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O IMPÉRIO E A SUA MISSÃO
A História de Portugal reflecte sucessivamente: com
a formação do reino (Século XII), uma finalidade peninsular; com a luta contra os moiros - luta que assegurou
à Europa a defesa contra êsse elemento anti-europeu uma finalidade europeia; finalmente, com a nossa expansão ultramarina, uma finalidade mundial.
As primeiras foram inteiramente alcançadas.
Há dez anos, com o vigor de quem sabe querer e renas·ce de entre cinzas., a Política portuguesa reintegrada
na sua essência original, retomou; em fase de pleno ressurgimento, o rumo da sua finalidade mundial.
Alcançá-la é, desde muitos séculos atrás, o nosso destino, a nossa Missão.
·
Os processos de uma chamada «política liberal» que
tendo feito resvalar a Europa num plano inclinado de desordem, confusão, incerteza e amoralismo político, arrastaram também Portugal ·p ara um iperíodo largo de decadência, desviaram a Nação, durante mais de um século, da
sua Missão, .da sua finalidade.
Há dez anos - exactamente ·quando a Europa começava a debater-se entre as mais escuras dificuldades da
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desordem política e social - um Horn,em de raro equilÍ:brio e profundo saber:, um Homem caipaz de agir como
órgão de acção e de pensar como órgão de ideas, restaura
a vida portuguesa, desperta as virtudes adormecidas
dêste !povo, refaz uma doutrfna, reconstitue uma fôrça e
encaminha de novo Portugal para o cumprimento da sua
Missão, no rumo glorioso da sua finalidade histórica:
Salazar.
Voltamos ao Império - isto é : a uma concepção irn,perialista da 1política portuguesa, que não tem o significado militarista que tantas vezes anda ligado às ideas imperiais, mas sim o da constituição pacífica, construtiva e
civilizadora, de uma unidade política, moral, espiritual e
económica, entre o Portugal da -:M:etrópole e o imenso Portugal de Além-Mar.
Assim, êste esfôrço que hoje realizamos para instalar a idea do Império na conscíê-n cia e no espírito _de Portugal, não é um esfôrço original para a formação de uma .
idea nova. É apenas uma acção renovadora destinada a
fazer a coesão, a agregaÇão, a unidade de urna Idea, que
pertence à .p rópria essência da Raça e que nos últimos
cem anos, por via dos acontecimentos .políticos demolidores que agitaram o Mundo, se tinha desgarrado do corpo
de Portugal. É; pois, uma aoção reconstrutiva que tem
sido e será., naturalmente, facilitada pelo facto indiscutível de ter vivido adormecida no es·pírito. de cada português.
E não só a idea do Império uno e indivisível é companheira antiqu,íssima da nossa grandeza e daquela com
que dignificámos o mundo moderno, mas também a concepção portuguesa dessa idea é tão original ·e própria que
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só devemos estranhar termos vivido mais de c'em anos,
desajudados da sua fôrça e do seu poder criador.
Na conce.pção iportuguesa - diferente da concepção
comum que através dos tempos se ligou às ideas irnperialis.tas - Império significa, não só domínio, mas especialmente unidade material, moral e espiritual, no território, na população, no mundo 1p ortuguês enfim.
Desta concepção resultou a forma :p ela qual o ambiente .p ortuguês se reconstituíu em tôdas as realizações
de Além-Mar: à imagem da Metrópole, como .p rolongamentos de que ainda hoje restam luminosos traços através de todo o Mundo.
Quer se exercesse por via oficial, segundo urna Política orientada por Chefes, quer se fizesse sentir em
acções individuais, Portugal estava, em cad'a realizaç,ão
com o seu espírito, a sua fisionomia e os seus costumes.
E assim, o nosso Império foi s.ernpre a expressão de
um Portugal dilatado em tôdas as circunstâncias de território, de raça e de clima.
Desta forma conseguimos reerguer ,p ara o plano superior de uma política imperial, não só o grwpo formosíssimo das nossas .possessões ultramarinas de hoje, encaminhando-as para a unidade tradici<mal - mas também
constituír essa espécie de império puramente espiritúal
que abrange as numerosas colónias portuguesas de povoarn,e nto fixadas em países estranjeiros, especialmente
no Brasil e na América do Norte; as imorredoiras recordações da nossa acção col·o nizadora espalhadas por todo
o mundo; os traços marcantes de uma civilização portuguesa na obra tão vasta e tão humana realizada pela ,civilização europeia.

ftste pensamento imperial, que se formou não só por
motivos de ·ordem geográfica, mas também por via de
uma acção política que os limites da nossa missão europeia impus'er.am - não é, pois, uma fôrça que se criou
agora, nova e pujante, mas simplesmente o prosseguimento de um movimento grandioso, que a política nacionalista de Portugal retomou, depois de restaurar as ruínas
morais e materiais de cem longos anos de. política liberal.
E assim estamos com os melhores na vanguarda dos
civilizadores do Mundo - oferecendo a tantos outros que
decaem· no redemoínho de utopias políticas e sociais? um
exemplo saudável de ressurgimento ordenado, de civilizado .equilíbrio e de pura aptidão para o cumprimento
da Missão que o nosso destino nos impôs.
O Império Português ~' no mundo, um agente construtivo de Ordem, de Civilização e ·de espírito Cristão.
O Império Português constitui na Europa, económica e politicamente doente, um caso de saúde com que é
preciso contar- •porque é também um caso de bom senso
humano: na ordem política porque se assegurou da ordem das coisas e das .pessoas, porque dispõe de uma doutrina e porque é uma f ôrça, porque cumpre conscienciosamente uma Miss.ão de interêsse mundial; na ordem económica porque a falência da Europa perante a América?
exige uma reorganização espiritual, política e económica·
da Europa, que não poderá deixar de constituír-se senão
pela formação de um novo continente económico euro-africano a opôr ao continente económico americano. A
nossa posição geográfica e a extensao dos nossos domínios em· África, marcam-nos u.m ·Jugar de relêvo nessa
obra de akance eminentemente europeu.
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AS FASES DA NOSSA POLÍTICA IMPERIAL
O ACTO COLONIAL
Foi Salazar quem r~stituíu as colónias ao COI'Pº político ·da Nação e estabeleceu as bases e a estrutura de
uma Política Imperial, com a publica:ção do «Acto
Colonial».
Com êste diploma fundamental, o velho pensamento
português readquiriu asua forma, a sua essência, ficando asseguradas na economia, na ,p olítica, no espírito e na
moral da Nação, directrizes níti°das :P ara as realizações
e para os ·p rocessos dos anos su:bseqüentes.
O «Acto Colonial·» começando por prescrever a unidade política da Nação - 1p or criar uma realidade que
nem espiritual, nem juridicamente fôra compreendida
nos últimos cem anos - estabele~e nos seus artigos 2.º
e 3. 0 :
«É da · essência· orgânica da N a,ção Portuguesa desempenhar a função hist6ric.a de possuír e colonizar d.oTnínios ultramarinos e de civilizar 'ª s popula.ções indígenas que nêles se oompreendam, exercendo também a influência morial que lhe é <JJdstrita pelo Pailrioailo do Orien9

te. Os domínios ultrarmwritrv.os de Portugal d1e nominmn-se
colónias e constituem o Império.Col()(Yl,ial Português>>.
Dêsfe pensamento fundamental desprendem-se lõgicamente e de harmonia com o significado político da sua
essência e da sua extensão os :princípios. basilares : do di rei to à liberidade, segurança individual e propriedade de
nacionais e estranjeiros residentes nas colónias, dentro
da ordem imposta ·p ela independência da Nação e pelos
interêss.es da sua missão civilizadora; da solidariedade
das partes componentes do Império entre si .e com a Metrópole de modo a assegurar especialmente a · obrigação
de cada um contribuír pela forma adequada para que sejam garantidos os fins de todos os seus membros e a integridade e defesa da Nação ; da não alienação, por nenhurn
rnodo, de qualquer parte dos territórios e direitos coloniais de Portugal - e, inclusivamente 1 camo afirmação
dêste espírito intangível de respeito e defesa pela integridade nacional, a prol!bição eXJpressa de se · vender a
govêrno estranjeiro terreno ou edifício para nêle ser
instalada representação consular sem prévia autorização da Assemblea Nacional e sem· o acôrdo do Ministro
das Colónias quanto à escolha do local.
São êstes os princípios defensivos da integridade da
Nação imperial.
As linhas g·erais do regime de concessão de ter- ·
ras defendem a posição dirigente do Estado no concêrto
das actividades e interêsses da Nação, a nacionalização
e dema'is COJ!Veniências da economia das colónias.
No seu título II, o Acto Colonial ocupa-se dos indígenas.
«0 Estado ·garante a protecção e defesa dos indíge-
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nas das oolóniias, conforme os pr~ncípios da humwnidade
e s.ober.ania, as disposições constfituci!onmis e ais convenções int.ernaciionais que 1actualmente vigorem ou venharn
.a vigorar. As .autoridt1Jdes aolorllimis impedirrão e castigar
rião Cionform.e a lei todo.s os, abusos oontra a, pessoa e bens
dos 'indígenas».
Como era natural o Império afirma-se aqui conforme o seu es1pírito tradicional: cristão, hum,ano, civilizador, através de uma ,p olítica nítida de assimilação.
Assim o «Acto Colonial» estabelece a assistência aos
indígenas, garante-lhes a propriedade e posse dos seus
terrenos e culturas, as.segura-lhes a liberdade de trabalho
e impõe a .s ua remuneração ao mesmo tempo que prolbe
expressamente todos os regimes 'Pelos quais o Estado se
obrigue a fornecer trabalhadores indígenas. a quaisquer
empresas de exiploração económica e todos os: regimes pelos quais os indígenas existentes em qualquer circ~nscri
ção territorial sejam obrigados a prestar trabalho às
mesmas empresas 1p or ·q ualquer .título.
O regime do contracto de trabalho dos indígenas assenta na liberdade individual e no direito a justo salário
e assistência, intervindo a autoridade pública sõme~te
para a fiscalização.
Paralelamente prescrevem-se os estatutos especiais
dos indígenas, atendendo-se · ao estado de evolução dos
povos nativos e estabelecendo para êles, sob a influência
do direito público e privado português, regimes jurídicos
de contemporização com os seus usos e costumes individuais, domésticos e sociais, que não sejam incompatíveis
com a moral e com os ditames da humanidade. E ,enquanto se assegura a liberdade de consciência e o livre ·
J
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exercício de todos os .cultos, com as restrições exigidas pelos interêsse.s e dire.i tos da soberania de Portugal e pela
ordem pública, reconhece-se personalidade jurídica às
missões . religiosas, garantindo-se-lhes a proteGção· e auxílio do Estado, como institu1ções de ensino.
E aqui é necessário frisar, porque a época de confusão em que vivemos é desconcertante e porque está constituindo regra quási geral o divórcio de facto entre a lei
e a sua aplicação, entre as .doutrinas e os seus processos,
entre as ideas e as suas projecções - é necessário frisar
que .à terminologia, às ideas, ao pensamento do Acto
Colonial, correspondem na prática da administração e governação 1Portwguesas realidades equilibradas com o espírito das leis - e que por vezes excedem a sobriedade
das suas expressões verbais.
E se é certo que pelo Mundo vão sendo cada vez mais
freqüentes as várias modalidades de uma ideologia oriental que em nome da liberdade que pregam, não consentem, ~pràticamente, nem sequer o direito de viver - não
· é menos certo que, em Portugal, a conjunção das palavras Ordem e Liberdade que s õbriamente s-e inscreveram
neste título do Acto Colonial, iproduz nas colónia& os mesmos efeitos equilibrados, humanos e sérios que tem produzido na Metrópole.
E .a ssim o Acto Colonial tem ainda estas virtudes '
complementares da doutrina que encerra e da ·p olítica
que estabelece: é sincero nas suas intenções e veroadeiro
nos seus efeitos.
O título III do Acto Colonial estabelece & regime político e afüninistrativo do Império Colonial Português em
termos de grarantir às colónias a descentralização admi1

1
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ni.strativa ·e a autonomia financeira que sejam compatíveis com a Constituição, o seu estado de desenvolvimento e os ·s eus recursos próprios, prevendo todavia restrições ocasionais ·q ue sejam indis,p ensáveis por situações
grav.es da sua fazenda e pelos perigos que estas· possam
envoliver para a Metrópole.
Desta fo:mria são dadas às colónias tôdas as possibilidades de se igerirem convenientemente - mas, não só
em seu proveito como também em benefício da própria
unidade imperial que se ·p retende estabelecer forte e ho~
mogénea, a Metrópole exerce sôbre a gerência uma fiscalização tendente a mantê-la dentro das mesmas regras
de ordem económica, moral ·e financeira a que ela propria se .suboridina.
Esta é, aliás, a única fórmula, pr.àticamente eficaz,
que resolrverá o velho conflito entre os partidários da
centralização ·e · os da descentralização.
Finalmente, o título IV do Acto Colonial estabelece as garantias económicas .e financeiras, completando assim os agentes políticos que nas ordens moral e espiritual foram constituídos para servirem um
Império.
«A Metrópole e as colóni:as, pelos seus laços mora.is
e polítio.os, têm n.a base d;a sua eico1Yf)()1nia, uma comuniitade e sol'ÜJ;aff"Veoode natur:ais que a lei reconhece».
Esta solidariedade de essência imperial baseia-se
nos .seguintes princípios:
1

l. Os regimes económicos das Colónias são estabelecidos errn harmonia com as necessidades· do seu desenvolvimento, com a justa reéi,p rocidade entre elas e os
0
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países vizinhos e com os direitos e legítimas conveniências da Metrópole ·e do Im,pério Colonial Português.
2.º Pertence à Metrópole, sem prejuízo da descentralização ,garantida, assegurar pelas suas decisões a conveniente posição dos interêsses que, nos termos do .artigo anterior, devem ser considerados em conjunto nos regimes económicos das Colónias.
'
3. º Cada rnna das Colónias é pes·soa moral, com a
faculdade de adquirir, contratar e estar em juízo.
4. Nenhuma colónia rpode viver em regime orçamental deficitário. A política de equilíbrio de contas é base
indispensável da política económica e financeira do Impér io.
0

1

O Acto Colonial veio a constituír assim o estatuto
fundamental de uma Polític~ que nas ordens' moral, espiritual, .s:0cial e ·económica, integraram de novo a Nação
no .rumo dos seus destinos imperiais.
E como em Portugal «um,a Política» se estabelece
para ser cumprida e não apenas para avolumar a discrepância, hoje corrente em grande parte da Europa, entre
os termos da lei e a sua execução, o Acto Colonial projectou-se ·na Administração Colonial e na vida interna
como um agente poderoso de aglutinação, através do qual
vão ressurg-indo os antigos métodos portugueses de .colonização.
Desta forma o Acto Colonial teve êste significado e
importância transcendentes: r eintegrou-nos em nós próprios, sem deixar de 0onsidera r as novas circunstâncias
de tempo e de lugar.
Definida umá Política que se adaptava maravilho-
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samente ao espfr.ito da Nação e - sobretudo - afirmada a vontade de a fazer cumprir e criado o ambiente necessário ao seu ieumprimento: restauração material da
Metrópole, instalação de · princípios de ordem, de disciplina .e de justiça social - ficou aberto e esdarecido o
caminho através do qual a administração deveri1a caminhar.
A obra feita e a obra ,p roj ectada, depois do Acto
Colonial, passaram a ter C!aracterísticas e desenvolvimento imperiais. E o que .se ia realizando resultava da frutificaç'ão de um Pensamento sempre firime, sempre igual
a si .própr.io, sempre ,p ortuguês.

A ADMINISTRAÇÃO COLONIAL
Na administração .col01üal portuguesa não tem propriedade a expressã.o «novos métodos coloniais» que serviu para traduzir o esfôrço de adaptação realizado durante o século XIX por alguns países coloniais para se
incorporarem dentro das novas concepçõ.es da colonização moderna.
O espírito humano da nossa colonização vem do prindpio : tem a idade de cinco séculos. E quando os país.es
coloniais da Europa o estabeleceram como únko es·p irito
·Civilizado e correspondente a uma dignidade eur9·peia,
no século XIX - o que criaram de novo para êles pertencia desde há uns séculos à própria essência da colonização portuguesa.
·As páginas escritas em Marrocos - pr imeira realização do nos•so génio colonizador - e ainda hoje l.egíveis
-em muitas recordações que o tempo respeitou, dizem alguma .coisa a êsse respeito. No Brasil, na Ãsfa, na Abissínia outras velhas páginas contam velhas histórias eloqüentes.
Não há pois novos· métodos para nós.
A obra a ,p ross•e guir e a que se tem prosseguido de0

.17

pois do Acto Golonial é a da reconstituição de métodos
portugueses e não a do emprêgo de .novos métodos, de
cal'.'láoter mais ou menos internacional.
Uma activ.i dade colonizadora antiga como a portuguesa, com os s·e us processos orig.inais e wna extraordinária riqueza .experimental, visto que se exerceu em tôdas as circunstâncias de lugar, de .c lima e de raças, dispõe de métodos eternos que são eternamente aplicáveis a
tôdas as circunstâncias de tempo e de lugar. Os novos
métodos ,prociuram-nos os países sem exper,iência, porque,
afinal, um novo método é, j,á de si, muito mais urna nova
ex.periência do que o resultado de velhas experiências.
Durante os últimos cem anos - até ao Acto Colonial
- assim, como esquecemos o que devíamos às ideas tradicionais de Portugal, esquecemos também os métodos
portugueses de colonização. E a exp.er.iência tr-is.te desta
época em que andámos tentando processos estranhos,
demonstrou que havia uma dissonância marcada entre o
que somos e qualquer forma de acção que não fôsse nitidamente portuguesa. E então :principiou, com o ress.u rgimento da política do Império, a reconstitu!ção dos métodos portugueses em todos os ramos da administração
colonial - e es1pecialmente no que diz resipeito à Política
Indígena.
_
Decerto o tempo não passa impunemente. Há novas
formas, novas circunstâncias, novas riegras - mas tôdas
elas se podem incluír e conter nos m1étodos portugueses,
cuja idade é bastante para se lhes· adaptar. Êsses métodos atravess:a ram cinco séculos. Durante os largos anos
da acção que exerceram, deram as formas correspondentes a cada época, sem terem que alterar a sua essência.
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Um exemplo que não demonstra, mas1 ilustJ'.'a esta
verdade, extrai-se da nossá Polítiea Indígena: Há relativamente poucos anos foram decretados um novo Código de Trabalho Indígena e o Estatuto Político, Civil e
Criminal dos Indígenas. Muitas das suas disposições são
novas porque · as circunstâncias de tempo assim o exigiram. O seu espírito é o meS!Illo que era há quatrocentos
anos. Não foi preciso tocar no método. Foi preciso apenas estabelecer, para o mesmo método, novas regras.
Decretado pois o Acto Colonial encontrou-se a administração colonial p011tuguesa 'Perante a necessidade de
ree:nguer os métodos po~tugueses para a reorg·anizaç.ão
do Império, visto que êsse era o próprio mandato impe·rativo do diploma fundamental.
O Império Colonial Português é assim constituído:
Cabo Verde ... . ... .. ..... ...... ... .. . ...... .
G·uiné .. .. ..... .................... ... . .•......
S. Tomé e Principe .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
Angola ...... .. ... ..... .. . . .. .... .... . ....... .
Moçambique ....... ·..... .. .. ........... .. ... .
índia ....... . .. .. ........ ............. ...... .. .
I\1acau . ... ....... .. ... ... ... .. .... .... . .... .. .
Timor .. .... ......... ..... .. ...... ...... ..... .

4.033 km2
36.125
»
964
»
1.246.700
»
771.125
»
3.983
»
15,5 »
18.990
»

Quere dizer: pela sua extensão, pela sua dis1persão
em ·q uatro 1partes. do Mundo, pela vari.edàde de raças que
formam o conjunto demográfico português e pelas diferenças de -estados de evolução dos diferentes povos nativos, a organização tornar..,se-ia -es pecialmente delicada,
1
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se uma experiência secular exercida nas mesmas circunstâncias não tornasse nítidos os caminhos a seguir e se
uma definição ;política fundamental não fôsse tão precisamente estabelecida como se encontra no Acto Colonial.
E assim as principais realizações basilares da política prescrita pelo Acto Colonial para organi.Zação da
admin'istração surgiram metódica e ordenadamente,
como conseqüências situadas na sua oportunidade de
tempo e de lugar.
Estas realizações foram de três ordens :

Orgânica, com a Carta Orgânica do Império Colonial
Português e a Reforma Administrat~va Ultramarina.
Aglutinação imperial, com as Conferências dos Governadores imperiais e a Conferência do Império Colonial Português.
Propaganda evonómi·~a e espiritual, com a realização
das 1.ª Feira de Amostras Coloniais (1932) e 1.ª Exposição Colonial Portuguesa (1934).
1

A Carta Oiigânica do Império estabelece os princípios gerais da Administração Colonial em relação a:
a.) -

Divisão administrativa do Império

b) - Orgãos centrais de govêrno do Império Colonial
e) - Os Governos Coloniais
· d) - A administração gera1
e) - A administração financeira

f) - A administração da Justiça
g) h) -
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A ordem económica e social
Os indígenas

Constitui pois o desenvolvimento do Acto Colonial
na ordem administrativa, formando a estrutura do Império e a sua unidade, em obediência ao princípio fundamental de que as colónias se governam em estreita solidariedade entre si e com a Metrópole e sob a fiscalização constante do poder cent.ral.
A Reforma Administrativa U1'tramarina unificou o
sistema de administração nas colónias estabelecendo os
quadros e as regras de administração local que dizem respeito a:
Funcionários administrativos
Serviços de Administração Civil
Corpos e corporações administrativas
Fazenda das Províncias, Circunscrições e Corpos Administrativos
e) -Cont~ncioso administrativo

a) b) e) d) -

Estes dois diplomas organ"izam política e administrativamente o Império .e asseguram a orientação de tôdas .as realizações e actividades no sentido imperial da
Política Portuguesa.
Mas não basta montar um mecanismo. É necessário
assegurar o seu funcionamento em condições de obter o
melhor rendimento útil e a harmonia perfeita entre as
energias do trabalho e os objectivos a alcançar. Aliás
cada um dêstes diplomas teve e terá conseqüências legislativas de alta importância, para a vida das Colónias do
Império. Ao mesmo tempo era indispensável que a experiência o aperfeiçoasse constantemente.
fJ1
-

1

Para isso foi decretada a realizaç:ão trienal de Conferências entre o Ministro das Colónias· e os Governadores Coloniais e .de Conferências Económicas do Império.
UIYJ.as e outras têm-se realizado em Lisboa e contribuído fortemente para consolidar a unidade desejada
e assegurar a perfeita solidariedade de interêsses das
colónias entre .si .e a Metrópole.
As- Conferências de Governadores têm finalidade
essencialmente política: visam o ajustamento dos grandes problemas da governação.
As Conferências Económicas têm finalidade essen~ialmente económica: visam o ajustamento dos grandes
problemas económicos do Império na ordem dos interêsses de cada um e do todo.
Finalrrnente, restava .c onsolidar a organização com o
apoio espiritual da grande mas'Sa da Nação e com a formação de uma consciência oolonial que na economia, na
política e na moral fornecesse a veDdadeira coluna vertebral do Império.
•
A êste povo que durante cem anos quási ignorou as suas colónias era necessário fazê-las conhecer
de novo.
A·s colónias que durante cem anos sofreram o seu
quásii abandono era necess·á rio mostrar o novo e vivo interêsse que a Metrópole tinha por elas.
E assim, para aproximar as Colónias da Metrópole
e constituír na Metrópole o alto pensamento oolonial que
hoje nos tg uia, realizaram-se as Feiras de Amostras Coloniais em Angola e Moçambique, no ano de 1932 - e a
1. ª E:xiposição Colonial Portuguesa na Metrópole, em
1934.
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A influência exercida por estes dois acontecimentos
foi considerável.
Data do primeiro a nacionalização dos mercados
coloniais cujo alcance moral e político não é de meuor
importância ou valia do que
seu alcance económico.
A realização das Feiras de Amostras, serviu de pretexto para divulgar nas colónias, perante os nativos e
a população branca fixada, não só ?S produtos da
indústria e produção portuguesas, mas também os agentes morais de nacionalização: foram ver dadeiras exposições do espírito, da cultura e dos costumes portugueses.
A 1.ª Exposição Colonial Portugm~sa, retinindo na
cidade do Pôrto em 1934, não só a mais completa e po, pular informação colonial que se tem organizado em Portugal, mas também representantes de tôdas as raças que
povoam o Império, ergueu diante dos ülhos deslumbra~
dos dos .p ortugueses .a clara imagem da sua grandeza,
suscitando o desejo ardente dEl a conservar e elevar.
Portugal inteiro passou 1pela Exposição e nela aprenderam os portugueses, desde o operário ao estudante, desde
o agricultor ao soldado, desde a mulher ao intelectual, a
.sua His·t ória, a .realidade do Pres ente e a confiança no
Futuro.
Intemacionalmente a Exposição teve ês·t e valor:
retiniu o mais completo quadro da etnogr afia colonial dé
quantos na Europa se têm organizado.

o

1

Estas foram as fas-es mais notáveis do ressurgimento .da .Política Colonial <portuguesa, conduzido por Salazar, e cuja marcha, hoje perfeitamente livre, desembara-
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çada e firme, nos conduz à pl,e na realidade de uma oonstitu'ição imperial.
Vejamos como, 1perante o ·esfôriço realizado, o equilíbrio restabelecido, a ordem assegurada, o pensamento
esclarecido - e a vontade que a todos anima de não parar nem ceder - se apresentam as fôrças criad0ras do
Império e se apresenta o movimento que têm produzido,
neste período difioilimo da História Política da Europa
e no qual só a fôrç:a .do espírito, mais·, muito mais do .qiue
a fôrçá das armas, assegura o equilíbrio e a saúde das
Nações.

AS FINANÇAS COLONIAIS

Na Política Portuguesa tem o valor de uma máxima
êste princípio: o futuro moral de um país depende da
forma como lhe fôr assegurado o seu futuro financeiro.
Em rplena crise moral do Mundo a sabedoria de uma ;politica financeira é o primeiro dos agentes de conservação das Nações.
Dêste princípio, fielllTiente seguido na política da
Metrópole e .a icl!Ja aplicação se çl<eve a restauração moral
e material de Portugal, resultou para as Colónias, para
o Império, o ,s·an.eamento financeiro que constitui hoje,
31pós dez anos de esforços, uma consoladora :riealidade:
orçamentos equilibrados·, uma moral financeira impos. ta e já aceite; uma disciplina conscientemente estábelecida e cons-cientemente seguida, contas em dia e em
ordem.
A obra financeira de Salazar é sobejamente conhecida no Mundo, rpois constitui 1p.ara o Mundo um exemplo
de tal 1gr.andeza e tão raro equilírb:riio cque não poderia ter-s1e reali~ado em ambiente de indiferenç·a.
Essa obra foi projectaJda nas Colónias - ·e hoje, o
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mesmo equilíbrio, os mesmos princípios de ordem, a mes.
ma situação de saúde financeira protegem igualmente
todos os territórios do Império.
Para ,se avaliar dos resultados alcançados por esta
política e da \Própria consolidação .dos resultados através
do tempo, indic.amos os números orçamentais da receita
e da .des·pezia do conjunto do Império Cofonial desde o
ano económico de 1929-30,

Anos

1929-30
1930- 31
1931-32
1932-3 3
1933-34
1934-35
193 5-36
1937

Re ceita

653.714 029$3 1
644. 878. 956$j6
604.438.784$32
640.465.702$78
629. 997. 313$87,5
615. 689.790$36
676. 990. 805$16
833.990. 980$50

Des peza

641. 267. 703$89
644 . 754. 817"$52
601. 366.137$95
624. 813.773$65
fo8 .931 .278$ 18,3
61 5.689.790$36
676. 990. 805$16
828.091.15 5$95

Saldo

12.446.325$42
124.139$04
3.072. 646$37
15.651.929$ 13
l .066.035$69,2

-

-

5. 899.824$5 5

Examinando a obra realizada em cada colónia vê-se
mais nitidamente a marcha para a integração de cada
uma dentro dos princípios de uma política financeira
saudável e sôbre a qual o futuro do Império assenta s·o- .
li damente:

SALDOS DOS ORÇAMENTOS COLONIAIS DESDE O ANO ECONóMICO DE 1932-1933
ATÉ AO ANO ECONóMICO DE 1937
..
COLÓNIAS

1932-33

1934-35

1935-36

+ 17.776$ 28 + 372.109$ 2.2
+ 165.900$G5 + 119.773$ 24

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

S. Tomé e Príncipe ......

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

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

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Moçambique . .. ..... . .. ....

15.468.252$ 20

+ 333.317$ 15
-

Equilibrado

E quilibrado

índia . ... .. . .. . . .... .........

Equilibrado

+ 240.836$08,

Equilibrado

Equilibrado

.+ 4.000.000$00
+ 216. 9n $12

Macau .... ......... .. ....... . · Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

Equilibrado

-r r.085441 $63

Tiinor .. .. .... . . .. ......... . ..

Equilibrado

Equilibra do

Equilibrado

Equilibrado

Cabo Verde .. .... . .... .. . .
Guiné ........... ... ..... .....

1933-34

1936-37

'

+
+

212.490$ 34
384.9 15$46

1

Angola

Equilibrado

2

Êste quadro diz res;p·e ito a previsões. !As contas de gerência de cada ano que ainda em 1931-32
e 1932-33, apresentaram saldos positivos de, res;pectivamente, 11.779 e 21.719 contos e saldos negativos de 8.080 e 9.658 contos - a .partir de 1933-34 têm sempre acusado saldos positivos em tôdas as
colónias. Os saldos negativos foram definitivamente eliminados dos orçamentos - porque a Política
Portuguesa os ·c onsidera contra a Nação.

/

· I

E convém frizar, não como reparo a outras administmções, mas ·em favor do r·elrêvo aSisurnido pela nossa,
que ·durante o .Período em que as finanças•coloniais portuguesas, se.guindo 1a Política de Salazar, al1c;ançaram o
,e stado .de plena .saúde e ressurgiam do atrabiHário período de iconfiuS'ão anterior, vivia .em regime deficitário
- por v:ezes muito grave _:_ a maioria d~as colónias estranjeiras.
Assim, a África Ocidental Francesa, lutando encarniçadamente contra o deficit, ainda em 1933 previa um
saldo negativo de 12 milhões 1e meio. O mesmo aconteceu
a Madagascar, à Indochina, .ao Congo .Belga, às Indias
Neerlandezas, ià Terra Nova, à Tanganika,. à Costa do
Ouro, à Nigeria, ·etc., etc ..
A primeira e mais notável 1cons·eqüência da nova poHti1ca financeir.a .e .da :ri~gorosa arrumaç,ã:o das contas
consistiu em moralizar a administração em geral ,e estabelecer os 1q uadros d,a origâni0a · e das actividades em
[perfeita harmonia com os recursos das colónias. Desta
forma s·uspenderam..,se todos -os 1sonhos imprudentes que
conduzem à desorldem e 1à falência e asseigurou-se para
o Pr.og:riessio UJm ritmo 1sempre proporcio~al às realidades financeiras do Império.
Dou'úra maneira não_poderia haver: ttm ritmo; haveria t1alvez muitos ritmos em muitos movimentos desordenados - ·e iêsse foi .o mal de que enformaram durante
muito te'Il1jpo, mãio só a aid:ministração .das ieolónias portuguesas mas também a de muitas 01utra1s colóni'a s .e stran.ieiras que assim se encontraram desprotegidas perante
a -crise.
Ora ,a política financei'ra do Império Português, nos
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últimos !dez anos·, permitiu não só resistir à crise como
também sobrepormo-nios à .crise em muitas; circunstâncias difíoeis que o munido temi conhecido nos últimos
anos.
Desta Política res'Ulitam .as seguintes conseqüências
que constituem ,grandes ma:rtcos da nossa administração
co1onial - isto é, pontos indi&pensáVieis de partida perante ios problemas .a enfrentar:

•

1.0 As contas e os orçamentos das Colónias estarão
indispensàvelmente equilibrados.
2.º As Colónias,, como peS:S1oas morais com .a :faculdade de adquirir, .c ontractar 1e ,e star em juízio (art. 37.º
do Acto Colonial) 1pagiam pontualmente os encargos das
suas dívidas.
3. 0 Nos ~or·çamentos ,das Colónias devie 1encontrar-se,
efectivamente, lugar para os encargos de juro .e amortização das operações de crédito que :realizarem - e para
estas conciede a Met:ró1po]e tôdas as facilidades necessárias uma vez que nruo excedam· as possibilidades financeiras ida Colónia.
4.º Os empréstimos que .f orem contraí1dos para o fomento idaiS Colónias devem 1desrtin1ar.,se a fins reprudutiv0is, ,s•eID'Pre claramente definidos e rigorosamente limitados.
5. 0 Nenhuma obra será iniciada sem que exista a
certez.a fin·anc.eiira de a 1conduír e sem ,q ue previamente
tenha .sido pormenuriza.damente estudada no que diz respeito aos seus meios técnicos, às suas pos·sibilidades de
rendimento 1e às suas garantias de reembolso.
6. º A i0rganização da aidmfoistração geral e dos ser1
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viço.s técnicos .precederão a realização dos grandes planos de colonizaçã'O e fomei.1to .
. Em conclusão: a saúde finaneeira do Império está
organizada solidamente e assegura a vida, o desenvolvimento e o progresso de tôdas as actividades que, com o
mesmo equilíbrio, pretendam viver.
Em 1 de Janeiro de cada ano o Império Português .
apresenta nove orçamentos (Metrópole e oito colónias)
perfeitamente equilibrados - e cujo.,significado políticü
as contas de gerência nunca desmentem.
E não se dirá que êste acontecimento não é um portentoso facho de luz projectado sôbre a escuridão que,
por vezes, paira ·sôbre o Mundo actual.

A ECONOMIA COLONIAL
A Política Económi1ca do Império V1isa o estabelecimento efectivio ide uma ,perfeifa solidariedade nos interêsses económicos das col ón!Ílas entre si e destas com a Metrópole - isto é:' a formaç,ã!O de um todo económico nacional.
PMa alcançar êste obj,ectiivo preciso é as1segurar a
saúde económiaa de cada parcela - onganiizar, por conseqüênicia a sua econom:ita impondo-lhe o vigor e o potencial que ,penmirti1r,á a formação Q'.e um conjunto sólido e
harmónico.
·Regam a Qrgan1i1zação reconómica das colónias portuguesrus OIS s eguintes prindpio,s fuTI1damenta1s:
1

1

1. º A eoonomi1a de aada col6ni1a suporta todos os pagamentos ida colónia no exteriiQr, sem :r:eoorrer ao auxílio
da Metrópole. QUJere d:i:~er: é de eX!]gir nas balanças comerc~al e de .p agamentos o mesmo equilíbrio ..que, na ordem financeira, se eX1i ge nos orçamentos.
2. º As colónias deverão produzir tudo o que no seu
território pode ser _produzido para a satisfação normal
das necessidades dos seus habitantes. Por conseqüência:
1
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eliminar das importações tôdas as mercadorias ·que podem produzir no interior.
3.º A produção das Colónias organiz,a-se no senüdo
de obter o melhor produrbo nas melhores condições de concorrênda nos mercados mundiais.
4. A política comercial é orientada dentro de um
forte espírito ide intercâmbio com a Metrópole e com as
colóni as entre ,si, .sem iprejuízo do m~i1or aproveitamento
dos mercados exterior·es de compra.
5. O Estado assegura o apetrechamento das Colóni1a s com o fim de fomentar e val orizar as suas fôrças de
produção, diri, g.~rudo 1siu1pe:d ormente a eco:rmmiia do Império e ori éntando-a para uma comp}eta organização corporativa.
0

1

0

1

1

Graças a esta Pofüi,c a que não é mais do que um
ramo indissociável e conseqüente da Política fundamental
insbtuí1da pelo Adto Colonial, a economia das Colón1as
portuigues1as pôde não só resistir à crise, couno também já o diss,emos - sobrepôr~s·e, 1POr vezes, à Crise.
A organização i:rnv9sta 1e fielmente ,s.e guida com a
leal co~aboração dos colonos que nesta dura emergêncià
se houveram com o tradicional espírito de sacrifício da
gente portuguesa, permitiu obter ide tôdas as energi as de
resistênci1a, uma concentração de esforços ,que venceu, em
muitas circ.mnstâncias, os ;piores anos da crise ec-onómica
mundial - e inclusivamente a tremenda baixa de preços
que 1a té 1936 1sofreram os géneros eolani ai s.
Realmente o exame dos números-índices dos géneros
coloniais basita para desenhar a triste paisagem de dificuLdad:es que a Crise levantou contra o mundo colonial:
1

1

1

1
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1

1930
1932
1933
1934
1935
1936
1937 (Janeiro a Setembro) . ..

1.726
1.636
1.304
1.303
1.275
1.352
1.825

P1as1~amos

em daro tôdas as conseqüência:s que nas
ordens pol,í ti ca 1e moral ,resultaram da enorme perturbação sofrida pel1a .ecDnomia da:s Colónias.
Salientemos ap~nas que, perante o vendaval, o Império Colonial Português, seguindo o exemplo de ordem,
de prudência e de equilíbrio fornecido pela Metrópole,
pôde resistir por efeito de lliilla política renovadora, dentro da qual as tradicionai·s virtudes dos colonos portugueses realizaram .quanto hmmanament.e era pos!sível realizar - e apesar da herança de desorganização, egoismo
e confusão que tinham recebido.,
As .p rimeiras realizações desta política cons istiram
em .colocar as col ónias dentro de' um regime s,evero de
equilíbrio ecanómico e de estabilidade monetária - inteiramente a1c.anç,ado na esfera dos. recursoS1 e possibilidades de cada uma.
O volume de compras. .de cada colónia foi limitado
pelo volume das suas· coberturas no exterior, forçando-se
assim o equilíbrio das ;s uas balanças de :pagamentos.
Ao me.smo tempo; por a:oção de realidades criadas
pelo iprincipio d·a solddar:iedade ·económica entre as colónias, de umas para com as outras e de tôdas para com a
Metrópole, criavam-se à produção colonial possibilidades
1

1

1

1

1
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de desenvolivimento e colocação que viera:~ a coillJPensar
a baixa dos IP:OOÇOS e o eneierramento de muitos mercados
compradores.
Por mais que desej·emo:s •e vitar os ,n úmeros nesta exposi1ção, alguns sãio necessári.os como marcos demonstrativos da marcha de uma polítioa que conduzindo a economia colonial para os seus objectivo.s imperiais lhe assegurou também a .saúde e a resi•s tência.
·
Nãio ·à busaremos dêsses números.
Servir-nos-emos apenas dos mais expressivos e daque1es cujo significado tem bastante extensão para dispensar a apresenfação de outros .que os acompanham
como naturai1s e lógica,s cans·e qüências,.
. O primeiro e mais notável facto de 'progresso económioo dia s Colónias .p ortugues1as - v.e rdadeiro índiice <la
sua resistência à crise e da vitória da organização económica sôbre a mesma crise - é o do progresso dos números que dizem respeito ao quantitativo da população
brancã.
Enquanto na maioria das colónias estranjeiras o
número de europeus deminuira por efeito da cris·e e as
estatísticas avolUJmavam e.ada vez mais as cifras da<S saídas e ciada vez menos as das entradas, no Império Colonial Português o movimento de emigrantes não só se
· mantém como aumenta ieonsfantemente. Êste acontecimento é bastante e}Q'Pressivo pois só poderia produzir-se
em regime económico de nítido favor para aquêles que
o procuravam.
Tomemos como exemplo a nossa grande colónia de
povoamento, Angola, não só por ser aquela em que a
crise mais fortemente fêz sentir os seus efeitos mas tam-·
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bém porque é, de entre tôdas as outras, a que melhores
condiÇiões de fixação oferece ao colono europeu.
Notando qure por motivos da organização dos serviços .e pelo rigorismo estJabeI.ecido na :adlministrnç:ão, o número de funcionários europeus desceu de 10.315 em 1930
para 9.739 em 1934 - a ,populaçlio branca da colónia que
em 1920 era .de 20.700 habitantes, cresceu confortme os
seguintes números:
1920 ............. . ....... .. ... .
1922 ······················ · ····
1924 ........... ...... .. ...... . .
1927 ............. . .. . .... ..... .
1931 · ······ · ·· ······· ·· · ·······
1933
1934

20.700
29.000
36.192
42.843
59.493
58.698
58.098 (a)

No decénio de 1926 a 1935, a diferença ·entre os portuguese1s que entraram na Colónia e os que saíram dá um
saldo favorável ao primeiro mo"vimento de 22.000 indivíduos - ou seja uma média ·anual de mais de 2.200 indivíduos. Só 1n o ano de 1932 a entrnda de colonos foi inferior à saída.
Êste f::;i,cto é só por si bastante ·eloqüente ,p ara avaliar
das condi ções de resistência de uma economia perante
uma crise que na maioria das Colónias estranjeiras teve,
como conseqüência imediata, a rarefacção da população
européa.
1

(a) - ' Deve notar-se que n este número os estranjeiros só
entram com 1.842 unidades. Anuário Estatístico de Angola - 1935.

3!5

ffimbora menos acentuadamente - porque o carácte1·
da Colónia é um pouco diverso, embora seja também uma
colónia ide 1povoamento - o mesmo facto s e verificou em
Moçambique, cuja popu1'ação branca aumentou nas seguintes ipro.porç.ões :
1

1928
1935

17.842

23.131 (a)

E como esta situação reflecte evidentemente a situação ide organizaição económica das Col ónias, outros factos,
embora de menor extensão mas igualmente expressivos
a confirmam.
Assim as balianças ·c omerciais das Colónias portuguesias acusam durante os últimos anos o seguinte movimento:
1

(a) çambique -
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Números extraídos do Anuário E statístico de Mo1935.

SALDOS DAS BALANÇAS COlv.IERCIAlS DAS COLÓNIAS, EM CONTOS,
DO ANO DE 1930 AO ANO DE 1935 (a)
1930

1933

1935

1934

COLÓ NIAS
S a ldo
S a ldo
S a ldo
S a ldo
S a ldo
S a ldo
S al d o
S a ldo
S a ldo
Saldo
p o s iti v o n egati v o yositi vo n egativo po s itivo negati v o po s i t ivo neg ati v o p os itivo negati vo

---------- - - -,- - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cabo Verde ... .. ..... . . .

6 1.056

- --- - - - - - - -·- - - - - - -- - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - -- - -- - - Guiné . .. . . .... ... . ... . .. . .
2.859
4.785 I O . 335
- --

-

-

- - · --

- - - - - - - --

---- ----- -

S. Tomé e Príncipe . . .

- - - - - - -- - - ?

9 . 687

- - -- - - - -- - -1--- - 1-- --

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Angola .. . .. .. . .. .. .. . . .. .

7.5 .002

70. 893

Moçambique . . ...... ... .

263 . 379

índia (b) . .. .. ... .. . .. . .

13. 562

13. 862

.56.977

t3 1. 077

68.297

12 . 835

l 1 .61 6

- ---- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -

Macau ( e) ... ... .... . .'.. .

9.55 7

13 . 640

7 . )4J

Timor (e) .. . .... ... .. . . . ~ --- ~------j -;5

Estes resultados foram1obtidos em pl ena cris-e.
1

ci) Números fornecidos ;pela Agência Geral das Col·ó nias.
b) Valores ~m milhares de rupias.
·e) Valores em milhares de patacas.

l.'J .379

9.285

__6_6 _ _ _ __?_ j___ _

E a capitação comercial das Colónias portuguesas
de Ãfrica atinge números superiores a 500 escudos por
habitante - o que é notável como índice do desenvolvimento económico, se observarmos que noutras colónias
africanas a capitação é muito menor :
- Ãfrica Ocidental Francesa . .... .. ..... .. .
- Ãfrica Equatorial Francesa, Mad a:gascar e dependências .. .. .. .. ............... ... .
- Kénia, Uganda e Tanganika .... . .. . ...... .
- Colónias italianas ........... ... ............ . .
- Congo be1ga ...... . ........... .. ............ ... .

250 f r ancos
230
»
~ 2- 6
370 liras
395 francos

O número das eXiportações 1permite avaliar do aumento crescente da produção colonial :p ort uguesa - por
conseqüência do esfôrço realizado por uma economia organizada par a resiSJtir ao cataclismo da baixa de preços.
Realmente verifica-se ___:_ e êsse resultado só pode
ser atribuído à .direcção de uma política que soube concentrar na mesma direcç·ã o e mediante processos te.ndentes a alcançar o máximo resultado útil - tôdas as energias e actividades produtivas do Império.
Por sua vez a 1polítfoa de intercâmbio comercial com
a Metrópole ia também sumindo .os s1eus efeitos. Quere
dizer: a or,ganizaç,ão estabeleceu-se segundo tôdas as directrizes da Política superior a que se subordinou.
O comércio entre a Metrópole e as Colónias que se
encontrava •e m estado de desnacionalização quási completa - o que ·al1ém dos perigos de ordem política e moral
que acarretava colocava as economias das colónias' em
risco de quebra perante a tendência de encerramento ou
1

1

1
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rarefacção dos mercados consumidol'es estranjeiros entrou em ·caminho de franca nacionalização como se verifica ·p elos seguintes números extraídos das estatísticas ·
das nossas duas grandes colónia.s africanas: Angola e
Moçambique :
Em 1929, Angola comprava à Metráipole, reliativamente à massa das suas compras no
exterior : ....... .... .. . .. . .. ..... .... ...... .... . ... .
Em 1931 ......... ... ........ .... ....... . ............... .
Em 1932 .... ... ..... . ..... .. ..... .................... . . .
E1n 1933 .... : ...... ................ .. ................ . . .
Em 1934 .......... . .. ..... . . . : ............. ............ .
Ein 1935 . . ........................... .................. .
Em 1936 ...... .. .. .. ...... . ..................... ... .... .

39,31_%
44,59 %
48,00 %
55,15 %
54,48 %
47199 %
44,95 %

E a Colónia de Moçambique, muito mais afastada da Metrópole : (a)
Em
Em
Em1
Em

1931
1932
1933
1935

.... . .................................. . .. ..... .
.. ... .. .. .... ......... .... ... .. . ........ . .~ .... .
......... . ... . ........................... ... ... .
....... . ................. .... ... ............... .

11,24 %
17,59 %
23,10 %
27,90 %

São estes números suficientes e bastante expressivos, sobretudo para quem se der ao trabalho de os comparar com nÚIITleros corres1p ondentes das €statísticas das

(a) -

Anuário Estatístico de Moçabique -

1935.
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colónias estranjeiras, como elemento de demonstração do
êxito de uma política económica subordinada a um grande pensamento nacional.
De facto ;por êles fica demonstrado :
1. º Que :as cifras da população branca - isto é, do
elemento colonizador - inão só se mantiveram iCOmo progredir am nos anos mais dolorosos da crise mundial.
2. Que a produção colonial aumentou consideràvelmente e .em ritino até .e ntão desconhecido.
3. Que os mercados coloniais se nacionalizaram, preparando assim a unidade económica da Nação.
Por conseqüêincia: A política económica do Império,
com o c1, ,sua polí tica finane&.Era, como ,a. su a política soci~xl
e m oral deram ao mundo agitado dêstes t em pos um exeniplo de 'VitalúJJ.ade, de energfo. criadora e de v·o nta.ide de r essur gitr 'ª que estes temp0is mão :estão habi t·uados.
E sendo de notar que êste esfôrço tem apenas dez
anos de desenvolvimento ordenado e foi realizado nas
piores circunstâncias de equilíbrio económico mundial,
não será descabido o optimismo com que em P!Qrtugal se
encara, num futuro :Próximo, a conj1unção de tôdas as
realidades políticas, morais, sociais e económicas .que demonsitrarão terem-se akançado os nossios objectivos imperiais.
0

0

1

*
*
*
Em breves ·palavras ,descrevemos uma Política e os
seus fins, expusemos as linhas gerais do seu espírito,
dos seus processos e de alguns dos seus resultados, isto é,
apr.esentám-0s o mecanismo e os seus órgãos de comando.
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Importa ainda - para que do Império se possa fazer uma idea sensivelmente justa - completar a exposição com alguns elementos dominantes que se refiram ao
estado e potencial das nossas fôrças latentes, aos recursos e riquezas coloniais, ao desenvolvimento da obra lançada :pela política na:cional e à nossa posição entre os
paí.ses colonizadores.

1.

A POPULAÇÃO
O lmtPério Colonial PoTituguês abrange oito colónias
ou p:rovíncias ultramarinas situadas na Ãfrica, Asia e
Oceania. Quere dizer: tomando em linha de conta a Metrópole e as numerosas colónias portuguesas de povoamento estabel,ecidas no Brasil e na América do Norte
pode dizer..,se com justa 1p ropriedade que o povo português ,s.e encontra fixado em cinco partes do mundo, prosseguindo assim, em novas circunstâncias de tempo e de
lugar, o seu destino histórico de .POVO essencialmente expansionista.
A aglutinação espiritual dêstes milhões de almas em
volta dos ideais p9rtugueses constitui o principal objectivo da polít1ca do lm\pério sôbre a população.
E como, ab:iás de .nós, em oito sécmlos de nacionalidade, há -cinco sécuJ.os de colonifação percorridos em tôdas as circunstâncias de climas. e de raças - e corria durante todo êste enorme iperíodo de actividade pelo mundo -0 carácter humano, civilizador e cristão da colonização portuguesa data do prindpio, bem pode dizer-se também que a ciência 'e eXiperiência de lidar com os povos
nativos é a primeira das qualidades do povo português.

;I

li

Hoje como ontem, como há séClulos, a colonização
portug,uesa exerce-se em três ipartes do mundo sôbre as
raças mais variadas, atravess·a ndo os mais variados estados de civilização.
A população do Império Colonial Português é actualmente: (a)
I - Col·ó nias ide Ãfrica:
Europeus e assimilados .............. .
Indígenas ..... ........................... .
II -

284.682
7.400.622

Colónias do Oriente:
Europeus e assimil1ados .......... .... .
Indígenas ................................ .

10.466
1.201.041

O .que perfaz um total ide 295.148 europeus e assimi., ,
lados e 8.601.663 de indígenas.
Os resultados da icolonização portuguesa no que se
refer.e à ipopulaç;ão constituem ipara nós justificado título
de orgulho, 'Pois pertencendo a um pais de escass ós recursos demogiiáficos e mal iprovido de grandes capitais,
conseguimos realizar uma obra de povoamento branco
em Ãf rica que é das mais notáveis entre todoS1 os países ·
colonizadores do Continente negro.
Assim, ·estabelecendo a única !Proporção aceitável para um -p onto de vista coloniziador - isto é, a proporção
1

(a) -
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Números fornecidos 1p ela Agência Geral das .Colónias.

entre o branco colonizador e o ·inaígena colonizado, verifica-se que nas col ónias ~portuguesas de Ãfrica colocámos 80 brancos por 10.000 indígenas, enquanto nas antigas colónias alemãs êsS1e número nunca foi superior a
20, nas inglêsas a 25, nas francesas a 22 e na colónia
belga rdo Congo a 24.
As cr0lónias p-0rtugues1a s de África a1berigam hoje
mais de 200.000 europeus e assimilados - isfo é 1/ 17
aproximadamente da população branca de todo o continente africano, ocupando em superfície 1/ 14 da sua extens·ão.
Esita posi9ão mostra..,se ainda particularmente relevante examinando o quadro da idistribtúção da :população
eur·0ipeia nas colónias africanas rpor 1.000 .q uilómetros
quadrados de superfície:
1

Angol·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodésias ... . .................... ~ .........
Madagascar ................ :. . . . . . . ... . . .
Kénia ......................................
Guiné Portuguesa . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . ..
M-0çambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Costa do Ouro . . . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . ..
Congo belga . . ... .... .. . .. .... ... .... ... ..
Uganda....................................
Tariganika ........................ :. .. . . . .
A. O. F. ...................................
Sudão Anglo-egípcio .. . . .. . . .. . . . . .. . . ..
S.om;ália italiana ................. :. . . . . .
A. E. F .................... ·'·.. .... . . .. .. . .

47,5
47 ,5
42,5
29
27 ,8
23,3
12

6,5
6,5
6,3
6,3·
1,5 .
1,5
1,5
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Estes números significam que Portugal, apesar da
escassa população de que dispõe na Metrópole, (sete milhões) continua sendo, por excelência, um país povoador
de 'p aíses em formação.
Os grandes contingentes da ,emigraçião portuguesa,
como acontece com os grandes contingentes das emigrações inglêsa, italiana, alemã, espanhola, belga, francesa,
etc., não proe>uram as colónias de Africa. O elemento
colonizador, em África, no ·e stado em que se encontra
actualmente o continente negro, é de natureza qualitativa. A África não está ainda apta a rec.eber as correntes
maciças da emigração europeia - mas como continente
acessível à fixaç·ão ida raça branca, exige uma ,p reparação
económica e 1social •que dev,erá ser feita por êsse agente
qualitativo que é o colono, ·o .q ual sendo junto das massas
indígenas o elemento civilizador é também o pioneiro da
emigração.
Para a realização desta obra de alcance europeu,
pois a Europa asfixia dentro de fronteiras já muito apertadas ipara o número de habitantes que contém, Portugal
encontra.,se, como os números 1provam, em situação inv e·
'jável: a sua ,população de icolonos aumenta constantemente - isto é, a civilização dos nossos povos nativos e o
ap,etrechamento das colónias para a emigração europeia
caminham no melhor e mais seguro ritmo de desenvolvi- .
mento.
Quanto à população indígena bem pode dizer-se que
o nosso Passado r,esponde ,pelo nosso futuro .
A valorização do indígena como agente de progresso político,. económico .e social, a sua nacionalização e a
assistência 1que sob tôdas as formas lhe é rprestada cons1
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ti tu em uma das mais altas preoou.pações da política colonial portuguesa - e um dos seus melhores êxitos.
Vimos como os fundamentos da nossa política indígena são eX'pressos no Acto Colonial.
Os factos dessa política 1s,e guem rigorosamente o imperativo das leis.
Aliás o povo poDtuguês dispõe de exoepcionais aptidões para dirigir os povos nativos e vara icom êles viver.
A segurança nas colónias portuguesas é abs·oluta.
Os contingentes militares que nélas ·e xistem, constituídos por indígenas, recrutados por vezes nas próprias
regiões em que servem, não terão que ser utilizados jámais 'P ara sufocar rebeliões internas. São mero agente
de defesa contra ataques do · ex.terio'r.
Êste resultado SUI1Preendente .para quem quere que
atravesse as colónias :P ortuguesas, conseg·uiu-se em menos de 40 anos -: muito mais por acção ,p olítica do que
militar.
As dispos·ições legais que regem e orientam a política indígena nas Colónias portuguesas e que se encontram codificadas no Aclo Colonial, Carta Orgânica do
Império, Estatuto Político Civil e Criminal dos Indígenas e Código de Trabalho dos Indígenas são as mais tolerantes, mais humanas, mais cristãs.
E da S\la sábia e Justa aplicação resultou a nacionalização ·dêsses povos em termos tais que hoje ·podemos êles e nós - dizer orgulhosamente : somos todos portugueses.
Durante a Exposição Colonial Internacional de Paris mandaram-se vir de Moçambique duas dezenas de indígenas para fazerem a Guarda de Honra do pavilhão
1
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português. Pertenciam à raça landim - exactamente
aquela que há 40 anos maior resistência opôs à ocupação
e pacificação da ·Coliónia. Raça aguerrida, altiva, de brilhantes tradições militares ,e altas qualidades morais.
O Marechal Lyautey, ao inaugurar o pavilhão de
Portugal, 1conheceu a raça a ·que pertenciam e iperguntou
a um deles:
- És moçambique?
E o negro perfilado, luzente ·de bom or.gulho, respondeu imediatamente:
- Sou ·p ortuguês.
Qualquer indígena das Colónias ·portuguesas dará
hoje a mesma res'Jwsta a quem lhe. fizer pergunta
idêntica.
Êste estado de nacionali:z;aÇião resultou da fo rma
como pràticamente foram .p roj.ectadas nas· realizações as
pr eocupações e os princípios da nossa política indígena.
A obra, o pensamento de Sal azar, organizaram,
orientaram e deram esplendor novo às qualidades e virtudes da :goy,ernação portuguesa em matéria de política
indígena.
Os serviços de assístência ao indígena - assistência
técniCa, moral e espiritual, assistência médica, etc., adquiriram um desenvolvimento notável e encontram-se
em plena 1progr,essão, a caminho de resultados.definitivos.
Para não abusarmos demasiadamente dos números
limitar-nos-emos a citar alguns bastante expressivos a
êste respeito e referentes à maior das nossas colónias
africanas ____:_ Angola.
São, aliás, os mais 1demonstrativos, pois se referem
à colónia que · mais sofreu com a crise e ·na qual . a obra
1

1
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de riessurgimento tem natúralmente caminhado em ritmo .
mais difícil e vagaroso.
Estes números que se referem ao menos brilhante
disrpens·arão a citação daqueles que se reforem ao mais
brilhante: os de Moçambique, por exemplo.

MOVIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL EM
ANGOLA NA ZONA DE PIOR CLIMA (QUANZA) (a )

A n os

Hospita li zações

1927

1.442

n.421

193 1

9. 43 1

20.097

1932

8. 122

. 19.629

1933

11. 044

1934

10.966

,

-

Tratamentos

Con s ultas

-

C ur at iv0s

49·942

99 . i64

239 .702

83 . 582

187 .2 26

35 . 203

127. 230

430 .090

46 .895

lfo . 765

472. 714

.

(a.) Números· €xtraídos do livro «Angola nos últimos anos»
edição· da Agência Geral das Colónias -:- 1936.
·
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DECLiNio DOS ':í'NDICES DE INFECÇÃO DA DOENÇA
DO SONO NA ZONA DO QUANZA (a)

ANOS

Doentes já tratados

Doentes novo s

o,68

1,19
1,1 8

0, 14

TAXAS DE1MOGRÃFICAS GERAIS NA ZONA
DO QUANZA (a)

1927

1931

1934

161 .757

216 .804

5. 196

8 .243

8, 4 °loo 32,12º/uo

38:02 °loo

1

-

Populaçã-o abra,ngida pelo serviço 1
de combate à doença do sono .. .... 47 .369

-

Nascimentos ........................ .. ..

-

Taxas de natalidade .. ... .............

- Taxas de mortalidade ........ .......
-Taxa de crescimento da população

-
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II,

4°/oo 27,42 %o
3 °loo

4,70 °/co

9, 22 °loo
28,80%0

(a) Números extraídos do livro «Angola nos últimos anos»
edição da Agência Geral d.as Colónias _:_ 1936.

DESPESAS .COM AS MISSÕES RELIGIOSAS (a)

1929-30 ....................... .
1933-34 ....................... .
1935-36 ....................... .

1.617 contos
3.417
»
3.819
»

ACTIVIDADE ·ESPIRITUAL DAS MISSÕES (a)

Baptismos

1929

-

24. 923

Comunh ões

Casamentos

2. 195

657.145

1931

27. 644

2. 879

1933

33.466

3 ·7 [ 1

[ . 240.469

1934

4+.5 :20

4.242

1.41 6.288

/

902 . 983

(a) Números extraídos do livro «Angola nos últimos
edição da Agência Geral das Colónias - 1936.

anos~

O FOMENTO
O critério iportuguês em matéria de .apetrechamento
económico das colónias não ,s1e filia no mesmo espírito
que nos últimos anos elaborou grandes 'Planos (aliás·
irrealizados ou inacabados) de valorizaçao maciça dos
territórios coloniais - e idos quais foi notável campeão,
entre outros, o francês Mr. Albert Sarraut.
A forma da nossa política de apetrechamento não
,e stá na intensidade ou igrande~a com que '8e OCUiparam
os pontos estratégicos .ida econ<?mia de cada colónia, mas
sim na qualidade :e na extensão da ocupação.
Desta forma não construiremos cidades grandiosas,
nem iportos ultra-iJ>erfeitos, nem sociedades cosmopolitas
- mas cünSltituiremos uma ocupação densa, de malhas
apertadas, homogénea, capaz de abranger todos os territórios e .de levar os agentes portugueses de civilização
dos povos nativos a tôda a parte, quer se trate ou não
de regiões economicamente ricas.
O reritério .p ortuguês não ,p rocura 'ª altitude - exerce-se ·e m emensião.
Em todos os ;p ontos dos nossos territórios, nos mais
favoriecidos pelas riquezas naturais, bem com0 nos ' mais
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. in.hóspitos- há uma estrada, um português e um telefone.

/

,
Não só porque Portuigal não é um país de grandes
capitais, como também (porque êste é o 1esrpírito tradicional da colonização portuguesa-construír lenta e seguramente ,em grande extensão - e por.que os nossos processos reflectem 1semipre uma tendência imperial de aglutinação ide .economias, 1povo.s, raças e espíritos que excede
em :muito a tendência de simples expl'Oração económica
- êste é o critério adaptado pela moderna política colo:µial portuguesa.
Vimios 1como êle se subordina à poliítica de equilíbrio
'e .saneamento financeiros, à polítiea da resistência e
equilí~brio 1
económicos.
Por c:onseqüência as 1directrizes da nos:sa obra de fomento partem de sólidas est~uturas· fundamentais, ·caminhlam 1em extensão e marcham com prudência.
A iprópria crise veio demonstrar a eficácia do sistema.
T.odos os grandes vôos, suscitados pelo optimismo de
f al·sas paisagens 1económicas, 1que levavam aos grandes
investimentos de capitais, despenharam ide grandes alturas asas de ícaro que o sol ardente das colónias não
resipeitou.
Portugal não dispõe 'de grandes capitais para perder.
Vôa a altitude mas com s·e guranç·a . E o que perde em altura ganha em extens:ã o com nítido proveito para a sua
missão civilizadora.
Nem ipor isso :realiza menos ou 1pior do que os mais
ousados •e mais! ricos.
Assim dispomos de portos como os de Lourenço
1
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Marques., Lobito e Beira, apetr.echados para tôdas as exigências modernas, 1com movimento ide navios e 'Passageiros equilibrado com o movimento dos maiores portos
africanos; dis•pomos de 3.750 quilómetros de caminhos
de f.erro .e m e:xiploração e ·de mais ide 60.000 quilómetros
de estradas - números que não foram ex0edidos pela
A. O. F., A. E. F. e Madiagascar, pelas colónias italianas,
belgas e algumas colónias inglêsas.
Neste momento, Portugal, realizado o saneamento
financeiro do Império, organizado o :s·eu mecanismo económico, arrumadas as .suas •energias, elevado o espírito
e o moral idos \povos, animado 1pelo ,p róprio ritmo do seu
ressurgimento vai .e ntrar decid'idamente no campo das
realizações em matéria de fomento e de investigação
científica.
Numerosas missões técnicas e científicas trabalham
actualment.e nas colónias portuguesas, ·e studando as
obraS' a realizar, integrando o iffijportante plano nos processos do espírito 1po·r tuguês - cuidando ipor conseqüência de o tornar eXitenso, prudent~, cristão, civilizador e
equilibrado.
1

1

*
*

*

Esta é a fisionomia rdo Império, fal como cin:co séculos de colonização a criaram - tal como Salazar a
desenhou para os homens de hoje e para as g·erações do
futuro.
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