






A ATTITUDE DE PORTUGAL NA GUERRA ANGLO-BOER 

• . ; aux p.tys neulrcs Slll toul, i/ est da11.!~ereux 

d'avuir U/1 J?UilV<!I"IIement faib/c n . 

ALPIION E RIVIER . 

F . 13runetiere, n'uma conferencia, a muito· re ·. 
peitos celebre, effectuada em ~Iarselha, vae decorrido 
gua i um lustro, glorificando a memoria do \'alentes e 
heroicos expedicionarios, trucidados no Tombouctou, 
aventou a archaica opinião de a ideia de patria ~ynthe
tisar, referentemente ás de cidade, tribu ou família, o 
termo ultimo c definitivo no Jynami. mo p ychologico
social. 

Em obediencia apenas aos princípios scientifico 
actuaes, que não por devoto apego ao banal ergotismo 
dissentimos do modo de vêr do illustre academico. sem 
embargo de incontroversamente grande a sua aucto
ridade . 

cmelhantc ideia manifesta-se, na realidade, como 
nocão essencialmente concentrica, a que o· i11ter11acio-
11alistas fizeram ucceder outra mais complexa, se bem 
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que primitivamente antojada d'um modo vago c quiçá 
• empírico. 

É certo, porém, coexistirem ambas estas noções, e 
coexistirem mesmo com outras mais simples e rudimen
tares, n'uma relação de dependencia, segundo o grau da 
sua menor complexidade. 

A historia exemplifica com nitidez e justifica sobe
jamente este processus genetico e evolutivo até ü sua 
mais completa e perfeita integração. 

Por isso, se, á imitação de tantos outros, Guilherme 
Tell, n'um impulso altruísta, foi levado c induzido a 
offertar o seu amor paternal em holocausto nas aras da 
patria, cm mira a esquiva-la ao opprobio d'uma domi
nação extranha, despotica e intoleravel, identicamente 
podemos e devemos pospôr guaesquer interesses patt·io
ticos aos interesses mais complexos e superiores da 
solidariedade humana, quando collidam, mórmente sendo 
estes norteados pelos elevados princípios de justiça 

Mas, o caso concreto, que presentemente nos 
preoccupa e impressiona, está mui longe de exigir tão 
grande sacrificio, visto ser obra, não da vontade nacional, 
mas sómente da insciencia e inconsciencia dos nossos 
timoneiros políticos, comparsas INSUBMISsos n'este l'au
deville « fin de siêcle n, e principalmente da attitude 
duplice e pusillanime do actual gabinete para com o de 
S. James, por motivo de pretensos intere ses dynas
ticos. 

Foi contra este procedimento do governo que a 
consciencia portugueza, com o apoio da opinião publica 
do mundo civilis:1do, protestou n'um brado unisono de 
vehemente indignação. 

Aqui e tá um dos funestos re ultados do retrahi
mento a que, mercê d'um egoísmo criminoso, se votou 
a Europa. retrahimento que originariamente se salientou 



d'um modo bem visível, perante as atrocidades do cor
rupto monstro de Yildiz-Kiosk, nos massacres das po
pulações christãs e armenias e, em especial, quando 
resurgiram systematicamen te com os morticinios de 
Sassoun, Diarbékir e Stamboul ( 189-t-gS ), não obstante 
a Russia haver estipulado o artigo 16.ij do tratado de 
Santo Estevão, a Grã Bretanha Sllbs::ripto a convenção 
de Chypre, e a Turquia ter-se obrigado, para com as 
potencias signatarias do tratado de Berlim de 1 78, a 
adoptar e a pôr em pratica, sob a sua vigilancia, refor
mas azadas em prol d'cssas populações~ no intuito do 
evitamento futuro de taes acontecimentos. 

Á sombra d' esta como que lenda ria torre de mar
fim, dentro da qual a Europa continua a permanecer 
sopitada no mais budhico e indifferente dolce far llÍenle, 
vão commettendo-se as mais graves infracções do direito 
internacional com a previa certeza da impunidade. 

A moral social, bem o sabemos, não impõe de 
fórma alguma a renuncia ao struggle for lzf"e, porquanto 
isso equivaleria a preceituar um acto de degradação e 
fraqueza. l~ mister, porém, que a lucra entre nacionali
dades adultas e conscientes se dê, não pelo uso ou abuso 
da força que, sobre inutil, seria dcploravel, mas por via 
de processos mais honestos, leaes e perfeitos, sobretudo, 
pela concorrencia intellcctual e econornica. E assim, de
vendo ser o principio das relações internacionaes analogo 
ao que preside ás relações entre os cidadão d'um 
Estado, o direito de existencia d'uma nacionalidade é 
inviolavel e sagrado, embora cau e ás outras um mal 
negativo. 

Ora, a actual guerra sul-africana veio de mentir 
formalmente estas normas deontologicas e jurídicas. Foi 
preparada e provocada pelos processos contradictorios, 
repugnantes e insidioso de aventureiro , rrans•nutados 
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em plutocratas, e de politicas de má fé que, visando 
os fins, usam pôr á margem a escolha dos meios. 

Não pretendemos rememorar as crueldades, odios 
e menoscabos, de que os boers foram victimas, no pe
ríodo que immediatamente succedeu éÍ. alienação da 
colonia do Cabo em proveito dos inglezes; desejamos 
tão sómente summariar os pontos culminantes d'e sa 
politica desleal e repleta de tergiversações, a partir da 
convenção de Sand-River, em 18Sz. 

Não obstante concedida aos boers, por esta con
venção, a sua autonomia e independencia, posterior e 
successivamente reconhecidas pela Hollanda, França, 
Belgica e Estados Unidos da America do Norte, a 
descoberta dos jazigos diamantiferos, em 1869, a nor
deste da Grigualandia, serviu, pouco depois, de pretexto 
á Grã-Bretanha, jü para injusta e brutalmente lancnr 
mão d' es a zona de territorio, proxima da região de 
Kimberley, tambem por sua vez extorquída ao Estado 
Livre d'Orange p87o), já para, como contra-protesto 
ás legitimas reclamações de seus possuidores, lacerar a 
convenção de Sand-River, annexando o Transvaal, em 
1877, pelo decreto Shepstone. 

l\lotivada por este acto de força de Iord Carnarvon, 
· rebentou a guerra da independencia, na qual os boers, 
como povo simplesme11/e pastoril e cynegetico, e vivendo 
ailzda n'um periodo de embtyogmia social, souberam 
infligir aos seus usurpadores e suppostos dominadores 
as derrotas de Bronkhortspruit, Langsnek, Ingogo e 
Amajuba. 

Todavia, conhecendo bem a idiosyncrasia dos boers, 
e comprehendendo ser semelhante guerra uma d'essas 
inletjerellcias-luct.:Is (G. T.\RDE I em que, a despeito 
mesmo do seu aniquilamento completo e provavel, não 
obteria da parte desse povo hcroico qualquer cedencia 
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ou transacção, Gladstone reintegrou o Transvaal, graças 
aos sentimentos excepcionaes de generosidade e libera
lismo, que o tornaram o primeiro estadista do seu tempo, 
na posse dos direitos usurpados, revogando assim o de
creto de annexação e firmando a convenção de Pretoria. 

Não finalisam aqui os factos, occa ionados pelo 
utililarismo grosseiro e tradicional da politica britannica. 

Descobertas a minas d'oiro no territorio trans
vaaliano, posteriormente a r8 S, o capitalismo, personi
ficado em Ceci! Rhodes, sonhando na conquista d'este 
Eldorado pela ab ·orpção, logrou lançar mão da calumnia 
e por fim da rebellião, no gue se utilisaram todos os 
meios de veniaga e traficancia para com os jingoistas e 
até para com os proprios afrikanders. 

Tudo isto, porém, foi infructifero. 
D'est'arte, baldadas tamanhas fadigas, o capitalismo 

não desanimou na projectada realisacão de suas preten
sas aspirações: soccorreu-se ao emprego do meios 
constitucionaes. N'este intuito, c patrocinado pela alta 
influencia de Chamberlain, começou por manifestar o 
seu descontentamento para com a administração boer 
nos campos auríferos, visto crear, diziam, uma situação 
extremamente desfavoravel aos interesses financeiros da 
industria mineira. O Transvaal attendeu, no que havia 
de rasoavel e justo, estas reivindicações depois de pre
viamente reduzidas a seus devidos termos a , exigencia 
do Colo11ial Oifice. 

Por ultimo e n'um supremo e forço, a Liga ui
Africana, pelo seu comité de Johannesburg, organisou 
meetiugs onde se phantasiaram contra o governo tran -
vaaliano, aggravos e queixumes dos uitlander inglezes, 
logo propagados pela imprensa jingoi ta e em seguida 
avolumados perante as chancellaria . O governo da Re
publica, desvendando os intuitos politicamente traiçoeiros 



em taes aggravos, resistiu com firmeza ás imposições de 
Chamberlain, reclamando a equiparação de direitos po
líticos entre boers e uitlanders, com manifesta poster
gação do estipulado nas convenções de Pretoria (r B81) 
e Londres { 1884) 

Em virtude d'este trama, longamente premeditado 
e urdido, e sem embargo da tentativa de conciliação, 
proposta pelo Transvaal, e mallograda na conferencia 
de Bloemfontein, em 18gg, a guerra tornou-se inevitavel. 

E assim, d'esta succinta exposição infere-se, com a 
maxima perspicuidade, ter sido animada a Grá-Bretanha, 
em todo o tempo, por uma BOA FÉ excepcional e extraor
dinaria nas suas relações com a Republica Sul-Africana, 
e terem-se inspirado sempre as instantes e continuas 
reivindicações do imperialismo inglez nos DICTA~tES DA 

JUSTIÇA. 

Corroborando esta illação, podemos afoitadamente 
asseverar terem sido uma das causas primarias e directas 
do conflicto actual, como já o foram do raid Jameson 
em 1894, os desastres financeiros da Clzartered. 

Os capitalistas dos negocios da Rhodesia, vendo 
correr perigo os fundos por elles dispendidos, em vir
tude da sua applicação, não ao fim a que tinham sid0 
destinados, mas ás luctas incessantes contrd. os indige 
nas e, em especial, contra os cafres, pretenderam com
pensar o d~ficit, occasionado por estes factos, com o 
lucro immenso que lhes adviria da monopolisação do 
Rand e, em especial, do \Vitwatersrand. 

Na verdade, era devéras tentadora a s1tuação em 
que se encontrava essa região de minas. Com a desco
berta dos jazigos auríferos, o Transvaal, até então 
pobre, vivendo uma vida patriarchal e simples, trans
formou-se, como por encanto e pela necessidade das 
c1rcumstancias, n'um povo rico e prospero, n'um povo 



9 

de administradores, pela aptidão e instincto gue ances
tralmente lhes foram legados 

E, comparando a administração dos campos d'oiro 
do Transvaal com a de outros paizes mineiros do mundo, 
cabe innegavelmente áquella as honras da superioridade. 
N'esta asserção, vamos com o parecer de rodos os gue 
residiram durante algum tempo junto das explorações 
auríferas da California, da Australia e de nondyke. A 
difl'crença, por~m, ainda é mais notavel e saliente se 
a aproximamos cm confronto com a administracão in
gleza da região diamantifera da Grigualandia. onde a 
revoltas, os motins e os perigos~ para a propriedade c 
vida dos cidadãos, são constantes e quasi diarios. 

Este estado de cousa foi magistralmente de cripta 
pela notavel escriptora, M:n• Olive Schrciner, e regis
tado pela imprensa periodica, em cujo numero a\'ultam 
o Di.wwnd Nen,s, o Diamo7ld Frield~ e o Digge1·'s 
Ga;ette (•). 

Por isso, o lemma a que Edmond De ·moulins (2 J 

subordinou o seu estudo sociologico sobre a<> ci,·ih. ações 
boer e ingleza, e sobre as probabilidade de exiio para 
esta na lucta empenhada, comquanto \'crdadeim nos 
principias em gue assenta, é falsr> em ua co:Kretisa
çáo, e está mui longe de contr<lriar o -1ue de ixamos 
expendido. 

t1) ~'id . o opusculo. publicado ~oh os ausp1c1os de F.-\\' 
Reitz, secretario d'Estado da l~cpublica Sul-Africana, e mtitulado 
Un .iec/e d'injuslice. IQOI'. pag. 33 ~ 34· 91 a 95: o livro de 
A. l'réville. Les sociélés .tfi ic.Jines. 1 t-19-1· p:1g 141 a 1 7 z; o 
estudo Lt quesliou sud-,t}i icaine, na llum.wite nouvellc:. 1 QQ. 

fascículo de outubro; eLe Tl.:tiiSI'aal d l'Anglelcnre eu 1\jiique 
du wd de C Auberl, 1 8<)<). cap. I c li 

(2J Uucr e/ Angl.li , IQOO. 
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Finalisando o preambulo, transcrevemos as pala
vras talvez propheticas de F. Regina! Statham, o auctor 
que com mais conhecimento e critica tem escripto sobre 
a Africa do Sul: Ne comple'{ pas sur u11e CO/zf'édéralioll 
de l' Afrique du Sud sous l' égide du drapeau anglais 
Cela 11e se.fera pas tout seul, el, si JJous llouleí l'exiger 
par la force, la lelllative se uoie1·a da1zs wz torrent de 
sang Ne vous failes pas no1z plus l'illusion que Cape
Town sera jamais le cel!lre d'zm gouvenzement fédéré 
quelconque. Cela est impossible, geograplziqumzelll et po
li! iquemelll ( t ). 

lmmediatamente á ruptura das hostilidades entre 
a Grã-Bretanha, d'uma parte, e o Transvaal, colligado 
com o Estado Livre d'Orange, d'outra, Portugal optou, 
e bem, pela neutralidade, demais a mais tendo sido a 
guerra motivada por uma politica ardilosa e egoísta por 
calculo, e insoffridamente e a todo o transe provocada 
em opposição á fé dos contractos. 

~~ certo não ter o governo portuguez notificado, d'um 
modo especial, a sua situação de neutro aos belligeran
tes, por quanto, sobre seguir o trilho e adoptar a norma 
de proceder de todos ou quasi todos os paizes, a pratica 
do direito internacional dispensa semelhantes notifica
ções (2); mas, não é menos certo ter feito declaracões 

( 1) L'Afrique du Sud lelle qu'el/e esl. trad . Ch. Giraudeau, 
pag. 30 r. 

e> Vid. Blunt:;chli. Le druit intemation,ll, trad. Lardy. 
t88ó, pag . . .po;- P. Fiore. Le droit 'intenz.lliolhll cudijié, 
trad A. Chrétitn. tf'ço. pag. )ÓK. 
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categoricas a tal respeito no parlamento, e p'raticado 
actos exteriorisadorcs d'essa neutralidade~ o que de per 
si só era bastante, v. g., mandando a principio sustar 
e deter munições c material de guerra inglezes em tran
sito pela Beira com destino, por intermedio da Rhodesia, 
ao theatro das operações, e fiscalisando, como lhe cum
pria, todas as mercadorias importadas pelos portos de 
Moçambique, no intuito de evitar o transporte de con
trabando de guerra. 

Nada mais se tornava mister, para a nossa attitude 
se achar perfeitamente definida. 

Em fins de março ultimo, porém, espalhou-se na 
Europa a noticia, propalada á laia de boato (tão inau· 
dita era a infamia!. . ) d~ ter a Grã-Bretanha obtido, 
com permissão do governo portuguez, livre pas agem, 
na linha ferrea da Beira a Umtali, de grande quanti
dade de munições de guerra e provi ões, destinadas ús 
tropas do commando do general Frcdcrick Carrington, 
que a breve trecho operariam um desembarque e atra
vessariam a Beird, na mesma linha ferrea, para a 
Rhodesia. 

No parlamento fez-se immcdiatamente uma intcr
pcllação ao governo, sobre a veracidade d'e:ta noticia e 
üccrca da attitudc do gabinete, em caso de confirmação. 

O ministro dos negocios ~xtrangciros, em nome 
dos seus collegas no ministerio, re. pondcu SER EXAClO 
E VERD.\OEIRO o FACTO, que acabaYa de currer mundo, e 
TER o ,ovER:-10 co.:-~ E:>ITIDO N'rsso. em rc peito ü lettra 
dos tratados c notas reversaes ao mesmos, anteriores 
á declaração da guerra, pelos quaes Portugal se com· 
promettera a conceder a referida passagem fazendo 
todavia notar não só ter Iord Salisbury apresentad 
n'esse sentido pedidos, aliús muito cortezc e re peim
dorc da nossa soberania, mas de modo n~nhum ter sido 
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violada a neutralidade que o pmz se tmpozera em tal 
conjunctura! 

Eis o facto consummado, que os princípios de di
reito internacional repellem c condemnam, e que revela 
da parte do governo portuguez uma incorrecção -de pro
ceder, só comparavel êi baixeza da felonia e da contra
dição. 

Comprehende-se bem o sobresalto do espírito 
publico, perante o occorrido, attendendo á generosidade 
e cavalhciri ·mo tradicionaes da nação portugueza, que 
de modo nenhum póde compadecer-se e approvar seme
lhante attentado contra a independencia d'um povo, 
luctando heroicamente pelas suas regalias e direitos, 
garantidos pelas convenções de Pretoria e Londres. 

Os princ1ptos reguladores da neutralidade são de 
data relatiYamente recente, e na sua constituicão colla
boraram d'um modo especial a Suissa, para quem, de de 
o tratado de \Vestephalia ( t6-t8), posteriormente confir
mado pelo de Vienna ( 181 5 ), a neutralidade permanente 
é uma condição essencial, pondo-a sempre em pratica 
com rara habilidade, e dando-lhe, no seculo que Yae 
findar, um desenvolvimento notm.el e progressivo,- a 
Russia, com a declaração de Catharina I I de 27 de 
fevereiro de 17 o, dirigida üs côrtes de Londres, Ver
sailles e :\ladrid, e sanccionada pela Dinamarca e 'uecia 
nos tratados de 9 de julho e 2 de agosto do mesmo 
anno como reacção aos abusos c excessos da Grã Brc 
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lanha, que occasionaram a neutralidade armada de 1 78o, 
-e os Estados Unidos da America do Norte, com a sua 
attitude nas guerras finacs do seculo XV I I I, e, so 
bretudo, com a notavel proclamação de neutralidade do 
presidente Washington de 22 de abril de 1793, e a 
communicação, feita, cm 1823, á França e Grã-Brctanha 
por ~Ionroe, d'um projecto de con\'enção iuternacional, 
para a regulamentação da neutralidade commercial e 
marítima. 

O congresso de 'Vashington de 1 '71, pelas suas 
tres celebres regras, e a arbitragem de Genova do 
mesmo anno fizeram incontroversamentc avançar a 
doutrina da neutralidade, a que os acontecimentos da 
guerra franco-pru siana ( 1870 --; 1) vieram por sua vez 
dar maior aperfeiçoamento. 

Dito isto, examinemos, em face do estado actual 
da doutrina da neutralidade, se o governo portuguez, 
concedendo á Grã-Bretanha a passagem de municões 
de guerra e tropas pelos territorio da Beira, violou 
ou não o · seus deveres, como neutro que dis e ser. 

upponhamos primeiramente c J pl'iori a existencia 
de tratados e clausulas reversaes, respeitantes ao caso 
concreto, e com força obrigatoria, que nos impozessem 
essa concessão. 

D'entre os publicistas norte-americano de direito 
internacional, tidos por os mais competente n 'e ta 
ma teria, Dudley Ficld ( 1 l opina ter logar a violacáo de 
neutralidade em tal hypothcse, o que de re to é corro-

( 1l Project .-rrm cne/c inlemalional. trad . ,\. Rolin, t88t, 
pag. ÓC) 7. 



borado pela auctoridade de P. Fiore (l), A. Rivier (!!), 

Edward Hall (3), Hautefeuille (4) e Geffcken (5y. 
E, adoptando um sycretismo facil e commodo, pre

tendem alguns que o fornecimento ou prestação, a um 
dos belligerantes, de auxílios moderados, devidos em 
virtude d'um casus foederis anterior, não póde reputar-se 
como constituindo infracção aos deveres da stricta neu
tralidade ( \VHEATo.·, Tw1ss). 

Ora, sobre praticamente impossível fixar uma norma 
precisa, em mira a saber-se onde termina a moderação 
e comeca o cxaggcro dos auxílios prestados, e, conse
guintemente, a di criminarem-se os casos de obscrvancia 
dos de violação da neutralidade, o alliado ou auxiliar 
d'uma das partes belligerantes deve e póde ser conside
rado immigo pela outra parte, pois que esta, em virtude, 
entre outros. do direito fundamental de conservação, 
cuja consequencia é o do respeito mutuo rHor.TZE~
DORFF), póde repellir pela força um attentado, que 
di(ecta ou indirectamente se dirija contra a suas con
dições de lucra, enfraquecendo-lhe o poder de resJs
tencia 

Demais, os tratados ou convenções, como verda
deiros contractos synallagmaticos, que cm regra são, não 
podem prejudicar direitos de terceiros nem crear-lhes 
obrigações com o seu cumprimento, e, portanto, o belli-

t 1) Obr.:~. cit. pag. 368, n." tq;. 
(2) Princtf>es du droit des J!ens. t8ç6. tom. 11, pag. 2 1;. 

e 378. 
(l) A l1eatise 011 inlellhltion.:~.l law. 18 -J, pag. 72 e 71· 
(1) Apud Dudley Field. obra cit .. pag. Ó97· 
(;) Af>ud C. Heffter, L e d1·oit intem,ü ioual de l' Europe. trad. 

J. B~rgson. 4-éme édit. augmentéc et annotée par H. GeiTcken, 
1 8 8 3 . pag · 116. 



gerante, cujas condições de existencia se otfendam em 
virtude d'essas convenções, não fica inhibido de ter em 
conta de inimigos as partes contractantes, violando o 
seu direito de neutralidade. Por analogia de motivos o 
direito internacional refuga hoje tambem o direito de in
tervenção, embora consignado em tractado ou conven
ções (1). 

Por fim, é destituído de valor adduzirem-se, para 
impugnação d'esta doutrina, nomes de pubbcistas que, 
a exemplo de Bluntschli, pretendem con truir uma norma 
do direito internacional sobre algumas anomalias do 
passado, e~ longe de ajuizarem do casos concretos, 
em harmonia com os .progres os hoje realisados por 
e te ramo de sciencias jurídicas, seguem apenas um 
criterio meramente subjectivo. 

Dado, porém, que não concedido, eja e ca samentc 
fundamentada ou, mesmo, de todo improcedente a olu
ção jurídica, que acabamos de ex pender, pa sem o a 
examinar o ca-;o em questão dentro dos ambito , as igna
dos pela declaração ministerial perante o parlamento. 

N'este intuito, indaguemos se Portugal tinha tomado 
para com a Grã-Brctanha o compromis o da alludida 
concessão. 

As relações entre estes dois paize , foram, a datar 
dos fins do seculo X I V, regulamentadas d'um modo 
geral pelos tratado de Londres ( r373) e \Vindsor 
(r386), que con tituirarn as base da afamada e empha-

(') Vid . ,\\ilovanowitch. Les /r.tilc., .{e g li'<Wiu: au X I X 
,/écle, pag. 17 a 5o; Cimbali. li nDII-inlen•e,wlo. • 8g. pag. 
J 3 4 a 2 3 7 ; - .\\ancíni. /Jirillu intcrn.túnna /e. 1 i 3. pag. 4 1 

c seg. ; - t• I. Corrao, Cunfu/,1 :ione deli e frilldf.~il' ecce;;iuni 
.urc:c.tl<! .ti {'rinufoiu dt'{ 1:'\u. -1 ·nRv~·-;u ro. na J?,t.-segna di 
~â·n:e .~oci.th c foolihche. 1 92, fase. CCXX, pag. 20Q e ~eg .. 



ricamente por nós denominada ALLIANÇA INGLEZA 1 e de 
que as convenções de Londres (1642), \Vesteminster 
( 16S .. p, Whitehall ( 1 óGo 1661 ), Lisboa ( 1703) e Vienna 
(r8r5) nada mais foram gue meras applicacões a casos 
partícula res e concretos, consoante as necessidades en
tão occorrentes (l). 

Esta alliança foi reconhecida ainda em vigor, entre 
outros, pelo notavel despacho de Iord Granville de 19 
de feyereiro de 1873, e ultimamente referida n'urn dis
curso do vice-almirante Rawson, em 13 de maio de 
1899 (a que o Fo1·eing Office attr ibuiu um caracter 
diplom,uico c official), por occasião da vinda de uma 
das esquadras inglczas üs aguas do Tejo, sob seu 
commando. 

Comprchendemos bem gue a Grã-Bretanha reco
nheça ainda ,t vigencia de tão bysantinos tratados para 
se utilt~ar d, lettra d' el\es em momento propícios, 
como tem sabido faze-lo: mas, contestamos os seus 
effeitos na actualidade e, portanto, a possibilidade de 
Portug,tl adquirir dirLitos ou assumir obrigações jurídi
cas por via d'elles. 

E assim, semelhantes tratados, além de terem ca
ducado, attenta a sua natureza excepcional, por motivo 
de inobservancias da nossa .\LLIADA e, mui particular
mente, em virtude do ultima/um de 1890 (~), e, quando 
estivessem em vigor, não poderem rigorosa c jurídica-

111 Vid. todos <;:,tts diplomas n" ~ollecçao dos Tu:.11ies cou
/,tiniu~ gu.n.wlcc. vr eug.1gemcn/s by gre.11 b1 ilain in rcJ[,lrd 
tu the I rritory ur gol•enwzenl ofolher cowzlric., distribuída na 
Camara dos communs em z8(J8, pag. 67 e 79· 

t 2l A. Rivzer. obra e tom. àt .. png. 11; e qi;-Milo
vanowitc:h. obr. cit. pag. s 7 c seg . Vid. o artigo X 1 do tratado 
de , ,se. 



mente reputar-se taes, visto conterem irnples euteutes 
geraes de amisade e politica sem estipulação de pres
tações determinadas ( 1), consagram urna alliança sim
plesmente dynastica, que não entre dois Estados,
uma alliança absolutamente incompatível com as dou
trinas e princípios do regime actual. 

Se offerece para nós, o que é adiaphoro, van
tagens supremas urna alliança com a Grã-Bretanha, 
como correntemente se affirma, devemos em tal caso, 
não evocar o que o pó dos scculos tem obliterado e o 
direito da força tem postergado em momentos de con
venicncia, mas procurar estabelecê-la, consoante a 
necessidades d'hoje, por meio d'um tratado devidamente 
ratificado, cuja clausulas não dêem azo a duvidas cm 
sua interpretação, e fixem nitidamente direitos e obri
gações reciprocas. 

Não se tornam mister, por agora, mais considera
ções sobre este assumpto, visto o mini tro dos negocias 
estrangeiros, cm suu resposta parlamentar, não se haver 
reportado d'um modo especial a e tes tratado . e a 
nossa impren a periodica, bem corno a de outros paize 
tirante o Times, que nós saibamos, ter identicamente 
procedido. 

Prosigamos : 
Ácerca dos negocios coloniaes africano·, varios 

tratado temos celebrado com a Grã-Bretanha a partir 
de 187S; mas, folheando e lendo a collecção de F. 
Van Ortroy, na parte respeitante a Portugal (~), não 

(I) eumann, Élemen/s du droit des J!em; modeme, trad. 
Riedmatten, 1886. pag. 1 12 e 1 1 3· 

(2) F. Van Ortroy, Convenlions interuJ!ion.xles e11 Aji·i
que, 1 89~-



deparámos com clausula ou disposição alguma, que 
auctorisasse o governo portuguez a conceder a men
cionada passagem de tropas e munições de guerra pela 
Beira. 

É certo referir-se o tratado de 1 1 de junho de 18q 1, 

nos artigos XII a XIV, á obrigação, assumida por Por
tugal de permittir e facilitar o transito de pe soas c 
mercadorias de toda a especie pelas vias Auviaes do 
Zambeze, Chire, Pungue, Busio, Limpopo, Sa\'e c cus 
tributarios, e outrosim pelas vias terrestres que sirvam 
de meios de cornmunicação, onde os rios não forem 
nm·egaveis, e á obrigação, por parte do nosso paiz, de 
permittir a completa liberdade de passagem de merca 
doria . , entre a esphera de influencia britannica e a bahia 
de Pungue, e a construcção d'um caminho de ferro que, 
partindo da Beira, fosse directamente á Rhode ia. No 
erntanto, em vão descortinamos, no artigo XIV d'e ·te 
tratado, referente á construcção do caminho de ferro. 
uma só palavra, d'onde directa ou indirectamente se 
po sa inferir a alludida concessão de pas aaem. 

Apesar de, no dito tratado, appareccr a phrase
li1ire transito de pessoas e mercadonas de tuda a especie, 
só por uma~ interpretação demasiada e excessivamente 
lata, que essa locução de .modo nenhum comporta nem 
auctorisa, pode ser reconhecido á Grã-Brctanha o di 
reito de enviar tropas e munições de guerra para a 
Rhodesia. E tanto isto não podia fundamentar tal di
reito, que o ministro dos negorios estrangeiros, para 
d ' alguma o r te se excusar, soccorreu-se á pretensa 
existencia d'umas notas re11ersaes secretas. 

~ão venha adduzir-se, como argumento, o facto 
de os inglezes se terem servido, em 1 91), por motivo 
da insurreicão dos matebeles, da linha ferrea desde 
Fonte. \'Ílla a Ma si-Kcsse, para o mesmo fim É im-



1 

procedente a analogia, por quanto os indígenas da 
:\1atebelalandia, além de pôrem em constante perigo 
a proYincia de Moçambique e as po sessões inglezas do 
lzinterlalld, constituíam populações revoltadas, c não 
podem collocar-se no parallelo de dois Estados inde
pendentes, cuja belligerancia a Grã-Bretanha indirecta
mente proclamou. 

Quanto ás notas rcversaes do convcnio de 1 '91, 
do qual acabámos de faltar, constitucionalmente não 
gosam de valor algum, nem teem existencia jurídica, 
para o ctfeito de attenuarem o procedimento do go
verno portuguez, consentindo na referida passagem de 
munições e tropas inglezas atravcz dos terrnorio da 
companhia de Moçambique, visto carecerem da appro
vação parlamentar ou da ratificação, nos termos dos 
artigos SS. o a Go. 0 e 74· 0 § 3. 0 da Carta constituciollal 
e 10. 0 do Acto addicional de 18S2. actualmente modifi
cado pelas leis de 1 1 de fevereiro de 1863 e 2 de 
maio de 1882, e não entrarem na catecroria das que 
são dispensadas de ratificação (1). 

Por isso, em vez de no ti ficar o governo transvaa
liano da existencia d'estas notas, em de março, por 
intcrmcdio do consul portuguez em Pretona, o governo 
deveria antes, segundo o parecer de J. Valfrey (!), 
para merecer a commiseração das naçõe~, escrever ao 
presidente Krüger: J' aura is bien vou lu ~·~jitser aux 

(ll ~-id. Franz de Holtz~:ndoriT, 1~/émen/.ç de d1·oit illlem.;,
tivll;;.l public, trad. Zographo;;, 1~91. pag. 11 c ••Q;-A. 
Rivier, ohr.l e Iom. cit., pag. 99 a r 04;- P. Fiore, vbr.;, cil ., 
pag. l H :1. 246, n."' ó8v :1 (). 8;- Bluntschli. ob1\l cit., .' 41 9; 
e outro . 

(2) Le Figarv, 20 anil 1900. 
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