas col6nias no sCculo XVII e 
XVIII abre, pois, brecha no sistema de sujeiqHo, quer por revelar o 
espirito assimilador que sempre influenciou os portugueses, quer por 
introduzir uma institui~Ho, apesar de tudo, de origem electiva na admi- 
nistraqHo colonial. 

TambCm em relaqLo Ls raqas indigenas temperiimos a sujei$io em 
que as mantinhamos com manifestaqdes do nosso natural espirito assi- 

, ,\ 
(1) Rewrde-se a frase do cronista Diogo do Couto, que dizia aos v ice  

-reis - verdadeiros reis e deuses da India,. 
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milador. Tinhamos a preocupaqlo de dilatar a FC - de espalhar a 
doutrina cristl entre os pagHos. ( I )  

Dai o termos como certo que a prAtica do catolicismo era bas- 
tante para civilizar e equiparar aos europeus o indigena conver- 
tido. (2).  

Por outro lado, os portugueses nunca tiveram muitos escr6pulos 
em se aliar com elementos das raGas indigenas. (3) 

Ora daqui resultou a tendbncia para a assimila~lo, que se revelou 
sob a forma de acesso freqiiente de mestiqos e nativos aos cargos 
administrativos. 

C )  Organizas5o f inanceira 

A organizaqlo financeira, embora em principio tendesse a forne- 
cer A metr6pole um rendimento que a compenssasse das despesas a 
fazer, nunca realizou, porkm, &sse desideratum e assim Portugal 
pode orgulhar-se de desde sempre ter ocorrido i s  necessidades das 
col6nias. Segundo refere o Visconde de Paiva Manso, na notbvel In- 
troduqlo que abre a sua Memdria sBbre Lourengo Marques, D.  Jolo 
de Castro, em carta ao rei D. JoPo 111, calculava em 1539 o subsidio 
anual com que a metr6pole contribuia para cobrir o dLficit da Fazenda 
da fndia em 50 a 60 mil cruzados, ou fBssem 20 a 24 contos do tempo. 
Em 1596 queixava-se Matias de Albuquerque de que eram insuficien- 
tes as receitas da fndia, acrescentando que o que lhe valia era o re- 
mCdio do Reino ; e em 1629 dizia Miguel LeitPo de Andrada que iam 
anualmente para a fndia 200 contos, o que nos obrigava a pedir de 
emprdstimo. Deve acrescentar-se que a fndia tinha urn Erbrio priva- 
tivo e, conseqiientemente, uma organizaqHo financeira pr6pria. 

d Regime comercial 

PraticLmos nas nossas possess6es o pacto colonial, n lo  tam seve- 

(1) Lannoy, no seu citado livro Histoire de 2'Expansion Coloniale der 
Peuples Europe'ens, aponta b te  facto, dizendo ((menos ainda em Portugal que 
noutro qualquer pais nessa epoca se concebia a civilizaplo em separado da re- 
ligib)). 

(2) 0 decreto de 25 de Junho de 1557 outorgou aos hindk cathlicos 
todos os direitos e privilegios dos habitantes de raca portuguess e em 
1582, Filipe I1 declarou-os capazes para serem admitidos com estes, a todOs 
os empregos publicos. 

(3) JB. Afonso de Albuquerque encorajava os casamentos de portugue- 
ses com mulheres indias. E' de notar tambkm que em todas as nossas ~016- 
nias existe grande numero de mulatos e que o cruzamento dos fndios do 
Brasil produziu os mamlucos, uns e outros com um papel importante na 
hist6ria da nossa colonizaplo. 
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ramente, todavia que ainda aqui a sujei~go se nLo possa dizer mi- 
tigada. 

A doutrina do pacto resulta de numerosas e sucessivas leis e C 
ainda formulada pel0 Marques de Pombal, em 1776, nos seguintes 
e claros termos ctTodo o mundo sabe que as coldnias ultramarilras 
havendo sido estabelecidas corn o precis0 objecto da utilidade da me- 
trdpole a que sa"~ pertencentes, dali se derivam leis infaliveis e uni- 
versalmente observadas na pratica de tbdas as na@es, quais sejam : 

I." - que as mesmas col6nias devem estar debaixo da imediata 
dependencia e debaixo da imediata protecgHo de seus fundadores ; 

2." - que o comCrcio e a agricultura delas devem ser exclusives 
a favor dos mesmos fundadores. 

3." - que os fiteis provenientes da agricultura, comCrcio e nave- 
ga@o das mesmas col6nias pertencem privativamente aos mesmos fun- 
dadores ; 

4." - que nas mesmas col6nias se nHo pode verificar aquela utili- 
dade, que faz o essencial objecto dos reinos e estados que as estabele- 
ceram desde que elas tenham o necessario para subsistir por si, sem 
dependencia da metr6pole a que pertencem ; 

5." - que quando as ditas entretem algum comCrcio com estrangei- 
ros, tudo o que importa Csse comCrcio clandestino e essas mercadorias 
introduzidas C um verdadeiro furto que se faz i respectiva metr6pole 
e C um furto punivel pelas leis dos respectivos soberanos a quem to- 
cam as sobreditas col6nias ; 

6." - que na certeza do referido, nHo atentam contra a liberdade 
do comCrcio as potCncias que o restrinjam, fazendo exclusive nas refe- 
ridas col6nias o beneficio dos seus pr6prios vassalos.. .n. (I) 

Repare-se contudo que se abriam frequentes excepq6es no sentido 
de permitir a todos os estrangeiros o comCrcio com certa colbnia, ou 
a certos estrangeiros o comCrcio em t8das ou algumas col6nias : D. Ma- 
nuel admite os castelhanos em Marrocos e nas ilhas do Atllntico ; 
D. JoZo I11 permite a todos os estrangeiros cat6licos comerciar nas 
costas do Brasil ; D. SebastiHo abre aos ingleses os &ores e a Ma- 
deira e D. JoZo IV concede aos holandeses e ingleses o frequentarem 
os portos das nossas col6nias, embora a concessHo fbse em breve re- 
vogada. Em todos os tempos foi permitida, ou por lei ou por simples 
prktica, a permanencia de estrangeiros nas nossas col6nias. 

Sabe-se enfim que o Pacto Colonial ameaca desaparecer das 
nossas institui'~8es coloniais a partir de 1808. 

(1) Nota ao Marqubs de Blosset - in Santarem, uQuadro Elemen- 
 tar...^, torno 8.0, phgs. 151 a 155. 
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0 sistema de sujei~Po, tal como n6s o pratickmos, era o que as  
ideas do tempo e as circunstincias permitiam e aconselhavam. NHo 
poderia ressurgir hoje em todos os seus elementos, o que n8o significa 
que se nHo encontrem sobrevivCncias em pleno sCculo XX e 2s vezes 
com pretensdes a novidade. 

31 - A  pol i t ica colonial portuguesa : segunda fase - 
Assimi la550 central  izadora 

A tendsncia assimiladora dos portugueses foi, depois, singular- 
mente favorecida pelas doutrinas liberais que triunfaram entre n6s 
em 1822, 1826 e 1833. 

JA sabemos que as constitui'Gdes monarquicas nHo distinguiam as 
col6nias da metr6pole. 0 territ6rio nacional era um s6, o regime juri- 
d i c ~  um s6 tambCm. Quando a Constitui$io de 1838 e o Acto Adicio- 
nal de 1852 tiveram de se referir i s  col6nias consideraram-nas ccprovin- 
cias ultramarinas)). 0 poder legislativo pertencia uniformemente, tanto 
em relasHo i Metr6pole como ao Ultramar, ao Parlamento. E o Acto 
Adicional de 1852 s6 permitia ao govCrno central ou aos governos 
locais que legislassem a titulo especial e por delegaqgo tacita das c8r- 
tes a quem tinham de prestar contas. As leis das col6nias eram as da 
metr6pole, raras vezes adaptadas e quando o eram, nem sempre bem. 
Assim, o C6digo Civil, elaborado em 1867 para regular as rela~des 
de uma Na@o civilizada e secularmente consolidada nos seus h6bi- 
tos, usos e leis, foi tornado extensivo i s  provincias ultramarinas, por 
decreto de 18 de Novembro de 1869, publicado por Rebelo da Silva ; 
e, embora no artigo 8.O, 5 I." d&sse decreto se ressalvassem os usos e 
costumes indigenas da India, Macau, Timor, GuinC e Mosambique 
em tudo o que se nHo opuzesse i moral ou A ordem pliblica e quando 
se tratasse de questdes entre nHo civilizados, todavia nHo s6 esta res- 
salva nHo bastava, visto nHo estar suficientemente regulado o mod0 
da sua observgncia nem codificadas as normas consuetudinArias a que 
se referia, como ainda logo no seguinte § 2." emergia a tendencia 
assimiladora pura ao estabelecer-se que ((nos casos e m  que as partes, 
ds quais aproveitar a exceppio do § I." optarem de comum acbrdo 
pela aplicapio do Cddigo Civil serd 2ste aplicado)). 0 C6digo era, 
portanto, regra ; os usos e costumes indigenas serian~, no direito colo- 
nial excepqHo transitbria. 
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Comentando esta extendo do C6digo Civil As col6nias escrevia 
o dr. Albano de MagalhHes : ( I )  

((0 C6digo Civil, a Reforma Judiciiria, o C6digo Penal, a pr6pria 
Carta Constitucional e todas as leis eleitorais foram considerados como 
adequados remCdios para os nossos dominios. Triste remCdio tem sido 
e nem sequer serviu de panacea, pois p6de afirmar-se que agravou o 
mal. Inexequiveis foram e inexequiveis serHo, porque s6 podem refor- 
mar os costumes a 16gica do tempo, a paciCncia evangClica de mis- 
sionirios, a dosura de costumes, que nasce do habit0 de trabalho, 
odiado por esses selvagens. 

E, alguns periodos depois, escreve : 
((0 C6digo Civil foi elaborado sem nem de leve se pensar nos 

nossos dominios ; como se pretende, pois, que ele ali se consolide ? 
Um C6dig0, baseado s6bre a mais rigorosa monogamia, institui- 

GHO A roda da qual, pode dizer-se, gira toda a familia e todo o sistema 
daquele monument0 legislativo, como pode adaptar-se a chinas e in- 
dios, onde a poligamia 6 quPsi uma instituiqHo religiosa, porque, se C 
verdade que a sua causa real esth no temperamento e na libertinagem 
que os costumes aceitam, a sua razHo e justifica~Ho C feita com a ne- 
cessidade religiosa de ter filhos que realizem os sacra da familia ! 

NHo hi, adapta~des possiveis em tais condiqdes, como veremos. 0 
Cddigo Civil portugub, fundado na monogamia e considerando o in- 
dividuo a unidade social, nHo pode adaptar-se a um povo poligamo e 
que concebe a familia como a unidade social, para tirar toda a impor- 
thncia ao individuo isolado. )) 

Mas o mesmo Crro se praticou com outras leis, entre as quais ci- 
taremos tambCm, pelos contrasensos a que deu lugar, o C6digo Penal. 

NHo faz sentido, realmente, que se aplique uma lei penal, elabora- 
da segundo os critCrios de moralidade e justi~a de uma sociedade civili- 
zada, a indigenas de mentalidade inteiramente diferente e cujos actos 
malCficos nHo tCm tantas vezes o mesmo carhcter denotador de temibi- 
lidade que revestiriam quando praticados por um europeu. 

Mousinho de Albuquerque, no seu citado estudo icCrca de Mo- 
gambique, ( 2 ) ,  critica igualmente com aspereza Cste regime de admi- 
nistrasHo da justiqa aos indigenas das col6nias, apontando alguns 
exemplos, na verdade, concludentes. 

Mas a assimila~20 centralizadora assim revelada na IegislaqHo li- 

(1) Estudos Coloniais (I- Legislag60 Colonial), de Albano de Maga- 
IhEies, pags. 35 e 37. 

(2) Pag. 182. 
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beral encontra-se ainda mais rigorosamente praticada no gov&rno e na 
administraqgo. 

Sabe-se como em 1821 os neg6cios ultramarinos foram distribui- 
dos pelas diversas secretarias de Estado, extinguindo-se o Ministkrio 
do Ultramar, anexo ao da Marinha, e afirmando-se assim a identidade 
de natureza dos neg6cios coloniais e metropolitanos. 

Revogada esta medida, em 1823, a restauraqgo liberal em 1834 
novamente a poz em vigor, fazendo desaparecer o Conselho Ultrama- 
rino, de tantas a tam honrosas tradiq6es. 

Como conseqiihcia do critCrio dominante, as Pvovincias ultra- 
marinas foram equiparadas i s  Provincias meropolitanas creadas pel0 
decreto de 16 de Maio de 1832 e B testa delas foram colocados Pre- 
feitos, subordinados ao Ministro do Reino. 

Tam violentamente contradit6ria aos factos era esta politica que 
n50 tardou em ser atenuada : a assimilaqHo centralizadora, persis- 
tindo ainda nas leis de 1835, que restauraram a Secretaria de Estado 
do Ultramar e substituiram os prefeitos por Governadores, e na Carta 
Orggnica de Vieira de Castro, de 1836, jk,  contudo, n5o era levada 
como at6 ai i s  derradeiras conseqiikncias 16gicas. 

Temo-nos repetidas vezes referido ao decreto de I de Dezembro 
de 1869 : foi Cle a lei fundamental da administra$io ultramarina, du- 
rante algumas dezenas de anos. Interessa, por isso, analiz6-lo. 

Logo no relatdrio que o precede se vC como no espirito de Re- 
belo da Silva predominavam as ideas assimiladoras. 0 problema admi- 
nistratioo ultramarino it pBsto nos termod em que o poderia ser outro 
qualquer referente 2 metr6pole. Trata-se de descentralizar um pouco 
mais, de chamar a participar no govCrno a iniciativa local - nada 
mais. De resto, ccna esfera politica as nossas possess6es, representa- 
das em cBrtes nHo tCm que invejar Bs col6nias favorecidas das outras 
naq6es. Na legislaqgo civil e penal acompanham os progressos da me- 
trdpole)). Eis o que se escreveu no relat6rio com orgulhosa sinceri- 
dade. 

A critica do decreto de 1869 est6 feita por Mousinho. Depois de 
enumerar as atribul~des que Cle confere aos Governadores e de trans- 
crever o art. 15.", em que se restringe a faculdade de legislar nos 
casos urgentes, esclcvc. o grande colonial : 

((0s mais ignorantes sabem que a populaqLo europca nas nossas 
col6nias C pequenissima, que a indigena 6 ,  na sua imensa maioria 
selvagem e, apesar d&sse facto ser tam conhecido, dHo-se poderes aos 
governadores gerais, atribuem-se-lhes funq6es iguais i s  dos gover- 
riadores civis das ilhas adjacentes, da Madeira e dos A~oresl). ( I )  

(1) Ob. cit. pag. 173. 



E mais adiante Mousinho concluia : 
((Contra essa mania centralizadora e contra Csse espirito de sime- 

tria constitucional, que niio distingue entre as mais diversas raqas e 
os mais distantes estados de civilizaqbo, vbo esbarrar todos os esfor- 
qos e quebrar-se tadas as energias.)) ( I )  

Sabe-se, de resto, que o decreto de 1869 se limitava a estabele- 
cer algumas modifica~bes 110 regimc do C6digo Administrativo de 
1842, que j i  em vigor em algumas col6nias, passava desde entbo a 
estA-lo em tadas. 

Provincias ultramarinas, Governadorcs com atribu'iqbes de gover- 
nadores civis, as provincias divididas em distritos e estas em conce- 1 
Ihos, juntas gerais e tribunais administrativos moldados sobre os da 
metrbpole, admnistradores de concelhos c cQmaras municipais - eis 
o quadro que nos oferece a administraqZo colonial no sCculo XIX. 

E, esti claro que gozando os govcrnadores de tam reduzidos po- 
deres e imperando ideas de tam estreme assirnilasgo, a centralizaqiio 
se fazia sentir chamando o ministro a si a resoluqiio de todos os assun- 
tos de maior importancia e intervindo a wda passo na vida intema 
das col6nias. 

C )  OrganizasZio financeira 

Niio foi aqui tiio longe como poderia ter ido a assimila$io. Assim : 
a )  Nunca reiinimos num mesmo orqamento geral as receitas e as 

despesas do continente e das colbnias, recolhendo num cofre comum 
todos os rendimentos c fazendo sair dele a massa das despesas sem 
responsabilidade distinta para cada uma das partes do territ6rio. 0 
que tivemos a partir cle 1852 foi dois orqamentos, um o orqamento 
geral do Estado e outro o orsamento ultramarino, em que se englo- 
bavam tadas as colbnias amalgamando os saldos de umas com os de- 
ficits das outras, e originando assim um hnico saldo final, positivo ou 
negativo, que neste 6ltimo caso a metr6pole cobria. 

b) No que diz respeito ao regime tributLrio tambCm nHo estabele- 
cemos integralmente nas colbnias o da metrbpole, ao contrdrio do que 
fizeram outros paises. (2) 

Mas por outro lado : 
a) NHo reconheciamos a personalidade moral da col6nia e um 

patrim6nio privativo de1a:-havia bens da Naqiio, havia o dominio do 

(1) Ob. cit. p&g. 175. 
(2) Note-se, todavia, que dizemos que n%o foi extensive tintegral- 

mente,, porque na verdade, la vamos encontrar nas colbnias as mesmas 
contribui'pks predial, industrial, sblo, etc., da metrbpole, embora modifi- 
cadas aqui e ali. 
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Estado e a Fazenda pGblica - nHo havia os bens da coldnia, o domi- 
nio da coldnia, a Fazenda da coldnia ; 

b) Como jL se disse, confundiam-se as finanyas das diversas pro- 
vincias de mod0 que os saldos de umas iam suprir dkficits das outras; 
os oryamentos das col6nias eram aprovados na metrdpole com tama- 
nho desconhecimento das suas condiq6es que em regra se nHo cum- 
priam ; 

c) De uma maneira geral a metrdpole dava collsiderAveis quan- 
tias i s  coldnias, sem delas se constituir crkdora ; raramente a titulo 
de emprkstimo e isto porquc se ndo consideravam distintos os 
ErLrios ; 

d) No que diz respeito B administraqdo financeira deve notar-se 
que, enquanto persistiram as juntas de Fazenda, herdadas da monar- 
quia absoluta e presididas pelo governador, as  col6nias gozavam de 
uma certa descentralizaqHo. Mas a partir de 1888 ainda aqui se tende 
para a assimilaqdo e para a centralizaqgo: aplicaram-se ao Ultramar os 
preceitos dos Regulamentos Geral da Contabilidadc PGblica, de 31 de 
Agosto de 1881, e o da Fazenda P6blica dc 4 de Janeiro de 1870, 
- um e outro inaplickvcis conlo afirmava Mousinho com a sua auto- 
ridade. T6da a contabilidade das coldnias era centralizada na Direc- 
qdo Geral da Contabilidade P6blica do Slinist6rio das Finanyas ; as 
contas dos exactores coloniais eram julgadas no Tribunal de Contas 
em Lisboa ; enfim, em cada col6nia creava-se uma Repartiqio de Fa- 
zenda Provinciad, dirigida por um inspector de Fazenda, directamente 
subordinado ao minisiro. - 

0 regime do decreto de 20 de Dezembro de 1888 era, pois, a 
negaqdo da especialidade da legislaqzo colonial e consagrava um sis- 
tema duramente centralizador, visto ir at6 subtrair a administra~fio 
financeira B competCncia do governador. Em 1889 aprovou-se o pri- 
meiro regulamento da fazenda e contabilidade p6blica para as col6- 
nias, moldado nos da metr6pole e que mais acentuava ainda o regime 
centralizador do decreto de 88, como mais o acentuou o decreto de 14 
de Setembro de 1900. 

d )  Regime comercial 

A assimila~Zo surge-nos aqui com a portaria de 18 de Abril de 
1838, mandando p8r em vigor nas col6nias a Pauta Geral das Alfiin- 
degas do reino, de 1837, com as modificaq6es exigidas pelas circuns- 
t5ncias de cada provincia : e Cssc foi o sistema durante muito tempo 
usado. I'or meados do sCculo comeqam a aparecer as pautas privati- 
vas de cada colbnia, estabelecendo-se um diferencial de direitos a fa- 
vor das mcrcadorias importadas de Portugal ; o que representa um 
resto do Pacto Colonial, uma reminiscencia da sujeiqdo. Em 1892, a 
seguir B publicaq50 das pautas proteccionistas da metrdpole, decreta- 
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ramse as pautas coloniais correspondentes, em que a tributaGHo adua- 
neira dos diversos gCneros produzidos ou consurnidos nas col6nias se 
regula consoante o interCsse da industria nacional, que se pretendia 
desenvolver. Podemos, portanto, dizer que, grosso modo, a assimila- 
GPO na forma de uniio aduaneira foi cedendo o passo B sujei~Ho, em- 
bora sem ressuscitar o pacto colonial. 

32 - A pol i t ica colonial portuguesa : terceira fase - 
Assimi lasiio descen tral  izadora 

A assimilaqiio niio 6 for~osamente centralizadora, embora a cen- 
tralizaqiio seja sua conseqiiCncia natural. Mas dentro de uma nag20 
pode praticar-se uma politica descentralizadora que atenda i s  dife- 
rensas entre as virias regides ; pode o gov&rno desconcentrar os seus 
poderes, alargando as atribuiqdes das autoridades locais. Ora foi que 
sucedeu nos fins do sCculo XIX e principios do actual. 

a )  Institui'~5o dos Comissirios Regios ( 1896) 

0 facto primeiro desta nova tendhcia politica foi a creaqHo dos 
Comissdrios Rkgios. 

Em 1896 o govern0 nomeou para Angola, Moqambique e Estado 
da India governadores gerais, com tBdas as faculdades e atribui~des 
que pertenciam ao Poder Executivo na metrbpole. 

A providCncia n2o escapava 2. orientaslo de assimila$io, visto os 
Comissirios r6gios n2o serem mais do que outros tantos Ministros da 
Marinha e do Ultramar, de compet&ncia restrita k colbnia onde eram 
enviados. Mas o facto representava todavia um notivel progresso, por- 
que, com &sses largos poderes conferidos aos governadores, se evitava 
o constante recurso a um Ministro que, no Terreiro do Paqo, sem co- 
nhecer 2s vezes at6 de nome, as colbnias, tinha de atender i s  mais 
middas necessidades de cada possess20 e ainda por cima aos neg6cios 
da Marinha e i s  sesdes parlamentares. 0 expediente acumulava-se, 
t6da a administraq20 colonial se atrazava e confundia e as contradi- 
~ 6 e s  e os &rros sucediam-se, desgostando os mais competentes e zelo- 
sos governadores ultramarinos. 

A principal e mais preciosa atribu'iqlo dos Comiss6rios RCgios era 
a de publicarem decretos, podendo revogar e substituir as medidas 
anteriormente adoptadas pel0 gov&mo da metrbpole, e legislar espe- 
cialmente para a colonia s6bre matCrias ainda nHo reguladas ou defi- 
cientemente tratadas. 

Mas a mentalidade centralizadora nHo via com bons olhos Cste 
alargamento das faculdades dos governadores. Embora Moqambique 
tivesse sofrido um notfive1 impulso sob o gov2rno dos dois Comissfi- 
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rios RCgios Ant6nio Ennes e Mousinho de Albuquerque, o Terreiro do 
Paqo reagiu e o ci6me do Poder Central manifestou-se pel0 decreto 
de 7 de Junho de 1898, segundo o qual a compet&ncia especial 
dos Comissarios RCgios era restrita ((L solu$io dos neg6cios das res- 
pectivas provincias que dependem linica e exclusivamente de des- 
pacho, nos termos ordindrios, do Ministro da Marinha e do Ultraman). 
Dos despachos que nestes termos proferissem, haviam ainda a Comis- 
shrios de dar conta imediata ao gov&rno. 

Perante &ste cerceamento de atribui'@es, Mousinho demitiu-se e 
o regime dos Comiss6rios R6gios acabou. 

b) Reorganiza~zo da Provincia de Mo~ambique ( 1907 

Segunda manifesta~Po da tendencia descentralizadora se deve con- 
siderar a reorganizaqio administrativa da provincia de Mo~ambique, 
aprovada por decreto de 23 de Maio de 1907 e notdvel obra do Minis- 
tro do Ultramar de entPo, Ayres de Ornelas, que f6ra chefe de Estado 
Maior de Mousinho e seu companheiro e amigo. 

Ai se esboqa jd uma orientaqio autonomists: mas, de resto, entre' 
a assimilaqio descentralizadora e a autonomia imperfeita ou mesmo 
rudimentar, as fronteiras sPo ja vacilantes. 

Segundo no relat6rio do decreto se confessa, de resto, o mod210 se- 
guido n&le nZo foi o da autonomia inglesa mas o da assimilaqPo france- 
sa: ((...fornos levados a ir buscar o modelo da organizaqPo proposta 
ao tip0 franc& e nPo ao que vigora nas col6nias britlnicas : G o  por 
demais marcadas as diferenqas nas nossas raqas, nos nossos usos e 
costumes, nos principios at6 em que assenta a 1egislaqPo para que 
uma tam profunda mudanqa de meio nio influisse perniciosamente, 
a nosso ver, numa organiza~io nova. Outro tanto nPo sucede com a 
Fransa, com a qual temos profundas semelhanqas e analogias na 
1egislaqPo. 0 mod210 francb, modificado no meio portugu6s foi o que 
quizemos definir)). 

N&sse decreto ao governador geral eram atribuidas normalmente 
as faculdades de Poder Executivo e as do Legislative, permitidas pela 
Carta. Criou-se o Conselho do GovCrno, em substituiqHo da Junta Geral 
de Provincia. E, seguindo a orientasPo de Ennes, modificou-se o re- 
gime municipal de harmonia com as condiqbes do meio, distinguindo 
os concelhos, as circunscrip.7es civis e as capitanias mores, na adminis- 
traqzo local. Ficava provisbriamente em vigor na col6nia o C6digo 
Administrativo de 1896, na parte exequivel, devendo o governador 
mandar proceder h coordenaqgo dum C6digo especial para Mqam- 
bique e adaptado bs suas necessidades ; assim como se ordenava a 
codificasPo dos usos e costumes indigenas para constituirem a lei regu- 
ladora dos actos, contratos e demandas dos indigenas, desde que G o  
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ofendessem os direitos de soberania ou ngo repugnassem aos princi- 
pios de humanidade. (I) 

Como se vC, pois, o decreto de 1907 abriu largos horizontes na 
administraggo colonial, nele se encontrando os progressives principios 
que depois foram desenvolvidos na legislaqgo promulgada de I914 em 
diante. Deve notar-se ainda que em matCria financeira, o decreto era 
tambCm descentralizador, tendo nesta parte sido logo revogado em 
1908 para se voltar ao primitivo regime do decreto de 1888. 

33 - A politica colonial portuguesa : quarta fase - 
Autonomia imperfei ta 

Como sistema de politica colonial a autonomia pode ser perfeita 
ou imperfeita. A autonomia perfeita corresponde ao tipo ideal que de- 
finimos, C o self-governement dos dominios ingleses na fase colonial, 
visto que hoje, gozando de personalidade international, sPo verdadei- 
ros Estados federados no Imp6rio britiinico. 

A autonomia imperfeita existe sempre que, tendo-se reconhecido 
nas col6nias uma acentuada diferencia~io social, a metr6pole passa a 
consider&-las, politica e econbmicamente, distintas, atribuindo-lhes, 
portanto, certa iniciativa e liberdade de administraqgo, embora se 
mantenha a tutela do govCrno central ou, para falarmos mais prbpria- 
mente, a sujeipio, que, como bem notava Eduardo da Costa C da 
pr6pria ess6ncia do fen6meno colonial. 

Na autonomia imperfeita, tal como tem sido praticada por Por- 
tugal, podemos distinguir tr6s formas, correspondentes e outros tantos 
regimes legislativos : 

a)  o regime das leis n.OS 277 e 278, de 15 de Agosto de 1914 
b) o regime das leis n.OS 1005 e 1022 e dec. 7008, todos de 1920 
c) o regime do Acto Colonial e da Carta Orgsnica do ImpCrio Co- 

lonial Portugu6s (1930-1933). 
Por comodidade de express50 designblos-emos por regime de 

1914, regime de 1920 e regime do Acto Colonial. 

A) Regime de 191 4 

A reacqiio contra a assimilaqgo produzira a tendencia descentra- 
lizadora que notAmos e penetrava, dia a dia, mais na mentalidade 
portuguesa e na legislaqfo. 

0 relat6rio de Ant6nio Ennes, o estudo admirAve1 e decisivo de 
Mousinho, o esfarqo construtivo de Eduardo da Costa, foram indis- 

(1) Decreto de 23 de Maio de 1907, arts. 130.0 e 134.0. 
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cutivelmente as bases sabre que assentava a formaqgo cultural de gera- 
gdes de colonialistas que se sucedem a partir de 1900. 

A reorganizaqzo de Moqambique, decretada em 1907 por Ayres 
de Ornelas, representa o primeiro passo dado no caminho da realiza- 
@o das ideas novas. Tratava-se, contudo, de uma tentativa isolada, 
restrita a uma s6 colbnia, e sem que estivessem ainda assentes os fun- 
damentos de uma obra dc conjunto que oferecesse garantias de dura- 
qlo. Outros ministros se sucederam, que impediram que f6sse por 
diante o trabalho iniciado : e a reorganizaqlo administrativa de Mo- 
pmbique, se ficou como notPvel afirmaqlo de expenencia e estudo, 
nHo teve na ordem pr6tica as conseqiiencias que f6ra licito esperar. 

Assim chegamos B proclamaqlo do regime rhpublicano, em 1910. 
0 s  primeiros tempos da Rhp6blica nlo se assinalam por qualquer 
transformaqlo notLvel nos nossos m6todos de administraqlo colonial. 
As tendCncias doutrinirias dos novos governantes erarn, todavia, niti- 
damente favorLveis i autonomia e o project0 de organizaqzo adminis- 
trativa de Angola elaborado por uma comissPo nomeada pauco depois 
do advent0 do regime 6 j i  francamente no sentido de dotar a col6nia 
com uma larga liberdade de acqlo. 

Em 1911 criou-se o minist6rio das Col6nias, separando-o do da 
Marinha e significando com a mudanqa do nome, a mudanqa de 
orienta~zo. A Constituiqlo, porbm, limitava-se a consagrar o principio 
da especialidade das leis coloniais ( I )  determinando que o primeiro 
Congresso da Rcpilblica elaborasse as ((leis orggnicas das provincias 
ultramarinas)) (2) .  

S6 em 1914 se encontra, pois, definida com clareza e transcrita em 
lei, a orientaqzo rgpublicana da politica colonial - a orientaqQo que 
representa a seqiiencia 16gica do movimento doutrinirio e legislativo 
atris esboqado. 

Vejamos o regime estabelecido nas leis de 1914, depois alteradas 
em Maio de 1916. 

0 pensamento central destas leis vem express0 logo no art. I." da 
que tem o n." 277: ((as col6nias portuguesas constituem organismos 
administrativos aut6nomos, sob a superintend2ncia e fiscalica~io da 
Metrdpole.. . )). 

HA pois autonomia administrativa nu dependtncia polo'tica que 
vamos encontrar realizada na forma que adiante veremos, na legisla- 
lap?o, no govtrno e administragio, na organizagio financeira e no 
regime comercial. 

(1) ConstituTc$%o de 1911, art. 67.0. 
(2) Idem, art. 86.0 alinea c) . 
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Como vimos, a Constituiqio de 1911 n io  conferia expressamente 
aos govCrnos coloniais faculdades legislativas. Dai o abster-se pruden- 
temente a lei de se referir a tais atribuiqbes, quando se ocupava da 
repartiqgo de competCncias entre a metr6pole e as col6nias. 

Em principio a legislaqio era prerogativa da metr6pole. 0 Con- 
gresso legislava sempre que o entendia conveniente (I)  e o Poder 
Executivo publicava decretos ((nos casos em que a Constituiqio)) o 
permitia e ccs6bre os assuntos que excediam a competCncia dos govCr- 
nos locaisn (2).  

A col6nia participava da funqio legislativa por informapio dos 
assuntos do seu interssse, s6bre os quais o govCmo da metr6pole hou- 
vesse de publicar decreto ou regulamento. (3) 

Mas se depois forrnos ler a Base 14." ai encontramos que ((corn- 
pete ao governador, com o voto afirmativo do Conselho de GovCmo)) 
exercer uma sCrie de atribuiqbes que revestem verdadeiro car6cter le- 
gislativo, as mais importantes das quais sio as constantes do n." 4." : 

((Regulamentar a execuqio das leis, decretos e mais diplomas 
emanados da metrbpole, que disso careqam : adoptar outras disposi- 
g6es de execu@o permanente, tendentes a melhorar a administragio, 
valorizar os recuvsos do territdrio, regular o exercicio dos diversos 
ramos de actividade pziblica e promover o progresso material e moral 
da coldnia, estatuir em gerd sdbre todos os casos e assuntos que ri 
coldnia digam respeito~). Quere dizer que, sob a capa da faculdade 
regulamentdria e empregando termos ambiguos se conferia aos gover- 
nadores o poder de editar normas juridicas, de crear direito, isto 6, 
de legislar cominando sanqbes penais, cujo miximo a lei adiante 
fixava. 

A base 19." enumerava as matCrias subtraidas B competCncia le- 
gislativa do governador e a base 28." estabelecia quais as delibera- 
~ d e s  dos Conselhos do GovCrno que, para serem execut6rias, estavap 
sujeitas B sanqQo da metr6pole. , 

Em resumo : o regime de 1914, quanto P legislaqio, caracteriza- 
va-se pela especialidade e pela repartiqio entre o Parlamento, o 
GovCrno da Metrbpole e o Governador em Conselho do poder legisla- 
tivo, resultando a compctCncia d&ste Gltimo de uma hibil e mesmo 
assim inconstitucional redacqio. AlCm disso, as bases 16." e 17." esta- 
beleciam o principio de uma IegislaqZo exclusiva para os indigenas 

( 1 )  Base I.&, n.O 2.0. 
(2) Base I.", n.0 3.0. 
(3) Base 2.'. 
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cujo estatuto civil, politico e criminal era esbo~ado na base 18.", se- 
gundo as bases mais racionais e justas. 

A frente da colbnia, como agente representante do govern0 da 
metr6pole e superior antoridade, tanto civil como militar, estava o 
Governador. 

Depois dele existia, como primeiro e principal 6rglo da adminis- 
trasHo o Conselho de Govhno,  constituido por habitantes da col6nia, 
funcionsrios e nHo funcionirios, Cstes em ntimero variavel, consoante 
o desenvolvimento da colbnia, e designados por elei~go ((de mod0 a 
obter-se uma representa~zo, quanto possivel exacta, dos diversos gru- 
pos ou profisdes e dos interesses predominantes da popula$lo ou da 
colbnia)) ( I ) .  0 Conselho de GovCrno era presidido pel0 Governador, 
funcionava ordinjriamente um ou dois periodos por ano e tinha com- 
petencia consultiva e deliberativa, esta obrigat6ria e aquela apenas 
exercida segundo o critCrio do Governador. 

Podia ser convocado extraordiniriamente, mas nas colbnias onde 
essas convocac$es se tornassem de dificil efectiva~lo existiria uma 
ComissZo Permanente, que, nos intervalos das sessbes ordinsrias, exer- 
ceria a plenitude da compctCncia do Conselho. 

Generalizando-se o disposto em I907 para Mo~ambique, reserva- 
va-se a forma perfeita do regime municipal, o concelho, para as po- 
voa~des importantes pela aglomeraqHo da popula~lo branca ou assi- 
milada; as Areas administrativas ji pacificadas mas quisi exclusiva- 
mente habitadas por indigenas constituiam circunscrip7es civis ; e as 
Areas nHo inteiramente pacificadas permaneciam em regime de. ocupa- 
~ 5 0  militar, como capitanias-mores ou comandos militares. 0 s  brglos 
municipais : cdmaras, comiss6es municipais, juntas locais, editidade 
- podiam ser de nomea~so, de eleiqlo, parte de nornea~io e parte de 
elei~lo. 

A administra~Ho financeira era object0 da lei n." 278 e assentava 
no principio fundamental de que ((as provincias ultramarinas consti- 
tuem entidades financeiras autbnomas, sob a superintendencia e fisca- 
liza~Qo da Metrbpole)). Concedia-se-lhes, pois, autonomia financeira, 
com as caracteristicas seguintes : 

I." - Personalidade moral da colbnia corn capacidadc para 

(1) Base 24.a. 
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adquirir, contratar e estar em juizo em seu nome e sob a sua respon- 
sabilidade ; 

2." - Patrinrdnio e dominio-pr6prios de cada col6nia ; 

3." - Receitas privativas, em regra criadas pelos pr6prios go- 
v&rnos coloniais, que estabelecem, alteram e suprimem os impostos e 
taxas nos respectivos territ6rios ; 

4." - Fundo de reserva constituido com os saldos de gerencia ; 

5." - Recurso ao cre'dito de iniciativa da col6nia, embora care- 
cesse de aprovaqiio da metr6pole e realizaqgo de empr6stimos cujos 
encargos, duraqiio ou garantias pudessem comprometer interesses po- 
liticos ; 

6." - Or~amento privative de cada coldnia, sem nenhuma liga- 
qgo com os das outras, preparado pelos serviqos administrativos da 
fazenda provincial, discutido e aprovado pelo respectivo Conselho de 
Gov&mo e submetido, depois, a sanqiio do Poder Executivo na Me- 
tr6pole ; 

7." - Despesas Pziblicas discriminadas, consoante dissessem res- 
peito a interesses gerais, pertencendo nCsse caso ao orqamento da Me- 
trbpole, ou importassem particularmnte 2 coldnia, devendo entiio figu- 
rar no seu orqamento e sendo distribuidos por tddas as col6nias as 
despesas referentes a serviqos comuns ; 

8." - Ao governador pertencia a administraqiio superior da Fa- 
zenda P6blica da CoMnia, exercendo-a com a colaboraqiio do Con- 
selho de GovCrno e por intermbdio dos funcionsrios seus subordina- 
dos. 0 governador ordenava as despesas, efectuava a transfercncia 
de verbas orqamentais e propunha a abertura de cr6ditos especiais e 
extraordinirios. 

d )  Regime comercial 

Sendo os direitos aduaneiros uma forma de impbto, o seu esta- 
belecimento pertencia i s  pr6prias colbnias, mas a base 23." da lei 
n.O 278 reservava um certo n6mero de beneficios para o com6rcio corn 
a metr6pole nos termos segpintes : 

I." - Reduqiio dos direitos aduaneiros de importaciio nas pautas 
das Colbnias, para as mercadorias produzidas na metr6pole ; 

2." - Protecpio B navegaga"~ sob a bandeira nacional em prin- 
cipio sob a forma de subsidio ; 

3." - Diferencial de tributapjes da exportapio da col6nia con- 
forme fdsse para portos nacionais, a bordo de navios nacionais, ou 
para portos estrangeiros. 
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Cada col6nia regulava a sua circula$io monetaria e fiducidria sob 
a dependencia da aprova~Zo da metr6pole. 

Eis os principais tdpicos do regime legislative dc 1914, no qua1 
ficilmente se descortinam os t r a~os  da sujeiq20, contrabalanqada por 
uma autonomia rudimentar, que se caracterizava pelo reconhecimento 
de que a coldnia C uma entidade administrativa e financeiramente 
distinta da metrdpole e das divis6es territoriais desta, pela participa- 
qiio efectiva de um Conselho de habitantes da Coldnia no govern0 e 
administraqgo ; pela personalidade juridica e separasZo do patrim6 
nio, dominio e finan~as da coldnia, relativamente i metr6pole. 

Este regime apresentava, porCm, mais uma afirmaqZo doutrinal, 
que um estadio de evoluqPo administrativa, porquanto nZo chegou a 
ser executado nas diversas col6nias apesar de ern 1917 terem sido pro- 
mulgadas as cartas orghicas, como seu complemcnto indispensavel. 

B) Regime de 1920 

JB sabemos que em 7 dc Agosto de 1920 foi publicada a lei cons- 
titucional n." 1.005, que substituiu o art. 67.0 da Constitu'i@o de 1911 
e que introduziu algumas alteraq6es profundas no regime ent2o vi- 
gente. Para regular a sua execu520 veio depois a Lei n." 1.022, de 20 
de Agosto, que no seu art. 21." mandava codificar num diploma 6nico 
as leis orginicas n."-77 e 278, com as altera~6es introduzidas ,por leis 
posteriores e dondc resultaram as Bases organicas aprovadas pel0 de- 
creto n." 7.008, de 9 de Outubro. 

Vejamos quais as novas caracteristicas dCste regime que podemos 
considerar de autonomia administrativa acentuada. 

Aos govCrnos coloniais conferiram-sc, nrssa altura, expressa- 
mente, atribuiq6es legislativas extensas ( I ) .  

Essas atribuiq6es eram exercidas pelos Parlamentos rudimentares 
de cada coldnia, os Conselhos Legislativos, os quais deviam tamb6m 
ser ouvidos sempre que o gov6rno da Metr6pole quizesse providenciar 
em matCria que afectasse directamente a administra~Zo da col6nia. 

Alguns dzplonzas legislatzvos dos govCrnos coloniais n2o eram exe- 
cutdrios sem aprovac;Zo do Poder Exccutivo, os outros podiam entrar 
em vigor imediatamente, mas o govCrno da metr6pole tinha a facul- 
dade de os rejeitar, fazendo cessar a sua vigencia. 

(1) Todos os diplomas que nBo sendo reservados ao Parlamento, res- 
peitavam a providdncias restritas a determinada colonia. 

# 
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0 Governador era permanentemente assistido por um Conselho 
Executivo composto pel0 mais graduado representante do MinistCrio 
P6blico na col6nia, um membro nHo oficial e quatro chefes de serviqo. 

0 s  chefes de serviqo eram os mais altos funcionbrios da adminis- 
traq50 da col6nia, colocados B frente das secretarias provinciais, es- 
b o  das secretarias de Estado da Metr6pole. 

Quando o Poder Executivo o entendesse, podia delegar as suas 
atribuiqdes, tanto legislativas, como executivas, num Alto-Comissdrio, 
com honras de hIinistro, o qua1 podia simultbneamente ser governa- 
dor da Colbnia. 

0 regime dos Altos-Comisdrios, aplicado desde logo As Col6nias 
de Angola e Moqambique ( I )  deu lugar a que efectivamente se veri- 
ficasse uma grande autonomia administrativa nas col6nias. Basta di- 
zer, por exemplo, que foi o Alto-ComissArio de Angola quem promul- 
gou, por decreto n." 4 de 4 de Fevereiro de 1921, a Carta Orgbnica da 
Col6nia, nela se estabelecendo a representaqzo dos nativos da Pro- 
vincia por eleiqHo, no Conselho Legislativo. (2) 

Embora o Alto-Comissirio f6sse um delegado do GovCmo da 
Metr6pole e impuzesse, pois, os seus decretos em nome do Poder sobe- 
rano que representava, n5o hA dlivida que, pela sua residCncia na 
pr6pria col6nia e colaboraqHo com os elementos locais, pela ausculta- 
@o das necessidades da Provincia e pela pr6pria raziio de ser do car- 
go, era inclinado a identificar-se com os interCsses da Colbnia e a pro- 
mover o seu desenvolvimento, como chefe duma sociedade politica 
em evoluq50. 

Hb quem entenda que foi talvez prematura a instituis50 e que 
foram talvez excessivas, em nlimero e em valor, relativamente B Cpoca 
e possibilidades das colbnias, as iniciativas tomadas pelos Altos-Co- 
misdrios. Faltou talvez um pouco de temperan~a no sonho indubi- 
tavelmente grandioso de um rbpido progresso, conseguido pel0 fo- 
mento e graqas ao crCdito. 

0 caso 6 que o decreto com f6rqa de lei n." 12.421, de 2 de Ou- 
tubro de 1926, aprovanda as novas Bases Org2nicas de AdministrasHo 
Colonial, tornou variriveis a arbitrio do govern0 as  atribuigties dos 
Altos-Comissbrios, mais ou menos extensas, consoante em cada mo- 
mento se julgasse conveniente e necesdrio deixando pois de ser os 
depositbrios da competCncia total do Poder Executivo na Col6nia. 

(1) Decretos n.O 6864, de 31 de Agosto, e n.O 7051, de 22 de Outubro 
de 1920. 

(2) Decreto citado, art. 39.0, alinea d l .  
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C)  Regime do Acto Colonial 

As bases organicas de 1926 e 1928 (I)  devem considerar-se sim- 
ples f6rmulas transitbrias, que niio modificaram profundamente os 
principios fundamentais das anteriores. 0 s  Conselhos Legislativo e 
Executivo foram substituidos novamente pelos Conselhos de. Gov6rn0, 
com secgi7es permanentes e precisou-se melhor qual a competCncia 
dos vPrios 6rgiios de govdrno central e local. Chegamos assim ao Acto 
Colonial, completado pela Carta Org2nica do ImpCrio Colonial Portu- 
guCs, e que contem o regime vigente, o qual se pode chamar de auto- 
nomia temperada. 

Vejamos as suas caracteristicas fundamentais : 

I." - Afirmapio da unidade e solidariedade imperial pela procla- 
maqiio do principio de que Portugal C uma naqHo composta de diver- 
sos membros, Ctnica, econ6mica, e administrativamente diferenciados 
entre si, mas com fins e interesses comuns, tanto na ordem material 
como na ordem espiritual. E' nCste sentido que se emprega o termo 
ctimpCrio)), que entre n6s nunca significou um regime politico monPr- 
quico, e que na a c e ~ i i o  romana exprime apenas (cum Estado com- 
posto de elementos complexos, um dos quais domina os outros.)) 
Assim poderiamos dizer como BarthClemy e Duez afirmam em relasiio 
i Fransa (2) que Portugal e' uma Repziblica imperial : 

2." - Es$ecialidade da leg is lap?^ colonial, normalmente da com- 
petCncia do Ministro das Col6nias e dos Governadores, em conselho de 
govCmo, sob a fiscalizaqiio da metr6pole ; 

3.' - Governadores nus coldnias com extensos poderes, linica- 
mente responsiveis perante o Ministro e assistidos de Conselhos de 
Gov&rno com atribuiq6es s6 consultivas ; 

4." - Assidua intervenpio tutelar do Ministro das Coldnias nos 
negdcios locais, orientando, superintendendo e fiscalizando a respec- 
tiva administraqiio ; 

5." - Autonomia financeira condicionada pela fiscalizaqiio do Mi- 
nistro das Col6nias e por um regime apertado, legal e regulamentar ; 

6." - OrganizagZo econdmica estreitamente subordinada ao grin- 
cipio da unidade national, em que se integra todo o imp6ri0, preve- 

(1) Como vimos, ao estudarmos as leis organicas da nossa administra- 
qBo colonial, em 24 de Marpo de 1928, foi publicado o decreto-lei n.O 15.241, 
que alterou e modificou algumas daf bases organicas, publicando-as nova- 
mente em conjunto. 

(2) Trait6 de Droit Constitutionel, 1933, ghg. 283. 
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nindo-se a desnacionalizac$io e estabelecendo-se os beneficios pautais 
e o privilCgio da navegaq50 nacional ; 

7." - Regime juridic0 especial para os indigenas ; 

8." - GraduaqZo da  descentralizap?~ consoante o grau de desen- 
volvimento das colbnias, repartidas em 2 grupos : o das col6nias de 
govern0 geral e o das col6nias de govCrno de col6nia. 

34 -A  politica colonial portuguesa : conclus6es 

0 regime actual difere profundamente, no seu espirito e sistema, 
do regime de assimilaqPo, mesmo na forma descentralizada. 

Na assimilaqHo consideram-se apenas provincias, metropolitanas 
ou ultramarinas, da mesma naqHo e salva a maior ou menor descen- 
traliza~Qo do poder ; o critCrio dominante C o da uniformidade na di- 
versidade. 

Na autonomia tcmperada, ao contririo, encontra-se um conjunto 
ou associa~iio de paises, cujas caracteristicas especiais a legislaqHo e a 
administra~Ho respeitam, e que a metr6pole conduz, no caminho de 
um progressivo desenvolvimento, sob o signo de um comum ideal co- 
lectivo, suprindo as insuficiencias de uma organizaqgo social rudimen- 
tar, e da incipiente educa~Ho politica. Procura-se realizar a unidade 
na complexidade. 

A assimilaqHo violenta as diferenqas procurando imp& um pa- 
drHo : o sistema imperial da autonomia mitigada reconhece essas dife- 
renCas e apenas busca integrri-las num plano superior de harmonia po- 
litica e de comunhHo espiritual. 

E' um regime perfeito ? No govern0 dos povos nPo hA regimes 
perfeitos h& f6rmulas possiveis. A experiencia que acab6mos de evo- 
car, em breves quadros, mostra-nos com eloqiiCncia que nem a assi- 
milaqHo rigorosa, nem a autonomia acentuada, quadravam i s  neces- 
sidades de progress0 e As condiqaes sociais das nossas col6nias e a 
primeira menos que a segunda. 

Durante qutisi todo o sdculo XIX deixamo-nos adormecer ao som 
da evocaqiio das glbrias passadas e sem curarmos de adaptar os nos- 
sos mdtodos de administra~Ho colonial As circunstrincias dos tempos 
novos que se anunciavam, preferimos adoptar um mod610 feito, bem 
adequado A nossa imaginaqio latina e agradivel pela sua fricil cor- 
rec~Ho dedutiva. 

Quando o final do sCculo e o inicio de outro nos fizeram acordar, 
reagimos primeiro corn o impeto critic0 que desperta o err0 evidente 
e comeGamos depois a tentear a f6rmula exacta, consultando antigas 
reminiscencias e a liqPo de alheias experiencias. Daqui resulta a suces- 
sHo de sistemas de 1914 para cA. 

0 que vigora 6 considerado tam s6 um ponto de partida, pru- 

15 
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lente, sensato, da evoluqPo inevitkvel do regime juridic0 das nossas 
:olbnias, algumas das quais como a fndia, Moqambique e Angola al- 
sanqaram ji, ou estilo prestes a alcanyar um est6dio particularmente 
delicado do seu crescimento social - ou pela vizinhanqa de uma fer- 
rnentaqlo politico-social de grande podrr expansivo como C o caso da 
fndia (12 de resto tam assimilada) ou prlo sru estado de adiantamento 
e progress0 econ6mic0, conjugado com ;I proximidade de paises i A  for- 
mados, e &ste 6 o caso de Mo~ambique, ou pelo seu destino de co16- 
nia de povoa~5o branca e mestisa, como succdc em Angola. 

Para cada um d&stes casos particulares C uma soluqPo diferente 
que dentro de vinte ou trinta anos ha-de surgir no condicionalismo es- 
pecial das necessidades qye as ditam e do5 meios de que pudermos 
disp6r. 

Entretanto a unidade de govCrno, assegurada pelos largos pode- 
res do Ministro das Col6nias e dos Governadores seus delegados, s6 
pode ser benCfica uma vez que nas relayors do Podcr Central com os 
govCrnos locais nLo se intrometa, com os seus velhos vicios, a ro- 
tina burocritica travando iniciativas e protelando resoluqdes. 

Orgiios centrais do lmpkrio 

35 - Preliminares 

Nos termos do artigo 3." do Acto Colonial ccos dominios ultrama- 
rinos de Portugal denominam-se coldnias e constituem o Impkyio 
Colonial Portugudsn. A lei constitutional concebe, pois, o impCrio 
como uma associaq~o politica de vririos ~nrmbros ,  consoante se ex- 
prime o artigo 6.", a qual, como veremo,, se divide depois adminis- 
trativamente em oito col6nias, descriminadas no artigo I." da Carta 
Org5nica. 

A col6nia 6, pois, a um tempo, membro de uma associaqlo po- 
litica - o Impbrio Colonial Portugzse^s - e divislo administrativa 
dessa mesma unidade. 

0 territ6rio do ImpCrio Colonial 6 definido nos n.OS 2." a 5." do 
artigo I." da Constitu'iqlo, como estabelece o artigo 3." do Acto Colo- 
nial, e vem assim descrito no artigo I." da Carta Orghica : 

((0 ImpQio Colonial PortuguCs divide-se, para efeitos adminis- 
trativos, nas oito col6nias seguintes, que fazem parte integrante do 
territ6rio da NaGLo: 
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a) NA AFRICA : 

I)  Cabo Verde, que compreende todas as ilhas que formam o ar- 
quipelago do mesmo nome ; 

2) Guine', quc abrange as regides indicadas na Convenqgo luso- 
-francesa de 12 dc AIaio de 1886 e fixadas por troca de notas diplo- 
miticas, em 29 de Outubro e 4 de Novembro de 1904 e 6 e 12 de 
Julho de 1906 ; 

3) S.  Tome' e Principe, que 6 formada pelas ilhas de S. Tom6 e 
do Principc, pelos ilheus adjacentes, incluindo as Pedras Tinhosas, 
e pelo fortc de S. JoZo Bnptista de Ajudi ; 

4 )  Angola, que abrange todos os territ6rios que actualmente lhe 
cstiio atribuidos, situndos na Africa Austral Ocidcntal ; 

5 )  M o ~ a m b i q u e ,  quc. 6 constituida por todos os territ6rios portu- 
gpeses situados na Africa Oriental. 

b) NA ASIA : 

6 )  l ~ c t a d o  da fnd iu ,  que compreende os territ6rios de Goa com 
as ilhas dch Angediva, S. Jolg-e e hlorcegos, na costa de Malabar ; 
Damlo, con1 os tcrrlt6rios de Dadark e Nagar Aveli, na costa do 
golfo de Cambaia ; e Diu, com os territ6rios continentais de Gogoli 
e Simbo~,  rla co5ta do Guzerate ; 

7) . l latuu, que 6 constituida por Macau e suas dependencias, 
conform: u que f8r o direito de Portugal e o tratado com a China 
de 1887. 

c) NA OCEANIA : 

8) Timor, que abrange a parte oriental da ilha de Timor, o terri- 
t6rio de Ocusse-Ambcno, a ilha de Atauro (Pulo Cambing) e o ilheu 
de Jako (Pulo Jako), tendo por limites terrestres os deiignados na 
convenqlo luso-holandesa de I de Outubro de 1904 e na sentensa ar- 
bitral de 25 de Junho dc 1914. 

5 I." 0 territ6rio sob a administraqzo da Companhia de Moqam- 
bique faz parte integrante da col6nia de Moqambique ; enquanto a 
administraclo da Cornpanhia se mantiver, teri a organizasbo que 
das leis especiais e dos contratos resultar ; cessando essa administra- 
$50, serri incluido numa provincia da col6nia de Mopmbique. 

$ 2." 0 Estado nHo aliena, por nenhum modo, qualquer parte 
dos territories e direitos coloniais de Portugal, sem prejuizo da recti- 
ficasHo de fronteiras, quando aprovada pela Assembleia National)). 

A capital do Impkrio C em Lisboai segundo o disposto no 5 linito 
do artigo 88." da Carta Org2nica. Aqui se encontram os 6rgHos cen- 
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trais do govern~ e administra~iio dos nossos dominios ultramarinos. 
0 s  principios fundamentais da administra~iio colonial portu- 

guesa d o  : 
I." - A solidariedade imperial : todas as col6nias sHo solidirias 

entre si e com a metr6pole ; essa solidariedade abrange especialmente 
a obriga~iio de contribuir pela forma adcquada para que sejam asse- 
gurados os fins de todos os seus membros e a integridade e defesa da 
Naqgo e deve inspirar toda a actividade espiritual, administrativa, 
financeira e econ6mica das col6nias, como se diz no artigo 6.' do 
Acto Colonial e nos artigos 85." e 86." da Carta OrgAnica. 

2." - Personalidade moral das Coldnias : As col6nias sHo pes- 
soas morais e como tal representam indlvidualidades juridicas, l o  
susceptiveis de direitos' e obriga~8es. E o que estabelece o artigo 37." 
do C6digo Civil e o arti 87.0 da Carta Orggnica. 

3." - Autonornia fin nceira : As col6nias t&m autonomia finan- 
ceira e 

Y 
4." - Descentraliza~ o administrativa, compativeis com a Cons- 9 tituiqiio, o Acto Colonial o seu estado de descnvolvimento e os seus 

recursos proprios, confode o artigo 26.0 do Acto Colonial e artigo 87.' 
da Carta Orghnica. 

5.' - Ultidade Politi b a em cada coldnia : Em cada col6nia man- 
tCm-se a unidade de godrno e administraqiio pela existgncia de uma 
s6 capital e de um s6 gqverno geral ou de colbnia, directamente su- 
bordinado ao Ministro das Col6nias. 

0 s  6rgfos do govern0 e adminlstraqHo das col6nias portuguesas 
classificam~se em : - 

a )  6rglos centrais (lo ImpCrio 
b) 6riiios centrais das colonias 
c )  6rgiios locais. 

0 s  6rgIos centrais do ImpCrio podem ser : 
activos 
consultivos 
contenciosos. 

Siio 6rgHos activos : 
o Presidente da Rep6blica 
a Assemblea Nacional 
o Presidcnte do Conselho de Ministros 
o Conselho de Ministros 
o Ministro das Col6nias'. 

Siio drgios consultivos : 
gerais : o Conselho Superior das Col6nias 

' a Conferkncia dos Governadores coloniais 
a .  Confer6ncia Econ6mica Imperial. 
especiais : o Conselho das Pautas Ultramarinas 
a Junta Central de Trabalho e EmigraSPo 
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a ComisGo de Cartografia 
o Conselho Superior de Obras Pliblicas e Minas 
o Conselho Superior de Disciplina das Col6nias, etc. 

SZo 6rgHos de administraqso contenciosa : 
o Supremo Tribunal Administrativo 
a SecqHo de Contencioso do Conselho Superior das 

Col6nias. 

36 - Presidente da Repliblica 

Nos termos do artigo 72.O da Constitui'~Ho, o Chefe do Estado 
C o Presidente da Rep6blica e constitui um dos 6rgHos da soberania 
da NaqHo. A sua competCncia C estabelecida no artigo 81.". Assente 
que o Estado Portugub C um impCrio compost0 dc. hlrtrbpole e ~016- 
nias, nHo pode haver d6vida de que o Presidente da Kepliblica C urn 
6rgHo superior do govern0 do ImpCrio Colonial. 

37 - Assemblea Nacional 

A cornpetencia especial da Assemblea Nacional em relaqHo i s  
col6nias encontra-se exprvisa no Acto Colonial, no artigo 7.", em que 
se estabelece que cco Estado 11Po aliena, por nenhum modo, qualquer 
parte dos territ6rios e direitos coloniais de Portugal, sem prejuizo da 
rttctificaqHo de fronteiras, quando aprovada pela Assemblea Nacio- 
nab); no artigo 8.", que torna indispensAve1 a autorizaqgo daquele 
6rggo do Estado para que qualquer govern0 estrangeiro adquira nas 
col6nias terreno ou edificio destinado a instalar a sua representaqgo 
consular ; e no artigo 27.". que enumera, como sendo da cornpeten- 
cia exclusiva da Assemblea Nacional, ((0s diplomas que estabeleqam 
ou alterem a forma de govern0 das col6nias1), e os que (cabrangerem 
a aprovaqgo de tratados, convenqbes ou acordos com naqbes estran- 
geiras, autorizaqgo de emprestimos ou outros contratos que exijam 
cauqfio ou garantias especiais e definiqPo de competCncia do govCmo 
da metr6pole e dos governos coloniais quanto A Area e ao tempo das 

. concessbes de terrenos ou outras que envolvam exclusive ou privi- 
lCgio especial)). 

Finalmente, a Carta OrgPnica, referindo nos n.OS I e 2.0 do seu 
artigo 4." as atribui'qbes concedidas pelos citados artigos 7.", 8." e 27." 
do Acto Colonial, como competencia exclusiva da Assemblea Nacio- 
nal, acrescenta no n." 3." ((a definiqPo dos limites dos territ6rios da 
naqHo)), e lembra no seu $ linico que a elaboraqgo das propostas a 
que se refere o artigo 27.' do Acto Colonial pertence ao Ministro das 
Colbnias e que a sua apresenta~fio A Assemblea deve ser feita nos 
termos do artigo 1x2.' da Constitui'qHo, isto C, por intermddio do 
Presidente do Conselho. 
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38- Presidente do Conselho de Ministros 

A nossa Constitui@o organizou o Poder Executivo por forma a 
dar predominio no governo ao seu chefe. 

0 Presidente da Rephblica, que C irresponsrivel politicamente, 
nomeia o Presidente do Coriselho de Ministros e Cste escolhe depois 
os seus colaboradores. 

Perantc o Presidente da ~ e ~ 6 b l i c a  s6 responde o Presidente do 
Conselho : os Ministros respondem perante o Presidente do Conselho 
e nfo sfo solidLrios. 

Ha, portanto, uma verdadeira hierarquia, na qual a orientag50 
superior da politica C marcada pel0 Presidente do Conselho e acatada 
pelos Ministros. 

Dai resulta atribuir-se ao Presidente do Conselho uma compe- 
tencia distinta da que cabe ao govCrno. 

Visto que, nos termos do artigo 107." da Constituigfo, o Presi- 
dente do Conselho rc.s~)ontlc pcrante o Presidente da Rep6blica peIa 
politica geral do govi.rno e coordena e dirige a actividade d e  todos  
os Ministros, cabe-lhe, em illtima andise, a orientagzo do politica 
colonial, pela qual C responsavel. 

I? tambkm atraves dele, conforme prescreve o artigo 112." da 
Constituiqzo e ressalva o artigo 27." do Acto Colonial, que, como vi- 
mos, o Ministro das Col6nias exerce o seu direito de iniciativa legis- 
lativa na Assembles Nacional. 

39 - Conselho de Ministros 

0 Acto Colonial no seu artigo g.", 5 unico, alinea~ b) e c ) ,  es- 
tabelece a necessidade da prCvia aprovag2o d o  gov2rno para deter- 
minadas concessiies. No artigo 7.". n." 2." da Carta OrgSnica inter- 
prctou-sr cstn express50 como significando o Conselho de Ministros. 

Ao Consc.lho de Ministros se rcfcre cxpressamente o Acto Colo- 
nial no artigo r ~ . " ,  n." I.", exigindo a sua aprovaqzo para certas con- 
cessdes a estrangeiros. 

Nos termos dos artigos 7.", 19. ' 20." 5 2." da Carta Org&nica, 
C tambCm ao Conselho dcs hlinistroi clue cornpet'. (la nomea~fo, re- 
condu~fo e exonerayiio, antes dc terminado o period0 normal do seu 
mandato, sob proposta do Ministro das Colbnias, dos governadores 
gerais e dos governadores de col6nia)). 

40- Ministro das Col6nias 

A autoridade central do gov&rno. e administra~50 do ImpQio 
por excelencia, 6,  porCm, o Ministro . das Col6nias. . . . . . :  

As suas atribiii~des s5o numerosas e dc diversa natureza. 



Classifica-as a Carta Org2nica em : f u n ~ 6 e s  de caractar legislu- 
tivo e fung6es de caracter executiuo. 

A cornpetincia legislativa do hlinistro das Col6nias ccexerce-se, 
em regra, salvo o caso de urgencia, depois do voto consultivo do Con- 
selho Su~erior dns Col6nias ou da ConferCncia dos Governadores 
Coloniais, e m  relaqio a todas as mate'rias que representem inter2sses 
superiores da politica colonial portztguesa ou sejam comuns a mais 
de uma coldnia, edictando decretos e revogando diplomas em vigor)), 
segundo dispde o artigo 10." da Carta Orggnica. 

0 5 I." do mesmo artigo 10." especifica as matCrias da exclusiva 
cornpetencia legislativa do Ministro. Como jL sabemos esta C a com- 
petencia normal, pois, nos termos do 5 6nico do artigo 27." do Acto 
Colonial e do artigo 5." da Carta Orggnica, tem o Ministro uma compe- 
t&ncia legislativa excepcional. 

As suas f un~6es  executiuas v&m expressas no artigo 11." da 
Carta OrgrZnica e dizem respeito : 

a )  - A manutenqzo da soberania nacional e do exacto cum- 
primento das leis no territ6rio do ImpCrio colonial portugu6s ; 

b) ii orientaqzo, superintendencia e fiscaliza~Zo do govern0 e 
administraczo de cada col6nia. 

A lista das atribuiqdes que, de harmonia com estes principios, 
competem em especial ao Ministro das Col6nias abrange os 18 n6- meres do 3 I ." do artigo 11." da Carta Orgilnica e devem acrescentar- 
se-lhe ainda outras ai n5o especificadas, embora contidas nos termos 
genCricos do n." 18 como sejam : 
- a divisHo administrativa do territorio, segundo o disposto no 

artigo 5." da Keforma Administrativa Ultramarina, e 
- a exoneraqzo dc governadores gerais ou de col6nia, a seu pe- 

dido, artigo 20."~ § 3.". da Carta Orggnica. 

41 - Conselho Superior das Col6nias 

O Conselho Superior das Coldnias 6, como se sabe, o herdeiro 
das tradiqdes, e, em certo modo, das funqces, do velho Conselho U1- 
tramarino, criado em 1642 e j& sucessor do Conselho das fndias fi- 
lipino. Define-se ma1 como 6rglo consultivo. Ele C verdadeiro 6rg5o 
legislative quando o hZinistro exerce a cornpetencia excepcional que 
lhe confere o 3 6nico do artigo 27." do Acto Colonial ( I )  e C 6rgZo 

(1) Acto Colonial, artigo 270, B unico: 
tEm caso de urgCncia extrema, o Ministro das Col6nias, corn voto 

afirmativo do Conselho Superior das Colonias, em sessLo por 6le presidida, 
podera legislar s6bre as materias a que se referem o n.O 1.0 e as alineas 
a) e b )  do n.O 2.0 do presente artigo, fora do period0 das sessdes da Assem- 
blea Nacional ou se esta MO resolver o assunto no pram de trinta dias a 
contar da apresentapPo da respectiva proposta de lei,. 
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de jurisdi~Po administrativa contenciosa. E, portanto, um corpo su- 
perior permanente de politica e administraqso colonial. 

Foi o Conselho Ultramarino, como ji dissCmos atris, extinto 
em 1833 ; restaurou-o depois o decreto de 23 de Setembro de 1851 
mas em 1868, desassete anos contados dia a dia sbbre a sua restau- 
raqgo, foi de novo suprimido e substituido pela Junta Consultiva do 
Ultramar, que, com &ste nome, durou at6 23 de Maio de 1911, data 
em que apareceu o Conselho Colonial. 

Em 13 de Agosto de 1926 o decreto com fdrga de lei n." r2.110, 
referendado por JoPo Belo, extinguiu o Conselho Superior das Cold- 
niaa depois reorganizado pel0 decreto conz fSrea de lei n." 16.108, de 
5 de Novenzbro de 1928 e com Regimento afirovado pel0 decreto n." 
17.759, de  14 de Llezembro de 1929. 

A existencia de urn Conselho Superior das Col6nias foi consa- 
grada no § 6nico do artigo 27." do Acto Colonial : qualquer lei que 
o abolisse seria, pois, inconstitucional. 

Nos termos do artigo 15." da Carta Orgsnica o Conselho Supe- 
rior das Col6nias d cco mais alto 6rggo permanente de consulta do 
Gov6rno em matCria de politica e administrag80 coloniais)). B pois 
uma espCcie de Conselho de Estado para as col6nias e nHo urna p q a  
burocritica do MinistCrio das Col6nias, embora 16 funcione, conforme 
se verifica pela cornparagPo dos n.OS I ."  e 4." da alinea a )  do 5 ~inico 
do artigo 3." da Carta Orgsnica. 

0 seu presidente 6 o Ministro, e vice-presidente o Secretdrio 
Geral do MinistCrio. ( I )  

Compdem-no vogais natos, funcion6rios superiores do Ministerio, 
e vogais de nomeagio do Ministro, ouvido o Conselho de Mi- 
nistros : 2 antigos Governadores coloniais, 2 oficiais do exCrcito e 
marinha, I mCdico, I engenheiro, I agr6nom0, 2 especialistas e h  
questdes de politica e trabalho indigena e em quest6es de politica colo- 
nial internacional, I economista e I reresentante dos meios coloniais 
- ao todo 7 vogais natos e 11 de nomea@o. (2) 

A competCncia do Conselho consta do § hnico do artigo 15." da 
Carta Orgsnica e dos artigos 13." e 14." do decreto 16.108. (3) 

(1)  Carta Orgitnica, artigo 15.0, e decreto 16.108, artigo 4.O. 

(2) Decreto 16.108, artigo 3 . O .  
( 3 )  Carta Organica, 5 unico do artigo 15.0: 
ctSLo atribu'iqdes do Conselho Superior das Colonias: 
1.0 Emitir parecer acCrca de todas as matkrias de politica e adminis- 

traqLo colon~al sBbre que o Ministro das Col6nias o mande ouvir; 
2.0 Dar consulta sbbre as propostas relativas Sts questBes mencionadas 

no 5 1.0 do artigo 10.0 da presente Carta OrgLnica; 
3.0 Votar sBbre as materias referidas no 8 unico do artigo 27.0 do Acto 

Colonial, nos tennos dessa disposi@o e desta Carta Orghnica; 
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As respectivas atribui'q6es contenciosas competem, porem, a urna 
secgio especial do Contencioso administrativo composta dos tres vo- 
gais do Conselho Superior Judicidrio das Col6nias e mais dois ma- 
gistrados para esse fim nomeados. 

42 - Conferencia dos Governadores Coloniais 

Em Junho e Julho dc 1933 reuniu-se em Lisboa a primeira con- 
ferencia dos Governadores Coloniais que, sob a presidencia do Minis- 
tro das Colbnias, estudou a posiqLo e a solug50 de muitos problemas 
administrativos. 

NBo faltou quem quizesse ver nesta reuniHo a transplanta~Zo 
para Portugal das Confertncias Zrnperiaisl praticadas no ImpCrio Bri- 
tgnico desde 1887, embora s6 tenham &ste nome a partir de 1907. 

A observaqio nBo 6, porCm, exacta, pois as  conferencias colo- 
niais que se realizaram de 1887 a 1907, assim como as conferencias 
imperiais seguintes, tinham e tern uma caracteristica que se nHo pode 

4.O Funcionar como Tribunal Superior Administrativo, exercendo ju- 
risdipgo para a resolup60 das questdes contenciosas de administra~lo colo- 
nial em todo o territ6rio do Imperio, nos termos legais)). 

5.O Exercer as mais funpks que a lei lhe conferin. 
Decreto 16.108, artigo 13.0: 
UArt. 13.0 Compete ao Conselho: 
1.O Dar parecer s6bre os assuntos referidos no artigo 14.0; 
2.0 Consultar sBbre todos os assuntos de administraGo em que seja 

mandado ouvir pel0 Ministro; 
3.O Examinar os Boletins Oficiais das col6nias, expondo ao Ministro, 

quando o julgar conveniente, o seu parecer s6bre quaisquer actos dos go- 
vernos coloniais com que n6o concordar; 

4.O Exercer, em relap60 as col6nias, as fun~des de Tribunal Superior 
do Contencioso Administrativo, Fiscal e de Contas, nos termos das leis em 
vigor ; 

5.0 Desempenhar todas as outras atribui'pdes que lhe forem incurnbi- 
das por lei. 

Art. 14.0 Compete tambem ao Conselho Superior das Col6nias dar pa- 
recer sBbre: 

1.0 As altera~des as leis orghnicas da adrninistraGo colonial e Bs car- 
tas orgt%nicas das col6nias; 

2.0 0 s  diplomas legislativos coloniais da compet6ncia do Gov6rno da 
metr6pole; 

3.0 0 s  orcamentos coloniais; 
4.0 A proceddncia de queixas que possam detenninar inqukitos ou sin- 

didncias contra magistrados administrativos superiores de nomea@o do 
Governo da metrbpole ; 

5.0 As concessdes de qualquer natureza da compet6ncia do Govdrno cia 
metr6pole, sua interpreta60 ou modifica~lo; 

6.0 Quaisquer assuntos em que por lei seja expressamente exigido pr6- 
vio parecer do Conselhon. 

16 



I 2 2  " ~ I R E I T O \  PUBLIC0 COLONIAL PORTVGUQS \ 

esquecer : eram compostas de represcntantes de col6nias autbnomas, 
hoje dos Dominios. 

S6 participavam das Conferencias coloniais britgnicas os delega- 
dos das col6nias dotadas de instituiqdes representativas, com govCmo 
responskvel ; as actuais ConferSncias Imperiais reunem os primeiros 
Ministros dos Dominios, sob a ~residCncia do Primeiro Ministro da 
Gr2 Bretanha, primus inter fiorc,r, (,onform(, sc 1150 esquecem aque- 
les de acentuar. Ora, ao: contrjrio, 3 n0ss.a Conferencia de Govema- 
dores Coloniais, C uma simples reuni2o de altos funciontirios : nZo 
tern significado politico ; C mero act0 de administraqgo, para tornar 
mais fticil a actuaq50 do hIinistro, para acelerar a resoluq5o de certos 
problemas urgentes das Col611ias e para uniformizar processos admi- 
nistrativos. 

A Carta OrgAnica vcio tornar normais e regulares tais con- 
ferCncias. 

Daqui em diante reunir-se-50 de 3 em 3 anos em Lisboa, duranfe 
um mCs, ((para a discuss50 dos assuntos que na ocasi5o mais interes- 
sem ao govern0 e 2 administraq20 geral das col6nias e seja vantajoso 
tratar em comumn, como se diz no artigo 16.0 da Carta Orggnica,. 

Na Confersncia tomam parte os governadores e os directores 
gerais do ministbrio das Col6nias, sob a presidencia do Ministro. 
0 s  seus votos tCm caracter consultivo e substituem para o efeito do 
exercicio da compet6ncia legislativa do Ministro, .a consulta do Con- 
selho Superior das Col6nias, conforme determina o § 6." do aitigo 
16." da Carta Org2nica. 

43 -Confer&ncia Econ6mica Imperial  

0 artigo 17." da Carta Orgsnica instituiu as ConferCncias Eco- 
n6micas Imperiais, que devem reunir-se em Lisboa, de cinco em 
cinco anos, ((para a discuss20 dos assuntos que mais interessem A 
vida econ6mica do Imp6ri0, sob o aspect0 do estreitamento das rela- 
qdes entre cada uma das partes que o compbem e do desenvolvimento 
comercial, industrial e agricola de cada colbnia)). 

A constitui'qdo e funcionamento da Conferencia est5o regulados 
nos cinco par5grafos do art. 17." da Carta Orggnica. ( I )  

(1) Carta Organics, artigo 17.0: 
((8 1.0 As conferencias economicas do Imperio enviara cada col6nia uma 

deleaacLo nomeada pelo governador e composta de funcionarios e colonos 
quaGficados para tratarem dos assuntbs que se houverem de discutir. Cada 
delegacBo sera presidida por delegado especialmente nomeado pelo go- 
verriidor. 

5 2.0 Cada conferencia econornica do Imperio tera seu programa rigo- 
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44-Conselhos Tkcnicos do Ministerio das Col6nias 

0 5 6nico do artigo 3." da Carta Orgsnica, ao enumerar os 6rgios 
consultivos da administraqio colonial portuguesa, depois de se re- 
ferir aos tr&s que estudimos jti, fala nos c~conselhos tCcnicos, que 
funcionarem no Ministhrio das Colbnias)). 

Vamos fazer referCncia apenas aos mais importantes db5es con- 
selhos. 

a) Comisdo de Cartografia 

Esta comissgo, criada por decreto de 19 de Abril de 1883, tem a 
seu cargo tudo o que respeita 2 importantissima mathria de delimita- 
qio de frontri~as, levantamentos cartogrLficos, reconhecimentos geo- 
grAficos, etc. :I w a  organizaq80 actual foi fixada pel0 decreto-lei 
n." 23.487 de 2 2  tlc. Janeiro de 1934. 

b) Conselho Superior de Obras Pirblicas e Minas 

Como o seu nome iridica consulta e superintende nos serviqos de 
obras p6blicas e minas, segundo o que determina o artigo 94." do 
decreto n." 5.572, de 10 de Maio de 1919. 

C) junta Central de Trabalho e EmigrasZo 

A Junta Central dtr Trabalho e Emigraqgo foi criada pel0 ar- 
tigo 14." do decreto de 14 de Outubro dt. 1914 e tem a composi@o e 
cornpetencia designadas no artigo 307." e seguintes do C6digo do Tra- 
balho dos Indigenas, aprovado pel0 decreto-lci n." 16.199, de 6 de 
Dezembro de 1928. 

d) Conselho das Pautas Ultramarinas 

Criado pela primeira vez em 1898 e posterirmente extinto, foi 

rosamente estabelecido, do qua1 as discussdes nPo se poderao afastar. f s t e  
programa sera marcado pel0 ministro das Colonias, sob proposta dos 
governadores, que previamente ouvirPo os seus Conselhos de Govdrno. 

5 3.0 As conferencias economicas do Imperio serPo presididas pel0 
ministro das Colonias ; terPo um vice-presidente nomeado por este. 

5 4.0 As confer@ncias tergo sessdes plenarias publicas e sessdes de 
comissdes e sub-comissdes. 

8 5.0 Cada conferdncia economica do Imperio sera especialmente con- 
vocada por portaria do Ministerio das Colonias, que estabelecera a forrna 
h aus constituSpU- e as condipdes de funcionae+!). 

A primeira conferbcia foi convocada no artigo 5.0 da ~ e i  de Introdu- 
@o a Carta Orgbnica, para 1935. 
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o Conselho de Pautas Ultramarinas de novo criado pel0 decreto-lei 
n." 22.998, de 29 de Agosto de 1933, onde se estabeleceu a sua com- 
posiqgo e cornpetencia. 

e) Conselho Superior de Disciplina das Col6nias 

A Refonna Administrativa Ultramarina criou nos seus artigos 
274.O, 275.' e 276." este Conselho, que superintende no funcionalismo 
colonial. 

45 - Ministkrio das Col6nias 

Todas as informa~6es e todos os neg6cios relativos 2s nossas 
col6nias sPo centralizados e estudados no MinistCrio das Col6nias, 
cujos servi~os devem transmitir tambCm todas as ordens e despachos 
que a elas digam respeito. 

A administraqgo central do ImpCrio est6, pois, estreitamente li- 
gada a esta formaqHo burocr6tica que em poucas palavras vamos 
descrever . 

Escusado ser6 recapitular o traqo da sua hist6ria. 
Anexada 2 Secretaria do Estado da Marinha, a Secretaria do 

Ultramar existiu, com os dois curtos lapsos de 1821-25 e de 1834-35, 
desde 1736 at6 1911, an0 em que, por lei de 23 de Agosto, se separa- 
ram dos da Marinha os servisos do Ultramar, para com estes consti- 
tuir o Rlinistkrio das Col6nias. 

A organiza~fo de um MinistCrio das Col6nias pode obedecer a 
dois critCrios : 

0 da natureza dos neg6cios a tratar em cada divisHo, isto 6, se- 
gundo o critCrio da reparti@o tkcnica ; - e o da especializapZo geo- 
grlifica, em que se arrumam os servi~os relativos a cada col6nia numa 
repartis20 pr6pria. 

Entre n6s pode dizer-se que 6 o segundo critCrio o seguido, em- 
bora com atenuaqces. Na verdade admitem-se quatro direcs6es ge- 
rais, duas das quais sHo nitidamente obedientes a Csse crit6rio - a 
DirecgHo Geral das Col6nias do Oriente e a DirecSHo Geral das C0l6- 
nias do Ocidente. HA uma DireccHo Geral dos Servisos Centrais e a 
restante C a DirecqHo Geral Militar, que trata, nHo apenas de negkios 
de certas colbnias, mas de todos os assuntos de caracter militar que se 
referem i s  col6nias. 

A Direc~Ho Geral das Co16nias do Ocidente tem duas repartiq6es: 
- A de Cabo Verde e GuinC, e 
- a de Angola e S. Tomb. 
A DirecqPo Geral das Col6nias do Oriente compreende.por sua 

vez as seguintes repartiqces : 
- A de Moqambique, e 
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- a  da fndia, Macau e Timor. 
0 critCrio da especializaqiio geogrLfica era o que presidia 2 or- 

ganizaqHo dos serviqos dos antigos Conselhos da Fazenda e Ultra- 
marino. Adoptou-o Joaquim Jose Fa ldo  nas reformas da secqiio do 
Ultramar do Ministbrio da Marinha e do Ultramar, em 1843. Mas 
logo em 1859 se voltou ao critCrio da natureza dos neg6cios. (I)  

CAPCTULO Ill 

OrganizagLo administrativa 

46 - Diviszo do territbrio ( 2 )  

Conforme dispde o artigo I." da Carta Orghica, o ImpCrio Colo- 
nial PortuguCs divide-se, para efeitos administrativos, em coldnias, 
que, segundo o estabelecido no artigo seguinte, podem ser de gou6rno 
geral ou de gou6rno de coldnia. 

As col6nias dividem-se em circunscri~o'es ou concelhos, que por 
sua vez se sub-dividem em postos adminzstratiuos e podem agrupar-se 
em distritos, em prouincias, ou em distritos e provincias. E o que se 
encontra expresso no artigo 2." da Reforma Administrativa Ultra- 
marina. 

As col6nias divididas em provincias s io sempre col6nias de 
govern0 geral e as col6nias divididas em distritos s6 por lei podem 
ser declaradas de govCrno geral. 

Actualmente siio col6nias de govern0 geral divididas em pro- 
vincias, Angola .e  Moqambique, e dividida em distritos o Estado da 
fndia, como se encontra disposto na Carta Orginica, artigo 2." ; 
na lei de introduqiio B Reforma Administrativa, artigo 25.", e na 
pr6pria Reforma, artigo 3.". 

Como se vC o legislador considera na col6nia, como elemento da 
divisiio administrativa a circunscriqiio e o concelho. 

Na Reforma Administrativa Ultramarina encontramos : 
Art. 7." Constituirio concelhos as areas que assim forem classifi- 

cadas em portaria, por abrangerem povoaqdes com forte aglomeraqzo 
de populaqio civilizada, actividade mercantil ou industrial intehsa e 
numerosos edificios com boas condiq6es de aspecto, duraqiio e higiene. 

5 I." As povoaq6es cabeqas de concelho teriio a categoria de 
vilas ou de cidades. 

(1) Como se anuncia para breve a reforma do Ministbrio, niio vale 
a pens determo-nos aqui no estudo cia sua organ- actual. 

(2) 0 assento desta materia e a Carta Orggnica, nos seus artigos 1.0 
e 2.0, e a Reforma Administrativa Ultramarina, nos artigos 1.0 a 11.0. 
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9 2." A lei administrativa local deveri prever a existencia de tr&s 
classes de concelhos, em harmorlia com a importgncia que advier da 
coexistCncia dos elementos indic;ltlos. 

$ 3." Sem~x-c que  n extcnsiio da aglomeraqHo nrbana o exija, as! 
povoaqdes conc~-lIri;~s podcm scr, por portaria do governador, dividi- 
das em frcgucsias ; ?stab l~oderiio ser agrupadas em bairros. 

$ 4." A parte 112o u~.bana dos concel'rlos poderi ser dividida em 
freguesias ou postos, conforme a esigi.ncia das necessidades locais. 

E a seguir : 

Art. 8." As circunsc~iqdes estabclcccr-sc-go rlas regides predomi- 
nantemente Iri~bitadas par povos ainda niio integralmcnte adaptados 
5 civilizaqiio ou ct~ltura portugue.ias, en1 harmonia corn os lirnites que 
lhes forcm ussinados. 

$ unico. Na fixac;iio destes lirnitcs atender-se-i especialmente ao 
uso estabelecido, ao rneio jic.olisico, B cconomia da regizo, k etno- 
grafia indigcna c 9 lacilidatlr (I(. comunicaqdes. 

Art. 0.' As c.ircunscriqc?cs poder2o scr de tr&s classes ; a classifi- 
caqlo em classc~s seri  feita atendendo-se i sua populaqiio, riqueza, 
movimcnto corncrcial, drsc~r~volvimc.nto agricola e impostos indigenas 
cobrados. 

Art. 10." As circunscri~des serio tlivitlid:~s 110s postos administra- 
tivos que  a extensio dos territorios, a tlcnsidade e a distribui'qZo da 
popula~iio ou dos povoados indigenas, os nucleos de colonizaqZo eu- 
ropeia e as Cacilidades de comunica~io exigirem. 

Se partirmos em escala descendente da col6nia para o seu mais 
pequeno n6cleo administrativo teremos o seguintc esquema : 

1 provincias / 

postos czdnzi~zislrutioos 
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Em cluas palavras vejamos a justificaqzo desta divis5o admi- 
nistrativa. 

A distinq50 das coldnias em colbnia de governo geral e de go- 
v e r n ~  de col6nia obedece a razdes de ordem administrativa e de ca- 
racter tradicional. 

Dc ordem administrativa, porque nas coldnias de govern0 geral 
C necess6ri0, pela extensgo e complexidade dos respectivos interesses, 
aumentar a cornpetencia dos governadores e dar-lhes auxiliarese locais 
e de caractcr tradicional em rela~iio ao Estado da India, que, sendo 
hoje uma das coldnias mais assimiladas A metrdpole, conservou sem- 
pre as honras de Estado e o titulo de governador geral, dado inicial- 
mente a Afonso de Albuquerque, para os seus governadores. 

Dividem-se as colbnias de grande extens50 em provincia ou dis- 
tritos onde existem governos subalternos. 

FBcilmente se compreende a raz5o de ser de tal divis5o ao pen- 
sar-se que Angola tem urn territbrio equivalente a 14 vezes o de Por- 
tugal e Mo~ambique a 9 vezes. Em tam vasto dominio encontram-se 
diferentes raqas, culturas e climas. 

Mas o elemento fundamental da divis5o administrativa das cold- 
nias s50, segundo a Carta Orggnica, o concelho e a circunscri~5o. 
Como se sabe a nossa tendencia assimiladora, talvez resultante de 
arreigado espirito nacionalista, levou-nos a instituir nos dominios des- 
cobertos e conquistados a formula municipal da metrbpole : forma- 
va-se uma povoa$Po e logo se lhe dava foral e elegia-se C2mara. 
Assim foram aparecendo os primeiros concelhos na fndia e no Brasil, 
e depois nas duas costas de Africa. 

As povoa~des eram sempre no litoral. A ocupaq5o do interior 
em Africa n5o era efectiva, mas apenas nominal, e a penetraSHo 
fazia-se atravCs de comerciantes, agricultores, missionirios ou simples 
aventureiros, uma ou outra vez de embaixadas oficiais de caracter di- 
plomfitico para visitar e presentear os rCgulos. 

A Conferencia de Berlim impbs a ocupa~5o efectiva, e entgo, 
ao tentarmos fazer reconhecer e realizar os direitos da nossa soberania 
encontrfimo-nos perante tres hipbteses : 
- A da existencia de aglomeraq5o de brancos ou assimilados, 

em cidades ou vilas, quisi sempre jfi concelhos ; 
- a da existencia dum estado pacific0 de submiss50 em certas 

regides, onde embora n5o houvesse aglomerados urbanos, se encon- 
travam dispersos elementos portugueses, cuja ac@o se exercia livre- 
mente ; e 
- a da existencia de regides insubmissas, cujas tribus se recu- 

savam a reconhecer a soberania portuguesa, praticando freqiientes 
actos de agressiva hostilidade e tornando impossivel ou, pel0 menos, 
perigoso, o transito, comCrcio e residencia de brancos. 

Nos territ6rios ainda nPo pacificados era necessario proceder i 
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ocupapio militar, estabelecendo n6cleos de tropas em pontos estra- 
tCgicos e concentrando todos os poderes nas mfos dos comandantes. 

Assim surgem os comandos militares e as capitanias-mdres, hoje 
j6 desaparecidos, justamente porque concluimos a ocupaqHo militar 
e fizCmos a ocupaqbo administrativa. 

Restam, pois, os outros dois tipos de regi6es. 
DCstes, no primeiro continuam a existir concelhos, como tipo 

I 
ideal da organiza~bo administrativa local, e no segundo circunscri- 
@es, cuja definiqbo j6 vimos. 

47 - Governos coloniais, governos subalternos e 
a d m i n i s t r a ~ i o  local 

Na organizasbo administrativa das coldnias temos a distinguir : 
a )  os governos coloniais 
b )  os governos subalternos 
c )  a administraqgo local 
d )  os corpos administrativos. 
Entendemos por governos coloniais, na acepqfo que B expreslo 

C dada no capitulo I11 da Carta Org2nica, nos artigos 18." e seguin- 
tes, o conjunto de 6rgbos centrais de gov&rno e administra~bo de 
cada coldnia, isto 6, o Governador, os seus Conselhos e Servi~os. 

Designamos por governos subalternos os que sfo exercidos nas 
provincias e distritos por Governadores e Intendentes ; por adminis- 
trip50 local a que C exercida nas circunscri~des e postos, por funcio- 
nirios, e por corpos administrativos os 6rgZos colectivos de adminis- 
traqgo particular dos concelhos e das provincias. 

A )  GOVERNOS COLONlAlS 

48 - Dos governadores gerais e de colbnia 

A nomea~bo, competCncia, honras, substitui'$io, fBro e obriga- 
sties e exonera~go dos governadores gerais e de coldnia vCm reguladas 
na Carta Orghnica, nos artigos 18." a 49." 

Na colbnia, a suprema autoridade C o governador. Nas coldnias 
de govCrno geral o governador usa o titulo de Governador Geral;  
nas outras o de Governador de Coldnia. 

Segundo estabelece a Carta Orghnica, no artigo 19.", ((a nomea- 
~ 5 o  do governador C feita em Conselho de Ministros, sob proposta 
do Ministro das Col6nias ; recair6 normalmente em individuo corn 
curso superior, de mCrito j.6 revelado em cargos coloniais ou no es- 
tudo dos assuntos aos mesmos respeitantes e que nfo tenha qualquer 
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interCsse na direcqzo ou gerCncia de emprCsas com sede ou actividade 
econbmica na colbnian. 

((0 prazo da  comi5cZo de governador - conforme dispae o ar- 
tigo 20.O - C de quatro anos, contados do dia em que comeqou a 
exercer as suas funqaes na colbnian. 

((A exonera~iio dos governadores antes de terminado o period0 
da comissHo, por a substituiqPo ser conveniente ao servieo p6blic0, 
C feita em Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Colb- 
nias)), e a exoneraqZo a seu pedido ((6 da compct2ncia do Ministro 
das Col6nias)), como dizem os § §  2." e 3." do mruno artigo 20.". 

A falta de reconduq5o ccfeita em decreto publicado trinta dias 
antes de terminar a comisGo tern o significado legal da exoneraqzo 
de funqbes)), conforme o 3 I.". 

Como refere o artigo 2 1 . ~ ~  tro governador presta declara@o e 
comprow~isso de honra, nos termos estabelecidos na lei, perante o 
Ministro das Colbnias, ou, se ao tempo da nomeaqzo estiver na ~016- 
nia, perante a pessoa de quem receber o gov&rno)), e, segundo o ar- 
tigo 22.O a que corresponde o a~t igo 178." da Reforma Administrativa 
ccgoza, em todo o territbrio da colbnia, das honras que competem aos 
ministros do GovCrno da Rephblica, tendo n&le precedCncia sBbre to- 
dos os funcionirios civis ou militares que sirvam, ou, por outros mo- 
tivos, estacionem na col6nia ou por ela transitarem, excluindo o 
Presidente da Rep~lblica, o Presidente do Conselho e os minis- 
trow. (I)  

A Carta OrgPnica estabelece, quanto B ause^ncia do governador, 
no seu artigo 23.") que i-le ccngo pode ausentar-se da colbnia sem prC- 
via licen~a do Ministro das Colbnias)) e que uquando em servico haja 
de sair da sede do gov&rno por mais de vinte e quatro horas, para 
qualquer ponto da colbnia, comunic6-10-6, pela via mais rkpida, ao 
Ministro das Colbnias)) . 

(1) Alem do citado artigo 178.O, a Reforma Administrativa Ultramarina 
encerra ainda disposig6es referentes as honras que os governadores colo- 
niais possuem, no artigo 1f30.0, 1 6 . O ,  alinea a), em que, ao estabelecer o uso 
de,uniformes especiais, com distintivos que indiquem a sua categoria, para 
os funcionarios do quadro administrativo, se permite aos governadores 
getais, quando tiverem a graduaglo de coronel, capitgo de mar e guerra 
ou superior, o uso do uniforme militar, e B 7.0, em que designam os distin- 
tivos que, nesse caso, deverlo war ;  no artigo 179.0, que diz que os gover- 
nadores ((far50 uso das flamulas distintivas que por portaria lhe forem 
estabelecidos)); no artigo 180.0, 1 1.0, em que estabelece que, ,ctcomo insignia 
de soberania, todas as manhls. ao nascer do sol, sera solenemente igada. 
nas residkncias dos governadores, a bandeira nacionab; e ainda no ar- 
tigo 182.0, que preceitua que os governadores gerais recebem sempre a pri- 
meira visita do comandante das f6rgas navais ou navio sblto, fundeados 
em p6rto do Imperio Colonial PortuguCs. 
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A substitui~a"~ do governador vem regulada no artigo 24." do 
mesmo diploma, cuja redacqgo C a seguinte : 

((Faltando o governador 011 (,stando ausente da colbnia, faz as 
suas vezes, at6 resolu~Zo do Ministro das Colbnias, o vice-presidente 
do Conselho de ~ovkrno ,  como encarregado do governo. 

- 

§ I." Quando o governador estiver impedido ou ausente da sede, 
mas dcntro da colbnia, os directores e chefes de serviqos, nos assun- 
tos que a cada um compctirem, resolver50 em nome dele, mas sob 
sua pr6pria responsabilidade, os nc~~bcios correntes, conformando-se 
na sua resoluqZo com a orientaqgo anteriormente seguida ou corn as  
instru~des que tiverem ou obtiverem daquela autoridade. 

5 2." NO caso do parigrafo antecedente serL o governador subs- 
tituido nos actos de represcntaqgo oficial pel0 vice-presidente do Con- 
selho de GovGrno, devendo &ste tambCm assumir por direito pr6pri0, 
no caso de altcraqZo dc ordem p6blica ou de fundado receio dela, as 
funqdes de encarregado do govern0 at6 que o governador regresse B 
sede da colbnia, participando-o pela via mais rdpida ao Ministro das 
Col6nias. 

§ 3." Quando o governador estiver ausente da capital ou impe- 
dido, podera se assim o julgar conveniente, delegar, total ou parcial- 
mente, as suas funqbes, durante o impediments ou aus&ncia, na pes- 
soa que o deve substituir como encarregado do gov&rno. 

§ 4." 0 s  encarregados do gov&rno, quando os governadores esti- 
verem na col6nia ou ausentes dela em serviqo p6blic0, conforrnar- 
-se-50 com as instruqbes que do governador receberem ou com a 
orienta~go anteriormente seguida por elen. 

Conforme o disposto no artigo 25.", ((0s governadores respondem 
pelos seus actos civil e criminalmente)) e, segundo o artigo 26.O, as 
acqdes instauradas contra &le s6 podergo correr ccna comarca de Lis- 
boa, respectivamente na I." vara civel e no I." juizo criminal, salvo 
quando, para julgamento da causa, seja competente outro tribunal da 
metr6pole ou de diversa colbnia, ou cxista o privilCgio de f6ron. 

0 governador possui, como sabemos, compettncia executiva e 
legislativa. 

A cornpetencia executiva exerce-a, conforme o principio geral 
do artigo 30." da Carta Orgrinica : 
- Como agente e reprcsentante do Govi.rno da Rep6blica em 

todo o territ6rio da col6nia ; 
- Como superior autoridade civil da col6nia ; 
- Como primeira autoridade militar da Col6nia ; 
- Como administrador superior da Fazerida P6blica da C o b  

nia ; e 
- Como protector nato dos indigenas. 
A compet&ncia executiva do governador podc ser exercida, nos 
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termos do attigo 31.") por meio de portarias publicadas no ((Boletim 
Oficialn da Colbnia. 

((A compettncia legislativa dos governadores abrange - segundo 
o artigo 43." - todas as matCrias que respeitem exclusivamente 21 
col6nia e niio estejam especialmente atribuidas 2 Assemblea Nacio- 
nal ou ao Ministro das Col6nias)). 

Esta con~peti.ncia C csercida por meio de diplomas legislativos 
publicados no ((Holctim Oficial)), que deveriio ser normalmente apro- 
vados pelo Conselho de Governo. 

No caso, porCm, do governador se niio conformar corn o voto 
do Conselho de Govcmo, apelari para o Ministro das Co16nias9 nos 
termos do artigo 45.", que, segundo o 5 6nico dCsse artigo, poderi 
suprir Csse voto. 

Mas ha uma sCric de matCrias s6bre as quais o governador nfo 
pode determinar sem prkvia autoriza@o do  Ministro das Coldnias. 

Essas matCrias slo, scgundo o artigo 46." : 
((I." A concessiio de autonomia administrativa e econ6mica a 

qualquer serviqo pliblico ; 
2." 0 estabelecimento dc penalidades superiores a penas cor- 

reccionais ; 
3." A realizaqZo de emprkstimos em conta corrente ao Tesouro 

de outras col6nias ; 
4." Acordos ou concess6es que, devidamente autorizados, nego- 

ciarem com outras col6nias portuguesas ou estrangeiras ; 
5.' A abertura de crCditos especiqis e extraordinirios, salvo, 

quanto a estes filtimoh, o, casos de urgencia e gravidade ; 
6." Provid&ncias que rcpresentem deminui'qiio de receita que nHo 

seja compensada por criac;Zo de receita ou reduqgo efectiva de des- 
pesas)) . 

Finalmente, os governadores t&m certos deveres, dos quais nos 
dii uma sintese o artigo 33." do Acto Colonial, assim redigido : 

((E supremo dever de honra do governador, em cada um dos do- 
minios de Portugal, sustentar os direitos de soberania da N a ~ l o  e 
promover o bem da colbnia, em harmonia com os principios consigna- 
dos no Acto Colonial)). 

Das disposiq6es que acabamos de examinar se deduz que o go- 
vemador de uma Colhnia C bem um funcionkrio sem par na orga- 
niza~go administrativa metropolitana, de compet&ncia e atribu'i~aes 
mais variada e largas que qualquer magistrado administrativo do 
Continente. 

Assim o imp6e a indole da gente e o caracter da sociedade s8bre 
a qua1 exerce a jurisdiqiio. 

As nossas coldnias siio ainda, em regra, col6nias de exploraqfo, 
com pequenos nlicleos dispersos de populaqiio branca, em que tern 
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grande parte o elemento estrangeiro, e uma considerivel massa de 
tribus selvagens. 

Em suma, socicdndes heterogkneas, mas nLo complexas, civili- 
za~bes diferentes e j,ustapostas numa evolu$io politica incipiente. 

A mentalidade dos negros, a qualidade dos brancos, a extensiio 
do dominio, a simplicidade dos services, a necessidade de uma ac@o 
positiva e ripida, toda tle rcalizac;Ges, imp6em a concentrar;Lo do po- 
der e nLo a sua dispersao v :tc~onselh:rrn o fortalecimento da autoridade 
suprema na col6nia. Todos os paiscs coloniais seguem, de ha muito, 
b t e  principio de atribuir aos fiovcrnadores gerais faculdades legisla- 
tivas e muitas de caract r executivo que na administraqgo das me- 
tr6poles s5o ~'rivativas d ! s ministros. 

Pclo quc cliz respcito B Inglaterra, eis, para servir de exemplo, 
o que cscrcvc no scu recente livro Colonial Service, Sir Anton Ber- 
tram : ( I )  

((0 gov&rno das col6riias da CorBa consiste na autoridade directa 
e pessoal do governador. Todo o poder e toda a responsabilidade 
n&le estzo concentrados. Ap6s o indispensiivel period0 preliminar, du- 
rante o qua1 adquire conhecimentos das condi~dcs locais, o governa- 
dor dirige pcssoalmvntv c i~ispira toda a politica da s u ; ~  reg6ncia. 

((Qualquer negocio que tv~iha~ alguma importgncia 6 resolvido 
tpor sua ordem. Todos og actos do govi.rno siio praticados em seu 
nome. Todas as cartas que comuni(1uem uma decisiio a anunciam 
como sendo do governaddr. 

((Para marcar bem a sua posigzo e desembaraqar as suas ordens 
da t&a de papeis oficiais q u ~  as cnvolve &le escreve e assina as suas 
iniciais com tinta vermelha. Por delega~go directa do soberano, esti 
investido no direito de vida e de morte e exerce a prerrogativa ma- 
jestjtica do indulto. A sua personalidade influi e penetra toda a 
administraqgo : o dever de todos os subordinado:, 6 o tle se apagarem 
na execu~5o da politica dele. 

((Mas o governador niio C s6 a cabeqa do gov6rno : C tambCm o 
centro da sociedade local. A sua preseqa num act0 p6blico C uma 
honra. A sua influ&ncia, quando exercida a favor de alguma boa 
causa, educativa, social, filantrcipica ou religiosa C incalculivel. Se 
as suas responsabilidaties s5o ~)csatlas e continuas nada lhe falta 
.para dar dignidade B funqiio clue exerce. E recebido a beijar 
a mgo do rei antes de partis a tomar posse do gov&rno. A sua 
residgncia C o c(Pal;icio do GovCrno),, onde todos os dias flutda, do 
nascer ao p6r do sol, a bandeira nacional. Nos actos solenes espera-o 
uma guarda de honra. 

((Tern gabinete pessoal, com secretirio particular e tantos auxi- 

(1) Cambridge, 1930 (pag. 18). 
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liares quantos necessitar. Goza do tratamento de ccsua exce1Cncia)r e 
toca-se o hino nacional i sua chegada i s  assembleas publicas)). 

Eis o que 6 o Governador de qualquer das col6nias inglesas, sem 
falarmos do vice-rei das fndias ou dos governadores de outros tem- 
tdrios coloniais, com maior autonomia. 

Em Franqa, a concep~Zo dominante C a mesma. 
((Quiz-se colocar P frente de cada colbnia um funcionPrio que 

represrntasbr o govern0 metropolitano, fbsse o chefe 6nico da adrni- 
nistraqzo local e de todos os serviqos publicos e o representante da 
col6nia encarregado de executar as decisdes do Conselho eleito)) - 
eis os termos em que Rolland et LampuC ( I )  formula a idCa directriz 
em matdria de gov&rno local das col6nias. 

E o mcsmo sucede na Holanda, na ItPlia e na BClgica. 
Entre n6s, porCm, foi custoso desapegarmo-nos das idCas assi- 

miladoras que reinavam no sCculo XIX. 
NZo C que a nossa tradiqgo f6sse no sentido de .restringir ou di- 

minuir a funqiio do governador - eram tam vastos e nobres os pode- 
res dos Vice-Reis, e dos Governadores Gerais da India e do Brasil 
que Afonso de Albuquerque podia dizer orgulhosamente : ctnHo hP 
coisa em Portugal de honra que valha a metade da grandeza da 
governanqa da India)). Mas a preocupaqgo crntralista niio deixava 
compreender que pudessem existir nas colonias outras autoridades 
que nZo fossem os governadores civis das ilhas adjacentes, 
com as atribuifles do C6digo de 1842, a jurisdiqiio militar e mais 
algumas, bem avaramente concedidas. Aqui, como em outras tantas 
coisas, foi ainda a admirjvel geraqZo que veio depois de 1890 que 
rornpeu com os preconceitos e ctlcetou a campanha de renovaqiio da 
nossa mentalidade colonial. Ant6nio Ennes, que vira a administraqHo 
de Moqambique ((do gabinete do Ministro da Marinha e do governa- 
dor geral, pel0 lado dos interssses da metr6pole e dos interhsses da 
provincia, tendo podido examinar os seus prdprios actos de govern0 
no ponto de vista local.. .)) voltou convertido P descentralizaqiio, con- 
vencido dc que os governos coloniais t&m de ser dados a homens 
corn muita liberdade e muita responsabilidade. 

A Csse prop6sito escreve, relativamente a Moqambique : (2)  
((Em Portugal desconsidera-se o cargo de governador geral de 

Mo~ambique, supondo-se, ao que parece, que para o desempenhar 
basta saber ler as ordens da secretaria do ultramar e ter pulso rijo 
para as cumprir. 0 comando de um navio ou de um regimento passa 
por ser a melhor habilitaqgo para o exercicio da suprema magistra- 

(1) Precis de Legislation Coloniale, 1931, pag. 287. - 
(2) Mopambique, pag. 194. 



tura num pais, que, afidal, precisa essencialmente que lhe promo- 
vam o desenvolvimento econbmico ; como se Gle fosse apenas urn 
acampamento militar, a metr6pole manda-lhe comandantes em vez 
de administradores. E precis0 acabar com similhante costumeira, 
herdada dos tempos da ocupaqiio colonial e perpetuada por inter&- 
ses de classe, deixando de considerar os governos ultramarinos como 
situaq6es de favor, destinadas a compensar o atrazo das promoq6es 
no exCrcito e na armada, e especialmente reservadas aos oficiais que 
tCm empenhos e dividas. Esses governos sZo hoje, qurisi todos, co- 
missdes dignas de verdadeiros homens de Estado, de mais dificil 
desempenho do que muitps que a politica reserva para os seus por- 
t e n t ~ ~ ) ) .  I 

Mousinho, atacando bs ccconvenc;i,c.s e ficqbes)) da administra~go 
colonial portuguesa e revelando na critica a revolta do homem.de 
gCnio contra os embaracos mesquinhos dc uma politica rotineira e 
de vistas curtas, remata a sua apreciaqiio da assimila~go adminis- 
trativa, por um paralelo frisante : ( I )  

((Compare-se a autoridade do governador geral de Moqambique, 
ji nio  digo com a do funcionjrio que lhe corresponde - o comiss5- 
rio i: consul geral - mas com a do simples colector da Africa Cen- 
tral britinica. Rste 6 governador, juiz e administrador da fazenda do 
seu distrito. Esta simplicidade administrativa aplicada a organismos 
sociais, muito simples tambCm, como os dos povos selvagens, d i  re- 
sultados bem melhores que a nossa impensada assimilaggo i s  insti- 
tuiq6es da metr6pole~. 

E mais adiante, ao referir as condiq6es sob as quais aceitou o 
cargo de governador geral de Moqambique, dizia entender que o 
ccprogresso e a boa administraqiio da provincian dependia de ccduas 
ordens de medidas descentralizadoras)), a primeira das quais cccon- 
sistia na maior latitude de atribu'igdes do governbdor geral)). 

Felizmentc as cousas mudaram no sCculo XX e o Governador 
Colonial hoje, em Portugal, C j6 uma entidaae caracteristica na 
administraqiio, de largas atribu'iqdes legislativas e executivas, cheio 
de honras e de prestigio. 

Para esta evolu$io niio contribuiram pouco os nomes dos gran- 
des governadores portugueses que em meio sCculo fizeram de urn 
impCrio em ruinas um edificio grandioso, de amplas janelas rasgadas 
sBbre o futuro : nZo esquecamos os nomes de Ant6nio Ennes, Mou- 
sinho de Albuquerque, Freire de Andrade, em Mogambique ; Eduar- 
do da Costa, Paiva Couceiro, Norton de Matos, em Angola ; Celes- 
tino da Silva e Filomeno da Cgmara, em Timor ; e tantos outros, 

( 1 )  Moqambique, pag. 174. 
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alCm da pleiade de governadores subalternos, em que se inscreveram 
tantos e tam brilhantes nomes da nossa hist6ria colonial.. 

0 governador vimos n6s que C um funcionario sem par na 
administraqio da metr6pole. Pois o Conselho de Gov&rno, que junto 
a Cle funciona, participando no exercicio das suas funq6es legislativas 
e executivas, tambCm nlo C um 6rglo que encontre facilmente simi- 
lar no Portugal Continental. Vimos que o Conselho Superior das 
Col6nias s6 se define correctamente como um Conselho de Estado 
Imperial. Pois em cada col6nia o Conselho de Govern0 6 um Con- 
selho de Estado local, e assim mesmo o concebia Reb&lo da Silva ao 
escrever no relatdrio do decreto de I de Dezembro de 1869 : 

c c . .  .Os Conselhos de Gov&rno, cuja indole '6 assistir e auxiliar 
com o voto e com o apoio moral, o primeiro magistrado da provincia, 
em circunst2ncias Brduas ou em negdcios de maior vulto ... )) 

E mais adiante : 
ccpste corpo, espe'cie de consekho de Estado das possess6es, deve 

representar a capacidade , a experiCncia e as tradiq6es governativas, 
e por isso mZsmo deve compreender todos os funcionirios importan- 
tes que de algum modo possam significar as condiqbes de intelig&ncia, 
de probidade e de patriotismo)). 

Foi assim que o Conselho de GovCrno, instituido pel0 decreto 
de 7 de Dezembro de 1836, substituiu o Conselho de Estado exis- 
tente desde 1604 na India, que, como jb temos frisado, C a mais 
assimilada, de ha muito, de t6das as nossas col6nias e a 6nica 
nessa data que, depois de perdido o Brasil, tinha ji uma organizaqlo 
politica e administrativa complexa. I 

I 
Podemos, portanto, dizer que o Conselho de Gov&rno C uma 

institui'qPo existente na nossa administraqlo colonial desde os alvares 
do sCculo XVII. 

Vejamos agora o que a respeito dCle disp6e a Carta Organics, 
que se ocupa desta mathria nos arts. 50." a 84.". 

a )  CompetCncia 

A compete^ncia do Conselho vem estabelecida no art. 50.", que 
disp6e que ccem cada coldnia, presidido pel0 governador ou quem 
suas vezes fizer, funcionari, com atribuiq6es consultivas , um Con- 
selho de GovCrno,) ; no art. 51."~ que diz cco Conselho de Govern0 
sera ouvido pel0 governador para o exercicio da compet6ncia legis- 
lativa que o Acto Colonial e a presente Carta OrgQnica lhe atri- 
baem)) e no respectivo § 6nic0, assim redigido : cco Conselho de 
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Govern0 emitira parecer s6bre todos os assuntos respeitantes ao 
govern0 e administraGrIo da col6nia que para Csse fim lhe forem 
apresentados pel0 governador)). 

A sua composiga'o encontra-se regulada no art. 52." : mas ~016- 
nias do Estado da fndia, Cabo Verde, GuinC, S. TomC, Macau e 
Timor o Conselho terd vogais oficiais e vogais nPo oficiais nomeados 
e eleitos. Nas col6nias de Angola e hloqambique o Conselho de 
Gov&rno sera composto por vogais oficiais e vogais niio oficiais 
eleitos. 

( ( 5  I." Na nomeaqHo dos vogais procurarHo os govcrnadores 
atender &s indica~ties das instituiqdes municipais e das classes comer- 
cial, industrial, agricola e operriria, se estiverem organizadas ; se 
nfo estiverem, procurarao dar representaqPo Bs classes que maiores 
inter6sses tiverem na economia da col6nia. 

( (5  2." Desempenhar;i as funq6es de secretPrio do Conselho o 
funcionirio que o governador nomear em portaria.)) 

E interessante v&r o n6mero de vogais e a proporqfo em que 
entra cada categoria nos ConseIhos das varias colbnias, conforme 
o fixado nos arts. 53." e 54.". 

Nos de Angola e Moqaxnbique, h6 cinco vogais efectivos e cinco 
nBo oficiais, eleitos, o que dk um total de dez vogais, em que apenas 
cinco nHo sHo eleitos. 

No Estado da fndia, os vogais oficiais G o  quatro, os nHo ofi- 
ciais nomeados, tr&s e os eleitos cinco, ou seja, urn total de doze. 

Em Cabo Verde, os vogais oficiais sPo quatro, os nHo oficiais 
'nomeados trCs, e os eleitos tr&s, isto 6 ,  ao todo, dez. 

Em Macau, sPo quatro os vogais oficiais, dois os nHo oficiais 
nomaados e dois os eleitos, portanto, um total de oito. 

Na GuirlC, S. TomC e Timor, vogais oficiais sLo quatro, n50 
oficiais nomeados dois, eleitos um, ou sejam, ao todo,sete. 

0 s  vogais oficiais sLo em regra : o Procurador da Repliblica, 
ou o seu delegado na capital da Col6nia, os directores (ou-chefes) 
dos servi~os de Fazenda e de administraqlo civil, e urn ou dois outros 
directores ou chefes de serviqos. 

0 s  comandantes militares de Angola e Moqambique e os gover- 
nadores da provincia, quando se encontrarem na capital da colbnia, 
fazem parte do !Consao ,  conforme o disposto no 5 linico do 
art. 53.". 

A composiqPo dos Conselhos de GovCrno varia, pois, corn o 
griu de desenvolvimento econ6rnico e social de cada col6nia. 

0 s  vogais oficiais firnciondrios asseguram n&le a participaeo 
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da experiencia administrativa, informando a discussiio dos assuntos 
con1 as suas luzes ; os vogais nLio oficiais norneados pelo governador 
sHo, em regra, pessoas de representa~to na colonia, que convCm es- 
tejam presentes no Conselho para o prestigiarem com a sua autoridade 
e prud&ncia, e os vogais eleitos t&m por missdo advogar os interCsses 
dos colonos que trabalham na ngricultura, no comCrcio e na indfistria, 
transmitindo as suas queixns e formulando as suas reclama~bes e pre- 
tensbes. 

Comprcende-se assim que, rias coldnias mcnos adiantadas, pre- 
ponderem os funcionkrios, visto que sLo Cles, em regra, os elemen- 
tos mais cultos do meio local. Nas col6nias onde j A  se vai formando 
uma sociedade estivel, aumenta o n6mero dos vogais ndo funcion8- ' 
rios, repartindo-se Cstes igualmente entre nomeados e eleitos. Nas mais 
progressivas ji 6 aos proprios colonos que se entrega a escBlha de 
todos os vogais, que hrlo-de sair da popula~iio da col6nia. 

Mas o legislador lambem teve visivelmente a preocupaq80 de 
acautelar a situa@o do delegado do gov6rno central e suprema auto- 
ridade da colhnia, dando ao governador os necessBrios meios para ter 
maioria favorivel, isto 6, para evitar uma acqlo sistemiticamente 
hostil, como seria ficil suceder nos meios coloniais. 

Se se permitisse a oposiqdo legal ao governador, abrir-se-ia o 
caminho para o estado permanente de revolta que, cm 6ltima a d -  
lise, viria a atingir a metr6pole. 

A hist6ria antiga e moderna da nossa administra$io colonial 6 
fertil em csemplos dessa triste endemia revolucionBria. 

C )  Funcionarnento 

Vcjamos como funcionam os Conselhos de govCrno. 
0 logar do funcionamento dos Conselhos C nas capitais das colb- 

nias, conforme o art. 66." 
((A todos os membros do Conselho de Gov&rno incumbe, sem 

distinqzo, o dever de zelar pela unidade do ImpCrio r pclo bem da 
colonia, promovendo o seu progress0 moral e material)), como dis- 
pde o art. 67.0 

0 art. 68." diz que ccos vogais do Conselho de Govern0 
invioldueis pelas opini6es e volos que emitirem no exercicio do 3; 
mandato, salvas as restri~bes dos parAgrafos segnintcs)), mas o 5 4.' 
estabelece que ((a inviolabilidade pelas opinidcs c votos estabelecida 
neste artigo ndo isenta os vogais do Conselho de Gov&rno da respon- 
sabilidade disciplinar, civil ou criminal por difama~Ho, cal6nia e 
inj~iria, ultraje ii moral p6blica ou provocaq80 ao p6blica ao crime)). 

A Carta Orggnica prevC a expulsdo e a suspensHo dos vogais, 
conforme os actos de indisciplina que praticarem. 

18 
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Assim, devem ser suspensos, conforme o 5 I." do art. 68.", os 
vogais que emitirem opinides : 

( (a)  Contririas 2 exidtencia e integridade de Portugal como pais 
independente ; 

b) Favoriveis 2 desagregaqiio do ImpCrio Colonial ; 
c)  Que representem i~icitamento i subversfo violenta da ordem 

pliblica e social)). 
Segundo o art. 69.", o vogal que, tlurante os trabalhos do Con- 

selho, ccproferir palavras, referir factos ou tomar atitudes ofensivas 
do Chefe de Estado, do regime republicano, dos membros do Go- 
v e r n ~  da Repliblica e do Conselho de Estado ou da autoridade supe- 

.rior da col6nian, que ((desobedecer 2s leis, perturbar a marcha regu- 
lar dos trabalhos do Conselho ou rcvelar acentuado dcsleixo no 
exercicio das suas func;des)), caso seja voprl 1120 oficial, serL suspenso 
pel0 governador durante urn periodo at6 trinta dias, pela primeira 
vez, e at6 um ano, pela scglinda, suspcnsiio esta que deveri ser co- 
municada para o i'vIinist&rio das Col6nias, e contra a qua1 n5o cabe 
recurso. ( I )  

A dissolupZo do Conselho encontra-se prevista no art. 70.", 
assim redigido : 

((Sob proposta fundamentada do governador pode o ministro das 
Col6nias decretar a dissoluqiio da partc cleita e da parte nfo oficial 
de nomeaqiio do Consclho de (;ov&rrio, t1cvc:ndo mandar proceder a 
novas elei~des no prazo miximo tlc sessc~ita dias e ordenar a substi- 
tui@o, no mesmo prazo, dos vogais n2o ofic.iais de nomeasHo)). 

No art. 71." prev6-se ainda a cxisthcia de vogais eventuais, sem 
voto, que podergo assistir i s  scss60s ((para prestar esclarecimentos 
s8bre assuntos da sua especial compet&~lcia~~. 

0 s  Conselhos reiinem-se em schssrlo ordiniria anual e em sessi5es 
extraordinirias, como diz o art. 72." 

As sess6es ordintirias, segundo o 5 I." do mesmo artigo, realizar- 
-se-go, em regra, durante o periodo dc 2 a 30 de Janeiro e as extraor- 
dinhrias quando o julgar necessario por motivos imperiosos. (2) 

0 presidente do ~ohse lho  i: o ((governadorn ou quem ccsuas ve- 
zes fizern, segundo o art. 50." 

Em relaqiio ao vicc-presidcnte disp6e o art. 55.' : 
((0 Conselho de GovCrno t c ~ i  ulri vice-presiclcnte, escolhido pel0 

governador de entre os mcmhros do Coriselho e confirmado pel0 mi- 
nistro das Col6nias. 

I 

(1) Aos vogais oficiais que pratiquem 6stes actos serge aplicadas as 
penalidades disciplinares em vigor, que caibam a falta cometida. 

(2) As disposi~6es relativas a convocaqiio e funcionamento das sess6es 
encontram-se nos arts. 73.0 a 7 9 . O  



3 I." Nas colGni,ls divididas em provincias o governador da pro- 
vincia quc na sua Area abranger a capital da colbnia, ou que mais 
pr6ximo cstivcr dcsta, C o vice-presidente do Conselho de GovCrno. 

5 2. Nas suas faltas, ausencias ou impcdimentos seri o vice-pre- 
sidentc do Conselho substituido pel0 vogal oficial do Conselho mais 
antigo no serviqo da colbnian. 

Qua1 sera a cvo1uc;iio normal tlesta instituf~go do Conselho de 
Gov&rno ? A reforma coristitucional (. as bases orgLnicas de 1920 des- 
dobravam-no, como j;i vimos, em Conselho Legislativo e Conselho 
Executivo. 0 Consclho Legislativo era um pcqueno Parlamento local 
e as fun~iies do Consollro de Estado ficavam ao Executivo. 

0 s  Yarlamcntos do sCculo passado tiveram a sua origem em 
Conselhos Psvados ou Cfirias RCgias. NHo serA, pois, inCdito que os 
Conselhos de GovCrno n;ts nossas col6nias venham a produzir assem- 
bleas legislativas. A evolu@o hA-de, porch, ser lenta e oportuna, 
porque tBda a precipitaqiio, como em 1920, d virA perturbar a mar- 
cha normal das institui'q6es. 

50 - Secszo permanente do Conselho de Cov&rno 

0 (:c~lrsc.ll~o de Gov&mo reiine-sc ordinLriamente, apenas uma vez 
por ano : 115-tlc entiio o (;o~.c.rn:ltlor ficar privado da assistsncia do 
Consclho nos iritel-1,alos das scssGes ? ou convocar sess6es extraordi- 
n;irias tBclas as vczcs que sc propuzerem dificuldades ou passos 
ves da actividadc governativa ? gra- 

A lei atcndendo 5 necessidade de uma colaboraqZo permanante 
do governador e do Consclho, estabelece a existencia de uma seqgo 
de reduzido n6mero tlc. vogais, como 6rgZo normal da administraqiio. 

11 sccyio pcrnzancvlle do Conselho de Gove^mo vem regulada nos 
arts. 80." a 84." da Carta Orggnica. (I)  

'I'c,tamos, agora, qua1 G o car6cter da secpio permanente. 
O espirito da Carta Org5nica C o de reservar para o Conselho de 

Govi.rno o parecer sabre o exercicio das atribuiqdes lcgislativas do 
governador, deixando B sec~Ho permanente o parecer d b r e  o exerci- 
cio das funqbes esecutivas. 

Assim, embora o papel que desempenham os dois 6rgHos tivgsse 
sido reduzido em importgncia - sb. consultivo embora o parecer e m  

I 

(1) 0 art. 37.0 indica as atribulqdes que o governador deve exercer 
com voto consultivo da secc3.0 permanente do Conselho de Governo, e o 
art. 38.0 diz que ((0 governador podera consultar o Conselho de Govhrno 
ou a seccBo permanente sobre tBdas as materias ligadas com o govern0 ou 
a administrag50 da colonia, sempre que o julgar convenienten. 
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matCria legislativa tenha, salvo dispcnsa do Ministro das Col6nias, 
caricter vinculante - mamt6m-se substancialmcnte a distinqiio da le- 
gislaqzo de 1920 em ~ondelho Legislativo e Oonselho Executive. 

Mas o Conselho Exdcutivo tinha o car;icter de urn esb6qo de 
Conselho de Ministros (sobretudo pcla prcparaqgo que lhe incmbia 
das propostas a aprcsser~tar no legislative). Nada disso se nota na 
Secqlo Permanente, cr lja organizaqiio actual tcm semelhanqa corn as 
comiss6es parlamentarcs quc, no intc:rvalo das rciinides das assem- 
bleas legislativas, existem, svgundo algumas Constitu'iqdes. 

5 1 - Servi~os Centrais 

A-fim de centralizar iriformagdes, estudar os problemas e assegu- 
rar o expedi'nlc dos rlrg6cios administrativos cxistcln, junto do go- 
vcrnaclor, sc~rviqos centrais que podem ser : 

- Direcgdes de servigos 
- Repartigks centrais de serviqos 
- Repartiqks tCcnicas de servigos 
- Organismos superiores militares. 

Chamam-se direcg6es de servigos os grandcs departamcntos da 
administraqiio geral, em regra, c.xistcntvs nas col6nias cle govi.rno ge- 
ral, dirigidas por directones de scrui(os tEa coddnia, quc despacham 
direetamente com o governador. Slo divididas em repart i~6es e estas 
em secg6es. 

A Carta Orggnica define dstrs scrvi~os c estabclece a sua com- 
petencia e funcionamento 110s a~-t.;. oG.",  97.", 98.", 99." e 100." 

Chamam-se Repar t i~ f i c .~  7'c'c.i~ica:i t ic .qc:rvi~os os organismos cen- 
trais por onde correm os a s s u ~ ~ t u s  tic ri;rturcza tCcnica de determinado 
ram0 de admiriistraq2o. S5o dirigidas por chefes de servigo. 

Chamam-se Kefiartigiie.7 Centrais de S e r v i ~ o s  os 6rglos burocr6- 
ticos da administraq50 gclral das col6nias dc. govfrno de colbnia, e 
que nas col6nias clcx gov2rno geral n io  dtl)elltlc.nl duma direcqiio de 
serviqos. Siio chefiadas por chefes de sev7ric.o~. 

Segundo o art. 105." os neg6cios mi1itart.s de cada col6nia d o  
tratados, sob ;L imctliata supcrintendknci;~ tle governadores : 

((No que rcs1x.i (a xos nssuntos qllc it11 (~rt~.;s;i~~i 2s f6rgas militares 
de terra : 

a )  Pelos cornandos ~zilitares das col6nias, ou, na sua falta, pelos 
quarteis generais das f6rqas do exCrcito em Angola, Moqambique, Es- 
tad0 da India e Macau ; 

b) Pelas repartiqdes militares nas outras colonias. 
No que respeita aos assuntos de marinha : 
a) Pelos departanzentos maritinzas em Angola e Moqambique ; 
b )  Pelas capitanias dos portos nas restantes col6nias)). 
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Estes 6rg5os tratarn dc todos os assur~toj dc RIarinha, militar ou 
nbo, conforme dispde o 3 unico do artigo citado. 

0 ntimero e a designa~iio das direcqdes e repartiqdes centrais e 
tCcnicas, de servi~os s5o invaridveis nas diversas col6nias. Em t8das 
h5, porCm, uma Rcfiartiqio de Cnhinete do governatlol., +cgurido o 
art. 1 o 1 . O  cla Cartn Org5nica9 uma Direc~Go de Service.\ u u  Kebarti- 
$Lo Central de Se ru ips  tla Administragio Civil, conforme precei- 
tuam os arts. 278." a 282." da Reforma Administl-ativa, e urna Di- 
r e c ~ i o  de servigos ou Repartigio Central dos Servi~.os da Fazenda, 
como dispde a Carta Orghnica nos arts. 174." e scg~~intes. Tambkm 
em t8das C natural que haja, pel0 menos, urna RepartigZo Te'cnica 
dos Servigos das Obras Pziblicas, junto da qua1 deve funcionar urn 
Conselho Te'cnico de Obras Pziblicas, nos termos do n." 15." e do 3 I." 
do art. 37." da Carta Org$nica ( I ) .  A Rcpartigio Central de Instru- 
~ i o  encontra-se prevista no art. 297." (la Rcforma Administrativa. 

A acqh  dos govel~~os coloniais eserce-sr nZo s6 atravCs dos ser- 
viqos centrais, mas tambCm por intcrn16dio clas autoridades e fun- 
ciondrios subordin;rdos, como diz o art. 18." da Carta Orggnica. 

Ora urna clas formas por que as autoridadcs que directamente 
reprcsentam o governador nas cliversas circunscri~bes administrati- 
vas, colaboram no govCrno da col6nia C pelas reiini6c.s pcri6dicas : 
Conselhos de goz~ernadores e Confertncias de intendentes e adminis- 
tradores, reguladas, respectivamentc, 110s arts. 372." a 376.O e 377.' a 
378." da Reforma Administrativa. 

B)  COVERNOS SUBALTERNOS 

53 - Governadores de provincia 

. Nas col6nias divididas em provincias - em Angola e Mogarnbi- 
que, portanto - o governador geral C representado, em cada pro- 
vincia, por um govcxrnador subalterno, corn a designa~iio de gover- 

(1) Para fazermos uma idea do que @ a organizac80' dos servicos cen- 
trais numa colonia e enquanto se ngo faz a nova arrumacRo que a Carta 
Organica imp8e. basta enumerarmos 0s servicos que nos termos da Carta 
Organica privativa de Moqambique, aprovada em 1929, existiam : Direc- 
c ~ d e s  de servi~os da Administracgo Civil, da Fazenda, das Obras Publicas, 
do6 Neg6cios Indigenas, de Saude e Higiene, das Alfandegas, da I n s t r u m  
P~iblica e dos Portos e Caminhos de Ferro ; Reparticdes Tecnicas da  In- 
dustria e Minas, dos Correios e Telegrafos, da Agrimrnsura, da Agricultura, 
de Veterinhria e de Estatistica. 



nador de provincia, cujas atribuiqfies collstam dos arts. 24." e se- 
guintes da Reforma Administrativa e se classificam, conforme o dis- 
posto no art. 24.", em atribuiqdes : 

a )  De autoridade ; 
b )  Dc administra~5o e fiscalizagZo ; 
c )  De defesa econ6mica ; 
d )  Dc protecqilo aos indigenas ; 
e )  De colaboraqbo na administraqfo geral da col6nia. 
A estas atribui~bes devem acrescentar-se as do art. 42.", que diz 

pertencerem aos governadores das provincias, nas col6nias nbo divi- 
didas em distritos, as funqdcs dos intendentes. 

0 s  govcrnadores de provincia siio ainda, segundo o art. 29.", 
obrigados a claborar ur~? rclattirio ;iliual, nos moldes do art. 3 0 . O .  

TCm na orclcm de Frecedtncia l o ~ a r  I I ; L  primeira c::~tcgoria de 
dignidades ( I ) ,  honras rhilitares dt. ufici;ris generais na sua provin- 
cia ( 2 ) ,  guarda militar permane~itc i porta da sua residhcia ( 3 ) ,  na 
qua1 C hasteada clihrinrncntc~, do nascer ao p6r do sol, a bandeira na- 
cional (4)  e usam fl%mulas e distintivos pr6prios (5). No caso de 
serem militares, sc tivcrem pel0 menos a graduaqbo de capitfo, 6-lhes 
permitido o uso do respehtivo uniforme, devendo neste caso usar duas 
cstri-las na farda (6). ~ 

Finalmente, stguntloi o art. 306.0, ti-m ajudante de campo ou se- 

54 - l ntendentes de distrito 

0 s  intc~~itl(,t~lt,x dt, tlistl-ito representam o governador da col6nia 
ou da provincia, n;is col61iias ondc n divisgo cm distritos tivctr sido 
adoptada e tLsercem, por dclcgac;ao tleles, as atribuiqbcs que lhes pcr- 
tencem, conlornie vcm csta1)clccitlo rlo art. 37." da Reforma Adminis- 
trativa. As su ;~s  ;1tribui'q6es classificam-sc, srgundo o art. 38.", cm 
trCs ordcns : 

a )  D(. :tutoritl;~tlc, ; 
b )  Dc fisc-;~liz;~(;lio c i~~lorlnnqZo ; 
C )  De pl-otccc;iio ;IOS irldigenns. 
No Estado dn fnili;~, i111t~ sc (lividc en1 trCts distritos - (Xa, Da- 

m5o e Diu - os inti:nili~lites corlsixr\r;rm o titulo dc governadores de 
distrito, por fbrqa do ast. 2.5." t l ; ~  lei dc i~itroduq%o da Rcforma. 

(1) Reforma Admi~tistrativa Ultraiitari7za, art. 176.u 
(2) Idem, art. 178.0, 5 1.0. 
(3) Idem, art. 178.0, B 3.O. 
(4)  Idem, art. 180.0, B 1.". 
( 5 )  Idem. art. 179.". 
( 6 )  Idem, art. 160.'~, 9 6." b) e B 7.O. 
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0 s  intendentes de distrito formam urna categoria de funcionirips 
coloniais que pode ocupar vArios cargos como adiante veremos. 

55 - Servieos provinciais, distr i tais e secretarias 

Em cada provincia o governador C aosiliado por serviqos pro- 
vinciais divididos por Direc~6es  e Keparti@es provinciais e que des- 
centralizam o expediente dos serviqos centrais da col6nia ( I ) .  

Nos distritos h i  apenas Secretarias distritaiu, como estabelece o 
art. 308." da Keforma Administrativa. 

C ) ADM I N I STRACAO LOCAL 

56 - Administradores de c i rcunscr i~50 

Vimos j A  que na diviszo de territ6rio a circunscri$io corres- 
pande a urna Area predominantementc habitada por povos ainda nBo 
integralmentc adaptados h civilizaqr?~ ou cultura portuguesa. 

Em regra essa Lrca 6 extensa, abrangendo territhrios correspon- 
dentes a uma provincia inteira do continrnte Habitam-na raros eu- 
ropeus e Csses quasi sempre dispersos nas suas afastadas exploraqijes 
agricolas ou industriais. NPo h i  aglomeragGcs urbanas de brancos ; 
apenas urna popula~Po indigena, com suas aldeias, suas culturas e 
seus chefes naturais. 

Estabelecer em tais circunst2ncias urna administra~fo complexa, 
, com muitos servi~os e funcionirios, juizes exactorcs, administradores, 

engenheiros - seria in6til e at6 prejudicial. 
0 conccito simplista do negro na Africa 6 o de um s6 chefe. NBo 

concebe a autoridade dividida, o poder fraccionado por muitos. 
Quem dL a ordern C que deve atender as reclama@5es e queixas, pun$ 
os crimes e rebeldias, prover de remCdio as necessidades comuns. A 
divisBo dos poderes, a especializaqLo das funqdes Go  principios de- 
masiado subtis para urna civilizaqgo primitiva. 

DCste mod0 as conveniCncias da administra~rTio tornam necess4- 
rio p8r B frente de cada urna dessas circunscrigdes um s6 funcion&rio, 
que concentre t6da a autoridade, exercendo cumulativamente atri- 
buiqaes administrativas, judiciais, fiscais e policiais, que seja chefe 
dos indigenas, defensor dos europeus, propulsor do fomento, agr6no- 
mo, condutor das obras pfiblicas, gebgrafo e ge6logo.. . 

Foi o que os ingleses fizeram com o seu admirjvel senso prAtico. 
0 s  agentes do governador nas circunscri~ijes das coldnias inglesas - 

(1) Reforina Adi?~inistratiaa, arts. 26.0, 11.~ 9.[' ; 30.0, 277.0, 299.0, etc. 
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com o nome genCrico dt District Officers ou Collectors e designa~bes 
particulares, que variam dc colbnia para colbnia tais como Commis- 
sioner nas ilhas das fndias Ocidentais, Government Agent e Assistant 
Governement Agent, em Ceilfo, etc. - formam o corpo principal da 
Administra~fo colonial britgnica. ((E a classe que tem feito e man- 
tido o impcrio Brithicon, escrc3ve Lord Lugard, um dos mais emi- 
nentes goverriadores ingleses ( I ) .  

Tanto Ennes como Mousinho, eram partidkrios da adaptaqBo dos 
collectors i s  colbnias portuguesas. Foi Ennes que criou as primeiras 
circunscriqbcs cm Moqambique, no ano de 1895, por portaria de 7 de 
Dezembro, rias terras da Cor6a de Louren~o Marques. 

Posteriormente, i medida que a ocupaqBo administrativa vai 
substituindo a ocupaqzo militar, as circunscriq6es indigenas ou cir- 
cunscris6cs civis surgem a partir de 1907 em Xloqambique, por de- 
creto de 23 de Maio, em 1911 em Angola, por tlecreto de 27 de 
Maio, mais adaptadas i s  circu1iscriq6es que o regime municipal im- 
portado da Metrbpole. 

A respeito delas escreve o antigo Alto-Comissbrio de Angola, 
sr. Norton de Matos : ((A circunscrisBo tem de ser, em Angola, a uni- 
dade administrativa por excelCncia.. . tem de ser tanto quanto possi- 
vel e ainda por muito trmpo, em tam vasta brea como a de Angola, 
um organismo indepe~ldk.ntc., na maior parte das suas funqdes e ainda 
que rigorosamcnte fiscalizado. indispensjvel que uma circunscri- 
$20 seja dutada dc todos os meios de vida e progresso)) 2) 

Nfo vai longc dCste pensamento a Keforma Administrativa U1- 
tramarina, ao considerar como elemento fundamental da divisBo do 
tcrritbrio a circunscri@o e o concelho. A frente de cada circunscriqHo 
esti, pois, urn administrador, conforme o que preceitua o art. 45.". 
definido no art. 46.0, assim redigido : 

((0s administradores de circunscriq20 representam junto das po- 
pulaqbes indigenas a soberania da NaqBo, a autoridade da Republics, 
a ordem, a dignidade e a justiqa da civiliza@o portugucsa. Devem por 
isso, em tadas as  circunstrincias da sua vida publica ou privada, pro- 
ceder dentro das normas de uma rigida moral e cumprir os seus de- 
veres funcionais com equidade, z&lo, diligencia, ponderaqfo e urba- 
nidade. No exercicio das suas funqbes terBo sempre presente no es- 
pirito a idea de que szo fundamentalmente homens de ac@o e nPo 
burocratas)). 

E o art. 47." mostra bem o car6cter complcxo e vasto das suas 
atribui'q6es, ao classific5-las cm ntribuiq6t:s : 

(1) Lord Lugard, The  Dual Ma?zdate i n  British Tropical Africa, 4th 
ed. 1929 pag. 132. 

( 2 )  Provincia de Angola, pag. 221. 



a) De autoridade civil ; 
b) De autoridade judicibria ; 
c) De administraqio ; 
d) De politica indigena ; 
e )  De fiscalizaq50 ; 
f )  De defesa econ6mica ; 
g) De informaqZo. 
A leitura dos arts. 48." e seguintes, onde se enuncia a sua ex- 

tensa cornpetencia, dA idea do que &le representa na nossa adminis- 
traq80 colonial. 

E autoridade de policia e como tal edita regulamentos s6bre nu- 
merosas matCrias, protege vidas e bens, assegura socorros nos inc&n- 
dios e naufrbgios, superintende e db aboletamento i f6rsa militar em 
trznsito, concede licenqas para o exercicio de comCrcio ou indhtria, 
vela pela higiene e salubridade ptiblicas, combate o alcoolismo, re- 
gula a construqPo e disposiq80 das povoaqdes, 6 o oficial do registo 
civil e o fiscal da lei ... Mas a par disto C juiz : juiz de instru~lo de 
certos crimes, juiz de primeira insthcia nas questdes gentilicas e sem- 
pre com cornpetencia para a prhtica de actos preventivos, preparat6- 
rios e execut6rios entre outros. 

Nio basta esta lista para o definir : ainda resta dizer que orga- 
niza o orqamento da circunscriqio e executa-o depois, superinten- 
dendo na cobranqa do impost0 indigena, dirigindo todos os servisos 
publicos encaminhando a execuqio de tBdas as obras p6blicas e ins- 
peccionando o estado dos edificios phblicos e zelando pela conserva- 
$20 dos materiais de construqlo da regiio. 

E tamb6m o chefe e protector dos indigenas, junto dos quais re- 
presents a soberania prtuguesa, com doqura mas, quando preciso, 
com energia ; deve nio perder nunca de vista o procedimento das au- 
toridades gentilicas, instrui-las s6bre o que devam fazer ; deve ser o 
defensor dos fracos e indefesos contra as extorsijes, as violencias, os 
vexames que lhcs quciram infligir os potentados brancos ou negros ; 
deve zelar pela sa6de dos indigenas ; educa-los, preveni-los, morali- 
zLlos, melhorar os seus usos e costumes bArbaros, prcmiar os seus 
esforgos meritorios no sentido do trabalho c da honra, incutir-lhes, 
enfim, os mais humanos principios da civilizasio. Nio pode o admi- 
nistrador deixar de fiscalizar, vigiar e inspcccionar o cumprimento 
das ordens que deu, o uso das licenqas que passou, a observancia, 
dos regulamentos que elaborou, o respeito das leis gerais cuia exe- 
cuqHo C seu dever asscgurar. E nesta misslo magnifica de civilizgr 
compete-lhe, mais ainda, desenvolver a produqio e riqueza da regiio, 
impedir a destruiqio das florestas, mandar plantar mais Lrvores, 
abrir estradas, caminhos e valas de irrigaqso, manter granjas agrico- 
las de ensino e propaganda, organizar feiras e criar mercados. 

Finalmente C o colaborador leal e permanente do governador da 
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provincia e do governado? geral : auxilia-os com os seus estudos, 
informasdes e observaqdeq, levanta cartas, elabora estatisticas, colhe 
noticias, reconhece terrenos, respondc a questionirios, descreve a flo- 
ra, a fauna, o clima, as riquezas naturais sintetizando as suas expe- 
riCncias num relat6rio anual. 

Notiivel papel C o d2stes funciol15rios ! Isolados quantas vezes 
no meio de um pais bkrbaro, reduzidos i convivCncia das pessoas de 
familia e de urn ou outro funcionirio quc o caffard colonial torna 
irrascivel e incomuniciivel, tlistantes do missionririo que tem 14 longe 
a sua escola, distante dos outros brancos pcla circunscriy8o dissemina- 
dos a 1Cguas uns dos outros nas suas vastas culturas, distantes ainda, 
dias inteiros, dos centros mais civiliz;~clos, s;lo os administradores de 
circunscri~io quem assegura nos atlustos sertfies africanos a efecti- 
vidade da soberania portuguesa c a c,sp;~ns%o da nossa civiliza~io. 

De madrugada ao p6r do sol as tnrefas sucedem-se ; mil vezes a 
sua energia e tenacidade s lo postas h prova, mil vezes a sua decisio 
tem que ser tam pronta como segura a pondcraqio. 

A lei diz-lhes que sPo ((hornens dc acqzo e n io  burocratas)), e, 
na verdade, s6 por uma acc;Io cotidiana, insistente, exaustiva, cora- 
josa, iluminada atC, Cles podem, no ambiente passivamente hdstil 
e vencendo as tropicais solicita~des de abandono, rcalizar a obra ma- 
jestosa que a Piitria dkles espera. 

V$-se, pois, qu5o important(, 6 para nhs a boa sclecqio, o cuida- 
doso recrutamento dos administr;~dol-(3s dc circunscriqlo. Tal como os 
co22ectors brithicos, hlo-de ser isles os criadores e mantenedores do 
impbrio ! 

Por isso o general Norton de Matos afirma ter procurado consti- 
tuir com Cles - (cum corpo dc funcionkrios que se impuzesse pelas 
suas qualidades de caricter e de trabalho, que fasse no interior de 
Angola um elemento de ordem, de civilizasPo, de vivo exemplo de 
um proceder irrepreensivel)) . 

57 - Administradores de Concelho 

Estudaremos mais adiante as i~~stitui'qties municipais das co16- 
nias. 0 s  concclhos s io em principio atlministrados pelos seus 6rgZos 
electivos. 

Mas o regime municil)al i: um regime de brancos ou assimilados : 
se a Area do concclho comprcender povos selvagens C necess4rio sub- 
mete-10s a diversa administra~io. 

Assim o administrador de concelho nas col6nias nHo 6 s6 o repre- 
scntante da autoridade central, a par dos corpos electivos municipais, 
C tambCm, relativamente B parte n%o urbana do concelho, um admi- 
nistrador de circunscriq50, porquc, na verdade, o concelho prbpria- 
mrnte dito C sh a parte urbana, cnglobada numa circunscri~80. Assim 
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o diziam os anteriores preceitos legais e resulta agora do disposto nos 
arts. 58." e seguintes da Reforma Administrativa. 

58 - Secretarios de c i r c u n s c r i ~ i o  

Como auxiliares dos administradores de circunscriq20 existem os 
secretbrios, que asseguram os respectivos servi~os de expediente e 
cujas atribui~des o art. 63.O da Reforma Administrativa enurnera 
assim : 

. ((Ern cada circunscriq50 haveri um secretArio de circunscri$2io, 
com as seguintes atribuiqiics : 

I." Fazer a escrituracZo r os trabalhos de expediente exigidos 
pela lei ou pclas neccssidadrs do s r rv ip  nas circ~nscri~des, respon- 
' dendo perante as autoridades superiores pela sua boa ordem e regu- 

laridade ; 
2." Manter metbdicamente arrumado c em boas condiq6es de 

consrrv;lqZo e scguranqa o arquivo da circunscri@o, na casa para &sse 
fim dvstinnda ; 

:<." Ext~rccr as funqGrs dr notArio, na 5rca da circunscriq50, no 
quc. rcspeita a procurac6es, reconhecimentos, testamentos e protestc,s 
de Ictras, c com as responsabilidades legais increntcs ; 

4." Fazcr, na Area do p6sto da sede ou, nrIo existindo Cste, na 
quc fi,r tlrtcrminada pel0 administrador, o arrolamento das palhotas 
ou o rcccnsc.;~mento dos contribuintes e cohranqa do impost0 indigena, 
em tuclo ol)sc,rvando rigorosamente a lei ; 

5." Desrmpenhar as funqdcs de chcfc tlc p6sto da sede da circuns- 
cri~Zo ; 

6." l<\c-c.~it:~r os scrviqos quc lhe forem cometidos pelos regula- 
mentos c*rn \+go1 c. pelas ordcns supcriores)). 

59 - Chefes de postos administrativos, aspirantes 
administrativos e auxiliares 

As circunscriq6c*s sub-tlivitlcm-st. em postos, e em cada posto 
administrativo, conformr o art. 67." da Reforma Administrativa, hd 
um chefe de posto, clucb, srgundo o art. 68.", exerce fun~des de autori- 
dade policial na respecti1.a ;irca, de agente administrador de circuns- 
criG50. ( I )  

Nos diversos servi~os centrais e provinciais cxistem amanuenses, 
cuja funq5o 6 a de ccdar pronta e fie1 execuqiio aos trabalhos de ex- 

(1) Esta materia encontra-se estabelecida na Reforma Administrativa, 
nos arts. 67.0 a 72.0. 
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pediente ou de administraqzo de que forem encarregadow, e que t4m 
a designaqiio de aspirantes administrativos, como estabelece o art. 
73." (1). 

Finalmente, nos termos do art. 76.0, a administraqlo civil B 
coadjuvada por auxiliares indigenas que s8o : ( 2 )  

r I." 0 s  cipaios ; 
2 . O  0 s  intkrpretes ; 
3." As autoridades gentilicas. 
0 s  cipaios 550 agcntcs nvgros de policia militarizada. 
0 s  intkrpretes coadjuvanl os administradores nas relaq6es corn 0s 

indigenas. 
As autoridades gentillcas siio os chcfes indigenas, cuja autoridade 

o gov6rno portugub conserva e p6e ao serviqo da nossa soberania, 
por razdes e nos termos que veremos quando estudarmos o estatuto 
dos indigenas. 

Essas autoridades, segundo os arts. 91." a II~.", podem ser : 
a )  Regedores indigenas 
b )  Chefes de grupos de povoa@es indigenas 
c) Chefes de povoaqiio indigena. 

60 - Hierarquia e quadros 

0 s  govCrnos de colbnia, os govCrnos subalternos, e os demais 
cargos dt. autol~dade, assim como as diversas funqtks dos servi~os 
administrativos das colbnias, siio desempenhados por funcionArios en- 
trc si cstreitamente hierarquizaclos e pertencentes a duas espCcies de 
quadros : o quadro comum a todo o imp6rio e os quadros privativos 
das col6nias. 

A hierarquia administrativa nas col6nias portuguesas compreen- 
de nove gvaus ou categovias, a saber : 

I." Governador geral c governador de col6nia 
2." Inspector geral de administrag80 colonial 
3." Governador de provincia 
4." Inspector administrativo 
5." Intendente de distrito 
6." Administrador de circunscri~50 
7." Secretdrio de circunscriq80 
8." Chefe de posto 
9." Aspirante administrativo. 

(1) Vide Reforma Administrativa, arts. 73.0 a 75.0. 
(2) Idem, arts. 77.u a 90.0. 
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A estas catcgor~ac podem correspondcr diversas funq6es. Assiin : 
SPo da categoria de governadores de provincia os directores de 

serviqos das colbnias, divididas em Provincias, segundo o que deter- 
mina o art. 33.' da Reforma Administrativa. 

S5o cxercidos por inspectores administrativos, nos termos do art. 
36.", os logarcs : 

I." Dc chtfcs tlta 5rn.ic;o.i nas col6nias divididas em provincias ; 
2." Dc directorcs dc serv1c;o.i nas col6nias de govern0 geral nPo 

divididas em provincias ; 
3." De curatlores dos servi~ais e indigenas em Johanesbourg, 

Salisbury c S. Tom6 ; 
4." Dc intendente do govern0 na Reira. 
S5o exercidos por intendentes de distvito, conforme preceitua o 

art. 44." : 
I ."  0 s  logares de directores provirlciais da administraqzo civil ; 
2." 0 s  logares de chefes das repartiqbes centrais de serviqos ; 
3." 0 s  logares de directores dos servi~os nas coldnias que nPo 

forem de govCrno geral, quando Csses cargos existirem ; 
4.' De chefes de serviqos nas col6nias ngo divididas em pro- 

vincias. 
Vimos que os funcionirios coloniais constituem quadros comuns 

a todo o impbrio e tantos quadros privativos quantas as col6nias. 
Nos termos do art. 123.O da Ca.rta OrgLnica s5o quadros cofnuns do 
ImpCrio os que expressamente como tal forem declarados na lei. Se- 
gundo o 5 I." do mesmo artigo ctsPo declarados desde jB quadros co- 
muns do ImpCrio : 

a )  0 s  dos militarcs de terra c mar ; 
6 )  0 s  da magistratura judicial c do MinistCrio P6blico ; os dos 

notjrios, sr.crctririos cs ajuclantcs das Kelaq6es e escrivPis de direito, 
na forma de lei espccial ; 

c )  0 s  do professorado sccund6rio ; 
d )  0 s  da Fazenda e aduaneiros nas catcgorias superiores a pri- 

meiro oficial : 
e )  0 s  da administraqzo civil nas categorias superiores a inten- 

dente de distrito ; 
f )  0 s  dos correios e telCgrafos nas categorias superiores a pri- 

meiro oficial ; 
g) 0 s  dos medicos dos quadros de sa6de nas categorias superio- 

res a mCdicos de 2." classe e dos oficiais m6dicos e farmaduticos dos 
extintos quadros militares de safide nas col6nias, na forma da lei em 
vigor. ; 

h )  0 s  dos engenheiros, arquitectos e condutores de I." classe dos 
serviqos de obras p~iblicas, portos, caminhos de ferro, geologq e 
minas)). I 
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E, quer aqui, quer 14, pode o recrutamento realizar-se por diver- 
sas formas : 

- Por esc8lha 
- Por exiggncia de certas habilitaq6es 
- Por concurs?. 
0 recrutamento na prdpria coldnia entre colonos e at6 entre na- 

tivos, tem vantagens c inconvenientes. Vantagens porque j4 incide 
sBbre adaptados ao meio. Inconvenientes porque buscando agentes 
numa sociedade elementar e em camadas sociais pouco civilizadas, 
pouco cultas ou dificientemente assimiladas, pode embarasar-se o 
progress0 da col6nia entregando a sua miquina administrativa em 
m5os ineptas. Por outro lado, os naturais da colbnia, nHo t&m em re- 
gra, a mesma devoqgo patriotica, embora tenham a fidelidade sin- 
cera, que se deve encontrar no funcionirio enviado da metr6pole. 

E claro que h i  excepqdes : funcionArios distintissimos e dedica- 
dissimos, recrutados na colonia. E, evidentemente, desde que a col6- 
nia se vai desenvolvendo e vai alargando o seu nucleo de populasfo 
fixa, h i  que dar ingress0 na administraqiio a uma parte, B melhor, 
dos seus elementos. 

Por isso, se o recrutamento na propria col6nia nHo C de aceitar 
como soluqHo unica, tambkm nHo C de repelir completamente. 0 que 
deve 6 restringir-se o numero de vagas assim providas e reservar cer- 
tos postos de maior importhncia para os que forem da metropole ou 
nela tenham vivido ou estudado. 

0 recrutamento na metrdpole tem a vantagem de assegurar o 
envio constante de bons elementos, pela sua preparaqgo e espirito na- 
cional, a tomar contact0 e a fazer carreira nas col6nias. 0 s  inconve- 
nientes slo : o perigo do irro de vocapio, isto 6 ,  a ilusgo que o fun- 
cion4rio possa ter do que seja o meio geogrifico, econ6mico e social 
onde vai trabalhar. 

HA imensas id6as erradas que correm d b r e  as col6nias : pri- 
meiro julgou-se que eram sempre o presidio, e, logo depois, supuze- 
ram-se o El-dorado, onde a aventura assegurava aos incapazes o 
&xito f4cil. A concep~zo pessimista substitui-se uma outra em demasia 
optimista, e ambas romhticas. Dai a inadaptaqzo com os conseqiien- 
tes efeitos : falta de f6, mau rendimento e desejo de regresso. Depois a 
falta de educagZo cobnial. Em Portugal tBda a gente quere urn lugar, 
tBda a gente quere ser burocrata, pensando ter assim a vida des- 
cansada e rendimento garantido. Ora a carreira colonial nHo C para 
quem procure, apenas, resolver um problema de insufici&ncia pessoal: 
exige qualidades que o simples sedentarismo de secretaria dispensa, 
exige fC animosa, patriotism0 ardente, energia tenaz, desembarap 
fisico, g6sto da aventura e do risco, espirito desportivo. Como a lei 
diz dos administradores de circunscriqio : niio sHo burocratas, mas 
homens de acqiio. Construir e sustentar um impbrio n5o C a mesma 



cousa que rabiscar um process0 em qualquer Reparti~Zo. 0 &gar 
pliblico)) na metr6pole C a garantia do descanso pr6prio ; o cargo 
administrativo das col6nias 6 ,  pel0 contririo, a inquietaslo perma- 
nente para quem o prove e que, num meio em que niio h i  nada, ou 
hB muito pouco conforto e civilizaqiio, tern que dirigir povos indige- 
nas inteiros e proteger os brancos e improvizar os meios indispensi- 
veis para tornar possivel a vida de relaqiio. Enfim, a anti-selecyio. 
E outro vicio grande que at6 aqui existiu no recrutamento na metro- 
pole. 0 s  melhores elementos de cada geraqiio colocam-se e fixam-se 
aqui : e s6 os que niio conseguem fazer vida no pais, passam o mar. 
Bste defeito atenuou-se no exCrcito e na marinha, onde se pode dizer 
que n20 hA oficial completo sem o estagio ultramarino ; e comqa a 
atenuar-se 110s outros serviqos, mas ainda se verifica em grande escala. 
Em vez dc serern os melhores a consagrar-se B mais nobre e gloriosa 
tarefa national, siio, senlo piores, pel0 menos os menos bons. 

Apesar disto, deve entender-se que C na metr6pole que deve ser 
recrutada a maior parte do funcionalismo colonial superior. E os in- 
corivenientes verificados, que se corrijam, utilizando formas de pre- 
para520 e recrutamento apropriados nos termos que vamos estudar. 

0 recrutamento $07 escdlha C o que se verifica quando C livre a 
primeira norneaqgo - isto 6 ,  quando o Ministro, ou o Governador po- 
dem nomear qualquer pessoa, desde que reiina os requisitos gerais 
para o exercicio de cargos pliblicos. 

Tem vantagens, porque hri muita gente que, embora sem diplo- 
mas ou habilitaqijes cspeciais, possui qualidades apreciaveis para a 
carreira colonial e que na experiencia l i  adquirida viri a formar-se 
melhor do que em quantos cursos e concursos se possam imaginar. E 
tern) vantagens sobretudo, porque permite aos grandes governadores 
coloniais procurar 0s seus colaboradores onde quer que Cles se encon- 
trem, criar urn corpo escolhido da sua confian~a e por Cle inspirado 
que, em estreita colabora$io v i  realizando a obra em que se empenhe. 

Mas tem um primeiro e enorme defeito : presta-se, como nenhum 
outro, B pr5tica do puro favoritismo, A dmples distribuiqlo de lugarm 
por compadrio, enchendo a carreira de pessoas sem vocaqlo nem pre- 
paraq8o. E quanto a auxiliar a obra pessoal dos governadores devem 
distinguir-se, na administra~lo duma colbnia, duas espCcies de car- 
gos : aqueles onde s6 pode haver a preocupa$Po do cumprimento in- 
tegral da lei por meio do servigo b e m  feito, e os cargos superiores,' 
do governador onde pode haver influencia mas no exercicio dos quais 
deve existir sobretudo o espirito imperial que une na hist6ria e na 
terra o mundo portugu&s ! 

N8o 6, pois, em principio aconselhivel o recrutamento por esc& 
l h  para os primeiros cargos da carreira administrativa colonial. Faz-: 
-se ent2o o recrutamento e m  certas classes de diplomados. Pondo de'  
parte os cargos tCcnicos, falando s6 da carreira puramente adminis- 
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trativa, pode estabelecer-se que para ser funcionirio colonial se deve 
possuir um curso especial de habilitasgo. 

Tal sistema niio 6, porCm, inteiramente bom. 0 curso professado 
na metrdpole pode ser deficiente nas matCrias que versa ou defei- 
tuoso nos mCtodos que adopta. 

Pode-se ensinar nCle teorias que nPo tenham intertsse nem para 
a formas50 da mentalidade nem para a prdtica da administraqiio. 
Podem os programas ser atrazados, superficiais! incompletos. Enfim, 
pode o ensino ser livresco e pedante, de mod0 a criar maus eruditos 
ou presunsosos ridiculos, em vez dos homens de acpio que sPo neces- 
sarios e a lei quere. 

Em lnglaterra os funciondrios coloniais de mais intertsse, que 
correspondem aos nossos administradores de circunscrisPo -'os 
coldectors - c c . .  .t&m como habilitaq6es qualquer curso piiblico e mui- 
tas vezes a educaq50 universitdria que nPo lhes fornece nenhuma 
aprecidvel soma de conhecimentos positivos especialmente adequados 
k funs50 que exercem. Mas o que dessa formayZo resultou foi - a n  
English gentleman - um homem penetrado do espirito britlnico, corn 
a apaixonada preocupa~iio de proceder honestamente, de proteger os 
fracos, e de se dominar a si pr6prio. 

As escolas ensinam-lhes a iniciativa pessoal e o desembaraso, a 
obediCncia e o comando.. .)). ( I )  

Isto, sim, interessa a acsiio colonial muito mais que o ensino 
incolor de certas te'cnicas elementares. As escolas superiores coloniais 
nlo devem preparar funcionbrios, mas fazer alta cultura colonial. As 
virtudes qut ao funcionririo convkm, dessas carece o portuguSs em 
geral e hiio-dc cultivri-las tSdas as escolas e tddos os professores. 

0 funcionario deve procurar o ensino superior colonial, como 
complemento da sua cultura, e n5o tC-lo na base da sua experiencia 
a impedir com um sistema de idkas feitas e nem sempre boas, a clara 
e desanuviada observasiio das coisas e o arrbjo da concepgPo pessoal. 

AlCm disso, a escola especial de funciondrios chama inevitAve1- 
mente o monopitlio legal da funs20 para os seus diplomados. E dai o 
afastarem-se capacidades e valores que se revelam na idade madura, 
jb longe do tempo escolar, de funq6es onde poderiam prestar grandes 
servi~os. 

Resta-nos falar no recrutamento $or concurso. 
0 concurso pode ser documental e de provas p6blicas. Aqucl(t 

sempre preferivel a Cste : os titulos cientificos e literirios adquiridos 5 
custa de trabalho persistente G o  mais estimdveis e probos que os 
resultantes de um jbgo floral, dependente de tantas contingencias 
como as provas p6blicas. 

(1) Lord Lugard, ob. cit., pag. 131. 
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Feita a selec~Io de entre os concorrentes deve seguir-se um pe- 
riodo de esta'gio para confirma~iio das qualidades aduzidas e adapta- 
c5o ao meio. 

Eis talvez o sistema menos nzau, nlo s6 para o primeiro grau da 
hierarquia, mas para todos &les, exigindo sucessivamente, B medida 
que na escala se vai subindo, mais e melhores titulos a quem nHo ve- 
nha do grau inferior. E que convCm n8o fechar as carreiras, convCm 
permitir scmpre e em tBda a altura o refrescamento por meio de 
admiss20 de estranhos, nLo envolvidos na tea de preconceitos e vicios 
que inevitivelmente se forma em t6da a burocracia. 

0 sistema adoptado pel0 legislador da Kcforma Administrativa 
nHo foi muito longe das ideas prec~nizadas. 

A cntrada na carreira administrativa faz-se pela categoria de 
aspirante administrativo, segundo o art. 128." da Reforma Adminis- 
trativa, por meio de concurso de provas documentais, entre cidadPos 
portugueses que, ao diploma do 5."  ano dos liccus, rciinam outros re- 
quisitos entrc os quais a probidade moral, a sakie e robustez fisica 
que permitam servi~o violento e a carta de chauffeur. Adopta a lei 
uma ordem inteligente de prefersncias pondo primeiro os que na co- 
16nia ja tenham exercido idsnticas ou outras fun@es e em terceiro 
lugar ccos naturais da col6nia ou nela residentes)). 

0 cargo de chefes de posto ( I )  C depois provido, metade por 
diplomados com o curso superior colonial e afim dc ai fazcrem estb- 
gio de um ano, pel0 menos e metade por promoq80 de aspirantes que 
tenham mais de cinco anos de serviqo e sejam aprovados em con- 
curso nos dois graus superioms. A promoq8o continua a ser feita me- 
tade de entre os diplomados pvla Escola Superior Colonial, por anti- 
guidade, e metade de entre os oriundos da classe dos aspirantes, pre- 
cedendo concurso. 

Mas j6 os inspectores administvativos sPo nomeados por escalha 
de entre os administradores de circunscriqZo da primeira classe, assim 
como os governadores de firovincia o s8o tambem por escblha entre os 
inspectores administrativos, e os inspectores gcvais de entre os gover- 
nadores de col6nia ou de provincia. (2) 

Utilizam-se, portanto, os trds processos : 
- A escblha limitada :ts catcgorins imediatamcnte inferiores, 

para os mais altos cargos ; 
- A habilitaqiio com o curso superior colonial, cm metade das 

vagas de certas categorias ; 
- 0 concurso documental e o de provas pfiblicas nos outros 

casos. 

(1) Vide Reforma Administrativa, arts. 72.0, 130.0 e 131.11. 
(2)  Refornla Adnainistrativa, arts. 134.". 135.11 e 136.0. 



62 - Direitos e deveres dos funcion5rios coloniais 

Todo o funcionirio p6blico tem direitos e deveres que prov&m 
dessa qualidade. Assim, na organizaqio hierirquica dos nossos semi- 
50s pfiblicos metropolitanos e coloniais h i  muitos direitos e deveres 
comuns aos respcctivos funciontirios. Mas outros hti peculiares aos 
funcionirios coloniais. ( I )  

Se percorrermos o art. 159 .~  da Reforma Administrativa vemos 
que sZo obrigados a 
- Auxiliar por tbdas as formas o gov&rno da Repfiblica no pros- 

seguimento da sua politica colonial ; 
- Aumentar a sua cultura geral e em especial cuidar da sua ins- 

truqgo no que respeita 2s matCrias que interessam 2 administraggo 
p6blica colonial ; 
- Defender, em t6das as circunsthncias, a unidade do Impkrio 

Portuguks, o prestigio e a soberania da Naqio. Nos termos do art. 
160.", devem usar em todos os actos de serviqo um uniforme especial 
com distintivos que indiquem a sua categoria dentro da hierarquia 
administrativa - o que se justifica se pensarmos na miss20 de sobe- 
rania c arltoridade que os funcionirios coloniais desempcnham, que 
torna nccess;irio o pronto reconhecimento da sua situaqio e a manu- 
te11qZo constante do decBro exterior da sua apresentaqio. 

Dc entre os direitos peculiares mencionaremos : 
- As licencas graciosas peri6dicas a gozar na metr6pole, alCm 

das licenps disciplinarc,~ anuais, conforme dispBe o art. 168.". Estas 
licenqas a gozar na metr5pole tkrn urn duplo fim : retemperar o fun- 
cionBrio cl(~pauperado pclo clima tropical e p6-lo freqiientcmente em 
em contact0 com a PBtria, de mod0 a afervorar o seu sentimento na- 
cional ; 
- As licenqas pela Junta dc Saiide, ccquando a vida do funcio- 

nirio correr risco pela sua pcrnian6ncia na col6nia e cstivcrem esgo- 
tados os recursos locais para o seu tratamenton. 
- As passagens ;lo5 funciontirios e suas familias ou seja o pa- 

gamento do respcctivo transporte para a colbnia, e da colbnia, nos 
termos da lei geral, q u e  hoje 6 o decreto com f6rqa de lei n." 12.209, 
de 27 de Agosto dc 1926, parcialmentc substituido pelos decretos . 
n . O S  20.260, dc 31 dc Agosto de 1931, e 21.050, de 2 de Abril de 1932. 
- A pc,nsj;o dc sanguc concedida 2 familia nos termos das leis e 

regulamentos militares, quando o funcionirio morra em serviqo ou 
por causa violenta directaniente ligada ao serviqo ; 

' (1) Esta materia encontra-se tratada na Reforma Administrativa, 
nos arts. 1 5 8 . ~  e seguintes. 



- As medalhas de assiduidade e dc scrviqos distintos ou relevan- 
tes no ultramar, nos termos dos arts. 166." e seguintes. 

A Reforma Administrativa regula minuciosamente c em termos 
sem dfivida superiores aos da metr6polc, a disciplina dos funcionirios 
coloniais, nos arts. 212.' e seguintes. 

E) CORPOS ADM l N ISTRATIVOS 

63 - Regime municipal nas col6nias portuguesas 

J A  mais de uma vez tivemos ocasiiio cle nos referir 2 introduqiio 
do regime municipal portugu&s nas nossas possessdcs ultramarinas. 

Algumas h6 onde Cle se encontra arreigado e com prrstigio : o 
Leal Senado de Macau e o Senado de G6a Go institui'qdcs seculares 
venerhveis. 

Mas noutras col6nias o regime municipal - e por regime muni- 
cipal entendemos aqui a administraqgo dos interCsses particulares de 
nilcleos diferenciados da populaqgo da col6nia pelos pr6prios interes- 
sados - niio tinha condiqi5es de vida regular. 

S6 os brancos e seus assimilados podem administrar por si certos 
interesses comuns. 

A primeira condiqgo, portanto, para o bom funcionamento das 
, institui'qijes municipais nas coldnias 6 a existCncia de um n6cleo denso 
de popula~iio branca ou civilizada. 

Mas niio basta ainda : tem Csse nriclco de ser esthvel, isto 6 ,  com- 
posto de elementos com residsncia permanente e interCsses creados na 
col6nia. Em caso contrArio niio hA-municipes, hh aventureiros ou ex- 
ploradores que esgotam um momento de vida na preocupaqgo do re- 
t8rno e a colectividade n%o 0s interessa, a terra nHo C sua - tCm uma 
permanencia de acaso, estgo de passagem, visam, portanto, fins pura- 
mente egoistas. 

Esse n6cleo esthvel de populaqiio civilizada n8o deve ser com- 
posto de funciondrios poi3 que &stes, srijeitos 2 hierarquia e disciplina 
do gov&rno da colbnia, fbcilmentc, corlvcl-tc.1-iam o municipio em re- 
partiqiio do Estado. : 

Enfim, C mister que nCssr n6clro deriso e cstAv~1 de populaqfio 
civilizada e indeperidente do Estado, cxista qucml, pcla sua cultura, 
honestidade e ponderaqiio possa desempenhar os cargos rnnnicipais. 

0 facto de muitas vczes se nio reiinirem kstes requisites em po- 
voa~des ou Areas que os governadores instituirrlm em concelhos, deu 
origem a um grande nhmero de municipios que o eram s6 no nome, 
pois por falta de eleitores ou de elegiveis, a sua administraqzo estava 
de facto confiada a funcionhrios nomeados pelo Gov&rno da Col6nia. 

A tend&ncia legislativa comeqou erltiio a acentuar-se no sentido 
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de s6 sc atribuir o'foral municipal quando o justificassem as circuns- 
tlncias politicas, econdmicas e sociais da povoaqiio. 

Mas, como 6 necess6rio conceder um rudimento de autonomia a 
certas localidades que ainda nHo t&m condicbrs para constituir con- 
celhos perfeitos, mas convCm, contudo, educar para um dia o virem 
a ser, a lei consagra a existcncia de formas ainda imperfritas das ins- 
titul~des municipais. 

Assim C que, nos terrnos do art. 32.O do Acto Colonial ccas ins- 
titui~des administrativas rnunicipais cs locais sZo representadas nas 
col6nias por clmaras municipais, cornissiies municipais c juntas lo- 
.cais, conforme a importhncia, de~envolvim~nto c populaqLo europeia 
da respectiva circunscri$io)). 

A Reforma Administrativa, tratnndo d&ste assunto diz : 
((Art. 411.' HaverB clmaras municipais : ! 
I." Nos concelhos, qualquer que seja a sua classe, que forem ta- 

pita1 de col6nia de govern0 geral : 
2." Nos concelhos de I.;' clnssc, a que o illtimo recenseamcnto 

atribua mais de 2.000 habitantcs europeus ou equiparados. 
Art. 412." Haveri comissdcs municipais : 
I." Nos concelhos de 1." classe a que, por sua popula~Ho nHo 

pertenp ter clmara municipal ; 
2." Nos concelhos de 2." classe, corn mais de 1.500 habitantes eu- 

ropeus ou equiparados. 
Art. 413." HaverA juntas locais : 
I." Nos concelhos dc 2." classe nHo cornpreendidos no n." 2." do 

artigo anterior ; 
2." Nos concelhos de 3." classen. 
Vejamos as modalldades de regime municipal consagradas na lei. 

64 - Concel hos perfei tos 

Consideramos concelhos perfc i fo ,  ( ( o s  concelhos cuja capital seja 
capital de col6nia de gov&rno gcral (. os concelhos de I." classe com 
mais de 2.000 habitantes europeus ou equiparados)). Nestes concelhos 
existem cdmaras municipais constituidas ccpor um Presidente nomea- 
do pelo governador geral ou de col6nia e por quatro vogais eleitos, 
dois por sufr6gio direct0 dos cidadHos de concelho e dois pelas asso- 
cia~6es econhmicas c profissionais que no concelho funcionam ou, na 
falta dcstas, pclos \lint? maiores contribuintes),. E: o que estabelece o 
art. 489." e o seu § linico. 

A compet&ncia das Clmaras consta dos arts. 500." e seguintes. 
Uma parte das respectivas deliberaqdes estk sujeita a tutela que nas 
col6nias de govCrno de coldnia C exercida pelo governador de coldnia 
e nas col6nias de gov&rno geral C esercida normalmente pelos gover- 
nadorcs das provincias e pelas juntas Provincia e em certos casos 





IN 
I I 

I 

Outrora existiram outros QgHos de administraqHo municipal com 
mais ou menos vitalidade e, em regra, sem caracter representative. 
Eram diversos os seus nomes : edilidades e comiss6es de melhora- 
mentos (Moqambique) cornissc7es urbanas, etc. A nenhuma delas se 
refere o Reforma Administrativa. 

No caso de dissolu~Po de um corpo administrative o governador 
de coldnia nomeia os novos vogais que hiio-de servir at6 ao fim do 
triknio, nos termos do art. 432.". 

66 -Juntas provinciais 

Nas coldnias divididas em provincias existe, na sede de cada provin- 
cia, uma Junta provincial que vem d&ste rnodo suceder aos conselhos 
de distrito creados pclas Eastis OrgLnicas de 1914. 

N%o hA, portanto, qualquer afinidade entre a junta provincial 
de agora e as Juntas Gerais de Provincia instituidas pela Reforma de 
69 em Angola (. na fridia 011 os Conselhos de Provincia, pela mesma 
lei creados, como tribunais administrativos nas coldnias. 

Como se sdbc, as Provincias siio actualmente circunscriqdes admi- 
nistrativas em que se dividem as colonias de grande extensHo : as 
Juntas gerais e os Conselhos da lei de 69 eram respeitantes B prbpria 
colbnia, considerada Provincia Ultramarina. 

A Junta Provincial 6 ,  ao mesmo tempo, um 6rg%o administra- 
tivo e uma espCcie de conselho de govCrno do governador da Provin- 
cia. Compde-se de membros natos, nomeados e eleitos, como resulta 
do art. 470." e tem duas sessiies ordinkrias no ano e as extraordinirias 
que o governador entender, conforme consta do art. 47j.O As suas fun- 
gdes sPo consultivas e deliberativas na forma dos arts. 478.", 479." 
e 480." Tem ainda atribuiqdes tutelares, segundo o art. 482.". 

0 governador de provincia C o executor das deliberaqdes das 
juntas, como consta do art. 488.". 

67 - Servi~os dos corpos administrativos 

As Juntas provinciais nHo t&m serviqos privativos : o seu expe- 
diente corrc pela repartiqHo provincial de administraqiio civil e a sua 
tesournria est& a cargo do servigo do Tesouro p6blic0, segundo o 
disposto no art. 520.O. 

As ciimaras e comissi3es municipais e as juntas locais, essas pos- 
suem secretarias, com as reparti~des, secqdes e serviqos indispensaveis 
ao expediente e execuqiio de t8das as deliberaqdes e chefiadas por um 
Chefe de Secretaria, como estabelece o art. 521.". 

Podem os corpos administrativos organizar autbnomamente ser- 
viqos que visem satisfazer necessidades colectivas por meio de explo- 
raqbes econbmicas : a Reforma Administrativa no art. 544.O prev& 
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mesmo a fedcra~iio dos corpos administrativos para a organizacZo e 
funcionamento d&sses servi~os municipalizados, tendo esquecido o le- 
gislador que o afastamento a que se encontram as rudimentares autar- 
quias torna essa faculdade meramente plat6nica. 

68 - Corpora~6es administrat ivas 

TambCm a Reforma Administrativa nos arts. 560." e seguintes 
regula a situaqzo dos chamadas corpora~des administartivas. 

Sucedeu, porCm, que o legislador se inspirou visivelmente, neste 
ponto, como em muitas outras disposi~des referentes aos corpos admi- 
nistrativos, num projecto de Codigo Administrativo recentemente pro- 
posto para a metrbpole, mas que se caracteriza por uma pCssima tCc- 
nica j uridica. 

Assim a Reforma Administrativa Ultramarina, nesta parte, ficou 
eivada de vicios que noutros capitulos se nHo notam. 0 capitulo rela- 
tivo i s  corporac;des administrativas C dos mais infelizes do projecto 
da metr6pole e logo foi dos mais aproveitados na Reforma Adminis- 
trativa. 

Comeqa por manter a err6nea terminologia do C6digo Adminis- 
trativo de 1896, jk abandonada no art. 37.' do C6digo Civil e que 
confunde as duas expressdes tecnicamente bem distintas, de corpora- 
qiio e instituto ou fundayiio. 

Depois, considera corporaqdes administrativas os institutos peibli- 
cos, isto 6, os servi~os p6blicos personalizados, cujo regime C bem 
distinta do que se aplica i s  associaqdes e estabelecimentos de inicia- 
tiva particular, que visam fins de interesse colectivo. Quere dizer : o 
legislador n8o compreendeu a diferenqa que vai da pessoa colectiva 
de direito p6blico 2 pessoa colectiva de direito privado, do servico 
public0 h entidade particular que com Cle coopera. 

No n." 2. do art. 560." refere-se a Reforma aos ccestabelecimentos 
instituidos por particulares para algum fim de utilidade p6blica ou de 
utilidade publica e particular coniuntamente)) e aqui se refere pois Ps 
fundag6es nos termos em que o C6digo Civil o faz. 

Mas no n." 3.", relativamente i s  associaq6es, afasta-se do sistema 
do C6digo Civil para se relerir a associa~des de fins ideais, ou seja 
de utilidadc piiblica e particular conjuntammte, excluindo as asso- 
ciaqdes de mera utilidade p6blica em que ha fins desinteressados. 

0 n.O 4.0 6, todavia, tam compreensivo que evita quaiquer dlivi- 
das d b r e  a extens50 do conceit0 legal de corpora~des administrativas 
que sZ.0 tbdas as associag6es sem carkcter especulativo nem fim lu- 
crativo, quere dizer s6 as sociedades comerciais ficam excluidas. 

A Reforma Administrativa Ultramarina deturpou o sentido juri- 
d i c ~  das corporaqdes administrativas que no regime administrativo 
da metr6pole s6 eram aquelas entidades que visassem fins desinteres- 
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sados, satisfazendo, no mesmo espirito de serviso p6blico que a admi- 
nistraqzo determinadas necessidades colectivas. 

Ora o que a Reforma Administrativa nos oferece C um regime ju- 
r i d i c~  de t6das as pessoas morais, sejam elas de direito privado ou de 
direito piiblico, e exceptuado o Estado e as autarquias locais. 

F) CONTENCIOSO ADM l N ISTRATIVO 

69 - Tribunais administrativos 

0 s  actos administrativos das autoridades coloniais d o  suscepti- 
veis de impugnaqzo contenciosa perante os tribunais especiais do con- 
tencioso administrativo que s5o : ( I )  

a)  0 Supremo Tribunal Administrativo 
b) Conselho Superior das Col6nias 
c )  0 s  tribunais administrativos existentes em cada colbnia. 
A secqgo do contencioso do Conselho Superior das Colbnias com- 

pde-sc nos termos do art. 19." do decreto-lei n." 16.108 de 5 de No- 
vembro de 1928, de cinco vogais - tr&s magistrados do Conselho 
Superior JudiciPrio das Col6nias e mais dois vogais de nomeas50 do 
Ministro e escolhidos entre os individuos de reconhecido mCrito, que 
hajam servido nas colonias em cargos elevados da magistratura judi- 
cial. 0 s  tribunais administrativos existentes nas capitais das colbnias 
G o  constituidos nos termos dos arts. 653." c 654.' da Reforma Admi- 
nistrativa, que dizem : 

((Art. 653." Nas col6nias em que funcionar Tribunal da Rela~lo ,  
o tribunal administrativo ser5 constituido pelo presidente da Relaslo, 
que serviri de presidente, por dois juizes desembargadores, nomea- 
dos, para servirem durante dois anos, pel0 Ministro das Colbnias, por 
dois cidad5os portugueses idoneos, residentes na colrjnia, de preferen- 
cia formados em direito, nomeados pel0 governador, e pelos directo- 
res dos serviqos da Fazenda e da administraq50 civil da colbnia. 

Art. 654." Nas coldnias em que n5o funcionar Tribunal da Rela- 
$20 sera o tribunal administrativo constituido pel0 juiz de direito da 
comarca da capital da colbnia, que serviri de presidente, pelo funcio- 
nario que dirigir os serviqos da administraqzo civil da col6nia e pel0 
conservador do registo predial, se o houver. 

5 6nico. Existindo na comarca dois juizes, ambos far50 parte do 
tribunal servindo de presidente o mais antigo e entrando o outro no 
lugar do conservador do registo predial. N5o existindo conservador 

(1) A materia relativa ao contencioso adrninistrativo vem tratada na 
Reforma Administrativa, nos arts. 644.0 e seguintes. 
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do registo predial, far5 parte do tribunal, em seu lugar, uma pessoa 
idbnea, nomeada pelo governador, de preferencia diplomada em di- 
reito)). 

0 MinistCrio Piiblico C representado: no Conselho Superior das 
Col6nias pel0 representante do MinistCrio Priblico no Conselho Supe- 
rior Judiciririo das Colbnias, conforme o regimento aprovado pel0 de- 
crcto n." 17.759, artigo 10." ; e nos tribunais administrativos, segundo 
o disposto na Keforma Administrativa Ultramarina, no artigo 655.'. 
pelo Procurador da Rcpriblica, nas col6nias onde funcionar Tribunal 
da RelaqZo, e pel0 delegado da comarca do tribunal ou gov&rno, nas 
outras. 

70 - Cornpetencia dos tribunais administrativos 

. Competem aos tribunais administrativos de primeira insthncia 
funqdes de contencioso administrativo, de contencioso fiscal e adua- 
neiro, de julgamento de contas e de caracter consultivo, nos termos 
dos artigos 661." e seguintes da Reforma. 

Como tribunais de contencioso compete-lhes especialmente, o co- 
nhecimento da legalidade dos actos, decisdes ou deliberaqbes das au- 
toridades administrativas da colbnia, corn exceppio do governador ge- 
ral ou de coldnia, dos corpos e corporaqbes administrativas e das au- 
toridades dirigentes dos servisos autbnomos. 

0 Conselho Superior das Col6nias julga os recursos interpostos 
dos tribunais administrativos e dos actos, despachos e decisbes dos 
governadores gerais e de colbnia, conforme o artigo 752.". S6 o Su- 
premo Tribunal Administrative pode conhecer dos recursos interpos- 
tos tlos actos e decisdes do Ministro das Col6nias. 

A Reforma Administrativa contCm as regras fundamentais da 
cornpetencia e process0 no contencioso administrativo. Quanto ao 
Conselho Superior das Col6nias C necessririo, como dissemos jl ,  con- 
sultar o seu Regimento, aprovado pelo decreto n." 17.759. de 14 de 
Dezembro de 1929. 

Em matCria disciplinar, os recursos interpdem-se para o Ministro, 
que resolve precedendo parecer do Conselho Superior de Disciplina 
das Colbnias, conforme o preceituado na Reforma Administrativa, 
nos artigos 259." e seguintes. 
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C A P C T U L O  I V  

Administrac$io financeira 

7 1 - Principios gerais 

O Acto Colonial consagra o seu titulo IV Bs ((garantias econbmi- 
cas e financeiras)), lanqando ai as bases da administra~50 financeira 
do ImpCrio. 

A Carta Orgdnica desenvolve depois essas bases no seu Capi- 
tulo V, que C repartido em seis secqdes e compreende os artigos 
149." a 188.". 

Principia a Carta Orghnica por definir os principios gerais da 
administraygo financeira das colbnias, principios que podemos redu- 
zir aos seguintes : 

a )  Autonomia financeira das coldnias, sob a superintendhcia e 
fiscaliza~Zo do gov&rno da metr6pole. ( I)  

b) Assist2ncia financeira da metrdpole, prestada mediante as ne- 
cessarias garantias (2 ) .  0 s  direitos que resultam para a metrdpole da 
assistkncia que prestou d o  imprescritiveis conforme resulta do ar- 
tigo 151.". 

ConvCm desenvolver estes dois principios gerais. 

72 - Autonomia financeira das col6nias 

Em principio, as col6nias portuguesas gozam dc autonomia fi- 
nanceira, e quere isto dizer que, 

a )  A col6nia 6 pessoa moral, representa uma individualidade ju- 
ridica distinta do Estado Portugu&s, como expressamente disp6e o art. 
87.0 da Carta Orghnica, e, conseqiientemente, 

- pode adquirir, contratar e estar em juizo e tem a res- 
ponsabilidade dos seus actos e contratos, como se 
encontra estabelecido no artigo 152."; e 

- possui um patrim6nio ou dominio privad~,  segundo 
o artigo 154."; 

b )  A col6nia tem receitas privativas de que dispde para as suas 
despesas pr6prias, como verificamos pel0 artigo I53.", e para isso, 

c )  A colonia elabora um Orramento especial, por que se rege e 
tern Contabilidade distinta da do Estado. 

(1) Carta Organics, art. 149.0 
(2) Idem, art. 150.0 
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d )  A colbnia, enfim, contrai empre'stitnos e concede cre'ditos, por 
sua conta e responsabilidade, podendo garantir as suas dividas com a 
cauqlo dos seus bens e rendimentos. 

Assim, n50 ha confus5o entre as finanqas da col6nia e as da me- 
tr6pole: sZo duas ordens nitidamente separadas, entre as quais ape- 
nas existem relaqdes. ( I )  

As restriqdes que normalmente sofrc a autonomia financeira das 
nossas col6nias ser5o examinadas ao estudarmos os diversos aspectos 
da administra~Zo das finanqas coloniais. 

73 - AssistGncia financeira da Metr6pole 

Ao tocar na assistencia financeira da Metrdpole Ls coldnias abor- 
da-se, porventnra, o mais delicado problema da administraqZo colo- 
nial portuguesa no momento actual. At6 que ponto deve a Metr6pole 
assistir financeiramente Bs col6nias ? Devera o emprCstimo ser um 
process0 normal de receita nas colbnias ? Ou, pelo contrkrio, impde-se 
tambCm nos paises novos que as despesas ordinkrias sejam cobertas 
com receitas ordinarias e que s6 se recorra ao emprCstimo quando 
haja obras reprodutivas a realizar e os respectivos encargos possam 
ser satisfeitos sem dificuldade ? 

Duas correntes opostas se encontram na discussZo d&ste problema. 
Uma entende que a metrbpole tem o dever de gastar, e gastar 

largamente, com as col6nias. NZo se devcm pensar os problemas eco- 
n6micos e financeiros dos paises coloniais - onde tudo estj  por fazer 
e onde a produqgo, a circulaqgo, o consumo dependem estreitamente 
do estimulo do colonizador - com o mesmo critCrio com que se go- 
vernam e administram paises feitos, de economia estabilizada e fi- 
nanqas regulares. Nas coldnias tem que se semear, e com largueza, 
para um dia se poder colher. 

Para melhor reproduzirmos a argumentaqiio desta escola, trans- 
crevemos, a seguir, alguns trechos da conferencia do sr. engenheiro 
Vicente Ferreira, ((A politica colonial portuguesa em Angola)): (2) 

((Pois que, por desconfianqa ou outros motivos, as iniciativas e 

(1) Presentemente s6 uma colonia portuguesa esta transit6riamente 
privada da sua autonomia financeira : por virtude da grave crise economica 
que nos ultimos anos se repercutiu no arquipelgo de S. Tome e Principe o 
art. 35.0 do decreto-lei n.O 22:793, de 30 de Junho de 1933, retirou-lhe a au- 
tonomia administrativa e financeira. Isto n8o significa que as suas recei- 
tas e despesas tenham passado a inscrever-se no orcamento geral do Es- 
tado, nem que lhe fosse retirada a personalidade moral : ficou sendo, ape- 
nas uma col6nia, que o govbrno da Metr6pole governa, e, portanto, sem go- 
vkrnador de Col6nia nem Conselho de Govbrno. 

(2) Pags. 48 e 419. 
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o dinheiro dos particulares nLo se aplicam, tanto quanto conviria, As 
empr6sas coloniais, 6 indispensivel para o bem da NaqBo, no presente 
e no futuro, que o Estado tome a iniciativa e o encargo de fazer o 
que os particulares por timidez n5o ousarem)). 

E um pouco adiante: 
((A coloniza~Lo, que n8o C mais do que edificar um pais novo 

prolongamento ou continuaqio da metrdpole, nLo pode ser uma aven- 
tura de negociantes; logo, tem de ser uma emprcsa do Estado, porque 
interessa, sob todos os aspectos, A naqLo colonizadora, como entidade 
moral)). 

E a seguir : 
((0 Estado deve fazer-se povoador, arroteador de terrenos, plan- 

tador de fazendas, cultivador de cereais, criador de gados, e at6 in- 
dustrial, se necessirio f6r. 0 que C indispens4vel 6 explorar, valorizar 
e justificar, pelo ccmaior beneficio)) que proporcionarmos A civiliza- 
$20, 0 direito B posse da heranp colonial)). 

Mas uma outra corrente se op6c a esta. Eis os termos em que 
sintetizou o pensamento dela o sr, dr. Armindo Monteiro, no discurso 
que pronunciou na sessLo solene da abertura da I Conferencia dos 
Governadores Coloniais : ( I ) 

((Apresentam-se-nos problemas que se relacionam com todos os 
ramos da vida e que tem freqiientemente aspectos duma agudeza que 
se n5o conhece na Europa. Temos de os resolver. Mas como ainda 
somos pobres, a norma que deve guiar inalterBvelmente o nosso pro- 
cedimento C esta : fazer corn pouco o que a outros C dado realizar 
com muito. Onde certos paises podem perder, n6s nZo podemos; onde 
Cles podem desperdiqar, n6s nZo podemos. Bste simples facto coloca 
as questdes financeiras na primeira linha das questdes de adminis- 
traqgo. 

Todo o futuro da obra colonizadora portuguesa estd assim ligada 
basicamente ao equilibrio e regularidade da sua vida financeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eu sei que sLo numerosos ainda os que pensam de mod0 diverso; 
para alguns as finanqas sZo no Ultramar elemento acessdrio, e tudo 
o que C essential em colonizaqZo cabe nas ideas de fomento. SLo os 
que esperam que o alargamento da prodgZo e das exportaqces cubra 
todos os deficits. Mas C um erro que se h5 80 anos, quando foi prati- 
cad0 pelos homens da RegeneraqZo, podia ter desculpa, hoje nLo tern 
atenuantes. Vozes cada dia mais numerosas o proclamam em todos 
todos os cantos do Mundo. Em cima da falencia, do desequilibrio, do 

(I) Ed. da Agencia Geral das Colbnias, pag. 16. 



166 DIREITO PUBLIC0 COLONIAL PORTUOUdS 

desregramento, nLo se pode levantar uma obra de fomento. A fal&n- 
cia financeira s6 pode gerar fal&ncias econ6micas. 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uma obra de fomento s6 sera verdadeiramente reprodutiva e be- 
nCfica, quando f6r subordinada a rigidos principios de ordem finan- 
ceira. De outro modo, poderk acontecer que certos empreiteiros ga- 
nhem muito - mas a naqLo perderi sempre. Olhem 2 sua volta : das 
col6nias portuguesas passem a sua vista para as possess6es estrangei- 
ras. Reparem nos territ6rios que tiveram crCdito fPciI, dinheiro abun- 
dante, possibilidades scm mcdida de construir grandes obras e que 
deram caminho a todas as ambiqdes e guarida a todas as 2nsias das 
emprCsas construtoras c hlo-de ver que 2 desoladora mis6ria das c o b  
nias onde, quki  tam mA como a guerra, passou a insania dos homens, 
nem sempre correspondr scquer a riquesa dos que ii f 6 r p  as quize- 
ram dotar com o que o seu estado social e as necessidades da sua 
populaqbo nHo reclamavam ainda. Nenhum espect~culo C mais dolo- 
roso no mundo do que o dum pais novo povoado de ruinas. Infeliz- 
mente, nbo 6 raro que &le se nos depare em Africa)). 

Que pensar destas opinides ? 
0 sr. dr. Armindo Monteiro aduz em abono desta corrente, um 

exemplo, que diz respeito a Angola, e que C impressionante. 
Exprimindo-nos em moeda portuguesa, aquela col6nia devia em 

30 de Junho de 1932 nada menos de 860.000 contos, o que lhe traz 
um encargo anual de 43.000 contos. Ora as suas receitas calculadas 
para o ano econ6mico de 1932-33 "Lo VLO alkm de 146.000 contos : 
quere isto dizer que, se Angola pagasse os juros da sua divida 2 Me- 
trbpole, consumiria nessa despesa, aproximadamente um t e r ~ ~  das 
suas receitas totais. 

NLo os paga. Foi a soluqLo achada,e, aliPs linica possivel. Mas 
de que serviu entiio a abundante sementeira de ouro ? 

Devemos admitir que a metrdpole deve gastar com as colbnias, 
sobretudo, quando nLo haja nelas capitalistas suficientemente em- 
preendedores para fazerem com que a iniciativa privada sirva com lar- 
gueza a causa da colonizaqLo. 

Mas &sse auxilio deve ser prestado metbdicamente, a coldnias 
com a sua administraqio regrada e as suas finanqas saneadas, saben- 
do-se como vai ser empregado o dinheiro e em qu&. 

Um plano de fomento nas col6nias 6 indispensPve1 para &sse 
efeito. Assim em 1930 foram enviadas a Angola brigadas de estudos, 
cujos trabalhos ainda nHo sLo conhecidos na totalidade : e bem ne- 
cess6rio era proceder-se depressa 2s obras met6dicas do fomento de 
Angola visto a crise ter lan~ado esta nossa grande col6nia num acen- 
tuado e perigoso estado de depressgo -- econ6mica e moral. 



DIREITO PUBLIC0 COLONIAL PORTUQUES 
- 

1167 

74 - T6cnica das f i n a n ~ a s  coloniais 

Examinados os principios gerais da nossa administraqHo finan- 
ceira colonial, vamos agora sucessivamente examinar os v4rios as- 
pectos da sua tCcnica. 

Limitar-nos-emos a assinalar o regime juridic0 especial por que 
as nossas colbnias se regem, estudando 

a )  0 orqamento 
b) As despesas 
c )  As receitas 
d )  A contabilidade e fiscaliza$i%o. 

Faremos ainda referencia As finanqas locais e aos bancos emis- 
sores. 

75 - Orgamentos coloniais 

Toda a administraqiio financeira de uma col6nia se rege pel0 seu 
or~amento privative. 0 s  principios do direito orqamental referentes 
iis nossas colbnias contern-se no Acto Colonial, no artigo 40." ; na 
Carta Orgfinica, nos artigos 155." e seguintes, e no decreto com fdrqa 
de lei n." 17.881, de 11 de Janeiro de 1930. 

Pass&mos sucessivamente em breve revista as v6rias fases da 
elaboraylo dos orqamentos. 

0 s  projectos dos orqamentos coloniais sZo preparados nas ~016- 
nias, conforme dispae o art. 161.O da Carta OrgLnica, pelas respecti- 
vas Direcqdes de Serviqos ou Reparti~des Centrais de Servi~o de Fa- 
zenda, sob a direcqzo superior do Governador, como resulta do art. 
35." do referido diploma. 

Na elabora~zo do project0 or~amental ha que ter em vista ci dis- 
posto no citado decreto n." 17:881 : os orqamentos de Cabo Verde, 
GuinC, S. Tom6 e Principe e M~ambique  G o  calculados em escu- 
dos; o de Angola, em angolares ; o do Estado da fndia, em rupias 
e os das col6nias de Macau e Timor em patacas ( I ) ,  a receita e a 
despesa distingue-se em ordinaria e extraordinaria (2) e o or~amento 
de receita ordin4ria divide-se em capitulos, artigos, alineas e n6me- 
ros, semelhantemente ao da Metrbpole, assim como as tabelas de dty- 

(1) Decreto 17:881, art. 3 . O  
(2) Idem, art. 4.0 
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pesa ordindria Go  divididas em capitulos, divisijes, classes, artigos 
e nlimeros, seguindo, aproximadamente, nas suas rubricas o plano 
estabelecido para o da Metr6pole ( I ) .  

0 s  processos de ciilculo das receitas e o computo das despesas 
constam do citado decreto, nos arts. 11." e seguintes e da Caea Orgl- 
nica, nos arts. 157." e 160.". 

Concluida a elaboragiio do, projecto, C Cste composto e impresso, 
e distribuido em prova aos vogais do Conselho de GovCrno. 

0 projecto preparado pel0 Governador 6, ainda na col6nia, 
submetido 2 discuss50 do Conselho de GovCrno, como manda o art. 
161." da Carta Orglnica, e com as alteraqdes que nela lhe forem intro- 
duzidas conforme estabelece o decreto n.' 17:881, no art. 24.", C reme- 
tido at6 ao dia 31 de Marqo anterior ao com&go do ano econ6mico a 
que dissCr respeito ao MinistCrio das Col6nias. 

0 projecto C acompanhado de um relat6rio do Director dos Ser- 
viqos da Fazenda da Colbnia, dividido em trCs partes : considera- 
qdes sobre as receitas, consideraqdes sobre as despesas, e considera- 
q6es gerais segundo o decreto n." 17:881, arts. 15.", 19.", 21." e 24." 
e das actas das sess6es do Conselho de GovCrno e dos documentos 
que serviram de base ii sua elaboraqiio. 

0 Director de Fazenda das Colbnias 6 responsdvel pela pontua- 
lidade da remessa do projecto, como disp6e o 5 linico do art. 161.' 
da Carta Orglnica. 

C )  Receitas 

Chegado o orqamento da colbnia ao MinistCrio, procede-se B sua 
revisso. 

Esta revisiio, nos termos do art. 162." da Carta Orglnica ((6 a 
fun~go pr6pria do Ministro das Colbnias, que a deve exercer de 
mod0 que no fim de Maio, de cada ano, todos os orgamentos colo- 
niais, estejam revistos e aprovados. )) 

Vejamos em que consiste esta revisPo. 
Diz o 5 3." do art. 40." do Acto Colonial, reproduzido nos $5 I." 

e 2." do art. 162." da Carta Orglnica que - cta acgiio do Ministro 
das Col6nias, quanto aos projectos de orgamentos das coldnias, exer- 
cesse pela verificagPo quer do computo de cada receita, quer da lega- 
lidade e exactidso das despesas, devendo fazer as conseqiientes cor- 

( I )  Decrcto 17.881, art. 5." e seguintes. 



recqbes. Existindo situaqHo deficitiria ou risco de a haver, serZo fei- 
tas nos orqamentos as modificaq6es necesdrias para o restabeleci- 
mento do equilibrio tomando o Ministro as providCncias necessirias 
para o garantir.1) 

A revisPo orqamental C pois uma ac@o tutelar destinada a ga- 
rantir o equilibrio dos or~amentos  coloniais. 

0 equilibrio orqamental 6 a regra que dornina toda a legisla~50 
nCste capitulo e o decreto n." 17:881 formula-a mesmo expressamente, 
tal como para a metr6pole o decreto n.O 15:465, a0 estabelecer quc, 
cco orcamento da receita ordiniria seri, pelo menos igual & tabela 
da despesa ordinbriau ( I ) .  

Esta funqgo de rever, verba por verba, os orqamentos das co16- 
nias C porventura a mais grave entre tantas gravissimas que incum- 
bem ao Ministro. E '  que n5o se trata apenas de ccverificar a correc- 
$50 do computo das receitas e a legalidade das despesas previstas.)) 

Sendo o orqamento um plano de acqPo administrativa, o critC- 
rio da sua e1aborac;iio esprime uma politica e garante o seu desenvol- 
vimento. 

Tarcki pesada C essa que normalmente s6 por um serviqo espe- 
cial e tkcnico, adjunto ao Ministro, podera ser eficazmente desem- 
penhada. 

Depois de feita a revisPo, o Ministro concede a sua ctaprovasfo 
expressa)), por meio de portaria publicada no ceDiLrio do GovCmo)), 
conforme dispdem os arts. 40.'~ 5 I.', do Acto Colonial, e 156." da 
Carta Orggnica. 

0 s  orqamentos para 1933-34 foram aprovados por decreto-lei 
cm virtude das numerosas medidas administrativas e fiscais que foi 
necessbrio adoptar. 

0 primeiro acto de execuqHo do Orqamento aprovado pel0 Mi- 
nistro 6 a sua publicapio, no ~(Roletirn Oficial)) de col6nia acompa- 
nhado pelo diploma legislativo do Governador que o manda executar, 
conformc o art. 163." da Carta Orghnica. 

Essc. diploma legislativo possui um pregmbulo, elaborado nos 
termos do art. 26." do decreto n." 17 : 881. 

Quando, por circunst$ncias anormais, os orqamentos n lo  esti- 

(1) Decreto n.O 17:881, art. 5.0 5 2 . O  
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verem aprovados a tempo de entrarem em vigor no com&qo do ano 
econdmico, continuarHo provis6riamente em vigor por duodCcimos, 
d quanto 4 despesa ordinLria, o orsamento do ano precedente e os 
crCditos sancionados durante &le para ocorrer a novos encargos per- 
manentes, segundo o disposto no art. 164." da Carta Orgbica. 

Como na metrbpole, a insuficihcia das verbas C suprimida pe- 
las transfere^ncias de verbas e 5s despesas imprevistas ocorre-se por 
meio de cre'ditos especiais ou extraordinlirios. E' o que dispdem a 
Carta Orghnica no art. 165." e o decreto n." 17:881, arts. 46." e se- 
guintes. 

76 - Despesas das col6nias 

A mais interessante particularidade das finanqas coloniais, no 
tocante i s  despesas pliblicas, consiste na repartis80 dos encargos en- 
tre cada colbnia, as outras coldnias e a metrdpole. 

A coldnia C financeiramente autbnoma, cobra as suas receitas, 
satisfaz as suas despesas. Mas na metr6pole ha certos serviqos que 
lhe dizem respeito. A solidariedade que a liga a outras col6nias cria 
'encargos comuns. Ha despesas que n8o d o  s6 coloniais nem s6 me- 
tropolitanas, mas imperiais. 

Desde que o or~amento ultramarino, em 1852, se separou do Or- 
qamento metropolitano, logo se poz o problema de distinguir encar- 
gos de um e de outro na administraqiio geral. A distinsgo fez-se urn 
pouco ao acaso, at6 que em 1914, as bases orghicas claramente es- 
tabeleceram a separas50. 

0 Acto Colonial, no art. q ~ . " ,  preceit6a que os diplomas orgb  
nicos da administraqHo colonial estabelecerk ((as despesas que d o  
encargos das col6nias e as que o sHo da metr6pole.)) 

Assim, a Carta Orghica, no art. I79.", enumera as despesas que 
constituem encargo da col6nia e,i no art. I ~ o . " ,  as que constituem en- 
cargo da metr6pole. 

AlCm das despesas pr6prias da metrdpole esta paga outras que 
60 encargos das coldnias, mas por conta e mandados destas, cons- 
tituindo-lhe a respectiva divida. A tais pagamentos se refere o art. 
177.' da Carta Org2nica. 

. . 
77 - Receitas ordin6rias das col6nias 

As col6nias t&m receitas ordinLrias e receitas extraordinhias. 
A Carta Orghnica, no art. 167." formula o principio da universa- 

lidade orqamental, estabelecendo que todas as receitas d o  rendimen- 
to geral do Estado e dPo entrada na Caixa do Tesouro. 

As principais receitas ordinirias, d o  os impostos e as 'axas. 
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Compete Ps col6nias criar, dterar ou suprimir impostos e taxas 
no seu territ6ri0, conforme o art. 169." da Carta Orgsnica. 

NPo existe, pois, uniformidade no regime fiscal das col6ni:is 
portuguesas, cada qua1 tern o seu. 

Mas o imposto nas coldnias suscita problemas diversos daqueles 
que na metrdpole levanta. 

Segundo Girault, ( I )  o imposto nos paises novos deve ter 'as 
caracteristicas seguintes : 

a )  Deve ser ligeiro, visto que a mathria colectLvel C ainda rara, 
pobre ou em formaqgo. 

b) Deve ser simples e fdcil de langar como de cobrar, a fim de 
evitar embarasos ao pessoal administrativo, sobrecarregado de aki-  
bui'qbes, e de poupar aos contribui'ntes, cuja grande massa 6 indige- 
na, mil e unla expoliaq6es a que daria lugar uma tarifa complicada : 
a taxa 6nica C o ideal. 

c) Deve ser diferente para os indigenas e para os europeus -- 
p o i ~  se a sociedade europCa fLcilmente admite o sistema fiscal da 
metr6pole, jL assim nPo sucede com os indigenas. 

d)  Deve ir aumentando o seu $$so i medida que aumente a ri- 
queza pziblica, para que as diminutas taxas do principio nPo venhani 
depois a constituir verdadeiros abusos, e as isenq6es necessSrias nd 
period0 herdic0 da colonizaqio ngo revertam em intolerSveis privi- 
lCgios, em plena fase de prosperidade e estabilizaqPo da col6nia. 

Nas nossas coldnias distingue-se o regime fiscal dos europeus uo 
dos indigenas. 

Sobre os europeus recai uma grande variedade de impostos direc- 
tos e indirectos. Entre os impostos directos mencionaremos as con- 
tribui'qbes predial (rlistica e urbana), industrial e de juros. 

Entre os impostos indirectos devem referir-se em primeiro lugar 
aos direitos aduaneiros, depois o imposto do sClo e certos impostos 
que recaem sobre o consumo de bebidas alcodlicas, do petr6leo e 
gazolina, do tabaco, do aqucar, etc. 

0 s  indigenas sgo principalmente atingidos por impostos directx 
especiais - o imposto de palhota ou de capitasgo, a que nos refe- 
riremos ao tratar do Estatuto dos Indigenas. Dada a orientaqgo pre- 
dominantemente juridica do estudo que estamos a realizar, ngo nos 
demoraremos a analizar e discutir cada um d&stes impostos. A sim- 
ples noticia basta. 

(1) Ob. cit., 11, 2.a parte, pag. 731. 
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Como j A  disdmos, a politica do ((foment0 a todo o custou loi 
uma fonte de endividamento das col6nias portuguesas, sobretudo de 
Angola. A legislaqdo vigente procura, por isso, disciplinar e dificnl- 
tar o recurso ao crCdito, ao mesmo tempo que proibe quaisquer ope- 
rag6es que pudessem comprometer a nossa soberania, colocando as 
col6nias na dependkncia financeira de outra naqdo. 

Assim, hoje, os empr6stimos s6 podem realizar-se com a prCvia 
autorizaqdo da Asscmb1i.a Nacional e aprova~do do Ministro tlas 
Col6nias e sempre dentro da Na~iio, nos termos dos arts. 27.", n." 2.O, 
alinea b ) ,  e 45.", do Acto Colonial, e do art. 172." da Carta Org2- 
nica, que regulam esta matCria com a severidade que a sua import2n- 
cia requere. 

79 - Contabil idade e f i sca l iza~20 

0 Acto Colonial, no art. 42.", determina quc a contabilidade tlas 
col6nias seja organizada como a da metrbpole, com as modifica~6es 
que se tornem indispensLveis por circunst2ncias especiais, preceito 
este que foi reproduzido no art. 181." da Carta Orgiinica. 

Quere isto dizer que, como na metr6polc, deve na Contabilidade 
das Col6nias terminar a distinqgo entre exercicio, gerkncia e ano eco- 
n6mic0, fazendo corresponder a gerkncia ao ano econ6mico. 

As contas devem coi'ncidir rigorosamente com a classificaqdo 
orqamental, conforme estabelece o art. 182." da Carta Orgiinica e 
todos os anos sdo remetidas ao MinistCrio, nos termos do art. 183." 

A fiscaliza~do superior da administra~do financeira refere-se o 
art. 184.O 

80 - Fundos de reserva 

Um process0 caracterfstico das finanqas coloniais C o dos ((fun- 
dos de reserva)). 

0 s  ufundos de resellvan d o  constituidos pelos saldos positives 
das contas de cada col6nia. 

Nos paises europeus ha sempre aplicaqdo imediata para esses sal- 
dos. TambCm a haveria sem dificuldade nos paises coloniais, mas ai 

(1) Ob. cit., 11, 2.s parte, pag. 715. 
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a prudCncia mais elementar manda guardar dos anos bons para os 
anos maus. 

E' que as col6nias, como paises novos, e sobretudo as fazendas, 
tern uma economia irregular. A sua, posi$io geogrjfica, o seu sistema 
de explora$io (grande exploraqHo em monocultura), a dCbil estru- 
tura do seu com6rcio c do seu crCdito sujeitam-nas a oscila~bes enor- 
mes de prosperidade e depresgo, mais freqiientes e profundas que 
nas naG6es civilizadas. 

As funqbes do fundo de reserva s5o assim enumeradas por Gi- 
rault ( I )  : 

a)  Constitui um fundo de maneio tl(~stinac10 a ocorrer 2s despe- 
sas ordinririas at6 2 cobranqa do4 impostos : suprc d&ste mod0 a fun- 
~ i i o  normal da divida flutuante ; 

b) Demonstra a situa~2o financeira da colbnia, pois o seu vo- 
lume depende da riqueza e possibilidade dela ; 

c) Permite fazer face a acontecimentos imprevistos, e 6 ,  por- 
tanto, pal-ticularmente 6til nas coldnias tropicais expostas aos ciclo- 
nes e tremorcs de terra ; 

d)  Rcpreserita uma acumulac;2o de economias de molde a per- 
mitir um dia a realizaqHo de grandes obras pciblicas, sem recorrer 
ao emprestimo. 

A constituiq5o de fundos de reserva C estabelecida no art. 185.0 
da Carta OrgAnica. 

O mod0 de aplicaqiio de quaisquer quantias do fundo de reserva 
depende sempre de autorizaqiio expressa do Ministro das Col6nias, 
dada em portaria, conforme dispbe o art. 186.O 

A gerencia do fundo de reserva pertence a um conselho de admi- 
nistra~zo, presidido pel0 governador da col6nia e composto mais pel0 
director ou chefe dos servi~os de Fazenda e pel0 director ou chefe 
dos serviqos de administracHo civil. 

0 dep6sito dos titulos e barras ou moedas de our0 que faeam 
parte dos fundos de reserva das col6nias estariio B guarda do respec- 
tivo banco emissor ou do Banco de Portugal, segundo o estabelecido 
no art. 188." 

AlCm d&stes fundos de reserva, ha ainda outros, de caricter es- 
pecial, que as circuns2Ancias ocasionais de uma col6nia podem exigir 
ou aconselhar. 

E' o que acontece em Macau com o fundo de reserva do dpio, 
instituido pelo decreto n." 23:070, de 29 de Setembro de 1933, e que 
se destina a substituir de futuro, com o produto dos seus juros, a 
receita que tem de se perder com a aboliciio do trifico do 6pi0, cm 
que se empenha hoje a S. D. N. e que representa uma tendencia da 
civiliza$io. . 
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81 - Bancos emissores coloniais 

0 bosquejo da administraqfo financeira das nossas col6nias fica- 
ria incompleto sem uma referCncia aos bancos emissores de papel 
moeda. 

0 estudo dos bancos emissores teria, naturalmente, o seu lugar 
mais apropriado num capitulo sobre ccmoeda e crCdito)), que nHo cn- 
tra nCste trabalho devido i exiguidade do tempo destinado ao nosso 
curso. 

Far-lhe-hemos, pois, aqui a necesskria menqHo. 
Desde que o pr6prio Estado n f ~  reserva para um Banco ou ins- 

tituiqfo sua a emissfo de notas, esta pode fazer-se por dois sistemas : 
o Banking principle ou liberdade de emissfo, e o Currency Princi- 
ple ou do privilkgio. 

A libcrdade de emissHo estk abandonada nos paises civilizados 
como nas col6nias. 

Assim, o sistema adaptado k o de privile'gio. 
Mas ainda aqui podem surgir dois processos : ou ter um banco 

emissor 6nico para todo o Impkrio, ou tantos bancos quantas as 
col6nias. 

0 sistema do banco 6nico para todo o ImpCrio foi por n6s ado- 
ptado at6 1926. 

Na verdade, a lei de 16 de Maio de 1864, que autorizou a funda- 
$50 do Banco Nacional Ultramarino, concedeu-lhe o privilCgio de 
emissfo para todas as colbnias, except0 Macau. Mas esta mesmo veiu 
depois a entrar na sua esfera de acgfo. 

Esta foi ainda a orientaqfo consagrada no decreto n." 5:809, de 
30 de Maio de 1919, que regulou o regime bancirio ultramanno e 
cujo art. 2." expressamente diz - ccquc a emissfo de notas e a emis- 
sHo de obrigaqdes prediais constituem privil6gios que, por efeito de 
concurso e contrato com o GovCrno, serlo concedidos para todo o 
territ6rio das Col6nias portuguesas a um s6 banco portugues, corn 
sCde em Lisboa, pel0 prazo de vinte c cinco anos.)) 

E o art. 3." dispde que ((a emisslo de notas e a emisgo de obri- 
gaqdes prediais serHo feitas exclusiva c obrigatbriamente para todss 
as col6nias portuguesas pelo Banco privilegiado.)) 

0 privilCgio de emisszo de obrigaqdes prediais deixou de per- 
tencer ao Banco Nacional Ultramarino, em virtude do decreto 
n." 17x54. 

Ora nestas regras abriu-se depois uma larga brecha pelo decreto 
com f o r ~ a  de lei n." 12x31, de 14 de Agosto de 1926, que concedeu 
o privilkgio de emissHo na col6nia de Angola ao Banco de Angola, 
entfo criado. 
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Inaugurou-se, p i s ,  o sistema de especializar as funqdes de emis- 
sPo por col6nias. 

Qua1 seri o sistema preferivel ? 
A funG5o dos bancos coloniais C extremamente importante e de- 

licada. Em paises novos e sedentos de capitais $les devem ser esti- 
mulantes e reguladores : animando os negbcios, fomentando as ini- 
ciativas, mas procedendo com cautela e por meio de uma rigorosa 
selecqlo e fiscalizaqilo. 0 s  bancos emissores nlo podem deixar de 
cumulativamente dispensar crkdito, participar no fomento, e, pel0 
seu privilCgio, estPo naturalmente indicados, para bancos centrais, 
e colaboradores intimos do Estado e dos colonos na sua obra de civi- 
1izac;Po. 
' Urn banco s6, podia bastar para um imp6rio de partes tam di- 
versas em 1864. Quando se fundou o B. N. U., era rudimentar a 
vida econ6mica das col6nias, eram pequenas as suas necessidades de 
moeda e crCdito e uma circulaqlo 6nica as satisfazia. 

Por outro lado, o critCrio administrativo de entlo era centraliza- 
dor --+ um banco s6, corn sCde em Lisboa, facilitava as relasdes com 
o Estado e correspondia ?i organizaqPo administrativa vigente. 

As coisas depois mudaram. As col6nias desenvolveram-se e, des- 
envolvendo-se, tornaram-se mais exigentes, de economia mais com- 
plexa. Adquiriram personalidade e tiveram autonomia financeira e 
administrativa. 

Ora nCste quadro j i  o banco 6nico destoava. Corresponder 2s 
necessidades peculiares e simultAneas de oito paises diferentes, 6 ta- 
refa bem dificil. Quiz-se fazer tudo, mas o que era bem' sucedido 
num lado, dava prej,uizo no outro. 

Espalhados por todo o mundo, os serviqos do Banco n lo  se pres- 
tavam a uma orientaqPo uniforme e centralizada. Praticou-se uma 
larga politica de crCdito sem fiscaliza$io e viu-se por fim que o banco 
sossobrava sob o peso dos seus formidkveis encargos. 

Assim, parece que a concepqZo do banco especial para cada 
col6nia esti destinada a ganhar terreno. Urn banco especializado 
pode adaptar-se melhor h economia da eol6nia, contribuir mais para 
o seu desenvolvimento e para o seu equilibria, alCm do que corres- 
ponde melhor ao principio de autonomia financeira que a lei lhe con- 
cede. 

0 s  bancos emissores para as col6nias slo, pois, actualmente o 
~ a n c o  de Angola, para Angola, e o Banco Nacional Ultramarino 
para as restantes col6nias, como resulta do disposto no art. 28.O do 
decreto n." 17:554, de 26 de Julho de 1929. 

Segundo o art. 30.O do mesmo diploma, em cada col6nia usar- 
-se-A um tip0 de nota especial c privativo. Assim, como estabelece o 



art. 31."~ na India, Macau e Timor as notas referir-se-hPo a rupias e 
patacas, respectivamente, e nas restantes col6nias (I) em escudos, 
e nos termos do art. 3z.", o Banco podera emitir notas representati- 
vas dc ouro ou prata. 

Conforme o art. 36.", a circulacPo de cada col6nia nPo poderi 
exceder' o triplo da reserva monet8ria. 

0 Banco de Angola tem uma direcqPo geral em Loanda e o 
Banco Nacional Ultramarino tem ag&ncias nas diversas capitais das 
colbnias, que, na verdade, sPo outros tantos bancos locais. 

No capital de um e de outro tCm o Estado e as coldnias larga 
participaqPo. 

As funqdes de foment0 deixaram de pertencer aos bancos emis- 
sores para serem transferidas para um Banco de Fomento Colonial, 
nPo oragnizado ainda, aliAs, apesar de ter sido criado pelo decreto 
n." 18:571, de 18 de Julho de 1930, e cujas funqdes se encontram a 
cargo da Caixa Geral dos Dep6sitos. ( I)  

82 - Finan~as locais 

Para terminar &ste capitulo resta tratar ((da Fazenda das provin- 
cias, circunscriqdes e corpos administrativos, regulada na Parte IV da 
Reforma Administrativa Ultramarina, nos arts. 574." e scguintes. 

As Provincias, as circunscriqdes e os municipios, perfeitos e im- 
perfeitos, tCm orqamentos pr6prios : o distrito nPo o tern, conforme o 
que diz o art. 575.' 

0 s  orqamentos das circunscriq6es sPo preparados pelos adminis- 
tradores e revistos e aprovados pelos Governadores de Provincia ou 
de colbnia, segundo o art. 584." 

0 s  dos corpos administrativos sPo discutidos e votados pelas &ma- 
ras, cornissties municipais e juntas locais, seguidamente postos, duran- 
te oito dias, i reclamaqgo do p6blico e submetidos 2 apreciaqPo do 
administrador de concelho. Findo Csse prazo C encerrada a discusiio e 
sPo aprovados os or~amentos, que deverPo ser enviados, depois, aos 
Governadores de provincia ou de coldnia para estes exercerem a sua 
tutela. E' o que estabelce o art. 585." 

(1) Angola n8o deve compreender-se nesta express80, visto que, como 
sabemos, n8o se encontra dentro da esfera de acg8o do B. N. U., a que se 
refere o decreto 17:154, que estamos examinando. 

(1) Ac6rca desta materia ha conveni6ncia em consultar-se o relatbrio 
da comissLo encarregda de estudar o regime bancario no Ultramar, nomea- 
da por portaria de 26 de Fevereiro. de 1929, que foi publicado em suple- 
mento ao tDiario do Govbrno)) de 26 de Julho de 1929. 
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r Os orsamentos das provincias s8o submetidos A aprovasHo do 
Governador Geral, nos termos do art. 586." 

A regra do equilibrio orqamental 6 imperativa, segundo o art. 
588." Na execuq8o dos orqamentos seguem-se normas de rigorosa se- 
veridade. 

0 s  arts. 613." e seguintes descriminam as fontes de receita ordi- 
ndria das provincias, circunscriq6es e corpos administrativos. 

Nos arts. 620." e seguintes estabelecem-se as respectivas despesas 
obrigat6rias e sugere-se a aplicaq8o das facultativas. 

0 nhmero das despesas obrigat6rias C muito avultado, o que se 
deve entender como estimulo da actividade administrativa local . 

CAPCTULO V 

Para completarmos o estudo das instituiq6es civis do ImpCrio 
Colonial PortuguEs resta descrever a organizaqgo judicibria das co- 
16nias. 

A organizaqiio judiciaria das col6nias consta fundamentalmente 
do decreto com fbrqa de lei n." 14.453, de 20 de Outubro de 1927, 
alterado posteriormente por vdrios diplomas, dos quais destacaremos 
os decretos n." 17:880, de 15 de Janeiro de 1930, e n." 20.235, de 19 
de Agosto de 1931. Esta organizaqgo destina-se ao julgamento dos 
pleitos judicidrios que interessem a populaqiio branca ou assimilada. . 

84 - Divisgo judicial do territbrio ( 1 

0 ImpCrio colonial portugues divide-se para efeitos de adminis- 
traqgo de justiqa, em t d s  distritos judiciais : 
- 0 de Loanda, compreendendo Angola, S. Tom6 e Principe. 
- 0 de Louren~o  Marques, compreendendo t6da a coldnia de 

h311iC+inbique. 
' - 0 de Nova G6a, compreendendo a India, Macau e Timor. 

As comarcas de Cabo Verde e GuinC pertencem A Relasgo de 
Lisboa. 

0 s  distritos judiciais dividem-se em comarcas. 

(1) Vide decreto n.0 14.453, arts. 1.0 e seguintes. 



As comarcas subdividem-se em julgados rraunicipais e estes em 
freguesias. 

85 - Quadro dos tribunais 

A funqPo judicial C exercida no ImpCrio colonial por tribunais 
ordinbrios e tribunais especiais, conforme o art. 19o.O da Carta Or- 
ggnica. 

Silo tribunais ordindrios : 

- Em Lisboa, o Supremo Tribunal de Justiqa ; 
- Nas sedes dos distritos judiciais, os Tribunais das Rela~6es ; 
- Nas sedes das comarcas, os Juizes de Direito ; 
- Nos julgados municipais, os juizes municipais ou juizes ins- 

trutores ; 
- Nas freguesias, os juizes populares. 

* 

Siio tribunais esfieciais : 

- 0 s  tribunais destinados ao julgamento de questdes entre m- 
digenas. 

NHo 6 permitido nas col6nias a criaqlo de tribunais especiais 
com competkncia exclusiva para julgamento de determinada ou de-, 
terminadas categorias de crimes, salvo sendo estes fiscais, sociais ou 
contra a seguranqa do Estado, segundo o preceituado no 5 I." do art. 
rgo." da Carta OrgPnica. 

As Relaqi5es das Coldnias s5o constituidas conforme o preceitua- 
do  no decreto 14.453, no art. 5." por cinco juizes, magistrados judi- 
ciais de z . ~  instPncia, de entre os quais o Ministro das Colbnias no- 
mea, em comissiio, o respectivo Presidente, segundo o art. 6.O, que 
livremente pode, tambCm, exonerar, nos termos do art. 7." 

Junto de cada uma delas exerce as funqdes de representante do 
h1inistCrio P6blico um Procurador da Rep~iblica, como manda o 

art. 11." 
T&m secretaria com um secretbrio-revedor-contador, um ou dois 

ajudantes e urn ou dois oficiais de dilighcias, como se encontra fixado 
no art. 1q.O 

A competCncia das Rela~des das Coldnias C id&ntica B das Rela- 
~ d e s  da Metrbpole, como resulta do art. 63." 



DIREITO POBLICO COLONIAL P O R T U ~ U ~ S  

1. 

87 - Comarcas 

Na sede de cada comarca, e exercendo jurisdiqHo em t8da ela, 
funciona um magistrado judicial de I." insthncia, denominado juiz de 
direito, segundo o disposto no art. 18.O 

Nas comarcas de Loanda, S. Tome, Lourenqo Marques e Macau 
h5 um juizo civel e comercial, e outro criminal, nos termos do art. 19." 
Nas outras os juizes acumulam a jurisdiqHo civel, comercial e crimi- 
nal, segundo o art. 71." ; mas nas causas comerciais pode intervir o 
juri, quando seja possivel formblo, de harmonia corn os arts. 35." 
e 38." 

Junto de cada juiz de direito funciona um delegado do Procura- 
dor da  Republics como dispde o art. 26." 

A Secretaria do Tribunal compreende, em regra, dois escrivgis, 
um dois quais acumula as funq6es de contador-distribuidor, intCrpre- 
tes e oficiais de diligkncias, como esti preceituado no art. 29." 

88 - julgados municipais 

0 s  Julgados municipais podem ser ordinirios ok especiais. 
H i  julgados municipais especiais segundo ainda o decreto 14.453, 

art. 53.") nas localidades onde as circunstlncias sociais e econ6micas, 
sem justificarem a cria~Zo de comarcas, indiquem a conveniencia de 
dar mais larga competCncia aos juizes. Por isso os juizes municipais 
especiais devem ser formados em direito e habilitados com concurso 
para delegado do Procurador da Rephblica, nos termos do art. 57.'. 
considerando-os a lei pertencentes ao quadro da magistratura do Mi- 
nisterio Pliblico e permitindo-lhes o uso da beca, conforme o art. 20." 
do decreto n.O 17.880 de 15 de Janeiro de 1930. 

Das suas decisdes cabe recurso para a RelasLo, salvo se a ques- 
t lo  estiver na alqada do juiz de direito da comarca, segundo o 
art. 55." 

H i  julgados municipais ordindrios nas circunscriq6es ou conce- 
lhos existentes na comarca. E ainda aqui se deve distinguir : 110s 
concelhos funciona um juiz munzcipal ao passo que onde nLo haja 
pessoal habilitado para o exercicio de cargos judiciais, como nas 
circunscriqdes, apenas existe o juiz instrutor, que 6 o respectivo admi- 
nistrador de circunscriqZo. E' o que preceitua o decreto n." 14".453, nos 
arts. 44." e 46.", e a Reforma Administrativa, no art. 49." 

A competkncia dos juizes municipais 6 a que vem expressa na 
organiza~lo judicial das colbnias, com a alterasgo do art. 28." do de- 
creto 17.880, mas nHo tkm alqada em mathria civel e comercial e 
em mathria criminal a sua alqada C limitada Bs transgressdes de pos- 
turas municipais ou de quaisquer regulamentos, quando a multa n5,a 
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exceder roo$oo, 4$50 (ouro) ou 15 rupias ou patacas conforme o 
art. I." do decreto n." 17.880. 

A competkncia dos juizes instrutores C a que vem expressa no 
, art. 49." da Reforma Administrativa. 

Junto de cada juizo municipal serve um sub-delegado do Pro- 
curador da Repliblica e h i  nkle um escrivgo e um oficial de dili- 
gkncias. 

89 - J ulgados populares 

Em cada freguesia ou sub-divisiio de concelhos e circunscriq6es 
existe um juiz popular, com seu substituto ; mas quando tais sub-di- 
vis6es perten~arn a urn ~ulgaclo com juiz instrutor as fun~des de juiz 
popular cabem tarnbCm 2 autoridade administrativa da sub-divisgo, 
isto 6, aos chefes de posto, conforme o art. 5o.O do decreto n." 14.453. 

0 s  juizes populares tern fun~iies conciliatbrias, levantam autos de 
corpo de delito, tomam providCncias conciliatbrias, levantam autos de 
actos que Ihe forem superiormente delegados nos termos do art. 81." 
do decreto n." 13.453 ejulgarn sumBriarnente e ex-aequo et bono as 
causas civeis s6bre bens mobiliLrios ou sBbre dano at6 o valor de 
~oo$oo, 44650 (ouro) e Ij r6pias ou patacas, de harmonia com o art. 
8." do decreto n. 17.880. 

Em cada juizo popular hri urn escrivlo que pode ser nomeado 
ad hoc, segundo o art. 52." 

90 - Recrutamento dos magistrados coloniais 

0 s  juizes das Rela~des sZo norneados pelo Ministro das Col6nias 
de entre os juizes de ~:"nst;ncia das ~ol&nias que tenham merecido 
a classifica@o de born e estejam incluidos pelo Conselho Superior Ju- 
diciirio das Colbnias numa lista graduada, segundo o art. 8." do de- 
creto n." 14.453 NZo 6, portanto, o sistema da promo@o por anti- 
guidade, mas sim pel0 rn6rito. 

0 s  juizes de direito sZo recrutados por concurso, a que podem 
concorrer os delegados do Procurador da Repliblica e os juizes mu- 
nicipais especiais, nos terrnos do art. 21." do decreto n.O 14.453 e do 
art. 43." e seguintes do decreto n." 17.880. 

0 s  iuizes municipais especiais sZo nomeados pel0 Ministro das 
CoMnias de entre os individuos formados em direito e habilitados corn 
concurso para delegados do Procurador da Repliblica ou que jP o se- 
jam, segundo o art. 57." 

0 s  juizes municipais sHo nomeados por dois anos, pel0 governa- 
dor da colbnia, sob proposta, em lista triplice, do Presidente da Re- 
la@o onde o houver, ou do respectivo juiz de direito, nas outras co16- 



nias, preferindo-se, quem tenha curso de instruggo superior, especial 
ou secundgrio, como disp6e o art. 45." 

0 s  j.uizes populares stio anualmente nomeados pel0 governador 
de col6nia sob proposta, em lista triplice, do respectivo juiz de direito 
conforme o art. 50." 

0 s  delegados do procurador da Rep6blica sgo nomeados de entre 
os formados em direito habilitados com concurso para identicos, lugares 
na metropole, como estabelece o art. 27." 

91 - Disciplina judiciiria das col6nias 

A disciplina dos magistrados e oficiais de justiga das col6nias C da 
competCncia do Conselho Superior Judiciario das Col6nias, consti- 
tuido nos termos do decreto n." 17.574, de 8 de Novembro de 1929, 
por um juiz do Supremo Tribunal de Justiqa, que servirti de Presi- 
dente, e dois vogais juizes da Relagdo de Lisboa ou do Supremo Tri- 
bunal de Justiqa, todos nomeados pel0 Ministro das Col6nias. A no- 
meagdo recairk de preferencia em juizes que tenham feito a sua car- 
reira nas col6nias e ser6 feita sem prejuizo do serviqo no respectivo 
tribunal. 

A competCncia do Conselho Superior Judicijrio das Col6nias csti 
definida no art. 223." do decreto n." 14.453, com nova redacqdo dada 
pel0 decreto n." 20.235, de 19 de Agosto de 1931. 

A Carta Orghica, nos arts. zoo." a 205." fixa tambCm os prin- 
cipios fundamentais da situa@o e disciplina dos magistrados coloniais, 
nas quais nos ndo detemos por n5o fazerem diferenqa considerivel dos 
da Metr6pole. 
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Condigao das pessoas e regime 
d a s  t e r r a s  

CAPCTULO I 
< e 

Condit$io das pessoas nas col6nias portuguesas 

92 - Razzo de ordem 

Estudada a organizasHo politics, administrativa e judiciaria do 
Impdrio Colonial Portugu&s segue-se rio plano do nosso curso o estudo 
da condisHo das pessoas residentes nas diversas col6nias. 

E' um problema que oferece o maior interssse. Na verdade, mui- 
tos aspectos novos assume o estado das pessoas nos territ6rios colo- 
niais. As sociedades que ai se formam siio heterog6neas. Entram na 
sua composiqHo elementos de vPrias rasas, de v4rias nacionalidades, 
de diversa civiliza~iio e de muito diferente quilate na ordem moral. 

Se decompuzermos analiticamente uma dessas sociedades colo- 
niais, 'poderemos nela encontrar as seguintes camadas sobrepostas, 
justapostas ou confundidas : 
.. . 

I - Elepentos brancos portugueses da metrhpole 

a )  funcionPrios e de profiss6es liberais 
b )  agricultores e comerciantes, operPrios qualificados 
c )  colonos sem profissio anterior ( trabalhadores de 

campo ) 
d) degredados e antigos degredados 
e )  degenerados (fazendo vida cafreal) . 
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2 - Elementos brancos portugueses das col6nias 

a )  da pr6pria col6nia 
b )  de outra col6nia. 

3 - Elementos brancos estrangeiros 

a)  originPrios de paises independentes 
b )  originirios de col6nias estrangeiras. 

4 - Elementos mes t i~os  : 

. a )  da pr6pria coldnia 
: - - bj  de outra col6nia 

5 - Elementos indigenas semi-civilizados 

a) da pr6pria col6nia 
b )  de outra coI6nia. 

6 - Elementos indigenas nHo assimilados ou indigenas no sen- 
tido legal . 

a )  da pr6pria col6nia 
b) de outra col6nia. 

Pode dizer-se que cada uma destas classes tem as suas especiais 
caracteristicas e suscita quest6es juridicas de maior ou menor irn- 
portAncia. 

Qual a situa@o dos brancos nacionais nas coldnias ? Deverti sem. 
alterasgo, ser a que disfrutam na metr6pole ? 

0 s  brancos, os mestiqos, e os indigenas assimilados provenien- 
tes de outra col6nia devem ser equiparados aos nacionais da me- 
tr6pole ? 

HaverP perigo em permitir aos estrangeiros a ingerencia na vida 
pliblica da cal6nia ? 

Mas, por outro lado, as necessidades da coloniza$io, o pr6prio 
intercsse da nacionalizaq80 dos n6cleos estranhos, n8o aconselham urn 
tratamento diverso do que lhes C concedido na metr6pole ? 

Qual o regime juridic0 aplicivel aos mestiqos ? Que direitos se 
devem conceder aos elementos de c6r civilizados ? 

E, enfim, a mais delicada e apaixonante quest20 : como deve o 
pais colonizador camportar-se perante a massa, indigena ; que leis, 
que institui@es, que direitos e obrigay6es deve era ter ? E como re- 
solver os conflitos de estatutos entre os elementos das diversas classes? 

Eis o object0 do estudo que vamos realizar. 
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93 - Estatuto dos nacionais 

Entendemos, aqui, por nacionais : 

a )  os brancos originLrios da metrbpole ou das colbnias, e 
b) os elementos assimilados, mestips ou de cBr. 

Em principio os direitos e obrigaq6es de que gozam d o  os mes- 
mos de que disfrutam os cidadHos da metrbpole. 

0 Ministro das Colbnias ou os Governadores Coloniais podem 
recusar a entrada nu  coldnia a qualquer nacional se da sua presenqa 
resultarem inconvenientes ou se n4o mostrar satisfazer Bs condiq6es 
legais, conforme o disposto na Cal-ta Orgknica, no art. 2x0." 

Estas cccondiqbes legais)) s4o as que a lei geral e os regulamentos 
da colbnia estabelecerem BcGrca de passaportes, immigraqgo e policia. 

A faculdade regulament6ria respeitante a itstes assuntos C con- 
fcrida ao governador nos n."" 12." e 1 3 . O  do art. 37.' da Carta Or- 
gAnica. ( I )  

I'ode tambCm o Governador, ouvida a sec~do permanente do 
Conselho de Gov&rno, expulsar da coldnia por tempo nHo superior a 
cinco anos, qualquer nacional nela residente, quando da sua presega 
resultem graves inconveriicrites de ordem interna ou externa. A eu- 
pulsiio C ordenada com prCvio proccsso e da respectiva decisHo cabe 
recurso para o hlinistro das Colbnias, nos termos do citado art. 2x0.~ 
dn Carta Orghnica. 

At6 h i  poucos anos, uma considerAve1 percentagem da popula- 
$20 branca de certas colbnias era constituida por dcgredados, ou seja 
criminosos condenados a pena maior, que iam cumpri-la na prisHo ou 
em liberdade vigiada numa possc~ssao ultramarina. 

A pena do degredo sob o pollto de vista da colonizaq50 tinha van- 
tagens e inconvenientes : s6 se tern visto e proclamado &stes sem 
atender aquelas e dai a medida talvez precipitada da sua aboliqHo. 

Na verdade, os criminosos classificam-se em ocasionais e habi- 
tuais. 

0 criminoso habitual C ou incorrigivel ou de dificil readaptaqgo. 
E-lhe neccssiria, pois, uma disciplina rigida em clausura : a peni- 
tenciaria corn o trabalho obrigatbrio c assistencia educativa perma- 
nente. Relegd-los para as colbnias nHo constitui, para esta espCcie de 

(1) 0 diploma legislativo de Mo~ambique n.0 352, de 23 de Julho de 
1932, estabelece varias restri~bes a immigracgo para obviar crise do de- 
semprego naquela colonia. 

24 
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indio, alkm clos enxertos estrangeiros - holandes, alemHo, italiano.. . 
que os tempos depois trouxeram. 

Mas essa tolerSncia na admisgo dos colonos nZo pode nunca par 
cm perigo o predominio do Estado soberano, quer sob o aspect0 da 
sua supremacia politica, quer no que respeita B sua influencia espiri- 
tual representada pela civilizaqgo, lingua, costumes, tip0 Ctnico, etc. 

E o problema reveste excepcional acuidade quando a immigraqLo 
de estrangeiros se faz em massa, ocupando territ6rios, erigindo vilas, 
chamando a si explora~des agricolas e industriais de primeira impor- 
tgncia para a vida da colbnia. 

S lo  casos que nas nossas col6nias se t&m posto mais de uma vez. 
Em Angola houve ao Sul uma entrada em massa de uboers)) depois 
da sua derrota na guerra sustentada com os ingleses. Em Moqambi- 
que, a influencia inglesa faz-se sentir pesadamente em alguns pontos 
da col6nia. Numa e noutra a sistematica colonizaqgo aleml comeqa 
hoie a suscitar cuidados. 

Vejamos agora o r~gime legal a que estlo sujeitos. 
Quanto d recusa de entrada na coldnia e expulscio deda e fiscali- 

zapio da permane^ncia, os estrangeiros estZo na mesma situa~go dos 
nacionais, conformc o preceituado no art. 4." do Acto Colonial, e no 
art. 37.". n." 12." e 13.", e art. 210." da Carta Orggnica. ( I )  

Como os nacionais, Go-lhes garantidos os direitos concernentes .h 
liberdade, segztrnnCa individual e propriedade, nos termos da lei e con- 
forme o art. 4." do Acto Colonial. Aos governadores gerais e de col6- 
nia compete assegurar a fruiqgo cle tais direitos conforme os interhes 
e exigencias da soberania national, segundo o n." I." do art. 33." da 
Carta Orggnica. 

0 s  estrangeiros com residencia habitual na colbnia, por tempo 
nlo inferior a cinco anos e clue saibam ler e escrever portuguCs, po- 
dem fazer parte das cgmaras ou comissdes municipais e juntas locais 
com duas restriqdes : 

a )  0 n6mcro dc estrangeiros em cada corpo n%o pode exceder 
um terqo dos seus membros ; 

b) E t$m de ser diferentes as nacionalidades dos estrangeiros que 
faqam parte de um mesmo corpo administrativo local. (2) 

Quanto Bs corporaqiies administrativas - que jA vimos serem, m 
direito colonial, tbdas as associatdes sem fim lucrativo e as fundasiies 

(1) Refere-se igualmente a dste assunto o diploma legislative de Angola 
n.O 410, de 29 de Outubro de 1932. 

(2) Vide Acto Colonial, art. 32.O, 8 2.0, Carta Organics, art. 141.0, e fie- 
forma Administrativa Ultramarina, art. 426.O 
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- os esfrangeiros residentes nos concelhos ou circunscri~des da res- 
pectiva sede podem fazer parte dos seus corpos gerentes, contanto que 
nHo estejam em maioria, segundo o disposto no art. 564." da Reforma 
Administrativa. 

Esta restriqbo, dados os termos latissimos em que se entende a 
expressgo cccorporaqdes administrativas)), vai ate restringir a liber- 
dade de associaqbo dos cstrangeiros, que, portanto, s6 podergo asso- 
ciar-se em associaqbo de que f a ~ a m  parte portugueses. 

0 s  estrangeiros nHo podem fazer parte do Conselho de GovGrno 
segundo a alinea a )  do art. 58.0 da Carta Orgsnica, mas Go eleitores. 

S6 os cidadbos portugueses podem ser nomeados para os quadros 
administrativos, nos termos do art. 126.O da Reforma Administrativa. 

Enfim, as concessdes e sub-concesdes de terrenos nas fireas des- 
tinadas a povoaqdes maritimas ou B sua natural expansgo, s6 podem 
ser feitas a estrangeiros com aprovaqPo do Conselho de Ministros, 
como se encontra preccituado no art. 10." do Acto Colonial e no art. 
222.O da Carta Orgbica. 

Nalgumas das nossas col6nias tem-se debatido tambCm a con- 
venisncia de sujeitar a um regime especialmentc restritivo de capaci- 
dade certas classes de estrangeiros provcnientes de paises visinhos, em 
estado atrazado de civilizaqbo (semi-civilizados) e que exercem uma 
influencia sAbre os indigenas nem sempre benkfica. 

E' o que sucede com os comerciantes indo-brit2nicos (morihe's) 
em Mo~ambique e com os chineses em Timor e Macau. 

Como se sabe, do cruzamento dos brancos com as raqas de car, 
resultam os mestiqos - mzdatos, mamelucos, ou pardos, que chegam, 
por vezes, a ter um papcl importante na vida social da col6nia. 

Que estatuto juridico se lhes adopta ? 
0 problema pde-sc frc clnc.ntes vezes no direito colonial, visto que 

Gsses mestiqos sbo, em geral, filhos ilegitimos e nem sempre reconhe- 
cidos pelos pais ; sbo difercntes dos indigcnas e todavia nHo se podem 
equiparar aos europeus. 

Em regra o mulato 6 educado como os brancos, tem inteligencia 
mais viva que o negro e vontade mais forte. 

A sua posiqbo na sociedade colonial C d6bia : os de c6r retinta 
nbo os consideram como dos seus, o mesmo sucedendo com os brancos. 

A nossa legisla~iio, porCm, C, neste ponto, muito liberal. 0 grau 
de civilizaqgo e ngo a c6r ou o nascimento C que determina o estatuto 
aplicLvel. 0 mesti~o, portanto, sera considerado indigena ou nbo indi- 
gena, conforme, pela sua ilustra~iio ou costumes, se distinga ou nPo 
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da rasa negra. E' o que disp6e o Estatuto Politico Civil e Criminal 
dos Indigenas das col6nias da Guin6, Angola e Mo~ambique, apro- 
vado pel0 decreto n." 16.473, de 6 de Fevereiro de 1929, que no art. 
2." se refere aos individuos da raGa negra ou dela descendentes. 

96 - l nd igenas 

a )  Conceito 

A grande massa (la popula$io das nossas maiores col6nias C cons- 
tituida, porCm, por individuos de r a p  negra. 

Ora Csses individuos podem, quanto ao grau de civilizaq20, clas- 
sificar-sc em 

a )  Assimilados 
b )  Semi-assimilados 
c )  Indigcnas. 

b) Assimilados 

0 s  assimilados e semi-assimilados entram ambos na classe dos 
n2o indigenas, mas entre uns e outros h$ consideriveis diferenps que 
a nossa lei, como veremos, parece n8o ter tomado suficientemente em 
consicleraq20. 

0 assimilado C aqucle que adoptou os hhbitos e costumes euro- 
peus, o que se integrou na nossa cultura e civiliza@io, a ponto de nPo 
se diferenqar, ern mentalidade c mod0 de vida, dos brancos. ' 

E' inteiramente justo, mais do que isso, 6 foryoso dar-lhes o es- 
tatuto juridic0 dos europeus. 

0 semi-assimilado n8o. E' o ambaquista de Angola ((a quem um 
inconvenientissimo mCtodo de ensino armou com uns rudimentos de 
leitura e escrita, sem cuidar da educaq2o e formaqLo dos caracteres, 
criando urn elemento nocivo e inconveniente no meio social em for- 
maq2o.. . ) I  ; (lo mascavado portuguCs que falam e que escrevem serve 
apenas para fins inconfessiveis e.. . a sua religiiio conduz a priticas de 
grosseiro feiticismo e lamentivel explorayLo.. . ) I .  ( I )  

Ora, Cste semi-assimilado (que n6s aliis bem conhecemos porque 

(1) Norton de Matos, Angola, pags. 248-249. 
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muitas vezes temos visto no prdprio continente, credos, moqos ou 
vQdios com os mesmos caracteres) se j& nHo se conforma com as ins- 
tituisdes de seus pais, nem a elas se readapta, tambCm nPo tem con- 
diqdes para se reger pel0 estatuto juridic0 dos civilizados. Sem em- 
bargo do pequeno numero hoje existente, deveria, pois, ter-se pre- 
visto, para eles um regime intermCdio. 

d )  Indigenas 

E quanto aos indigcnas prbpriamente ditos ? 
Importa em primeiro lugar, saber o quc se cntende por ((in- 

digena)). 
Segundo a lei portuguesa - siio os individuos da raga negra ou 

dela descendentes,  que  pela ilustra@o e costumes se niio distirzgztem 
d o  c o m u m  daquela r a p .  

Em cada col6nia o respcctivo govern0 define, em diploma lcgis- 
lativo as condiqdes especiais que devem caracterizar os individuos na- 
turais delas ou nelas habitando para serem considerados indigenas, 
conforme estabelece o art. 2 . O  do Estatuto de 1929. 

SHo, pois, indigenas os negros que se mantenham na sua primi- 
tiva rudeza. E logo se compreende o inter2sse que &les rcvestcm para 
o direito colonial se .pensarmos que, justamcntc, sbbre eles se vai 
exercer um dos aspectos da coloniza$io - quc nZo consiste sd na va: 
lorizaqPo das terras, mas tambCm na civilizaqHo das pessoas. 

Em que consiste esta civilizaqHo ? 
Tem, por vezes, sido posto em d6vida quc os europeus exerqam 

uma verdadeira obra de civilizaqgo quando em contact0 com as po- 
pulaqdes autdctones dos paises colonizados. 

Diz-se que o conceito dc ci~.ilizac;,?o C relativo ; e que n5o sHo 
sentimentos altruistas, mas cgoistas, cluc 1120 sZo intuitos humanit&- 
rios, mas imperialistas ou cle don~inio, que cond~izcm os brancos na 
sua violenta conquista e abusiva ocupaqHo de territ6rios onde pacifi- 
camente habitam,, felizes e pr6speras tribus antiqilissimas. 

A isto se responde : 
I." - que o interesse prdprio nHo exclui o interGssc7 alheio e que 

disso demos nds, os portugucses, flagrantcs provas, conciliando a colo- 
nizaqPo com a piedade, o carinho, a cducaqHo dos selvagcns ; 

2." que a submisGo tirsnica e o exterminio sistem&tico s6 o 
t2m praticado certas naqdes que hipbcritamente argiicm depois os ou- 
tros de n8o zelarem pel0 bem estar dos povos confiados B sua guarda ; 

3." - e, finalmente, que a civilizaqHo C um estado de necessida- 
des multiplas sugeridas ao homem por um espirito secularmente es- 
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clarecido num csf6rqo constante das faculdades racionais. 0 que did 
tingue o honlcm dos animais irracionais, 6 o espirito, 6 a razio : 
quanto mais se sujeitar a humanidade aos ditames do espirito, quanto 
mais se guiar pelas luzes da Raziio e da consci6ncia - mais se pro- 
gritlc, mais se civiliza. 

Pois bem : as r a p s  africanas, por exemplo, vivendo num meio 
que prbdigamente as sustenta, n io  se esforqam, reduzem-se B inac- 
qiio e confiam Bs cegas nas fBr~as naturais e sdbrenaturais. A pre- 
guiqa e a superstiyr?~ inferiorizam-nas. E a felicidade selvagem em 
que, no seguimento dos fil6sofos do skculo XVIII, nos v&m hoje falar 
certos derradeiros romiinticos, C feita de guerras, massacres, carnifi- 
cinas, holocaustos, barbaras imolaqbes de creanqas e velhos, medici- 
nas torpes e uma poligamia grosscira . 

Mi~ltiplicar as suas necessidades econ6micas despertando-lhes o 
estimulo para o traballio, arrancar-lhes os seus hkbitos e prkticas des- 
humanas, r~stituindo-o k sua dignidade de Gres racionais - eis no 
qric corisistc a civilizaqiio quc aos europeus compete levar ?i Africa. 

Essa civilizaqio devc, pordm, respeitar quanto possivel a maneira 
dc svr, individual e colectiva, dos negros. 0 ideal de assimila@o que 
no s6culo passado foi o nosso, cedeu lugar a um outro : o de educar 
as sociedadcs barbaras de forma a desenvolver a sua civiliza@o, se- 
gundo os gl.a~idc.s priricipios da civiliza~r?~ cristi, mas sem destruir as 
instituiqdes politicas e econ6micas peculiares. 

E' justamcnte o que se exprime pelo principio de que devem ser 
resfieitados os usos e costumes indigenas em tudo o que n i o  colida 
com os direitos individuais de exist8ncia e liberdade, com os senti- 
mentos de humanidade e corn a soberania (lo pais colonizador. 

Bste principio geral considera-se nascido da experihcia politica 
e dos estudos etnogrjficos e etnolbgicos a que se procedeu em Africa 
no s6culo ],assado. hlas cm boa verdadc &le 6 devido B intui@o dos 
portugueses que o praticaram na India e na Africa nos prim6rdios da 
sua colonizaqiio - passando tratados e alianqas com os potentados 
locais, cuja autoridadc respeitavnm bem como a estrutura das socie- 
clades indigcnas a eln sujvitns. 

e )  Estatuto 

Dele resulta a necessidade de um estatuto especial para os indi- 
genas imperativamente prescrito no Acto Colonial art. 2 2 8  e que 
consta dos arts. 15." a 24.'. do mesmo diploma ; da Carta Org5nica, 
nos arts. 231." a 248." c do Estatuto Politico Civil e Criminal, npro- 
vado pel0 decreto n." 16.473, de 6 de Fevereiro de 1929. Analisemos 
as regras fundamentais d&ste estatuto. 
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0 s  direitos que, em geral, Portugal garante aos indigenas das suas 
coldnias e os deveres cujo cumprimento promove encontram-se enu- 
merados ou referidos no art. 15." do Acto Colonial, nos arts. 231." a 
233." da Carta OrgAnica e no art. 3." do Estatuto. 

Em vez da longa declaraqgo de direitos das Constituiq6es euro- 
peas, faz-se a menqzo sucinta das condiqdes essenciais da existCncia 
e do progress0 das sociedades elementares. 

0 Estado portugu&s protege e defende, como tutor paternal, os 
indigenas das col6nias tendo em vista os principios de humanidade c: 
os superiores interesses nacionais, em conformidade com as leis e as 
convenqbes internacionais. 

Como se efectiva esta protecqriio e defesa ? Pela ac5Ho das auto- 
ridades a cargo de quem estL a prevenqgo e o castigo de todos os abu- 
sos contra a pessoa e os bens dos individuos - sHo os governadores 
gerais e de Colbnia, nos termos do art. 36." da Carta Orginica os pro- 
tectores natos dos indigenas ; identicos deveres cabem, na Area de cada 
Provincia, ao respectivo Governador, na forma do art. 28.O da Re- 
forma Administrativa Ultramarina e, quer os administradores de cir- 
cunscriqHo, quer os chefes de posto administrativo, todos tCm no 
primdro plano dos seus encargos tsse de velar pelas populasdes indi- 
genas, melhorb-las, educb-las, oricntj-las, conforme prescrevem os 
arts. 51." e 70."~ 3 z.", da Keforma. 

E nos termos do art. 253." da Carta Orghnica os pr6prios colo- 
nos devem tanto como as autoridades protec$io aos indigenas : ve- 
land0 pela conservaqgo e desenvolvimento das populasBes, contri- 
buindo em todos os casos para melhorar as suas condisdes de vida, 
amparando e favorecendo as iniciativas que se destinem a civilizar o 
indigena e a aumentar o seu am6r pela Pitria portuguesa. 

Apoiados, pois, na protecqriio que a lei manda lhes dispensem as 
autoridades e os simples colonos, os indigenas fruem : 

a )  0 g6zo das suas institu'iq6es naturais 
b) A propriedade e posse dos seus terrenos e culturas 
c )  A liberdade de trabalho 
d )  Um regime penal especial. 

Mas como os direitos se n%o concebem sem correlativos deveres 
- jfi que a vida social imp6e a solidariedade dos individuos - a lei 
diz ( I )  que o ((Estado promove o cumprimento dCsses deveres condu- 

(1) Estatuto Politico, Civil e Criminal, art. 3.0 
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centes ao melhoramento das condiqdes materiais e morais da sua vida, 
ao desenvolvimento das suas aptiddes e faculdades naturais e de uma 
maneira geral 2 sua instru~iio (. progresso.. .)). 

Vejamos pois sucessivamente : 

- 0 estatuto politico 
- 0 estatuto civil 
- 0 estatuto criminal, dos indigenas das col6nias por- 

tuguesas. 

98 - Estatuto politico 

Cumpre niio perder de vista o principio fundamental do estatuto 
indigena : - ccestabelecer, sob a influencia do direito pdblico e pri- 
vado portuguiis, regimes juridicos de contemporizaq50 com os usos e 
costumes individuais, domCsticos e sociais que n5o sejam incompati- 
veis com a moral e com os ditames da humanidadel). ( I )  

Pois bem, dCste principio decorrem os dois corol~rios do Esta- 
tuto Politico, a.saber : 

I." - NIo serIo concedidos aos indigenas direitos politicos em 
rela@o a instituiqdes de car6ctc.r curopeu - conforme preceitda o 
art. 7." do Estatuto ; 

z . ~  - Devem manter-se e aproveitar-se, tanto quanto possivel, as 
instituiqdes politicas e as autoridades gentilicas tradicionais - nos ter- 
mos do art. 235." da Carta OrgBnica, e do art. 6." do Estatuto. 

0 primeiro corolbrio liga-se estreitamente ao segundo. Se se man- 
tCm, com intuit0 de aperfeiqoamento, as institulq6es gentflicas, justo 
6 que n5o se dii aos indigenas participaqzo activa no funcionamento 
das instituiqfies de carrictrr europeu. 

E assim se termina con1 ;L criticada ficqzo liberal que, de todos 
os homens, qualquer que fbsse a sua car e civilizaqiio, existentes no 
territ6rio portuguCs, fazia cidadios. 

A manuten~Io das instituiqdes indigenas e autoridades gentilicas 
tradicionais obedece a um critCrio inteligente de politica indigena. 

Em regra as tribus negras t&m uma organizaq50 social complexa, 
corn bem distintas classes de nobres, homens livres e escravos, e uma 
hierarquia de chefes que ia desde o soba dCspota dos grandes imp& 
rios bArbaros - como os dos Vbtuas, do Congo, do Muati-Ianvua - 
descend0 pelos sobetas ou chefes de pequenos estados vassalos, len- 

( 1 )  Acto Colonial, art. 22.O,  e Carta OrgPnica, art. 246.0 
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gas ou chefes de grupos guerreiros (cuanhamas) at6 aos chefes de 
sanzalas ou libatas. ( I )  

Esses grandes impCrios n lo  convinham de mod0 algum A nossa 
soberania : foram mesmo dos maiores embaraqos i ocupaqlo efectiva 
e s6 pela sua destruiiqlo ficamos seguros da posse dos territ6rios. 

Mas o que tambCm de mod0 nenhum interessa A potencia sobe- 
rana 6 a disperslo do gentio, a sua subtracqio 5. autoridade dos che- 
fes tradicionais. Assim a politica indigena indicada consiste em man- 
ter a coedo das organimqdes existentcs, favorecendo a independen- 
cia dos pequenos estados e integrando os respectivos chefes na orga- 
nizaqgo administrativa da col6nia. 

Foi o que se fez. 
0 administrador de circunscriqlo e o chefe de posto administra- 

tivo substituem hoje os grandes chefes cafres. 
Subordinados a 6les e como auxiliares da administraqio civil 

ficam os chefes subalternos : os sobados, os r&gulados, os reinos indi- 
genas, constituindo regedorias cujos sobas, rCgulos e reis sPo conside- 
rados regedores indigenas e sob cuja dependencia ficam os chefes de 
grupos de  povoa~Ges e os chefes de povoa@es, nos termos dos arts. 
94." e seguintes da Reforma Administrativa. 

Esses regedores e chefes desempenham as fun~6es que o uso local 
lhes atribuiu, no que n8o far contrario i soberania nacional. A obe- 
diencia que as populaqdes lhes devem C a que resulta da tradiqio e 
sera mantida enquanto respeitar os principios e inter&sses da adminis- 
traqPo portuguesa a contento do govCrno, conforme o 5 unico do 
art. 94." 

Quando nLo convenham podem ser depostos pelo respective 
administrador de circunscriqlo, segundo preceitua o art. 97." da Re- 
forma. 

0 s  regedores s io de sucesslo hereditiria, segundo os usos e cos- 
tumes locais e na forma do disposto no art. 96." da Reforma. 

A sua autoridade condiciona-se pela submissio a um certo nli- 
mero de obrigaqdes impostas no art. 99." da Reforma Administrativa, 
onde, assim como nos ai-ts. 100." a IO~.", tambCm se lhes confere a 
competCncia administrativa. 

Nos termos do art. 1o3.O, ctos chefes gentilicos procurarzo de- 
sempenhar-se das funqi3es que lhes incumbem, respeitando tanto quan- 
to possivel os usos, costumes ou tradiqdes indigenas que n lo  contra- 
riem as disposiqdes legais em vigor ; i autoridade administrativa cum- 
pre dirigi-10s activamente por forma que a acqlo benCfica que desen- 
volverem apareqa i s  populaqdes em verdade como o resultado da in- 

(I)  Vide o livro de Ferreira Diniz, PopulapBes Zndigenas de Angola, 
pfigs. 588 e 595. 
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tervenqgo superior portuguesa, em que aos regedores e chefes de po- 
voac;Zo coube a funqiio de executoresn. 

Admite-se a tradicional existencia dos conselheiros e ministros do 
soba, nos termos dos arts. 104." e 1o5.O e impde-se-lhes responsabili- 
dade disciplinar. 

Enfim, 6-lhes vedada a prgtica dos abusos enumerados no 
art. 108.O 

Dos cllefes de grupos c dos chefes de povoa~a'o tratam em especial 
os arts. 109." a 119." 

99 - Estatuto Civil - a )  Principios gerais 

E'  aintla o rcspcito dos usos e costumes privativos dos indigenas 
quc prevalece ao dctcrminar-sc o regime juridic0 das suas relaqdes 3e 
familia, proprictl;tclc c succssHo. ( I )  

Por decrt,to de 10 dt: Dczembro de 1869 foi tornado, extensivo i s  
col6nias o C6digo Civil PortuguCs. Mas da legislaqdo anterior revo- 
gada pclo C6digo rcsalvaram-se : 

cia) Na India os usos e costumes das novas conquistas e os rle 
Damgo c Diu coligidos nos rcsprctivos c6digos. E no que se ndo 
opuzer i moral ou i ordem piiblica ; 

b) Em lllacau os usos c costumes dos chins nas causas da com- 
pct&ncia do procurador dos neg6cios sinicos ; 

c )  Em Timor os usos e costumes dos indigenas nas questdes entre 
&les ; 

d )  Na Guin6 os usos c costumes dos gentios denominados grtc- 
metes nas questdes cntre &les ; 

e )  Em Moc;ambiquc os usos e costumes dos baneanes, bathiis, 
parses, mouros, gcritios c indigenas, nas questdes entre 6les)). 

0 s  3 3  I . I '  c 2." tlo art. 8." do decreto de 1869, onde se resalvam 
&stes usos c costumes, permitcm ?is partes a quem aproveitasse a ex- 
cep~go, optnram, de comum acBrdo, pela ap1icac;Zo do CMigo Civil, 
estabelecendo que os govcmadores procedessem desde logo, por meio 
de pessoas conlpetentes, i codificac;Zo dos usos e costumes resalvados 
e ainda n%o codificados. 

Em iguais termos tornou extensivas i s  col6nias as alteraqbes in- 
troduzidas no C6digo Civil em 1930, (decreto n." 19.126, de 16 de De- 
zembro) o decreto com f8rc;a de lei n." 19.943, de 25 de Junho 
de 1931. 

(1) Vide Estatuto Politico, Civil e Criminal, art. 8.0 
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A codificaqiio dos usos e costumes indigenas esta feita na fndia 
Portuguesa, en1 Rlacau (, nalgumas provincias da Col6nia de Moqam- 
bique. (I)  

N2o se referia o decreto aos indigenas de Angola e Cabo Verde, 
e, como se v&, falta proceder 2 codificaq80 em qurisi t6das as col6nias. 

Mas nos termos do $ Gnico do art. 8." do Estatuto de 1929, ((en- 
quanto n2o forem reduzidos a escrito os usos e costumes dos indigenas 
de cada regiilo serZo eles estabelecidos, para cada caso sujeito a iul- 
gamento, pelas declaraG6es dos dois acessores)) indigenas que assistem 
o administrador da circunscri~ilo no julgamento dos milandos, justigas 
ou ouvidas, nomes por que em Moqambique, Timor e Angola se de- 
signam respectivamente, os litigios entre indigenas. 

Pelo que diz respeito a propricdacle e posse dos terrenos e culturas 
pelos indigenas, convCm desde j A  frisar que as leis portuguesas expres- 
samente drclai-am a existencia e garantia tle tais direitos. 

Assim o art. 17." do Acto Colonial, reproduzido no art. 239." (la 
Carta Orggnica diz ((a lei garante aos indigenas, nos termos por era 
declarados, a propriedade e posse dos seus terrenos e culturas, devendo 
ser respeitado este principio em tAdas as concessdes feitas pelo Estado 
e fiscalizada rigorosamente a sua aplicaqZon. 

Veremos a importhcia d&ste preceito ao estudarmos o ((Regime 
das terras)). 

100 - b) - Trabalho indigena, insufici6ncia da m5o de 

obra nas col6nias e immigra550 

Mas o Estatuto, no art. 9.", garante aos indigenas a ((liberdade 
nos contratos de prestaqiio de servi~os)). E C de notar como o Acto 
Colonial, lei constitucional, se 1he refere igualmente nos artigos 20." e 
21.O vindo a Carta Org5nica insistir no mesmo ponto, nos arts. 240." 
a 245." 

Porque motivo dilo as leis tam grande importhncia a &ste contra- 
to ? Que exccpcional posiqiio assume nas col6nias o problema do tra- 
balho dos indigenas ? 

E' o que vamos ver. 
Sabido 6 que s8o tr&s os elementos da produczo : a natureza, o 

capital e o trabalho. 
Ora nas exploraqdes coloniais, a natureza 6 ubbrrima, os capitais 

&tern-se na Europa com relativa facilidade, uma vez que as empr&- 

(1) Na 1ndi.a existem o codigo de 16 de Dezembro de 1880, para o dis- 
trito de G6a ; o Codigo de 19 de Abril de 1912, para Damlo ; e o C6digo 
de 10 de Janeiro de 1894, para Diu. 

Em Macau existe o codigo dos chins, de 17 de Junho de 1909. 
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sas se afigurem tentadoras. Rcsta o trabalho, a m i o  de obra indis- 
pensiivel. 

Em certas regidcs o branco adapta-se ficilmente, graqas i beni- 
gnidade das condiq6c.s c11matCricas : nasce a coldnia de povoaqa'o, 
onde a m5o de obra se pode conscguir pela immigraqio dm europeus : 
6 o caso do Brasil. 

Mas noutras 6 escusado pensar cm utilizar o trabalho europeu. 
Nc?o o consente o clirna, que esgota c dcstroi os organismos, impe- 
d~ndo  o desenvolvimcnto do esf8rqo cm rudes tarefas de desbrava- 
mento, culturas e obras p6blicas. Assim sucede nas coldnias de plan- 
ta@o ou exploragio, quc cxigem impcrativamente o concurso dos in- 
dividuos da raqa negra ou outra afeita i s  violCncias dos trbpicos. 

Debalde se esperarla, no entanto, a colaboraqlo fkcil e consciente 
do negro. A Africa tern uma pequenissima densidade de popula$lo 
indigena : basta dizer-sc quc na vastissima coldnia de Angola nlo hb 
mais tlr clois rn~lhdcs e meio de ncgros e quc aos 770.000 quil6metros 
quadrados de Moqambiquc nrlo roircspondem mais de quatro milhiies 
dc intligenas ! 

I'cnse-se que Angola c Moqnmblque correspondcm a 22 vezes o 
territorio de Portugal continental e veja-se se nlo rcprcsenta essa cs- 
cassa popula~io uma gravissima dificuldade para a valorizaqlo das 
colbnias. Mas, conseguidos os elementos indigenas de indispendvel 
concurso, hii ainda um segundo embaraqo a desfazer : 6 que o negro, 
por influencia do meio, fCrtil e amolecedor, e pelo estado rudimentar 
da sua civilizaqlo (o que corresponde a poucas necessidades), se 
recusa a trabalhar, e quando trabalha o faz com indolCncia e porven- 
tura com repugnlncia. 

Vejamos como vencer Cstes dois obstiiculos. 

a )  lnsuficikncia de m5o de obra 

A insuficiCncia. da rnlo de obra remedea-se procurando aumentar 
a populaqio indigena e melhorar as suas condiqdes sanitirias. Neste 
objective se filiam, dirccta ou indirectamente, as medidas de pro- 
tecqlo 2 ra$a negra exprcxss:ls : 

- No combate aci alcoolismo c. ao uso dos estupefacientes ; 
- Na destnii~5o sisternLtica das superstiq6es que conduzam ao 

depauperarnento fisico e moral, ou & dizimaqlo dos indigenas ; 
- Na luta contra as doen~as tropicais ; 
- Na luta contra a mortalidade infantil e difusPo dos preceidos 

de puericultura e higiene. 
Todos Cstes remCdios actuam, porbm, a longo praso. E' forqoso 

lanqar rnlo de resolu~des mais imediatas que n lo  podem deixar de 
consistir no recrutamento de mio de obra noutras coldnias onde a sua 
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falta n8o se faqa sentir tanto. Nas col6nias portuguesas a protecqiio -i 
raqa negra, sabre tddas as formas apontadas, C uma das principais 
preocupaq6es da administraqiio civil. 

Assim, nos termos do art. 36.", n." 3.", de Carta Orghnica, com- 
pete aos governadores : ((promover o melhoramento das condiq6es ma- 
riais e morais da vida dos indigenas, o aperfeisoamento das suas apti- 
ddes e faculdades naturais, e, de uma maneira geral, a sua educaqzo, 
instruqgo, srguranca e progresso)). 

Segundo o disposto no art. 51.", nos n."".", 11." e 14.", da Re- 
forma Administrativa Ultramarina, cabe aos administradores de cir- 
cunscri~Po uzelar a salide dos indigenas, tomando as nledidas de salu- 
bridade e higiene clue as circunsthncias aconsrlharem, combatendo 
enhrgicamcnte o alcoolismo ; tendo a circunscri~Po recursos suficien- 
tes, montar enfermarias c postos de socorro sob a direcqgo de pessoal 
especializado)) ; cczelar a l~mpeza c alinhamcnto das aldeias indigenas, 
procurando descol6-las para a proximidade das estradas, situando-as 
em locais salubres e onde se encontrem os melhores terrenos para as 
culturas usuais, tanto quanto possivel de acbrdo com as autoridades 
sanitjrias)) ; e ((fazer, entrc as mulheres indigenas, a propaganda de 
boas priticas de puericultura, em harmonia com as instruqdes emana- 
das dos serviqos de saude, cuidando com particular interesse de tudo 
o que respeite As crian~as indigenas)). 

E' j6 notavel a acqHo dos mCtlicos portugueses no combate As 
doenqas tropicais, algumas das quais Glcs foram os primeiros a carac- 
terizar. Mencionaremos em especial, no nlimero das que mais assir 
duamente tem sido profligadas, a doenqa do sono. 

1 
. 1 b)  I mmigra~5o 

A col6nia quq emprega mais abundantemente a m8o de obra re- 
crutada noutrns colbnias, C a de S. Tom6 e Principe. 

S. Tom6 e Principe, que hoje atravessa uma profunda crise eco- 
nbmica, C das mais ricas e ainda h6 pouco era a mais prbspera das 
nossas possess6es, graqas & sua exce1,ente produ~Zo de cafC e cacau. 

Como as condiqdcs climat6ricas n5o permitem que os brancos 
trabalhem nas suas roqas scnHo como capatazes ou dirigentes, resulta 
dai a absoluta nccessidadc da mPo d,e obra indigena que as ilhas, 
alihs, n5o podem fornecer. 

Recorreu-se pois, B immigraqzo proveniente da GuinC, de Cabo- 
-Verde e sobretudo de Angola e Moqambique. 

De 1918 a 1931 emigraram de Angola para S. TomC, 25.612 indi- 
genas ; e de Mosambique tCm emigrado nos Gltimos anos, em mCdia, 
1.700 indigenas por ano. 

0 recrutamento d,e trabalhadores para fora de uma col6nia estd 



DIREITO PUBLIC0 COLONIAL PORTUGUES '99 

sujeito 2s normas estabclecidas no C6digo do Trazalho dos Indigenas 
e faz-sc sob a fiscalizaqlo do governador. 

0 s  respectivos contratos de prestaqgo de serviqos regulam-se pelas 
cl&usulas dos tratados, convenq6es ou modus-vivendi que autorizem 
a umigraqgo e na sua falta pelas disposiq6es da lei, segundo o esta- 
belecido no C6dlgo de Trabalho dos Indigenas, no art. 137.' 

Nos tcrmos do art. 141." do Cbdigo de Trabalho ccos agricultores 
(la col6nia dc S. Tom6 e Principe poderao recrutar trabalhadores indi- 
K( . I I ;LS rlas outras col6nias, em-harmonia com os modus-vivendi pre- 
sv~~tc~muntc estabelecido e com as disposiqiks do presente C6dig0, nHo 
contrjrias ao disposto naqueles diplomas)). 

I 

Esses modus-vivendi d o  : 
-0 de Moqambique e S. Tomb, aprovado pel0 decreto n." 14.491, 

de 9 de hlarc;o dc 1926 ; 
- 0 tit. Angola e S. Tomb, aprovado pel0 diploma legislativo 

n." 108, dc 10 dc Junho de 1926 e modificado pel0 decreto n." 16.446, 
de I de Fevc,rciro dc 1929. 

Em certos distritos ou regiaes podem os governadores constituir 
rescvvas - isto 6, proibir o recrutamento. 

Em Mopmbiquc produz-se tamb6m uma grande emigraqiio para 
o Transvaal e RodCsia do Sul, onde slo empregados na exploraeHo 
das minas. Em Janeiro de I933 subiam a 78.000 os indigenas de Mo- 
qambique emigrados na Africa do Sul. 

0 s  contratos de prestaqlo de serviqos fora da coldnia sHo envia- 
dos 5s Curadorias dos Indigenas, atravbs das quais se exerce a tutela 
do Estado sAbrc os trabalhadores e ai registados. 0 curador da ~016- 
nin tle ol-igrm remete-os ao curador da col6nia de destino a cuja pro- 
tccc;;lo fic.a~n c.r~t~-c.gues os trabalhadores desde o momento da chegada. 

No contrato implicita a clfiusula de repatriamento do tra- 
balhador B cnsta do ultimo patrlo. 0 repatriamento 15 expressamente 
garantido Bqueles quc rido queiram permanecer na col6nia de destino 
findo o prazo do contrato, podendo fazer-se acompanhar pela sua mu- 
lher c filhos, conforme os arts. 137.' a 155." do C6digo do trabalho. 

A lei regula tambCm minuciosamente o transporte dos trabalha- 
dorcs prc.screvendo a utilizaq5o dos mais c6modos meios, a construqiio 
de acampamentos nos lugarcs dc concentraqlo, embarque ou descanso, 
a entrega dos grupos de mais de 30 a um capataz europeu que os diriia, 
aloje e sustente, quando o transporte seja por via maritima deve fa- 
zer-se em navio de passageiros c6modo e higiCnico e sob a protecqzo 
de urn comissjrio do gov&rno encarregado de zelar pelo seu bem estar, 
nos tcrmos dos arts. 164." a 168." e 178." a 196." do mesmo diploma. 
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101 - c )  -Trabalho indigena : escravatura e traba- 
Iho obrigat6rio 

a)  Repugnincia pelo trabalho 

Vejamos agora a segunda dificuldade na utilizaqiio da mHo de 
obra indigena : a falta de h6bitos de trabalho, a indolencia ou repu- 
gn2ncia natural que o negro sente para todo o esf8rqo persistente. 

As primeiras soluqdes que ocorrcram para remediar &ste inconve- 
niente consistiam na compulsHo directa ao trabalho. 

b) Escrava tura 

Assim apareceu a escravatura largamente praticada por todos os 
povos e que foi a soluqiio dada ao problema da miio de obra pelos 
portugueses nas ilhas do AtlLntico e no Brasil. 

Mas Portugal aboliu a escravatura de 1854 a 1875, e essa forma 
de obtenqPo da miio de obra C hoje incompativel com as ideas domi- 
nantes, embora nalguns pontos do globo ainda seja utilizada. 

A luta contra a escravatura niio perdeu ainda actualidade. E 
compreende-se porqui. : embora a palavra se nPo pronuncie, o facto 
pode dar-se muito fhcilmente uma uez colocados em presenqa um 
branco forte c astuto e os pobres e submissos indigenas de certas re- 
gides, onde ainda ma1 penetra a organizaqiio administrativa. 

Assim os filantropos procuram combater tudo o que, disfarqada- 
mente embora, possa conduzir a uma esp6cie de escravidiio : e daqui 
resulta a sua antipatia pel0 trabalho for~ado.  

C )  Trabalho forcado 

0 trabalho f o r~ado  C outra forma de obtenqPo compulsiva de mHo 
de obra indigena. 

Consiste na requisiqiio dos serviqos do? indigenas pela autoridade 
administrativa que os cmprega em obras p6blicas ou os p8e 2 dispo- 
siqPo dos particulares por um certo tempo ; ou entHo na satisfaqHo 
de um impost0 de prestaqilo de trabalho. 

Nas col6nias portuguesas, por exemplo - como, de resto, nas es- 
trangeiras - era muito vulgar a requisiqzo de carregadores para 
acompanharem os viajantes pel0 interior, uso hoje extinto, graqas 2s 
magnificas redes de estradas construidas. 

0 trabalho forqado tem defensores abalizados. Diz-se que a indo- 
1i.ncia do negro niio lhe pode conferir o privilCgio de se subtrair a 
grande lei universal que obriga o homem ao trabalho. Observa-se que 
a liberdade de trabalho do negro leva ao excessivo encarecimento da 
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produqlo, pois s6 por altos salarios se obtCm miio de obra de inferior 
qualidade e diminuto rendimento. Conclui-se quc a filantropia exer- 
cida em beneficio de vilidos e possantes homeris improdutivos, reverte 
em manter-se a escravidso das mulheres negras que, segundo o uso, 
trabalham para sustcntar os seus senhores. 

Ant6nio Enes, rio seu taritas vezes citado relat6rio 2cCrca de ((Mo- 
Cambique)) ( I )  analizou corn a sua habitual clareza 6ste delicadissimo 
problema colonial, criticando Asperamente a forma como &le estava 
entzo a ser encarado. 

Mas os advcrskrios do trabalho forqado replicarn : fo r~a r  o ne- 
gro ao trabalho 6 ,  em primciro lugar, unir no seu espirito simplista e 
para sempre, a idea de tvabalho ri de pena ou castigo. Depois, o tra- 
balho for~ado C semprc rnal rccebido pclos indigenas, dificilmente as 
autoridades que o impdem sabem conduzi-lo com brandura e pro- 
veito, e com frcquencia tr fonte de graves prejuizos para a salide dos 

' 

que a 61e sfo compelidos. Enfim, agrava em vez de facilitar, o pro- 
blema da m8o de obra, despovoando rcgides inteiras e dificultando o 
recrutamento livre de trabalhadores. 

ICntrc as duas opiniaes extremas sitlia-se um ponto de vista in- 
ternl6dio que Girault (2) exprime assim : desde que, na metr6pole 
existe o imposto de presta~fo de trabalho, n lo  pode parecer exces- 
sivo o exigir-se dos indigenas uma presta~lo idCntica e tanto mais 
quanto C certo ser mais facil para &les contribuir d6sse mod0 do que 
em dinheiro. ConvCm sbmente que se tomem as precauqaes necessb 
rias para impedir que degenere em abuso aquilo que deve ser uma 
forma modcsta (: L L ~ C  familiar de impasto. Tais precau~des devem 
consistir : 

1 . O  no limite ri~ol-oso do nlimero de dias de trabalho obrigatbrio, 
15 o maxim0 por ano (3) ; 

2.0 ria c.sc61haT das Cpocas de trabalho, tendo o cuidado de cau- 
sar o mcnor trarist6rno possivel aos agricultores indigenas e evitando 
pois, os periodos de sem nteira e das colheitas ; B 3." na designaqlo os trabalhadorcs : s6 os homens adultos e 
validos ; ! 

4.' na indicaqzo dos locais do trabalho, sempre pr6ximos das 
residencias habituais dos compelidos ; 

5.' 0s trabalhos executados devem representar uma vantagem 

(1) Ob. cit., phgs. 60 a 64. Freire de Andrade, no vol. 2.0 do seu Rela- 
torio, apresenta opini6es id&nticas its de Enes. 

(2) Ob. cit., 111, 2.a parte, 5.8. edipso, pag. 268. 
(3) Todavia, o art. 12.0 do project0 de convenpBo do Bureau Internatio- 

nal du Travail admite ate 60 dias por ano. 
26 
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real e local para a popula$Po indigena e bom seria que fbse  com- 
preendida a sua utilidadc ; 

6." as presta@cs devem sempre ser remiveis a dinheiro. 
Nos illtimos anos acc.ntuou-se um movimento de car6cter inter- 

national contra o trabalho obrigatbrio nas colbnias, sob os auspicios 
da Sociedade das Naq6es. 

Foi assim que, cLm 25 de Setembro de 1926, a Assemblea da 
Sociedade adoptou o tcxto duma convenqPo contra a escravatura, 
em cujo art. 5 . O  se inscrem alguns preceitos tendentes a evitar que o 
trabalho forqado condum a situaqdcs afins da servidzo ( I ) .  

Assim, a ConvenqZo cstipula que o trabalho obrigatbrio nPo-pode 
em principio ser exigido sen20 para fins de interesse p6blico. Dos 
trrritorios onde o trabalho obrigatbrio com outros fins ainda subsista, 
clever6 fazer-se dcsaparecer o mais depressa possivel, alterando-se 
entretanto o respectivo regime. 

A Assemblea resolveu depois que a OrganizaqPo Internacional do 
Trabalho se ocupasse do trabalho forpdo : r: cm conseqiiCncia dessa 
delibera@o, a Conferencia Internacional de Trabalho, nas suas sessbes 
de 1929 e 1930, examinou a questgo, claborando primeiro um ques- 
tion6rio e depois um projecto de conven$Zo que restringia consider&- 
velmente o gmbito da possibilidade legal do trabalho for~ado. (2) 

A proposito desta actividade do Bureau International du Tra- 
vail, observa sensatamente o sr. -Aubertot : 11:~s grar1dc.s potCncias 
coloniais, membros da Sociedade das Na@es, consentiram em sub- 
meter a um organism0 international o estudo de certas questbes, tais 
como a repress50 do tr6fico de escravos cujo interesse ningdm pensa 
em contestar. Ora o Bureau International du Travail procura visivel- 
mente aproveitar-se do desinteresse manifestado neste ponto pelas 
potencias para instituir em seu beneficio uma esp6cie de cccontrble)) 
intcrnacional das col6nias. 

((0 B. I.  T. ocupou-se primeiro da escravatura, depois do tra- 
balho obrigatbrio. Procura actualmente atingir o trabalho recrutado, 
o que teria como conseqiigncia a desorganiza~Po do regime da mPo 
de obra das potCncias colonizadoras. No Bureau International du Tra- 
vail a Inglaterra, a Franqa, a BClgica, a Espanha, a ItBlia e Portu- 
gal, acham-sc diante duma maioria de Estados quo ngo tgm colbnias. 
Estes aproveitam com entusiasmo as ocasides de embara~ar as  grandes 
potencias de que t&m inveja e sfo auxiliados pel0 grupo dos opergrios 
de tendCncias internacionalistas e pelos Estados da America do Sul, 

(1) Ratificada em Portugal por carta de 26 de Agosto de 1927, Diarto 
do Gov&rm, 1.a serie, de 2 de Janeiro de 1929. 

(2) Pode ver-se o projecto de convenq80 a phg. 451 e seguintes do in- 
teressante livro do sr. Eduardo Saldanha - Mopambique perante Genebra. 
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por excmplo, que siio grandes produtorrs (I(,  gkneros tropicais e pro- 
curam arruiiiar 21s col6nias suas concorrentes. 

((A politica actual do 13. I. T., dirigida por uma maioria cujos 
m6beis nada t&m de idealistas, tende a despojar pura e simplesmcntc~, 
as potkncias coloniais da sua soberanian ( I ) .  

A 1egislaqZo portuguesa, porem, &t i  absolutnmcnte conformc 
corn as aspiraqdes internacionnis. J A  vi~nos como o Acto Colonial, 
no art. zo.", cstabelece o trabalho compelido s6 para fins de interCsse 
pi~blico. 

A Carta OrgAnica, nos arts. 240.") 241.', 243." e z44.", determina 
o scguinte : 

((Art. 240." 0 Estatlo nHo impde nem permite que se exija aos 
indigenas das suns col6ni.a~ qnalquer espkcic dc trabalho obrigat6rio 
ou compelitlo para firis particulares, crn1101.a G o  prescinda dr  quc 
eles procurem pelo tri~balho as mcios tlc subsist&ncia. 

((Art. 241." 0 Estado sbmcnte pode compelir os indigenas ao tra- 
balho em obras p6blicns dc irlter&sse geral da colecti~idade, em 
ocupaq'7es cujos I-csr~llados Ih(:s pertenqam, em execuqiio de decides 
judicigrins tlc caldctcr pcnnl ou para cumprimento de obrigaqaes 

, fiscais. 
((Art. 243." Siio proibidos : 
I." Todos os regimes pclos quais o Estado se obriguc a fornecer 

trabalhadores indigenas a quaisquer empresas d e  exploraqiio eco- 
n6mica : 

2.O Todos os regimes pelos quais os indigcnas existentes em de- 
tcrrninada circunscriq50 territorial sejam obrigndos a prestar trabalho 
2s empresas acima indicadas, por qualquer titulo. I 

Art. 244." 0 rcgime dc contrato de trabalho dos indigenas assenta! 
na liberdade individual c no direito a justo sal5rio e assistCncia, in- 
tcrvindo a autoridadc pilblica shmente para fiscalizaqiio. 

§ ilnico. E' assegurado aos indigenas nas col6nias portuguesas 
lib'rtlndt~ de escalha clc trabalho quc melhor entenderem, quer dc 
conta prbpria quer dc conta alheia, nas suas terras ou nas que para 
Csse efeito estiio destinadns 110s tcrritbrios do ImpCrio. Reserva-se 
porCm o Estado o direito de os tutelar, procurando encaminhg-10s 
para mCtodos dc trabalho por conta prbpria, que melhorem a sua 
condiqZo individual e social. 1) 

Finalmente, veja-se o C6digo de Trabalho Indigena, nos arts. 3.O. 
4.-, 293." e seguintes. 

Em resumo, portanto, no direito colonial portugu6s : 
I." o rrgirnc (lo trabalho dos indigcnas assenta na liberdade in- 

dividual ; 

( 1 )  Rolland, Legislation et finances coloniales, 1933, phg. 383. 
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2 . O  e o Estado nem impiic 1lt.m permitc quc se exija aos indi- 
gcnas das suas colbnias qualquer cspkcie de trabalho obrigat6rio ou 
coinpelitlo para fins particularcs ; 

3." consiid~r;~~ldo-se trabalho obrigatbrio, forqado ou compelido, 
todo aquele que algum indigena f8r coagido a prestar, por ameaqas 
nu violencias dc qucm lho impuzer, ou por simples intimativa das 
autoridades p6blicas ; 

4.' S6 o GovCrno da metrbpole, por decrcto, pode compelir os 
indigenas a o  trabalho : 
- em obras p6blicas de interesse geral da colectividade ; 
-em ocupaqaes em 1)eiicficio dCles ; 
- em execuqilo de scxntenyas pcnais condenat6rias ; 
- para cumprimcnto de ol11-igac6es fiscais ; 
5." 0 trabalho compelido 6 scmpre remunerado ou auxiliado ; 
6." S i o  exceptuados da obrigaqio do trabalho as crianps,  os ve- 

Ihos, os doentcs, ns cipaios, os indigenas contratad~s por outrem, os 
chefes gentilicos, os rvpntriados h;i menos dc 6 lneses e, em certos ca- 
sos, a s  mulheres ; 

7." 0 s  trabalhadorcs a compelir dcvcm ser dc prefcrkncia escolhi- 
dos de entre os mais ociosos ou os que sem prejuizo ou com menos 
prejuizo das suas nctividatlvs econtimicas sc possam empregar nos 
servi~os clv interBsso pilblico. 

102-d) - Trabalho indigena - Meios de o melhorar : 
E d u c a ~ z o  ; lmposto indigena ; Regulamenta- 
%Go d o  Tra  ba l h o  

Embora o trabalho obrigatbrio sc aprcwnte como uma soluqao . 
razotivcl e justa do problema tla mdo de o1)r;l nas colbnias, uma vez 
que na sua obtenqzo sc proceda corn a ncccss,iria humanidade -te- 
mos todavia de reconhecer yue tal solu(;Zo n.20 6 bastanfc, nem de- 
finitiva. 0 que importa 6 levar os indigenas a trabalharcm por sua 
vontadc livre. 

0 (111c~  SC, irnpae a uma NaqZo colonizadora 6 transformar os 
negros clt' bimplcs dadorcs tlc 1n2o tlc obra em conscientes trabalha- 
clores. Para isso torria-sl, lisl,c.llsri~el fazer nascer no espirito do 
indigena o gBsto (lo trabnlho c suscitar-lhe hjbitos Y costumes tais 
que para os satisfazcr o trab.alho se torne uma preciszo. 

TrCs G o  os moclos ;)or que pri~lcipalinente se pode obter o traba- 
lho livre do negro t: o respcctivo apei-feiqoamento profissional : 

- a educaqdo 
- o imp6sto 
- a rcgulamentaq50. 
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A educaqIo pode ser moral ou fivofissional. 
A cduca~50 moral afeiqoa o caricter dos indigenas, afastando-os 

do Estado bArbaro e restituindo-lhes a consci&ncia da sua dignidade 
humana, isto 6 racional. 

Visto que, incontestLvelmente, o homem europeu C o que atinge 
uma forma mals perfeita de vida cspiritual, a tend&ncia educativa 
dos indigenas C no sentido assimilador. Com a mentalidade europ&a 
v&m os hjbitos europeus, a nossa civilizaqjio, as nossas nccessidades. 

A imprev~cl&ncia da vida dia a dia cede o lugar ao desejo cres- 
cente de novas comodidades e duma exist&ncia mais feliz que s6 o 
trabalho proporciona. 

Juntamente com a educaqjio moral, deve por6m ministrar-se cl 

educaqiio p~ofissional, pois, sen1 esta, dc pouco valeria aqucla. 
Dc nada vale incitnr a trabalhar quem 1150 saiba trabalhar bem ; 

j~or O L I ~ ~ O  lado, 6 prt.cl\o difundir as t6cnicas cuja utilizaqjio prodn- 
ziri os meios conven~entcs para satisfazer necessidades novas. - 

DL-se at6 a circunst2ncia de muitas vezes o aparecimento dos 
bens preceder e originar o nascimento das necessidades econ6micas. 
No espirito do negro inculto C a vista do instrumento que faz nascer 
o desejo de o util~zar. 0 ensino das artes e oficios 6 ,  pois, 6til nIo s6 
pelo beneficio auferido pelo aprendiz mas, ainda, pela ac~jio que, 
uma vez profissionais feitos, cada um dCles exerceri junto dos seus 
amigos e 'visinhos. 

b) lmposto indigena 

0 impasto indigena tem uma fun$io prcvalentementc civili- 
zadora. 

Em primeiro lugnr, significa a submissjio dos que o pagam B 
soberania portuguesa : 6 o tributo. 

Em segundo lugar, moraliza a vida e estimula a produ$o do 
contribuinte, e vejamos como. 

0 estado social das po1)ulaqGcs intligcnas exige que o imp6sto sejp 
l.inico, de simples 1iquidaqZo c cobranqa. . 

Rsse impbsto 6nico 6 essencialmentc um impbsto pessoal, in?- 
pBsto de capitaqiio, o traditional mussbco dos prazos da ZamMzia. 
Todavia, 6, por vezes, liquidado em raziio do n6mero de habitaq6es 
;>ossuidas por cada i'ndigena tomando o nome de imposto de PaEhota 
cru imfimsto de cubala e isto tcm lcvado algulis a pensar que n&sse caso 
cI: um impostn prt.clial. Tal idea C errada. 0 n6mero de palhotas ou 
cubatas de indigenas 6 hrlicamente um illdice cia sua riqueza e rendi- 
mento. Ao mesmo tempo combate-se assim a poligamia, visto cada 
cubata ou palhota possuida por um rlcgro corresponder a uma mulher. 
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0 imposto indigena nlo deve ser t2o excessivo que representa 
uma expoliaqlo e suscite revoltas : mas nlo hd-de ser t lo  baixo que 
o negro o possa pagar sem modificar os seus hfibitos de vida. 

E' que justamcnte um dos fins quo se procuram atingir com o 
lanqamento do imposto C o cle obrigar o indigena a trabalhar de mod0 
a produzir n5o s6 o necesskrio para o scu sustento como ainda o que 
tem de eiitregar So Estado. 

0 pagamento do imposto pode exigir-se em trabalho, em gCneros 
ou em dinheiro. 

A cobranya em trabalho 6 uma das formas do trabalho obri- 
gatbrio. 

0 pagamento em gkneros nHo satisfaz, em regra, o fim civiliza- 
dor que se pretende atingir e retarda a introduqHo do uso da moeda 
metglica. 

E '  o pagamento em dinheiro que se dew preferir, pois para o 
obter hk-de o indigena trabalhar ao srrviqo tlos europeus, ou transac- 
cionar os seus produtos nos grnndcs centros comerciais da col6nia. 
AlCm disso, nHo tem comparaqiio a comodidade que a cobranqa em di- 
nheiro representa para o Estado e a que adviria da cobransa em 
g6neros. 

c Regulamentasio do Trabal ho 

Enfim, para dignificar o trabalho, tornando-o para o negro uma 
escola de civilizaqlo e n8o cle servidio, para evitar, portanto, que os 
patr6es gananciosos o transformem numa forma odiosa de vexaqzo e 
tirania, C necesstirio que o Estado intervenha, regulamentando cuida- 
dosamente o contrato de prestaqzo de serviqos no intuit0 de proteger, 
os indigenas. 

A nossa legisla$io actual 6 neste ponto, das mais perfeitas. Vem 
de longa data a nossa tqadi~Po de uma 1egislaqHo de trabalho indi- 
gena generosa e humanitBria, atC, i s  vezes, em contradiqHo com as: 
necessidades do meio. 

Actualmente, vigora1 o Ciidigo de Trabalho dos indigenas nasi  
coldnias portuguesas d e  Afnca aprovado pelo dccreto com f6rqa de 
lei n." 16:199, de 6 de Dezenibro de 1928. 

Em cada col6nia cxiste um Curador Geral dos Trabalhadores 
indigenas, que vigia c fiscaliza o respectivo recrutamento e a exe- 
cuqio dos contratos, conformc o disposto no art. 8." 

Esse Curador, que em S. Tom6 e Principe, i: um magistrado es- 
pecial, em Angola, Moqambique e Guin6 C o director dos serviqos e 
neg6cios indigenas e, nas outras colbnias, o director chefe dos Ser- 
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lho indigena existem, no MinistCrio das Col6nias, a Junta Central de 
Trabalho e Emigragiio (I), e em cada col6nia onde o govern0 jul- 
gue necessbrio uma Junta Local ( 2 ) .  

103 - Estatuto Criminal 

0 castigo dos crimes tcm dois objectivos : intimidar o criminoso 
e todos quantos possam tcr tendCncia para a prbtica de identicos de- 
litos, e reparar, pela expia~iio, o ma1 causado. 

Compreende-se, portanto, que as penas tCm de variar necessl 
riamente no seu carricter c forma de aplicaqlo, conforme a civilizaqlo 
c costurnes dos povos. 

0 que intimida na Europa, pode n lo  fazer nenhuma impredo  
no espirito dos negros de Africa. 0 que aqui C castigo pode 1P si- 
gnificar urn premio. 

((Quando nos convencemos n6s de que as leis feitas para a me- 
trbpole siio qubsi sempre imprbprias para a Africa ?)) - preguntava 
Antonio Enes, criticando o cbdigo penal e a abrir uma judiciosa 
sCrie de considera~bes 2cCrca do importantissimo problema. (3) 

Foram, enfim, consideraqbes desta ordenl que determinaram o 
art. 13." do Estatuto de 1929, assim redigido : 

((Art. 13.' Emquanto n lo  forem publicados em cada col6nia os 
respectivos cMigos do indigenato, as penas a aplicar pelos tribunais 
serlo reguladas pelo C6digo Penal PortuguEs, tendo na devida aten- 
qlo o estado e civilizaqiio dos indigenas e os seus usos e costumes 
privativos. 

5 I." As penas correccionais podem ser substituidas por traba- 
lho correccional e as maiores por trabalhos phblicos. 

5 2." A aplicaqlo da pena de trabalhos publicos 6 ,  quanto ao 
tempo de duraqlo, regulada pelas disposiq6es do C6digo Penal Por- 
t ugds  referentes ?I pena de degrCdo. 

5 3." A pena maior de trabalhos publicos serb sempre cumprida 
em regilo diferente daquela em que f8r cometido o crime, podendo, 
por6m, cumprir-se na mesma ou noutra colbnia, conforme f6r resol- 
vido pelo Tribunal Superior Privativo dos Indigenas que confirmar 
a sentensa. 

5 4." A pena de trabalho correccional serb cumprida na pr6pria 
circunscriqiio do tribunal que a aplicar ou noutra, consoante as con- 
veniCncias da politica indigena. 

(1) Codigo do Trabalho Indigena, art. 307.0 
(2)  I d e m ,  art. 309.0 
(3)  Ob. cit., pag. 61. 



DIREIT0 POBLlCO COLONIAL PORTtlOUBS 209 

i' 

5 5." 0 trabalho cm cumprimento de pena s6 pode ser presGdo 
em serviqos p6blicos ou de utilidade p~iblica, e seri remunerado con- 
forme as circunst2ncias)). 

Esti  claro que, a respeito do direito penal, se n5o podc proceder 
como se procedera ao regular as instituiqiics politicas e civis : os po- 
vos indigenas praticam uma rcpresszo pcnnl primitiva, muitas vezcs 
brirbara, contriria aos principios tle humanidade e civiliza~io e Cbses 
trsos niio sc podem manter. 

Mas ao que sc deve atender 6 h mentalidade e ao estado sociai 
dos povos, considerando que h i  factos criminosos na Europa e que, 
praticados numa tribu indigena, nZo rcvestem qualquer car6cter alar- 
mante ; assim como certos actos inoccntes na Europa podem em 
determinada tribu ser reputados criminosos. 

104 - Tribunais especiais para indigenas 

0 facto de, rcngindo contra o sistema de assimilaq50, se ter acei- 
ttldo o pnncipio da espccialidacic do direito aplic6vel aos indigenas, 
i~ az como forqosa conseqiiCncia a especialidade de jurisdiq5o. 

Niio se conceberia, na verdade, que as quest6es entre indigenas, 
regidas pelos seus usos e costumes com ligeiras influencias do direito 
da metrbpole, f6ssem processadas o julgadas com o mesmo formuli- 
rio, nos mesmos termos e pelos mesmos juizes que decidem os plei- 
tos entre civilizados. 

Portanto, o priiicipio da existencia de uma jurisdiqgo especial 
para os indigenas imp6e-se como complemento do seu estatuto es- 
pecial. 

Mas, como organizar cssas jurisdisdes ? 
TrGs formas t&m sido praticadas : 
a )  juizes da metr6pole 
b )  tribunais colectivos mixtos 
c) chefes indigenas. 
No primeiro caso, criam-sc tribunais constituidos por magistra- 

dos da metrbpole, de compet2ncia especializada para os neg6cios in- 
digenas. 

No segundo caso, C um juiz ou funcionh-io de metr6pole quem 
julga, assistido por acessores indigenas. 

No terceiro caso, deixa-se que os indigenas submetam os seus 
dissidios aos seus chefes naturais que tradicionalmente administram 
justiqa (I) .  

Todos os sistemas tCm vantagens e inconvenientes. 

( 1 )  Cf. Sertoli Salis, La giustizia indigena nelle colonie. 



0 nosso estatuto de 1929 assenta no art. 14." que a adminis- 
traqlo da justi~a aos indigenas se rege por f6ro privativo, indepen- 
clente da organizaqgo judicigria portuguesa. 

0 art. 15." estabelece os tribunais privativos dos indigenas de I." 
insthncia nos seguintcs ternlos : 

((Art. 15." Em cada circunscriqlo administrativa, de regime civil 
ou militar, haverk um tribunal privativo dos indigenas com jurisdi~go 
em toda a sua Area, constituido pel0 administrador, intendente ou 
chefe da circunscriqHo, que servirk de presidente, por dois vogais com 
voto deliberativo e dois acessores com funqdes de mera informaqgo, 
servindo de escrivHo um dos funcion5rios da circunscri$io, de pre- 
ferencia o secretkrio. 

5 I." 0 s  vogais seriio nomeados pel0 presidente para o julga- 
mento de cada causa, sendo cada um dCles indicado pelas partes em 
juizo e escolhido obrigatbriamente entre os chefes indigenas da cir- 
cunscriggo ou doutra limitrofe, revertendo para o presidente a facul- 
dade da escolha quando as partes deixarem de os indicar. 

5 2." 0 s  acessores serlo livremente escolhidos, pel0 presidente, 
de entre os chefes ou outros indigenas de reconhecido prestigio e co- 
nhecimento das tradiqdes juridicas locaisn. 

Portanto, a nossa lei adoptou o sistema dos tribunais mixtos, pre- 
sididos pela autoridade administrativa da circunscriqlo. 

J A  aqui friskmos que o principio da separaqHo de poderes nHo C 
susceptive1 de aplicaqlo rigorosa no direito colonial. 

Em primciro lugar, os indigenas nlo o compreenderiam. 
Exactamente como na Europa hP poucos sCculos, onde a primeira 

obrigaqlo e o mais nobre atributo do soberano era ministrar justi~a, 
tambCm para eles o chefe politico deve ser o juiz. 

Depois, por raz6cs de ordem prPtica. A extensHo e a relativa 
simplicidadc da administraqlo, niio justificam a-par das autoridades 
administrativas uma vasta rCde de magistrados judiciais no sertlo. 

A competkncia dos tribunais privativos vem regulada no art. 17." 
do Estatuto, nos seguintes termos : 

((Art. 17." Compete aos tribunais privativos a que se refere o 
artigo 15." : 

a) Em matCria civel e comercial : 
0 julgamento de todas as questdes em que autores e rCus sejam 

indigenas. 
b)  Em matCria criminal : 
I." 0 julgamento dos crimes contra a propriedade a que corres- 

ponda pena correccional e em que os r6us sejam indigenas ; 
2." 0 julgamento de todos os crimes contra as pessoas e dos cri- 

mes contra a propriedade a que corresponda pena maior e em que 
ofendidos e r6us sejam indigenas. 
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$ linico. No caso do n." I.", havendo co-rCus n5o indigenas, e no 
caso do n." 2.", havendo co-rCus ou ofendidos nZo indigenas, o jul- 
gamento da causa pertenceri aos tribunais ordin8riosn. 

Quanto h forma de processo, diz o art. 12.O : 
((Art. 12." A repressgo criminal quanto aos indigenas terA por 

objcctivos essenciais : 
a )  A reparaqLo do dano causado; 
b) A intimidaq50 pela imposiqgo de penas graduadas conforme 

as culpasn. 
Das decisiics dos tribunais de I.& instgncia estabelccia o Estatuto 

recurso para urn Trib~lnal Superior Privativo dos Indigenas, com 
sede nn capital da colbnia e composto por magistrados, funcionirios 
administrativos v mission6rios. 

Mas s,'~ t.111 Noqambique, segundo parece, o Tribunal foi consti- 
tuido (, fu~rcioliou, tcndo sido cstinto pclo dccreto n." 21:215 de 6 de 
Mnio tle 1932, que passou as respectivas atribui'5des para a Rcla~fo  
dc Lourenso Marques. 

1 05 - ComissGes de def6sa dos indigenas 

A lr~gislaq50 portuguesa de protecqzo aos indigenas nLo 6 ,  dc 
mod0 ncnllum, plat6nica. Al6m das insistentcs recomc~ndaq6es feitas 
As autoridadcs no sentido da sua observgncia, o Estatuto institui ern 
Angola, Mopmbique e na GuinC, Comiss6es de defksa dos Indigenas, 
nas capitais dns provincias, nas col6nias de govCrno geral, e na ca- 
pital da colbnia, na GuinC. 

Preside 5s comissdcs um funcionirio dos neg6cios indigenas e 
compdem-na mais dois vogais nolneados pelo governador de prede- 
r&ncia entre os missi4arios portugueses, magistrados do hlinistCrio 
Publico e conservadoris do Registo Predial. 

A sua cornpetencia vem assirn regulada no art. 23." do Estntuto : 
((Art. 23. '  Compete i s  comissdes de defesa dos indigenas : 
I. Rcccber todas as queixas contra as autoridades que tenham 

como causa as relaqdes destas com os indigenas ; 
2." Ouvir os chefes indigcnas s6bre as riecessidades das suas po- 

~ ) ~ i l a ~ d e s  ; 
3.'' l'roceder, quando o julguem necessArio, a inquCrito s6bre 

todos os assuntos referentes aos nlimeros anteriores ; 
4." Propor ao governador da col6nia todas as medidas que en- 

tendervm convenientes em beneficio dos indigenas ; 
5." Consultar sbbre totlos os assuntos referentes a indigenas 

que forem mandadas ouvir pelos governadores d is  col6nias ; 
6." Aprovar os contratos a que se refere o artigo 10.'; 
7." Exercer as demais atribui~des que lhes forem consignadas 

nos C6digos do Indigenato e regulamentos locais e que os governa- 
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dores das col6nias julguem conveniente conferir-lhes no interssse da 
melhor execuqPo dos serviqos de protecqgo e politica indigenas)). 

Portanto, a r&de de entidades tutelares dos indigvnas 6 extensa e 
complexa. 

No cimo, o governador e o director ou chefe dos Scrviqos e Ne- 
g6cios Indigenas, curador dos Indigenas. Nas provincias, as Comis- 
s6es de Dcfesa. Nas circunscriqiies, os administradores. 

Acrescem os inspcctorcs do Trabalho indigena, enviados pelo 
govern0 da Colhia, e as Juntas Locais de Trabalho e Emigraqgo. 

106 - Miss6es religiosas 

Ficaria incompleto o nosso esboqo se nos nPo referissemos no 
papel importantissimo exercido pelas missiies rcligiosas na educaqgo, 
civiliza~io e protecqLo dos indigenas. 

As repercussbes do espirito assimilador nrstc problema foram de; 
ploriveis. Quiz-se discutir a acqEo dos missionirios com os mesmos 
critCrios e i luz das mesmas paixdes com que na metr6pole se encara 
a acyio do clero regular c secular. E tornaram-se cxtensivas 2s col6nid 1 
certas leis ditadas por conveniencias politicas, scrn se atender a que 
sc ia desorganizar t6da uma obra de formaqgo e de educaqzo, durante 
muito tempo a 6nica reaiizada n&ssc sentido mas nossas possessdes. 

E' escusado dctermo-nos a discorrer s8bre a vantagem ou a des- 
vantagem das rnissGc.5 religiosas nas col6nias. Todos os que pela 
Africa t&m passado co~n olhos de ver, siio concordcs em afirmar que 
a presenqa do missionkrio - de um hr~llco clcrintrrcssado que nlo 
procura lucros, c s6 se aproxinla do indigena com palavras de paz 
num intuit0 abnegadamente redentor, C o mais notivel factor do pscs- 
tibia da civilizaqio europea no que ela tern de espiritual. ( I )  

0 que importa, porkm, 6 que &ste missionirio seja, nas col6nias 
portuguesas, bem portugui.~. Porque, justamente por ser grande a 
sua influencia, larga a sua acqio, Cle tanto pode ser urn elemento 
poderosamente nacionalizador como o mais prejutlicial de todos os 
inimigos tlr Portugal na desnacionalizai$io das colbnias. 

Sob &stc ;~spccto a s  missdcs protcstantcs iriglesas e americanas 
li,rr~-~los cans;~tl(o 1120 poucos cuidatlos. E tle nlodo tal que o gov&rno 
portiigu&s, obrigado :r conrcnti-las, j A  clnc, 05 Actos Gerais das Con- 
ferhcias de Berlim de 1885 e ISriixr~las de 1890, em clAusula repro- 
duzida no artigo 11." da ConvcwqZo do S. Germain-en-Laye de 10 de 

(1) Sobre Cste assunto, veja-se, por exemplo, Jose Botelho Carvalho 
Araujo, Relatorio acPrca d a  administraqdo do distrito de Inhambane, 1917, 
pag. 153 e seguintes. 
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Setembro de 1919, expressamente lho impunham, publicou os decre- 
tos n." 6:322 de 24 de Dezembro de 1919 e n." 8:351 de 26 de Agosto 
de 1922 (Rodrigues Gaspar) concedendo protecqgo 2s missdes cat6- 
licas portuguesas. 

0 decreto com f6rqa de lei n." 12485 de 13 de Outubro de 1926, 
referendado pel0 Ministro JoZo Belo e precedido por um magnifico 
relatbrio, aprovou o Estntuto Orgknico das miss6es catd.licas portu- 
guesad da Africa e. Timor, ainda hoje em vigor. 

No art. I." dCsse diploma, o GovCrno da Repliblica Portuguesa 
mantCm e garante a liberdade cle cultos e a separaqgo do Estado e 
das Igrejas nas col6nias portuguesas, sem prejuizo do direito apli- 
cave1 aos teri-it6rios do Padroado do Oriente e do Extremo Oriente 
e das leis e regulamentos que forem publicados sBbre a instru@o e 
politica dos indigenas. 

1 Assim, aceita a colabora$io das misdes cat6licas portuguesas 
estabelecidas de accirdo com o govCrno, subsidiadas com dotaqdes or- 
pmentais c s~~jcitxs h jurisdi~zo espiritual e vigilPncia dos prelados 
portugueses nos tcrmos dos arts. 2." e 3." 

As missdes catolicas constituem pessoas morais, tCm dirkito 
2s concessdes de terrenos necessirios para as suas instalaqbes e podem 
mantes colCgios missionirios em Portugal. 

Existem nas col6nias miss6es centrais, sucursais e filiais, compos- 
tas de missionLrios e auxiliares de ambos os sexos. 

Incurnbe-lhes, scgundo o art. ZI.", a educa@o e instruqgo do 
nativo, cspecialmente o ensino profissional, o ensino dombtico, a 
assistencia sanitaria ao indigena, as observaqbes metereol6gicas e co- 
lecqbes de historia natural . 

Gra~as  a Cste decreto as missdcs vlo-se desenvolvendo. 
A-pesar-de tudo o seu niimero C ainda reputado insuficiente, &is 

em Mo~ambique, em 1931, existiam apenas 50 padres missionirios, 
67 irmZs missionArias e 218 auxiliares distribuidos por 24 missdes e 
14 sucursais, mais de zoo escolas e 2.000 alunos indigenas, e 25 am- 
bulgncias. 

0 Acto Colonial, nos arts. 23." e 24.", e a Carta Orgiinica, nos 
arts. 247." e 248.", consagram os principios fundamentais do decreto 
n." 12:485. 

107 - Rela~Ges entre indigenas e n i o  indigenas 

I'ara concluir 6ste capitulo, resta-nos estudar o regime juridic0 
c!as ~-c~l;rc;c?es entre indigenas e 1120 indigenas. 

Estas relagdes nas coli,ni;~h s5o frccliientissimas. 
Irlcligenas e nPo indigcnas firmam contratos dc compra, venda, 

troca, arrendamento, aluguer, emprCstimo, etc. D&stes contratos pode 
provir um litigio. Ora cada uma das partes esta submetida & sua lei : 
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(I indigena rege-se pelos seus usos e costumes, o niio indigena pela le- 
gisla$io da metrbpole. Qua1 delas se aplica ? Este conflito de esta- 
tutos, chamado ccconflito colonial)) ou, ainda, ((inter-racial)) pode 
adrnitir diversas soluc;6es : 

I." Afilica~Zo do  estatuto indigena. E' urna soluqlo inaceitkvel. 
Na verdade, seria condenar o civilizado a sofrer as leis bkrbaras, im- 
pondo-lhe urna regresslo. 

2.'' Aplicapio da lei metropolitana desde que seja mais favovli- 
vel ao nZo indigena - Adoptada em tempos numa col6nia italiana, 
esta solu@io 6 particularmente favorkvel ao nHo-indigena, mas tern 
o defeito de fazcr aparecer aos olhos do indigena a' lei da metrdpole 
como urna lei de privilCgio. 

3." Aplica@o da lei metropolitana salvas excepqbes estabelecidas 
na lei. -E' o sistema franc& que recolhe as simpatias de grande 
n6mero de autores italianos e belgas, e que entre outras justificaq6es 
2 defendido com o argument0 de estar na ldgica da obra da! coloniza- 
~ H o  cujo desenvolvimento facililta. Mas esta raziio C urna razIo fun- 
dada implicitamente na f6rqa e nfo parece justo que, afastado o 
sistema da assimilaqlo, &le se aplique impondo a lei do civilizado ao 
indigena ti3das as vezes que aquele entre em contact0 com Cste. 

4." JuFgamento ex-aequo et bono. E' o sistema adoptatlo no ~(di- 
ploma organic0 das relaq6es de direito privado entre indigcnas e nHo 
indigenas)), decreto n." 16:474 de 6 de Fevereiro de 1929, e parece 
ser o melhor. 

Na verdade, perante o caso concreto, o juiz, ponderando a po- 
siqlo relativa das partes e considerando a lei aplicbvel a urna e ontra 
resolve segundo a equidade, isto C sem ter de se cingir a nenhum pre- 
ceito leeislado. " 

Diz-se, criticando o sistema, que h i  muitos casos em que se 
torna necesskrio fixar, antes da sentenqa judicial, o direito aplickvel, 

Por exemplo nas qucst6es do estado das pessoas - casamento, 
filia~iio, etc. ( I )  

Mas, prevendo isso, justamcnte o 3 ilnico do art. 3." do citado 
diploma exceptuou da rcgia yc1.~1 as questijes s6bre estado das pes- 
soas e as rcsultantc~s clo coritrato tic. prcstaqiio de serviqos que con- 
tinuam a regular-sc pclas lcis nnteriores. 

Nenhum dos outros sistcmas iguala o sistema portugu6s em ga- 
rantias de justi~a para o indigella para o n lo  indigena. Entre uma 
lei primitiva e urna lei feita para socicdades progressivas, s6 o born 
senso do juiz pode achar -Hm rneio tchlrno convenientc. 

(1) Cf. H. Solus, La rot applicable aux rapports juridiques de droM prive 
dtablis entre indigenes et non indigenes. 



0 decreto n." 16:474 estabelece, tambCm, um processo rapid0 e 
gratuito para o julgamento destas quest6es. 

Sujeit6-las ao formulArio do processo civil seria entregar o indi-, 
gena nas m5os do nLo indigena. Assim, participada a quest50 8. au- 
toridade administrativa, passa esta a instrui-la e uma vez instruida, 
remete-se ao juiz de direito. 0 MinistCrio P6blico intervCm obrigatb-l 
riamente nestes processos como representante da parte indigena. 

NLo h i  custas nem sClos. 

CAPCTULO II 

Regime das terras 

108 -'O problema das terras nas col6nias 

Vamos, agora, xhordar o estudo dum problema colonial de 
grande interesse, quer na ordem politics, quer na ordem jundica : o 
problema das terras. 

Chegado ao pais recem-tlescoberto o colonizador pretende fixar- 
-se para dominar. Desde logo lhe C necessAria a terra para construir 
a sua habita~Lo e formar o nlicleo inicial da exploraqgo. E, depois, 
i medida que a actividade colonizadora se vai desenvolvendo, novos 
colonos se v5o instalando, montam-se servi$os pliblicos, promove-se 
ou planCa-se a coloniza~Lo sistem6tica dos recursos naturais do solo. 

Ora uma tal obra implica, por um lado, o definir-se a posiqfo 
relativa dos colonizadorcs c dos indigenas que j,A se encontravam no 
pais fruindo e ocupando larga parte do territbrio, por outro, certa 
disciplina a observar na apropriayLo das terras pelos colonos, para que 
se n5o d& o caso de sbbre elas se lanprem os aventureiros e os indese- 
jiveis ou quem nHo possua meios nem reuna condiq6es para uma 
econ6mica explora$Lo. Por isto Leroy-Beaulieu escrevia que o ((re- 
gime das terras vagas. e o mod0 da sua apropria~50 C talvez o ponto 
principal de todo o sistema colonial. Segundo na matCria se tiverem 
adoptado boas ou mis medidas, assim se ter6 assegurado ou desenco- 
rajado a cultura e o po/voamento do pais)). 

Tem o problema das terras numerosos e bem interessantes as- 
pectos. 

Em primeiro lugar, vamos ver como se constitui e em que co%- 
siste o dominio do Estado, nas coldnias. 

Esse dominio ser6 rigorosamente do Estado ? Ou com mais pro- 
priedade se deve considerar da col6nia ? 

0 dominio divide-se em duas partes bem distintas : urna, inalie- 
nAvel, destinada ao uso direct0 do phblico, C o dominio priblico ; ou- 
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tra constituida por terras para explorar econbmicamente e, em regra, 
por meio da concess~o a particulares : C o dominio privado. 

Depois, consideraremos a posi~go do Estado e do colono perante 
o indigena ou seja o problema da propriedade indigena e sua 
alienaqlo. 

E como transfere o Estado o seu dominio privado para a explo- 
raglo dos particulares ? E' o problema da concess60 de terrenos que 
reveste vdrios aspectos, depois, consoante o object0 da exploraS50 
(sub-solo, pecudria, etc.) . 

Uma vez o colono proprietdrio, hL ainda que estudar a forma de 
garantir os seus direitos : C a matCria do problema do registo predial 
nus coldnias. 

1 09 - Dominio do Estado 

0 cardcter met6dico e sistemdtico da colonizaq50 exige que os 
respectivos meios sejam concentrados ou dirigidos pelas autoridades 
ptiblicas, isto C, pelo Estado. 

As terras da col6nia tambCm devem, portanto, constituir urn , 

dominio do Estado que &ste aproveitarh, directamente ou por con- 
cesslo aos particulares. 

Como se forma Csse dominio ? 
Quatro sPo os processes clLssicos de constitui'qfo : a ocupaqfo, a 

conquista, a cessgo amigiivel e a expropriaqHo por utilidade pliblica. 
Ocufiaqio - As terras nHo apropriadas ou abandonadas G o  res 

nullius que o primeiro ocupante pode tornar suas. E'  Cste um process0 
freqiientissimo de aquisiqiio de dominio nas col6nias. 

Assim, em algumas ilhas do Atlhntico que descobrimos, n5o 
achdmos populaqlo : -a posse das terras era indiscutivelmente nossa. 

E nas grandes c o l 6 n i a w  Brasil, Angola e Moqambique--embora 
as populaqdes indigenas tivessem as suas exploraq6es e culturas, o 
certo C que a vastidgo dos territbrios estava em enorme desproporqlo 
com o numero de povoadores. Assim fora das suas rudimentares ex- 
ploraqdes epcontram-se imensas extens8es desocupadas, florestas vir- 
gens, regides selvdticas, terras vagas cuja ocupaqHo pelos portugueses 
era ineghvelmente legitima. 

E deve notar-se que a pr6pria ocupaqgo indigena, nos restritos 
sectores onde existia, ngo era de molde a afastar pretensaes ou cobisas. 
0 estado primitivo da organizaqgo social da maioria das tribus afri- 
canas deixava, na verdade, larga margem B interpretas50 discricio- 
naria das suas instituiq8es.. . 

Conquista -0nde os colonizadores encontraram uma organiza- 
$20 social mais perfeita com bem estabelecidos direitos sBbre a terra, 
as primeiras pretensdes de fixaqiio de colonos suscitaram revoltas dos 
indigenas. Dominadas estas e vencidos os povos, seguiu-se a ane, 
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xaqdo violenta, por conquista, dos scus territ6rios, Na concepqHo dos 
povos gentios, corno na concepqzo patrimonial do Estado na Europa 
da Idade-Mddia, a soberania 6 inse1)ar,ivcxl da propriedade : o sobe- 
ran0 goza, por isso, de um dominio enzinente s6bre tbdas as terras 
sujeitas ao seu poder. 

Por isso a conquista dos reinos birbaros da Africa e da Asia logo 
acarretava a aquisiqgo (lo dominio. 

CessZo amigduel - Mais modernamente, ks duas formas primei- 
ras de constituisBo do dominio, veio juntar-se urna terceira que os 
tratadistas designam por cessBo amigivel. Neste caso, os agentes do 
Estado colonizador ou meramente arnbicioso dc col6nias, persuadern 
por meio de presentes ou ameaGas, os chcfes indigenas, a fazerem 
cess5.o pacifica das suas terras, firmando tratados ou contratos que 
depois j,ustificarBo internacionalmente as violCncias da estermina~5.0 
ou expulsHo. 

E' um process0 bastante usado pelas naqi5es humanitkrias. 
IixpropriapZo $or utilidlrde pziblica - Quando na col6nia j i  

existe uma regular osganizac;Zo adrninistrativa 6, por vezes, necessb- 
rio intcgrar no dominio do Estado para a realiza~5.o de certas obras 
publicas, ou para a boa exploraq5.0 de certa indGstria, parcelas jA 
apropriadas por particulares, indigenas ou nZo indigenas. NCsse caso 
proeede-se L expropriaqzo por utilidade pliblica, corno se faria na 
metr6pole. Mas, gor vezes, essa expropriaq5o tem lugar tam s6 porque 
convCm para a regular cultura e exploraqZo por concessionArios : e en- 
t5o d uma verdadeira venda forqada. 

Constituiu-se assim, o dominio do I<stado. Estn rxpressBo vul- 
gar na linguagem juridica corrente nBo seri, todavia, a mais exacta. 
Embora a col6nia faqa parte do Estado, a verdade C que a lei, re- 
conhecendo-lhe personalidade moral e autonomia financeira, lhe atri- 
bui a propriedade dos bens dorninais do seu territ6rio. 

E' assim que o Acto Colonial, art. 39.". e a Carta Orggnica, 
art. 154.'~ dispdem que ccsGo propriedade de cada coldnia: os bens 
mobiliarios ou imobzlidrios que dentro dos limites do seu territdrio nZo 

No dominio da col6nia hk a distinguir duas classes de bens : 
- Uma, que compreende os bens de que todos se podem utilizar 

' e que ao uso publico se destinarn ; -outra, que abrange os bens 
que a col6nia utiliza e disp6e corno do seu patrimdnio nos mesmos ter- 
mos em que o faria um particular. 

(1) A Carta OrgLnica diz, incorrectamente, ctnLo sejam propriedade pri- 
vada)). Ora, os bens do dominio privado s&o propriedade privada da col6nia. 

2a 
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A primeira classe designa-se pela express50 dominio pziblico ; 
a segunda constitui o dominio privado. 

0 dominio phblico estd fora do comCrcio : C por natureza indis- 
ponivel. D&le fazem parte os rios, as estradas, o leito dos caminhos 
de ferro, as costas maritimas, as riquezas do sub-solo, as camadas 
aCreas superiores ao territdrio e, especialmente quanto Bs col6nias : 

Uma zona coritinua de 80 metros a16m do nivel mAximo do prea- 
mar de terreno confinantc com a costa maritima, dentro ou fora das 
baias ; 

Uma zona continua de 80 metros al6m do nivel normal das Aguas 
dos terrenos confinantes com lagos navegiveis e rios abertos A na- 
vegaqHo international ; 

Uma faixa de IOO metros pel0 menos de cada lado no perimetro 
das esta~bes de caminhos de ferro construidas ou projectadas ; 

Salvo estando estas zonas incluidas na Area de povoa~des. ( I )  
A 1egislaqHo especial de cada coldnia pode ainda considerar do 

dominio public0 outras parcelas de territdrio. 
0 dominio przuado da coldnia abrange, em principio, todos os 

bens, mobilidrios ou imobiliArios que dentro dos limites do seu ter- 
ritdrio nLo sejam pertenqa de outrem e nLo estejam classificados no 
dominio p6blico. 

Ainda no dominio privado se dever6 distinguir entre o dominio 
privado reservado, o dominio privado para concessHo. 

0 dominio reservado corresponde & parte que a coldnia destina aos 
seus servicos p6blicos ou & exploraGLo directa. Estd destinado a per- 
manecer ou ao menos a nHo ser imediatamente entregue aos parti- 
culares. 

Pelo contririo, o dominio para concessi7es tem por destino pas- 
sar & posse dos particulares a fim de ser explorado por iniciativa 
privada : regra geral, esta parte do dominio dissolve-se ou transfor- 
ma-se nos termos que examinaremos. 

1 10 - Propriedade indigena 

Vimos que o Estado colonizador afirma o seu dominio sBbre os 
territdrios anexados, reduzindo & sua propriedade tudo o que C sus- 
ceptivel de ocupa$Lo. 

Do n6mero dos bens susceptiveis de ocupaqgo, isto 6, res nullius 
excluimos por6m a terra apropriada pelos indigenas cuja posse deve 
ser conservada e respeitada. 

Este principio nHo sofre contestaqHo no direito colonial moderno. 
I 

Afirma-o o Acto Colonial, no seu art. 17.", nestes termos claros : 

(1) Acto Colonial, art. 9.0, e Carta Orgknica, art. 221.0 
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((A lei garante aos indigenas, nos termos por ela declarados, a 
proprirdade e posse dos seus terrenos e culturas, devendo ser respei- 
tad& estc, principio en1 todas as concessdes feitas pelo Estadon. 

- 

Mas ncrn scmpre se crltendcu assim. 
Nos prim6rdios da colonizaq5o, naqdes houvc que chamaram a 

si,. mesmo a propriedade das tcl-ras apropriadas pelos indigenas. Foi 
o que sucedeu na America, onde os espanhois expoliaram os indios 
com o argument0 de que os povos nPo cristHos n%o podiam possuir 
e que os sclvagens nZo eram criaturas racionais e portanto suscepti- 
ve& de dircitos. A sua propriedade era, pois, uma forma prec&ria-de 
posse, um facto sem relevhncia juridica para o conquistador. 

Contra tais ideas se levantaram, mesmo em Espanha, as vozes 
autorizadas dos Padres Dominicanos, especialmente, Fr. Franciscp 
de Vit6ria com os seus discipulos Melchior Cano, Domingos Soto e 
Bartolomeu de las Casqs- que todos enfileiram entre os fundadorks 
do Direito Internacionai moderno. 

56 sabemos como,' no Brasil, i s  pretensdes dos colonos corres- 
p o ~ ~ d c u  igualmente a defrsa acalorada dos indios feitas pclos jesuitas 
clue pela prdtica dos aldeamentos iniciaram o sistema das reservas 
intligenas. 

0 s  tempos correrarh, as teorias mudaram, mas nZo poucas \.ezes 
os povos colonizadores - a Inglaterra, a Franqa, a Holanda.. .- ofe- 
reccrarn ao mundo o espectAculo da expoliaqPo e destrui'qiio dos po- 
voi selvagens que embaraqavam a apropriaqHo das terras pelos 
cc 11onos. 

Niio tem outra ju~tifica~iio, por c~xcsmplo, o exterminio dos pe- 
les vermelhas na AmCrica do Norte c das populaq6es indigenas da 
AustrLlia. 

A ci&ncia (la colonizaqHo aconselha, porCm, a que se mantenha 
a propriedade esactamtmte como as outras institui'qaes indigenas, 
aceitando-a tal conlo existr: entre o gentio dcsde que as mesmas que a 
regem nada contenham cluts \riolentamentc, brigue com os principios 
da humanidade e ordem pi~blica. 

Dcpois, por meio dc uma lenta influencia do direito da metrb- 
polr, far-se-;i a progrcssiva evolu$iio para formas mais aperfeiqoadas. 

Poucos povos indigenas conhecem a propriedade individual. Em 
regra a sua propriedade 6 colectiva, o chcfe politico exerce os direitos 
da propriedade em nome da tribu cujos n~cmbros/usufruem as parce- 
las ou recebem um divigendo dos frutos totais. Em muitos povos, nHo 
h i  sequer a noqPo de propriedade : a vastidlo das terras permite ao 
indigena cultivar hoje aqui, amanh; ali, ou percorrer com o seu re- 
banho toda a regilo. 

0 I.3stado colonizador, no cxcrccr n sua acqPo, carece, pois, de 
resolver virios problemas : 

I." Respeitar a propriedade indigena onde cla exista, consoli- 
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dando-a, aperfelqoando a sua disciplina juridica e preservando-a dos 
atentados dos colonos ; 

2 . O  Conservar ao intligcna a liberdade de ccusar habitualmente, 
em seu proveito, dos terrenos incultos que alimentam os seus reba- 
nhos, da lenha das florestas e dos frutos silvestres)). 

3." Garantir um desenvolvimento futuro e desejAve1 da proprie- 
dade privada e dos seus proccssos de exploraq20 pelos indigenas, de 
cuja educa$io depende em grande parte o bom resultado da obra 
colonizadora. 

Estes objectivos conseguem-se pela criacZo das reservas indige- 
nus, isto C : exceptuam-se do domitiio privado do Estado, ou ao me- 
nos do dominio destinado a concess80, as terra5 apropriadas e explo- 
radas pelos indigenas e ainda uma Area considerivel onde Cstes li- 
vremente possam agir e expandir-se de futuro. 

E' &sse o sistema adoptado nas nossas col6nias. 
0 s  terrenos do Estado dividem-se em trBs classes, sendo a ter- 

ceira a constitui'da pelos terrenos reservados para uso exclusivo da 
populaqHo indigena : 

Nos ternlos do art. 148." do Regulamento para a concessPo de 
terrenos do Estado na Provincia de Angola, aprovado pelo decreto 
n." 5:847-C de 31 de XIaio de 1919, ccseriio reservados pel0 GovCrno 
Gcral ... determinadas Areas de terrenos destinadas exclusivamente 
1) ;~  a indigenas)). 

Nos trrmos do art. 150." ((as Areas reservadas tlestinam-se a habi- 
t,lc;;o c c-ultura dos indigenas e ao pascigo de gados ... ) I .  

Dentro destas reservas podem os indigenas ocupar quaisquer par- 
cclas mas essa ocupacHo jkmais lhes conferira direitos de propriedade 
c sera entre Cles regulada pelos usos e costumes, como prescreve 
o art. 148.", 5 I." 

A lei considera ccrescrvas)) s6 os terrenos ainda nHo ocupados e 
apropriados pelos indigenas. 

Mas, a par delas, eul5trm tambCm os terrenos jB ocupados e cul- 
tivados pelos indigenas e quc nHo podem ser concedidos ou expropria- 
dos devendo notar-sc qut o dccrcto dn Alto ComissArio de Angola, de 
12 de Setembro de 1923, cc,nsidrm\ ' I  como tais, Areas quintuplas da- 
quelas que mostram sinazc de ocupap?o ozt dc cultura c portanto es- 
tabelecia assim jfi uma reserva anexa. 

AlCm disso, nos termos do art. 132." c seguintc~s do citatlo regu- 
lamcnto, ((a todo o indigena C permitido ocupar terrenos incultos (. 

tlcvolutos onde n lo  recaiam direitos exclusivos dc propriedade ofi- 
cialmentc demarcado)) e fora das reservas. A protecqEo que a lei 
conccdc 5 propriedade indigena vai mais longe : para impedir os pac- 
10s lvoriinos, pelos quais os colonos forqassem os indigenas a vendas 
~ipotkticas, proibe a alienasgo, troca, hipoteca ou arrendamento da 
xopriedade iritlividual indigena, conforme dispBe o art. 157." do re- 
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ferido regulamento. E a sua expropriaqfo s6 se pode fazer nos ter- 
mos gerais de direito, segundo o preceituado no decreto n." 30 do 
Alto Comissario de Angola, dtt 20 de Julho de 1921. 

Em resumo, 6 &ste, pois, o sistema legal das terras destinadas 
a indigenas : 

a )  - terrenos jd ocztpados e cultivados pelos indigenas (dentro 
dos quais se respeita a organizapio traditional da posse da 
terra). 

b) - terrenos nullius ocupados, e m  regime de propriedade in- 
dividual por indigenas (corn assentimento da administra- 
(Go) 

c) - ~- r c s rv~~as  indigenas (ondc nriv e' permitida a apropriapio 
individztal) . 

1 1 1 - Concess6es de terras - Sistemas 

Visto que o dominio privado 6 em grande parte destinado a pas- 
sar B posse dos particulares, vejamos agora quais Go  os processos 
por que se faz cssa transi~zo, isto 6, os diversos sistemas de concesGo 
das terras coloniais. 

0 s  principais s8o : 

a )  - concesGo gratuita 
1)) - venda (por p~t.c;o tixo o u  em hasta phblica) 
c) - sistema de Wakefield 
(1) - a1 rendamento 
e) - afvramento 
f )  - aliena@o condiclonal. 

a )  pela concessGo gratuita, o Estado ou a col6nia entregam urn 
terreno ao conccssion~rio para que 6ste o cultive e sem qualquer con- 
tra-presta~go. 

b) a venda jB exige do colono o pagamento de um preGo pela 
terra que passa a ser sua propricdadc. Rste preeo pode ser fixado pela 
admipistra~zo ou ficar dcperitlc~~te dc licitaqzo entrc os competidores 
em hasta p~iblica. HB quem ententla quc o p r e p  devc, c8m regra, ser 
baixo para atrair os colorlos c facilitar-lhc a exploraqZo ; ontros sus- 
tentam quc, cle\~c~ scr alto para afnstnr qucm n5o possua c;tpitais su- 
ficientrs e clualidades de iniciativa c tl.n\~alho, cm11or;i s(. conceda o 
pagalncnto (lo preqo alto em prrstaqoes. 

c )  o economists ingl&s Wakejield propBs um rngenhoso sistema 
clc colo~lizaqPo bascado justamcntc na venda das terras por um prepo 
fixo e bastante alto para dificultar a compra. 

Wakefield queria que o produto da venda de terras constituisse 
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urn fundo de immigraqLo com o qua1 se custearia a passagem de co- 
lonos da metrbpole. Chegados os colonos, estcs nLo poderiam desdi: 
logo, em vista da carestia da terra, obter uma concessLo, e seriam 
obrigados, portanto, a fornecer mlo de obra, como salariados, durante 
uns anos, aos propriet8rios j;i estabelecidos. Quando, pelo seu tra- 
balho, o colono tivesse grangeado mcios para obter a concessHo, tor- 
nava-se a seu turno proprietirio. Assim Wakefield pretendia ter re- 
solvido a questlo das concessdes e a questlo de mLo de obra. 

d )  petb arrendamcnto, a concessZo 6 s6 temporiiria e sera perib- 
dicamente renovada em liasta publica, embora se d& preferCncia ao 
a.nterior arrendatririo. 

e )  fieto aforamento, o concessiondrio recebe em enfiteuse a terra 
e paga anualmente um fbro ao Estado ou 2 Col6nia. 

f )  a alienayiio o u  venda conditional consiste em vender a terra 
com a condi@o de o comprador cumprir certas obrigaqces dentro de 
certo prazo. Se o concession5rio nZo cultivar a terra, nZo residir nela, 
nZo tiver ao fin1 clc dcterminado nfimero de anos tantas cabeqas de 
gado- a concessHo caduca. 

Estes diversos sistemas t&m todos suas vantagens e seus incon- 
venientes. 

Pode por isso convir um numa colGnin (a outros noutra. Pode 
agora estar indicado &ste, e amanhii, aqucle. 

Duma maneira gem1 a concessZo gratuita n5o (I ;~corisc~lhrivel 
porque os concessioniirios, obtcndo sem custo a terra quc nZo tern 
meios para desbravar, abandonam-na, ou limitam-se a tirar dela o 
rendimento minimo para seu sustcnto, quando a nZo pedem unica- 
mente com intuitos de futul-;I cspeculaqlo. 

A concessiio por vcmtln f i  mclhor. 
Quem assim obtcn~ ;I tc,rra, obtc,n~-nx por um esfbrqo e alkm 

disso niio se aventura a prctcndt-la scnl rneios para a pagar. E' pre- 
fcrivcl fixar o preqo dc ante-mlo para o colono saber com o quc con- 
ta : e o nlelhor scrA abrir um inclu6rito ;I prop6sito de cada pcdido 
para permitir a terceiros quc i';ic;:ln~ k~s sons objecqdes e as  suas ofer- 
tas, e assim suprir ;I fcrlta tlc. concurso publico. 0 p r e p  alto ou baixo 
deverri estabclecer-sc conformc. as coiidi~des de col6nia. 

Alguns escritorcts contlcnam o arrcndamento c o aforamento. Do 
primeiro dizem quc 6 judo que o colono perca ao fim de certo 
period0 o esf6ryo cml)rcg;rtlo (>III valorizar a terra arrendada. Ao se- 
gundo acusam-no de onrrar perpetunmente o concessioniirio com en- 
cargos vc-satbrios c anti-eco~~tirnicos. Mas a verdade C que sobretudo 
nas grandt:~ corlcessGes tais 1)1.ocessos @in a varitagem de deixar livre 
c capital do concessionirio para ser empregado na explora~iio e 
estimulam esta colocando o concessionirio na necessiclade de produzir 
para poder pagar a venda ou o fbro. 
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0 aforamento foi o n~cio que permitiu a muitos trabalhadores 
sem fortuna adquirir um cloniinio sbbre o qua1 o f6ro escassamente 
~ e s a  . 

A a1ienac;Zo t ondlcional tem igualmente grandes vantagens por- 
quc permitc k adn~ni~stra~i io fiscalizar se o colono valoriza ou nZo 
a terra que Ihe foi entregue : tudo depende das condi~6es fixadas e do 
mod0 por quc far feita a fiscaliza@o. 

Para concluir diremos que o sistema de Wakefield parece dema- 
siado geomhtrico e perfeito nas suas linhas para ser integralmente 3 aqlicAve1. ( I )  

1 12 - Legislasio portuguesa sbbre concess6es 

Nr?o nos deteremos na analise da 1egislaqPo vigentc sAbre conces- 
sdcs nas nossas col6nias. Limitar-nos-emos a dar a nota tlos principais 
diplomas lcgislativos em vigor. 

Lcis gcvai~  : Acto Colonial, arts. g.", 1 2 . O  c 13." 
Carla Orgrinica, art. 217." e seguintes. 

Angola Decreto n." j:847 ; 
Carta Or~rinica, de 31 dc Maio de 1919 ; 
Decrctos do alto comiss6rio : 

N.u 50, de 18 de Agosto de 1921 ; 
N." 195, de 8 de Julho de 1922 ; 
N." 305, de 7 de Julho de I923 ; 
N." 360, de 10 de Setembro de 1923 ; 

Decreto-lei n." 21:155, de 22 de Abril de 1932 (Con- 
cess6es de terrenos para a criagio de gados) 

Decreto-lei n." 21:260, de 19 de Maio de 1912 ; 

Mo~atlzbique Decretos : 
N." 3:983, de 16 de Marqo de 1918 ; 
N.o 4:581-A, de I de Julho de 1918 ; 
N.') 7:078, 'de 30 de Outubro de 1920 ; 

~ o r t a i i a  provincial n." 680, de j de Abril de I924 ; 

(1) Para maior desenvolvimento, vidC : Dr. Ruy Ulrich, Econoinia Co- 
lonial. 
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Diploma legidlativo n." 103, de 13 dc Outubro 
dc 1928 ; 

Portaria ministerial, n." 7:o17, de 31 de Dczembro 
de 1930. 

Cabo Verde e Guine' Lei de I de Fevereiro de 1913. 

Cabo Verde Decreto de 17 de Dezembro de 1903. 

Guine' Decretos : 
N . O  3:641, de 29 de Novembro dc 1917 ; 
N." 7:078, de 30 de Outubro de 1920 ; regula- 

mentado pela Portaria provincial n." 597, de 
3 de Dezembro de 1919; 

Diploma legislativo provincial, 11." 320, de 10 de 
Dezembro de 1927. 

1 13 - lndljstria mineira 

0 sr. Ruy Ulrich, no seu citado livro Economia Colonial ( I ) ,  
expde com clareza as razdes determinantcs duma 1egislaqHo mineira 
especial para as colhnias, comeqando por dizer : 

((As col6nias constituem naturalmente pel0 complexo das suas 
condi~des fisicas e sociais individualidades prbprias distintas da me- 
trbpole, e tanto basta para que elas tenham necessidade duma legis- 
laqfo mineira especial. HA 6 certo quem, como von der Heydt, ale- 
gando a identidade geol6gica dos terrenos mineiros na metr6pole e 
nas colbnias, defenda a unidade da respectiva legislaqiio logo que cla 
seja bastante perfeita. Mas a razio alegada nada prova, nem 6 exacta 
em muitos casos. A experiencia mostra que a ampliaqfo textual 5s 
col6nias da legislaqio da metr6pole, sem se cuidar de a adaptar 5s 
necessidades pr6prias dksse meio social diverso, constitui um obst5- 
culo quh i  insuperkvel ao desenvolvimento da ind6stria mineira)). 

O mesmo ilustre professor classificou os sistcmas da atribuiqfo 
da propriedade das minas do seguinte modo : 

- Sistema de acessio - que atribui a propriedade da mina ao 
proprietLrio da superficie ; 

- Sistema da dominialidade- em que as minas s8o propriedade 
do Estado ; 

- Sistema da o c u p a ~ i o  em que as minas pertencem ao inventor 
ou primeiro ocupante. 

Estes tr6s sistemas em regra combinam-se nas legisla~des. Assim, 

(1) Ob. cit., pag. 513. 
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quer na nossa legisla@o metropolitana quer na ultramarina, o direito 
da propriedade das minas pertence ao Estado, mas a respectiva ex- 
ploraqio pode ser concedida ao proprietirio da superficie ou ao desco- 
bridor da mina. 

A indtistria mineira compreende uma fase preparathria - a pes- 
quiza e a fase de exploragio. 

0 legislador deve encorajar as pesquizas, pois, por elas se reve- 
lam os tesouros escondidos. E, no tocante ii explora~io C preferivel o 
sistema que rnelhor perrnitir uma sistematica e rendosa produqHo da 
mina. 

0 s  dois sistemas de concessLo das exploraqdes mineiras sio : 

- o sistema das grandes concessdes 
- o sistema dos claims. 

No sistema das grandes concessdes faz-se a concessbo de urn 
largo perimetro dcntro do qua1 o concessionirio procedera ks pesqui- 
zas e empreendera a explora~io das riquezas mineiras reveladas. 

Pelo contririo, no sistema dos claims o Estado concede peque- 
nos lotes de terra reconhecidamente rica em produtos do sub-solo. 
Sabe-se que certa regiio 6 mineira : ai se talham pequenas parcelas 
ou claims concedidas a um pesquizador metropolitano mediante certo 
preGo, sendo a licenqa para a exploraqHo revogrivel pela administra~io. 

0 regime geral da indlistria mineira nas colbnias portuguesas 
consta dos decretos de 20 de Setembro de 1906 e 21 de Agosto de 1913. 

0 regime de pesquiza e exploraqio dos jazigos de petrbleo foi 
estabelecido pelo decrcto de 9 de Novembro de 1909. 

0 regime de pesquiza c exploraqio dos jazigos de pedras pre- 
ciosas consta dos decrctos dc 3 de Agosto de 1914 e 6 de Setembro 
de 1917. 

As Bguas minero-medicinais regulam-se pel0 decreto de 17 de 
Srtcmbro de 1901. 

1 14 - Regime predial 

Uma vez concedida a terra em propriedade a um colono, a missio 
do Estado, a missio da lei nio findou. Porque importa facilitar ao 
colono o exercicio dos seus direitos e garanti-10s de mod0 a 116-10 ao 
abrigo de d6vidas e atentados. 

Nisto est* interessado o colono : mas n io  o esti menos o Estado 
que pretende realizar graqas B concessio da terra uma obra de co- 
lonizaqbo. Para tanto C mester que os colonos possam trabalhar em 
3az, e ter a certeza de poderem gozar os frutos do seu trabalho. E' 
~reciso facilitar-lhes operaq6es de crCdito garantidas pela terra e per- 
nitir a venda desta sem excessivas dificuldades. 
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Ora pense-se que numa coldnia vasta como metade da Europa 
hb raros niicleos de populaqlo e muitos colonos dispersos, trabalhando 
as suas fazendas em pleno sertlo. 

Obriga-10s a proceder como se vivessem num meio civilizado, 
pr6ximo de centros urbanos e com rapidos rneios de comunicaqlo, 
seria pouco razoavel. LA, tem muitas vezes de se percorrer zoo quilb 
metros e mais para atingir a vila mais prbxima. Forqar portanto a 
fazer todas as transacqdes sabre a propriedade perante um notario 
traria incdmodos incalculiveis. E o registo predial montado nas bases 
da metrbpole, utilizado a respeito de grandes concessaes isoladas nu- 
ma vastissima regilo inculta, calcule-se que dificuldades acarretaria ! 

Exacta descriqlo das terras apropriadas ; seguransa absoluta' dos 
direitos de quem a possui ; facil mobilizaqfo d&les ; um regime hi- 
potecario simples e publicidade maxima de todos os encargos, eis os 
requisitos a que deve obedecer um bom regime predial nas colbnias. 

Ora todos s lo reGnidos pel0 sistema de Torrens, assim conhecido 
do nome do seu inventor Sir Richard Torrens, que pela vez primeira 
o aplicou na Australia. 

Em que consiste o sistema de Torrens ? 
Fundamentalmente consiste em encorporar a propriedade num ti- 

tulo indiscutivel. 
Para isso, logo que o proprietirio requere o registo da sua pro- 

priedade, procede-se a urn largo inquCrito s6bre a pretenslo, desti- 
nado a fazer surgir tadas as oposiqdes e contestaqaes possiveis que se- 
r lo  julgadas pelos tribunais. 

Apurado, no fim do inquCrito, o direito do requerente caducam 
irremediavelmente os direitos de quem quer que se nHo tenha apre- 
sentado a defend&-10s : a situaqBo juridica da propriedade fica niti- 
damente definida. 

Faz-se entHo o registo. 
0 s  livros do registo tCm uma fblha para cada im6ve1, onde Cste 

6 escrupulosamente descrito, assim nos seus limites e caracteres na- 
turais, como no tocante aos direitos de que C objecto. 

D&ste registo se faz urn duplicado que, separado da matriz e 
tendo anexa a planta do prCdio C entregue ao propriet&rio em cuja 
posse permanece como titulo de propriedade que faz fC em juizo e 
pode ser objecto de transacqks, servindo de garantia a operaq6es de 
cr6dito e transmitindo-se atC, por vezes, por simples end8sso. 

Desde, porkm, que a operaqfo afecte de qualquer forma a pro- 
priedade do prCdio, sb produz efeitos quando devidamente registada 
na Matriz Predial e averbada pel0 Conservador no titulo de proprie- 
dade. 

Este averbamento 6 muito simples de obter : basta que o proprie- 
tario apresente ou envie o titulo do Conservador com a declaraqlo, 
f imada por &le e pel0 outro interessado, do act0 a registar e averbar. 



Assim, constituem-se direitos reais e pode transmitir-se a proprie- 
dnde sem intervengPo do notLrio e muitas vezes sem deslocagHo dos 
contratantes. 

0 sistema de Torrens oferece, pois, vantagens muito apreciLveis 
( 1 1 t '  em numerosas legislag6es coloniais foram reconhecidas. 

Entre n6s fizeram-se vanas tentativas da sua introdu@o, de 
t,ritl-e as quais mencionaremos os projectos de Mariano Carvalho e 
leixeira de Sousa, quanto a S. Tom6 e Principe, e dos srs. dr. Vieira 
(];I Rocha e Velhinho Correia, quanto a Macau. 

Mas a primeira vez que a lei o consagrou foi no regime provi- 
sbrio para a concessiio de terrenos na colbnia de Moqambique, esta- 
belecido pel0 decreto de 9 de Julho de 1909, e p6sto em vigor em 
Angola pel0 decreto de 11 de Novcmbro de 1911. 

0 s  regulamentos vigentes s6bre concessaes em Angola e Moqam- 
I)ique adoptam o sistema de Torrens, com ligeiras modificaq6es, es- 
tabelecendo os titulos de concessio registados nas Conservatbrias, em 
que se conti:m a planta da propriedade devidamente cadastrada acom- 
panhada de um dizrgrama num6rico que identifique a sua situaqPo e 
irea, o alvarg da concessPo, a inscriqiio de todos os actos juridicos 
sujeitos a registo que recaiam s6bre a propriedade de endossos, e a 
classificaqZo dos tcrrenos e das construq6es nCles existentes para efei- 
tos do pagamento da contribuiqHo predial e dos foros. (I) 

0 s  titulos assim passados fazem prova plena em juizo e os di- 
I-eitos a Eles inerentes transmitem-se por endbsso, com autorizaqgo 
(lo Xfinistro das Colbnias ou do Governador. ( 2 )  

0 endBsso 6 feito perante o conservador que o deva registar. Este 
regime it aplickvel mesmo ks propriedades obtidas sem ser por con- 
cesszo do Estado, quando os respectivos proprietLrios assim o quei- 

, C3-I-l- (3) 

(1) Vide decreto 58474, arts. 173.0 e seguintes ; e decreto 3983, arts. 
178.0 e seguintes. 

(2) Vide decreto 58474, arts. 177.0 e 179.0, e decreto 3983, arts. 182.O 
e 184.0 

(3) Vide decreto 5847-C, art. 204.0, e decreto 3983, art. 205.O 
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