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Politico de Macau
AnNnrpo GoNgerves*

((ar.rr'alr")

O debate dos primeiros anos da Repriblica sobre
a reforma politico-administrativa de Macau travouse em redor da extingio do Leal Senado, a hist6rica
CAmara proclamada sede da primeira repriblica

democrdtica do Oriente.r Trata-se da primeira
prova de forga da jovem repfblica portuguesa para
alterar uma correlaglo de forgas favordvel ao grupo
sociocultural de ascend6ncia portuguesa que detinha
na prdtica o poder politico e econ6mico.2 Hi.manifesta
discrepincia entre os investigadores quanto ao nirmero

de portugueses residentes na col6nia, mas

sabe-se

que i medida que o com6rcio se desenvolveu e esta
ganhou maior prosperidade, comegou a atrair uma
populagio errante oriunda do continente chin€s que
aqui ocorria para comerciar e que, pouco a pouco, se
foi instalando.3 Thata-se de uma populaglo cada vez
mais numerosa que ganha maior relevAncia em termos
econ6micos, o que nio 6, correspondido em termos de
representatividade polftica. Prevaleceu, durante algum
tempo, a ideia que isso se deveu ), politica colonial do
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governo republicano em Lisboa mas sabe-se hoje que
as resistdncias )r inclusS.o social do grupo maioritdrio
da populagS.o partiram de grupos de infudncia local

perfeitamente identifi cdveis.

A iniciativa do

governador Alrr"to de Melo

Machado, uf, governador de transigio entre o
riltimo governador mondrquico (Eduardo Augusto
Marques) e o emblemd.tico Jos6 Carlos da Maia, de
reduzir substancialmente o peso polftico do Senado
em beneftcio das instituig5es representativas do poder
metropolitano tem por isso um sentido emblemdtico.

Trata-se de uma iniciativa politica que pode ser
compreendida no esforgo do regime saido da Revoluglo
Republicana de 1910 de consolidar os mecanismos de
controlo polftico sobre as provincias ultramarinas, mas
ainda hoje parece pouco claro porque um governador
de transigS.o se deu ao trabalho de afrontar os interesses
instalados em favor da preservaglo daideia da soberania.
Atd porque o desiderato de transformar Macau numa
col6nia aut6noma, seguindo o modelo de Hong Kong
e Singapura, nunca foi concretizada apesar do Thatado
de Amizade e Com6rcio de 1887, celebrado entre
Portugal e a China, apontar parua"perp6tua ocupaglo
e governo de Macau por Portug l" .o Portugal nunca terd
tido, segundo uma perspectiva, a autoridade politica
suficiente para o implementar5 ou a consci€ncia da
situagio preciiado seu poder soberano sobre o enclave
terd. imposto, segundo outra vis5.o, aos governantes
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locais e de Lisboa grande realismo e Pragmatismo na
aproximaglo ) China.6
A iniciativa politica deAlvaro de Melo Machado
desenvolve-se nos anos 1911 e 1912 em troca de
cartas com o ministro Azevedo Gomes, passa pela
intervengS.o equfvoca do Conselho Colonial e pelos
debates no Conselho do Governo que aProntarl' o
primeiro Projecto de Bases para uma Reorganizaglo

Administrativa da Provincia de Macau publicado
em Boletim Ofcial em Maio de 1912.7 O Conselho
de Governo congregava, na altura, algumas figuras
marcantes da vida politica e priblica da col6nia, como
o poeta Camilo de Almeida Pessanha, os militares
Hugo Castelo Branco, Evaristo Pinheiro de Almeida

David Freire Garcia, o secretirio do Governo
Manuel Ferreira da Rocha, o delegado do Procurador
da Repriblica Alvaro Corr€a Mendes, o bispo Jos6 da
Costa Nunes, o inspector da Fazenda Ernesto Goes
Pinto e o presidente da CAmara Jos6 Luis Marques.
De debate inter Pares a discussio alargar-se-ia,
provocando tomadas de posigS.o sobre o projecto de
e Josd

Josd

Luis Marques, ConstAncio Jos6 da Silva, Francisco

Hermenegildo Fernandes.s Os contestatd.rios nlo
demoveriam o governador da sua intenglo de avangar
com a reforma politico-administrativa da col6nia
e assinariam um abaixo-assinado de protesto ao
Presidente da Repirblica Manuel Arriaga, veiculado
pelo representante de Macau no Conselho Colonial,
o senador Ant6nio Josd Gongalves Pereira.
Nlo 6 seguro se o bloqueio do projecto de
reforma politica terd estado na origem da renrincia do
governador em Julho de 19 72, mas o seu "Relat6rio
do Governo" de 1911 persiste como um testemunho
fiel do Macau da 6poca, das dificuldades com que se
confrontou na relagS.o com o l6bi portugu€s local, na
ac7lo de fomento e desenvolvimento que aPostou' e
da instabilidade nas "fronteiras" externas de Macau
provocadas por localidades vizinhas, ao que tudo indica
espicagadas por Cant5.o.e Diz no Relat6rio "enquanto
o jogo e o 6pio n5.o desaparecerem, todos os recursos
disponiveis ou em excesso devem ser emPregados em
vil,oizar a Col6nia, em conquistar-lhe elementos de
vida e de desenvolvimento". E mais adiante
polftica dos governadores Para com a populaglo
autoridades chinesas tem de ser uma politica
de aproxim aqlo. Quanto ) populagS-o chinesa de
Macau, representa ela como jd se disse a parte
vital da col6nia, o elemento valioso de progresso
"a

e as
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O

governador deverd pois
aproximar-se dela, conhecer as suas aspirag6es,
atender )s suas necessidades, para que Possa
tamb6m orientar os seus esforgos no sentido do
Maio bem da Col6nia".to
Trata-se de uma visi.o muito ). frente do seu

e desenvolvimento.

tempo, onde eram comuns os preconceitos

rd.cicos

quanto i maioritdria populagS.o chinesa.
Apesar do projecto de reforma do sistema politico
da col6nia nio ter encontrado acolhimento por Parte
das autoridades em Lisboa, o impulso jd estava dado.
O projecto teve continuagS.o em novas iniciativas
apresentadas ao abrigo das Leis n."' 277 e 278 de
15 de Agosto de 1914, designadas "Bases OrgAnicas
da AdministragS.o Civil e Financeira das Provincias
Ultramarinas", ji no mandato de Josd Carlos da Maia
como governador de Macau.ll Elas provocaram um
novo e animado debate entre personalidades politicas
locais como Francisco Anacleto da Silva, Velhinho da
Costa, GuimarS.es Lobato, C6sar de Andrade, Luis e
Henrique Nolasco da Silva, Jos6 Freire Garcia, Josd Lufs
Marques, Jolo Jacques Lima Gracias e Manuel Silva
Mendes.12 Ater-nos-emos, neste artigo, ao primeiro
debate politico do inicio da ddcada de 1910, que
cremos caracterfstico de uma nova aposta da politica
colonial que fez o seu caminho h medida llue o governo
republicano consolidou o seu poder.

A INICIATIVA DE ATVRNO DE MELO
MACHADO. O QUADRO POLITICO-CONSTITUCIONAL
Al'n"to de Melo Machado foi oficial da Marinha
Portuguesa sendo nomeado governador interino de

Macau em 17 deDezembro de 1910 e demitindose do cargo em 22 de Margo de 1913. Sucedeu ao
governador mond,rquico Eduardo Augusto Marques de
quem foi ajudante-de-campo e secretirio-geral.'3 Foi
chefe de gabinete do governador-geral de Mogambique
em 1914-1915. Foi agraciado em 1926 com o grau

de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis, recebendo
em 1927 o grau de Comendador da mesma Ordem.
Em 1938 recebeu a distinglo de Grande Oficial da
Ordem Militar de Cristo. Durante os anos 1930 foi
administrador-delegado nos Caminhos de Ferro de
Benguela. Foi fundador do escutismo em Macau.
Alguns historiadores atribuem-lhe a condigao de
magom,ra membro da Loja Liberdade, de Lisboa, e
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depois da Loja Cam6es, de Macau, mas o seu nome
n5.o consta dos registos do Grande Oriente Lusitano.

O Leal Senado era em Macau o sfmbolo da
autoridade e do poder local, territ6rio que usufruiu
de grande autonomia relativamente aos governos de
Lisboa e Goa durante parte significativa dasua hist6ria.
O Senado foi o 6rglo governativo mais importante
de Macau durante mais de dois s6culos, desde da sua
fundagio atd 1783, em resultado da reforma interna
desenvolvida durante o reinado da rainha D. Maria I
que restringiu os poderes e a sua autonomi". E borecordar que em 7783, atravds das provid€ncias r6gias,
a rainha concedeu ao governador de Macau poderes
fundamentais e o direito de veto sobre as decis5es do
Senado. As providdncias ditaram que o governador, com
poderes alargados, deveria intervir em todos os assuntos
relacionados com a administraglo e governo de Macau.

se aos
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Uma segunda fase da Primeira Repdblica associaacontecimentos da Primeira Guerra Mundial de

l9I4-I918. O Partido Democrdtico de Afonso Costa
defendeu a entrada de Portugal na Guerra baseando-se
no argumento que era a irnica forma de defender

as

col6nias.rs Sabe-se que, em 7913, havia sido concertado
um pacto entre a Gri-Bretanha e a Alemanha para a

divisio (ao meio) dos territ6rios compreendidos no
Ultramar Portugu€s, concerto que seria suspenso com o
detonar da guerra.le Apostura dos governos republicanos
foi por esta razio profundamente nacionalista e
patri6tica, configurando o que alguns historiadores de
esquerda designam por uma politica colonialista n5.o
distinguivel da dos governos mond.rquico*0. Dessa leitura
diverge Oliveira Marques que considera que coube aos
governos republicanos uma grande responsabilidade no
fomento ultramarino e que, apesar das consequdncias
nefastas da instabilidade politica em Portugal, os
esforgos desenvolvidos pelos governos coloniais foram

Antes desta reforma politica de 1783, o governador
era essencialmente o comandante das forgas militares
portuguesas de Macau, n5o participando directamente
na administragio da cidade portuguesa.rs Nessa data
estabeleceu-se um equilfbrio entre os dois principais
6rgios de governo pr6prio da col6nia e 6 nesse sentido
que Almerindo Lessa chama ao Leal Senado a sede da
primeira Repirblica Democrdtica do Oriente.16
A revolugao republicana de 5 de Outubro de
1910 triunfou por raz5es que encontram a sua irltima
explicagio no Ultimato inglds e na reacglo daoposiglo
republicana aos seus termos insultuosos. Hermano
Saraiva anota que os primeiros anos do governo
republicano si.o, do ponto de vista polftico, marcados
pela luta entre as correntes em que se dividia o Partido
Republicano, logo que conquistou o poder.tT At6 )
implantaq6o da Repriblica, o movimento republicano
teve um s6 objectivo: derrubar a monarquia. Logo
que esta caiu sentiram-se os efeitos da falta de um
programa claro e coerente da parte dos republicanos.

a julgar-se parte da Nag1o".22 Lembra que Bernardino
Machado, primeiro ministro dos Neg6cios Estrangeiros
da Reptiblica Portuguesa, afirmara que o novo governo
considerava as provincias ultramarinas um territ6rio t6.o
sagrado quanto o da metr6pole.
Na verdade, no articulado da Constituiglo de
191 1 e noutros textos legais apalavra"col6nia" aparece
juntamente com "provincias" com sentidos id€nticos.23
A Repfblica ird introduzir mudangas essenciais na

IJm sector exigia reformas radicais, feitas a reboque dos
sentimentos da opiniao priblica, sendo dominante um
sentimento anticlerical. Outro sector era mais brando
e defendia uma linha de transigdncia e conciliagS"o com
os interesses existentes, tendo o apoio dos niveis mais
elevados da burguesia republicana. O primeiro sector
formou o Partido Democrdtico; o segundo dividiuse entre o Partido Evolucionista de Ant6nio Jos6 de
Almeida e o Partido Unionista de Bento Camacho. O
periodo de afirmaglo e acerto entre estes dois grupos
seria de 1910 a 1914.

administraglo dos territ6rios ultramarinos. Institui
principios novos de governo colonial, destinados a dar
um desenvolvimento ininterrupto a esses territ6rios
os quais apontam no sentido da descentralizaglo. Nos
comegos de 19 74, o primeiro governo de Afonso Costa
submeteu ao Congresso um projecto de Lei destinado
a definir as regras bdsicas da administragS.o ultramarina
renovada. Estas leis s5.o as Leis Orginicas, as quais
s5.o aprovadas em geral ji no governo de Bernardino
Machado e para cada uma das provincias durante o
terceiro governo de Afonso Costa (1917)34

bem sucedidos.2l Oliveira Marques regista, desde
logo, a criaqlo do Ministdrio das Col6nias em 1911,
considerando que a designaglo de "col6nia" nlo tem
o sentido pejorativo que se lhe atribui normalmente,
tratando-se de uma moda de infu€ncia francesa. Marques
recordava a prop6sito a criagSo, em 7894, do Ministire
des Colhnies. O que parece certo, em sua opini5.o, 6 que
n5.o "existe doutrina nova de administraglo porque do

ponto de vista constitucional as col6nias continuavam
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A Constituiglo de 191 1 6, parca nas suas
referdncias ).s "provincias ultramari nas"25 Pelo artigo
9.o esclarece que uma das cAmaras do Parlamento, o
Senado, 6 constituido por tantos senadores quantos
resultem da eleiglo, cabendo trds por cada distrito
do continente e as ilhas adjacentes e um por cada
provincia ultramarina. Pelo artigo 25." estipula que
compete ao Senado "privativamente aprovar ou
rejeitar, por votagio secreta, as propostas de nomeagio
dos governadores e comissd.rios da Repfrblica para as
provincias do Ultramar". Pelo artigo 67." estabelece
que "na administraglo das provincias ultramarinas
predominar6, o regime da descentralizaqio, com leis
especiais adequadas ao estado de civilizaEio de cada
uma delas".26 Ainiciativa de Alvaro de Melo Machado
tem por isso um sentido antecipat6rio do que seria, a
posteriori, a polftica do governo republicano para as
col6nias.

A posrQAo oo MrNrsTRo DAS coLoNIAS.
TNTERVENQAO DO CONSELHO COLONIAL
Pelos documentos de que hd registo, o processo

inicia-se com um telegrama de 18 de Maio de 1911,
refer€ncia n.o 51, do governador p^ra o ministro da
Marinha e das Col6nias.27 Ni o governador comunica
ao ministro da Marinha e das Col6nias a sua posigao
de que "o Leal Senado deveria ser extinto revertendo as
suas receitas para encargos do Governo da Provincia".

Em seu lugar, Al'o"ro Melo Machado propunha

a

"representagio efectiva no Conselho da Provincia e no
Conselho do Governo com membros portugueses, da
comunidade chinesa, al6m dos funciondrios actuais".
A forma do processo de eleiglo seria regulamentada
pelo governador em Conselho. Alvaro Melo Machado
acrescenta nio existir receio de "perturbagSo da ordem
priblica porque a medida serd bem recebida pela col6nia
sensata. A eleiglo de deputados serd realizada ap6s
prazos marcados na lei".28

Em oficio para o ministro da Marinha e das
Col6nias, Amaro Azevedo Gomes, de 26 de Maio de
191 1, o governador retoma a indicagS.o anteriormente

dada (20 de Margo de 1911) sobre os "inconvenientes
da existdncia do LeaI Senado de Macau". Em resposta
) questio que havia sido posta pelo ministro (em

telegrama) "se se inclina p^r^ a suPresss.o dessa
arcaica e inirtil instituigS.o", Melo Machado reafirma
a opinilo anterior, "n5.o se eximindo de demonstrar
Revista de Cultura
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quanto vantajosa seria para a Provincia a supresslo do
Leal Senado".2e Melo Machado recorda que, em 24
de Fevereiro de 1911, a Santa Casa da Miseric6rdia
enviara aos vogais do Conselho da Provincia um oficio
avisando da necessidade de "demandar o Leal Senado
por n5.o pagamento de dividas". Alguns dias depois fora
submetido ). aprovagio daquele Conselho o orgamento
do Leal Senado de que n5.o constavam quaisquer dividas.
Pedidas explicag6es ao Leal Senado, relata o governador,
este declararia ap6s insistdncia ter uma divida no valor

de

11

000 patacas em importAncias nlo liquidadas

I

Fazenda Priblica, em subsidios em falta ao Liceu e outros

compromissos. O Conselho da Provincia, diz, decidiu a
devoluglo do orgamento ao Leal Senado para inscrigao
das importAncias em falta, declarando o Leal Senado (em

resposta)

nio poder inscrever

as

dividas "por nlo ter com

que as pagar, nem saber como aumentar as receitas".

Nas palavras do governador, o Conselho da
Provincia "nA.o sabendo como conciliar a disposiglo
da Lei que o inibe de aprovar orgamentos com d6fice
com as choradeiras do Leal Senado resolveu deixar a
resolugS.o para melhor oportunidade". O governador
alude a poder ter usado esta situagio para "dissolver a
CAmara que declara nio saber como administrar-se e
nomear uma comissS.o administrativa", pois "o Leal
Senado continua a resistir de uma forma importante
is indicag5es das obras priblicas (servigos) na parte que
se refere a obras municipais". Poria tal hip6tese de lado
porque a comisslo administrativa teria a vantagem
de ni.o criar dificuldades ao governo, mas na prd.tica
continuariam "a subsistir os mesmos inconvenientes de
duplicagao de servigos e sua md. organizaqao". Anota o
governador que tal estado de coisas "apenas serve para
acarretar despesas e criar dificuldades" pelo que ainda
que se avance com a medida proposta - a extinglo

do Leal Senado - n5.o deve o ministro recear "que
tal medida possa alterar a ordem pirblica', pois "toda
a gente hoje tem uma grande indiferenga pelo Leal
Senado sendo nas eleig5es necessdrio sempre enviar os
policias maritimos em n/rmero bastante para aprovarem
a constituigS.o da mesa".30 (negritos nossos)
Melo Machado considera que estd.

no Animo

de todos a "inutilidade de tal instituiglo podendo
haver meia duziade individuos que panfazer politica
se lembrem de protestar". This protestos, afirma o
governadot, "seriam plat6nicos porque esta gente d tudo
de Melo
o que hi de mais pacifica e medrosa". All
"to
Machado conclui com uma referdncia I insubordinagS.o

O DEBATE DE I91I-ISI}SOBRE O MODELO POLITICO DE MACAU

T\UTIO REVO

da tropa portuguesa de Macau durante os incidentes
de 29 de Novembro de 1910, pouco mais de um m6s
ap6s a implantaglo daRepfblica em Portugal. (negritos
nossos)

Os termos empregues pelo governador

s5.o

crispaglo em relagS.o ao l6bi portugu€s
local, organizado no Leal Senado e que comPreenderia
os adversdrios politicos de Melo Machado.3r Percebese dos documentos conservados no Arquivo Hist6rico
Ultramarino que o ministro , faceaos termos acalorados
empregues pelo governador, teri querido ouvir o
Conselho Colonial sobre aquelas ProPostas. Sabendoevid6ncia de uma

se as simpatias republicanas de Melo Machado

persiste uma grande interro gaglo quanto ao tipo de
relacionamento que manteve com Amaro Justiniano
de Azevedo Gomes, seu camarada de armas. Azevedo
Gomes nasceu em 19 de Janeiro de 7852, sendo
oriundo da ilha do Pico, nos Agores.32 Assentou Praga
nafumada Portuguesa em 1873, iniciando uma carreira
naval que o levou a primeiro-tenente em 1885, capit6otenente em 1891 , capitlo-de-fragataem 1901 e capitS.ode-mar-e-guerra em 1908. Prestou servigo militar em
vi.rias unidades em Portugal e nas col6nias, integrando

o Governo Provis6rio com o carg de ministro

da

Marinha e Ultramar entre 7 de Outubro de 1910 e 3
de Setembro de 191 I . Foi eleito deputado pelo circulo
eleitoral de Lisboa nas primeiras leig6es depois da
implantaglo da Repriblica. Foi julgado em Conselho
de Guerra em 19I2 na qualidade de comandante do
cruzador Almirante Reis por incidente militar em que
esteve envolvido, sendo absolvido. Em 1927 foi eleito
senador pelo circulo de Angra do Herofsmo, chegando
avice-presidente do Senado. Faleceu em Lisboa em 3 de
Dezembro de 1.928. Sabe-se ainda que Amaro Azevedo

Gomes pertenceu aos partidos Unionista e Liberal de
que o Partido Democrdtico de Afonso Costa se viria a
assumir como herdeiro.

O Conselho Colonial, estrutura consultiva do
governo republicano,33 pronunciou-se sobre o pedido
do governador a 18 de Novembro de

191

1, sendo

vogal relator Pedro Coutinho , j6, Azevedo Gomes safra
do GovernoQlNo parecer, o Conselho comega por
enumerar as raz5es apresentadas pelo governador para
a extingeo do Leal Senado, referindo que consultada
sobre o assunto a 2.^ Repartiglo da Direcalo-Geral
das Col6nias esta informara que, se nio era de recear
que a extingS.o do municfpio produzisse reacgio dos
cidadlos de Macau, "6 de admitir que a medida n6o
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no pafs" por raz6es tanto de principio
Por um lado, "a manutengio
circunstanciais.
como
e maior forga a dar aos municfpios" constituia um
principio basilar das instituig5es democrdticas, nd.o se
compreendendo que a Repriblica fosse extinguir no seu
serd apreciada

inicio uma instituiglo municipal de tantos anos". Por
outro, ainda que as populagSes nlo se interessassem

Geral das Col6nias por considerar necessdrio "dar nova
organizaglo ao municipio de Macau, com representagSo
da comunidade chinesa e que se harmonizasse mais
com os interesses da cidade". No entender da mesma

Direcgio-Geral, os Conselhos do Governo deveriam
ser instituig5es diferentes das CAmaras Municipais,
devendo ter uma parte electiva sem que tivessem de
tratar das quest5es municipais.

O Conselho Colonid anotaria que "nilo €.justo
atribuir ao Leal Senado a inteira responsabilidade das
dificuldades financeiras com que luta porque muitas
das despesas resultam de actos que mereceram a sangio

superior"

e

quando assumiu tais encargos nlo

a diminuiElo das receitas.35

se

previa

O Conselho adiantou

ainda que na provfncia, dadas as suas condig5es
especiais, "nlo se justifica o desdobramento de alguns
serviEos como os de Obras Pirblicas e de InstrugS,o
em municipais e do Estado", havendo vantagem em
que estejam sob directa dependdncia do Governo da
col6nia. Tendo isso em conta, "quaisquer modificag6es
nas atribuig6es do Leal Senado, ou na sua supressS.o,
tornam indispens ivel a reorganizaglo administrativa
da provincia de Macau". Nessa conformidade, conclui
ser "da maior conveni€ncia e justiga que seja facultada
is col6nias pronunciarem-se sobre a sua organizaEao"
e que o governador fosse encarregado de fazer elaborar
um projecto de reorganizagio administrativa da
col6nia. Esse projecto seria tornado pilrblico e discutido
em Conselho de Governo, sendo, ap6s a discussio,
remetido ao Minist6rio das Col6nias com a informagSo
final do governador e c6pias das actas de sess6es em
que foi discutido.
Assinam o parecer de 17 de Novembro de 1911
11 membros do Conselho Colonial, distinguindo-se
as assinaturas de Alfredo Augusto Andrade, fumando
Guedes Moreira, Pinto Santos, Eduardo Marques,
Manuel Fratel, Augusto Ribeiro, Arnaldo Mendes de
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Ma\tez, Pedro de Azevedo e Ant6 ni o G on Ealves Pereira.
Este fltimo 6 o representante de Macau no Conselho.

maior, mais laboriosa, mais 6til e mais rica da
populaglo da col6nia'.

Quem era Gongalves Pereira? Sabe-se que nasceuem26
de Julho de 1855 no concelho de Caminha, foi m6dico
naval, tendo em 1886 alcangado o posto de segundotenente, desempenhando cargos directivos no Arsenal,

Esta percepgS"o do desajustamento do modelo
de representagS.o politica de Macau 6, clara na seguinte

na Cordoaria e no Hospital da Marinha. Viveu em
Macau, onde casou com a filha mais velha do politico
Pedro Nolasco da Silva.36 Foi eleito senador em 1976,
fazendo parte das Comiss6es de Higiene e Assistdncia,
Marinha, Guerra, Finangas, Orgamento e Col6nias.
Nlo d dificil de adivinhar uma intervengS.o
directa do conselheiro Gongalves Pereira no parecer

do Conselho Colonial desfavord.vel i.s pretens5es de
Melo Machado de reforgo da posiglo institucional do
governado! como principal responsdvel pelo governo
da col6nia, preocupaglo que teria acolhimento na
proposta de lei apresentada ao Congresso pelo futuro
Ministro das Col6nias, Almeida Ribeiro, em 1974.37
Essa dedicag6o aos interesses locais seria retribuida
com a eleiglo de Gongalves Pereira para o Senado, em
representaglo da col6nia, em 1915.

o

DEBATE DO PROJECTO
DE REO RGANIZAQAO ADMINI STRATIVA
DE MACAU NO CONSELHO DE GOVERNO

DA PROVINCN

Cumprindo as orientag5es do ministro

das

Col6nias de elaboraglo de um projecto de reorganizaglo
administrativa de Macau, "projecto que deveria ter
a mdxima publicidade", nas palavras do ministro, o
governador Al r".o Melo Machado impulsionou um
conjunto de reuni5es com rePresentantes dos interesses

locais e funciondrios da administragS.o colonial,
reuni5es que ocorreram no contexto do Conselho do
Governo e que tiveram inicio a7 deJunho de 1912.38
J6,no seu "Relat6rio de Governo" de 1911 colocavaa
t6nica no designio de iniciar a reforma dos servigos da
col6nia e a incomodidade perante a situagio municipal
ao afirmar que embora respeitdveis

"os sagrados principios da participagio

das

populag6es na administraglo dos bens comuns,

verdade 6 que a sua adopgio nesta provincia
pelas f6rmulas escolhidas d pelo menos um
flagrantissimo ataque a esses mesmos ideais
de representagS.o popular e ainda mais uma
manifesta desigualdade em prejuizo da parte
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passagem:3e

"Pois toda essa grande maioria constituida
pela populaglo chinesa onde praticamente
se encontram todos os capitalistas e todos os
industriais, ou melhor os verdadeiros elementos

da vida da col6nia

-

porque a populaglo

portuguesa d essencialmente pobre e formada
quase exclusivamente por funciondrios civis e
militares - ni.o tem um 6nico representante no
municipio, n6o dd um t'rnico eleitor, pelo simples
motivo de que nA.o sabe portugu6s, nlo conhece
as nossas leis e ni.o estd portanto em condig6es
de se interessar pela composigio de uma Cimara
Municipal. Resulta pois deste estado de coisas que
o Leal Senado de Macau, isto d os interesses de
66 000 habitantes 6 administrado pela minoria
insignificante representada pela pequenfssima
populagio portuguesa, com exclusS.o ainda de
todos os militares em activo servigo, de todos os
funciond.rios, de todas as mulheres e de todas

as

criangas".

Thl facto imporia, na perspectiva do governador,
a simplificagio de gesteo da cidade pois
"numa ireatlo rcduzidacomo a do concelho de
Macau, onde a cadqpasso se encontra em confito
as atribuig5es da CAmara e do governo, onde
estas duas entidades nlo podem evidentemente
coexistir sem que uma venha a subordinar-se ).
outra os inconvenientes da manutengS.o de um
municipio nlo podem deixar de ostentar-se com
uma constante persistdncii' .40
E, a concluir afirma:
"aorganizaqS.o que proponho e que hd tempo tive
ensejo de dar a conhecer nas suas linhas gerais ao
governo da Metr6pole 6 sem dirvida preferivel h
exist6ncia de corporag5es arruinadas, sem cr6dito,
cerceadas nas atribuigoes e dirigidas em nome dos
principios da representagS.o popular pela minoria
inaceitdvel de elementos que mal contam na vida
econ6mica da prov i,ncid' .al
Na primeira reuniS.o do Conselho do Governo,
o governador daria conta das hesitag6es que teve entre
nomear uma comissS.o alargada paru estudar a mat6ria
e elaborar, desde logo, um projecto que servisse de base

(

-l
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) discussio no Conselho. Optaria

pela segunda hip6tese

pelo governador, o secretd.rio-geral, os chefes de servigo
da administragio colonial e o delegado do Procurador

das grandes comiss5es

da Repriblica.

pelas seguintes raz5es:

'A morosidade do trabalho

urg€ncia de apresentar o plano de reorganiza@o
antes de o Parlamento votar as leis orgAnicas das
ea

col6nias levam-me a preferir a segunda das
formas indicadas. Assim com o auxflio de dois
funciondrios da provincia elaborei um projecto
de bases para

^

reorganizagS.o administrativa que

fiz publicar em Boletim Ofciaf'.
Melo Machado informaria do aviso dirigido aos
habitantes da col6nia, )s corporag5es oficiais e chefes de
repartigeo para apresentarem, at6 5 deJunho de 1972,
pareceres e propostas sobre o projecto de reorgan tzaElo
anteriormente publicitado. Na sequ€ncia deste convite
seriam recebidas vdrias sugest6es, cabendo ao Conselho
do Governo "propor a reorganizaglo que mais convenha
aos interesses da col6nia'. Adiantou que, aPesar de
ser o autor do projecto, "nio tinha intenglo de coagir
os membros do Conselho i aprovagS.o desse plano,
desejando apenas que os vogais emitissem a sua opini5.o,

lutando pelas posig5es que achassem mais conformes
de Macau".42
Constitufam o Conselho do Governo

).s necessidades

as seguintes

Pessoas:

. governador Alvaro

.

'
.
.

'
'

.
.
.

de Melo Machado;
juiz substituto Camilo de Almeida Pessanha;
capitS,o-de-fragata Hugo de Lacerda Castelo
Branco, inspector de obras priblicas;
tenente-coronel Evaristo Pinheiro de Almeida,
chefe dos servigos de safde;
tenente-coronel Jos6 David Freire Garcia;
secretdrio-geral, Manuel Ferreira Rocha;
delegado do Procurador da Repriblica, Al,r"ro
Cdsar Correa Mendes;
governador do bispado, Padre Jos6 da Costa
Nunes;
inspector da Fazenda, Ernesto Espregueira
Go€s Pinto;

Presidente da C6.mara Municipal, Jos6 Luis
Marques.
Da andlise das actas das reuni5es percebe-se

a existdncia de trds sensibilidades que marcaram a
discusslo do normativo e, depois da aprovagSo da
verslo final do projecto, o debate p(blico que terd, tido
eco em jornais da comunidade portuguesa, como o
Echo Macaense e O Liberal.a3 A primeira sensibilidade
favordvel ) eliminaglo do Leal Senado 6 constitufda

I

A

segunda sensibilidade, opositora

extinglo do Leal Senado, integra o Poeta e iuiz'

substituto Camilo Pessanha, o presidente da CAmara
Municipal Jos6 Luis Marques e o militar Josi David
Garcia. A terceira sensibilidade, em geral alinhada com
o governador, mas procurando extrair concess6es Para
os interesses que representava (algreja), era ocupada
pelo bispo Alves Martins.

Sendo significativo o nfmero de maEons
neste Conselho,44 nio parece existir uma posigSo
coordenada deste grupo sobre as quest6es em debate.
O alinhamento parece fazer-se pela proximidade ou
apartamento de cada um dos membros do Conselho
quanto aos l6bis locais.
A posigSo de Melo Machado estriba-se em oito
argumentos: a) a inadaptaglo da organizaElo municipal
portuguesa ). realidade especffica de Macau por tr6s
raz6es: a pequenez do territ6rio, o seu encravamento em
territ6rio estrangeiro e o distanciamento da metr6pole;
b) a falta de representatividade do elenco municipal:
o facto do nirmero de pessoas elegiveis para cargos
municipais rondar os 30 ou 40 numa populaglo de 100
mil habitantes; c) o controle efectivo do municipio por
um pequeno grupo de 20 pessoas, entre os quais dez
militares ou funciond.rios reformados; d) a completa
ausdncia de representaglo politica da populaglo chinesa;

e) a inexacta ideia da representagSo popular (em
Macau), base das instituigoes municipais portuguesas;
f) inexist€ncia em Macau de pessoas que se dedicassem
aos servigos municipais; g) o alheamento da populagio
portuguesa dos progressos da sua terra; h) a necessidade
de maior autonomia administrativa paraMacau atravds
de uma 6nica corporagSo administrativa que tivesse
atribuig5es de administrar e promover o bem-estar e
progresso da col6nia.as
O presidente da CAmara Municipal, Josd Luis
Marques, funda a defesa da manutengS.o do statu quo
em seis argumentos: a) a extingeo do Leal Senado 6
um atentado is liberdades pfblicas e um vexame para

"tlo digno de se manter em
municfpio quanto o povo da metr6pole e de outras
a populaglo de Macau

col6nias"; b) a duplicidade de administrag5es estatal e
municipal existe nas capitais de distrito (do continente)
e, se o Senado n5.o tem rendimentos para a prestaglo
de servigos a seu cargo, "€ porque o Governo nlo tem
concedido os rendimentos que por lei lhe pertence";
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c) o reduzido nfmero de elegiveis acontece em Macau
e nalguns concelhos de Portug"l; d) a incompet6ncia
da gestio do municipio nio 6 seu exclusivo, existindo
em servigos do Estado; e) a vantagem da substituiglo
do mecanismo de eleigio no municipio pelo previsto
par^o novo organismo n5.o colhe Porque a Percentagem
dos eleitos serd. sempre diminuta e "a provincia serd
governada autoritariamente pelo Governador ou Por
uma oligarquia de funciondrios pdblicos"; f) a acusagio
de sentimentalismo para a continuidade do Senado
n5.o vingard, indo a vereagS.o do Senado "perante os

democrdticos que justificam a manutenglo
daquela corporagS.o municipal".

E, sobre a questeo da representaglo, dizia
"reconhego o facto realmente grave de que em Macau
nio hi elegiveis em nrimero bastante para constituir
uma vereaqlo que possa na verdade interessar-se pelos
assuntos municipais". Proporia, em alternativa I pura
extingeo do municipio, a constituigio do Leal Senado
"em parte por eleiglo directa como a actual CAmara e
em parte por nomeaglo do governador da provincia,
I semelhanga das comiss5es municipais".a8 (negritos

altos poderes do Estado e o pais inteiro, invocando
as suas tradig5es, a dignidade ofendida, os principios
democrd.ticos que regem a constituiglo da Repriblica

nossos)

Portuguesa".a6

"que principios democrdticos s5.o postergados
pela manutengS.o da actual situaglo e nao pela
sua extinglo. Que democracia 6 esta que pretende
manter como representantes de uma popuIaElo
de 100 000 individuos, meia dtzia de pessoas
sempre recrutadas do reduzido nfmero de 30
ou 40 elegiveis? A parte mais importante da
populaglo de Macau ,97o/o do seu ntmero total,
6 a comunidade chinesa. E p^tt. importante
"
da populaglo que tem na sua md.o o com6rcio,
a indristria, a propriedade, as forgas vivas da
provincia. E precisamente esta comunidade que
n5.o tem um representante seu na administragS.o
priblica. Que democracia 6 essa se os seus
principios exigem semelhante anomalia?"
O bispo de Macau atinha-se a argumentos
utilitdrios
"se o crit6rio para a conservaglo do Leal Senado

Confrontando

as duas

linhas de argumentagS.o,

a

perspectiva do governador funda-se numa preocupagS.o
de racionalizaEio das despesas de governagio da
col6nia e na aus€ncia de representatividade social da

elite instituida em dirigente dos destinos da col6nia,
enquanto a do presidente da CAmara se baseia nas
tradig5es municipalistas t1.o caras aos mondrquicos
e i elite colonial e persiste na defesa dos privildgios
da mesma elite. Como tantas vezes aconteceu, antes
e depois, na hist6ria de Macau, o choque entre
"metropolitanos" e "filhos da terra" fazia-se sentir
perante a absoluta indiferenga das outras comunidades

residentes em Macau, mantidas significativamente )
margem da vida do enclave.aT
Outros pontos de vista expressos. Na linha do
o governador, Ernesto Gods Pinto adiantava
dissera
que
"n1.o vejo que seja de receber a razlo apresentada
de que € necessd.ria e indispensdvel a instituigS.o
municipal em Macau com o fundamento que atd
,^ Aftir adentro ela existe. O que n6s precisatnos
de vez 6 de deixar a vida contemPlativa do
passado e pensarmos a s6rio que se limitando
como se limita de facto a administraglo do
governo de Macau a uma cidade, o facto de haver
administragS.o municipal duplica os servigos, 6
uma fonte constante de atritos e dd o resultado
prdtico da absorglo do mais fraco pelo mais forte
(o Estado)".
Camilo Pessanha explicitava a sua posiglo de
manutenglo daseparagS.o entre municfpio em servigos
de Estado:

"desejo a conservagio do Leal Senado por
motivos de ordem hist6rica e pelos princfpios
Revista de Cultura
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Manuel Ferreira da Rocha questionava, por sua
vez,

o critdrio hist6rico e do sentimentalismo
o municipio de Macau devia continuar a sua
existdncia ainda que em face das tradig6es
hist6ricas as gl6rias do Leal Senado sio do
fosse

tempo em que ele administrava toda a col6nia e
n5.o da 6poca a que foi reduzido a uma simples
corporaElo municipal".
E continuava
"entendo que o critdrio que nos deve dirigir

n6o deve ser baseado somente em raz5es
hist6ricas e sentimentais. Estamos numa 6poca
de utilitarismo e vida pri.tica' O Leal Senado 6
actualmente de convenidncia e utilidade para a
col6nia? 1...1. Pela discusslo que ontem e hoje
aqui se travou, pelos factos e argumentos de peso
que aqui se aPresentaram contra a nio exist6ncia
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do Leal Senado eu convenci-me que a Cd.mara
Municipal de Macau n5.o tinha razio de ser [...]
Voto pela supressio da CAmara Municipal de
Macau e pela criaEio de um corpo legislativo
constitufdo por metade dos membros electivo, a
outra metade por membros natos. Os membros
electivos seriam tirados na proporgS.o que se
fixasse da comunidade macaense e chinesa' .
A concluir o primeiro debate geral o secretdriogeral proporia i votagS.o do Conselho uma resolugSo
com o seguinte texto:4e

"O Conselho do Governo aprova como principio
fundamental da organizaqdo administrativa da

provincia de Macau que nesta provincia haja
uma rinica administraglo abrangendo as actuais
administrag5es provincial e municipal e em
conformidade com este principio resolve propor
a supressSo do actual conselho de governo e
dos actuais municipios e a substituigdo destas
corporag6es por uma rinica assembleia provincial
com fung5es legislativas de administraqio".
Posta ) votagSo, a resolugS.o seria aprovada por
maioria, votando a favor Hugo de Lacerda Castelo
Branco, Manuel Ferreira da Rocha, o bispo Jos€ da
Costa Nunes, Al'o"to Correa Mendes e Ernesto Gods

Pinto. Votariam contra Camilo Pessanha, Evaristo
Pinheiro de Almeida, Jos6 David Garcia e Jos6 Lufs
Marques. Ao que se percebe o governador nio teri
exercido o direito de voto.
No dia 72 de Junho de 1912 seriam reatados
os trabalhos do Conselho, suscitando o governador
a questeo pr6via de, face ao principio aprovado

municipal que adoptaria o nome de "Leal Senado".
Teria a naturezade assembleia provincial com fung6es
legislativas e de administraglo, bem como 6rglo de
consulta do governo. Pronunciou-se sobre o assunto
Camilo Pessanha, afirmando nlo ver necessidade que
os vogais do Leal Senado, membros da comunidade

1.
.' lt e rna
""

;Tl,'#t*: ;',1]i::,il'trffi
;:','"'r;,ffi
se na percepgS.o de ser dificil saber-se os chineses

nascidos em Macau, dado ser pequeno o nfmero
de naturalizados e nd.o ser de tomar como certas as
declaragoes que apresentavam, pelo que se deveria
"aceitar no Senado quaisquer chineses tenham ou n5.o
a qualidade de cidaddos portugueses". Manuel Ferreira
da Rocha pronunciou-se no sentido oposto. Sendo o
"novo" Leal Senado um 6rglo politico da administrag1o
com fung5es legislativas e de administragS.o
"nio € possivel admitir que dele faEam parte
estrangeiros n5.o naturalizados, por um principio
de soberania nacional que d puramente instintivo:

para administrar e legislar para um territ6rio
portugu€s 6 necessd.rio antes de tudo ser
portuguds".

admitem estrangeiros, opin u Ferreira
"com
mais razio ainda devemos proibir a
da Rocha,
admissSo de chineses que nlo provem a qu lidade de
Se n6.o se

cidadio portugu€s; doutra forma seria estabelecida uma
excepgio, entre todos os estrangeiros, para os s bditos da
China, excepgS.o de efeitos desastrosos, atenta a situagS.o

nova reorgaiizaglo administrativa e de

especial da col6nia". O secretd.rio-geral do Governo
reafirmaria a necessidade de ser-se cidadlo portuguds
para poder ser membro do Leal Senado. A proposta
setia aprovada com voto contra de Camilo Pessanha.

jung6o num rinico conselho das fung5es legislativas e
administrativas, qual ser a melhor forma de continuar
os trabalhos. Vingaria o entendimento de discutir o

da comunidade chinesa vingaria a posi 1o que a
eleigio se faria no Leal Senado de entre os chineses

quanto

i

projecto, capftulo a capitulo, artigo a artigo, sendo
apresentadas as emendas pelos conselheiros.

Na impossibilidade de analisarmos, ponto por
as discuss5es na especialidade do projecto de

ponto,

reorganizaqlo administrativa, s6o as que constam do
quadro infa as temdticas que envolveram tomadas de
posiglo mais explfcitas (e oponfveis) dos conselheiros.50
Por limitag5es de espago resumiremos o comentd.rio ).s
questoes com relevAncia politica.

A primeira

questeo com relevAncia politica

de fundo tem a ver com a entrada de cidadlos de
etnia chinesa na entidade resultante da reorganizaElo

Quanto

i

forma de eleigSo

desses representantes

que tivessem nacionalidade portuguesa e residissem
habitualmente na col6nia. O secretdrio-geral adiantou,
a esse prop6sito, uD argumento decisivo: seria
perigosa a eleiglo de cidadlos chineses sem restrig5es
e impraticitvel a solugS.o alvitrada da eleigio imediata
dos 40 maiores contribuintes da contribuigio predial
por serem insignificantes as contribuig5es liquidadas.
Os termos empregues nio iludiam a questao de fundo
"n6o € politicamente recomenddvel que v6 tomar parte
no Leal Senado qualquer chin€s, nosso inimigo, que se
lembre de obter a justificaglo de naturalidade e os votos
dos contribuintes miserdveis".5r
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Votos contra

Questlo

|1J.o

1

cnxrnxAnros

Substituigao do Conselho do Governo e do Leal Senado por
uma rinica entidade

Uma irnica administragfuo abrangendo a provincial e municipal
e substituindo as existentes com uma fusembleia Provincial com
fung5es administrativas e legislativas

David Freire Gracia
Jos6 Luis Marques
Camilo Pessanha
Evaristo Pinheiro Almeida
Josd David Garcia
Josd Lufs Marques

3

Nrimero de vogais eleitos igual ao nfmero de vogais
excluindo o Governador

4

Maior nfmero de vogais da comunidade portuguesa

Camilo Pessanha
Al r"to Correa Mendes

5

Integragio apenas dos chineses com cidadania portuguesa por
nascimento ou naturalizaglo na futura instituigio

Camilo Pessanha

6

natos52

Eleiglo dos representantes da comunidade chinesa feita pelo
Leal Senado

7

Constituiglo da nova entidade: vogais natos, nove eleitos sendo
quatro pela comunidade chinesa e cinco pela comunidade
n5.o-chinesa. Os membros representativos da comunidade
chinesa seriam eleitos pelo Leal Senado de entre individuos
da comunidade cidadlos portugueses por nascimento,
naturalizaqS.o ou habitualmente residentes na col6nia

8

Nio criaglo

de um Conselho Executivo

Camilo Pessanha

Camilo Pessanha
Evaristo Pinheiro Almeida
David Freire Garcia

Camilo Pessanha
Hugo Castelo Branco
Manuel Ferreira Rocha

Uma outra questeo que suscitou grande

Portugal deve ter sempre um ministro em Pequim

discusslo nos membros do Conselho de Governo foi
a representaglo dos interesses de Portugal na China.
Expressaram-se duas posig5es: os que pela importAncia
achavam que deveria ser o governador de Macau o
representante dos interesses portugueses face I China; os
que, tendo em conta o ambiente de instabilidade vivido
na China pouco tempo depois da revolugio republicana
conduzida por Sun Yat Sen e o seu Partido Nacionalista

que acompanhe a ac7io dos outros ministros

proximidade de monito raglo das grandes PotCncias,
consideravam indispensdvel que fosse um ministro
plenipotencid.rio oriundo da carreira diplomdtica e do
Ministdrio dos Estrangeiros. Camilo Pessanha punha
bem a questao quando afirmava:53
ea

"Os longos anos que tenho de permandncia
nesta col6nia firmaram em mim a convicglo que
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europeus, que siga de perto a politica chinesa e
que possa, rapidamente, resolver um problema

urgente. Evidenciou-se bem essa necessidade
por ocasiS.o da revolta dos Boxers. A misslo que
ao Ministro cabe desempenhar nio pode ser
cumprida pelo governador de Macau que vive
muito longe do campo em que tais fungoes devem
ser exercidas".

Opinilo contrdria

seria defendida pelo governador

Al r^ro de Melo Machado que dnha a seu lado o pr6prio
presidente da CAmara MunicipaLsa Atese baseava-se na
proximidade do governador aos problemas da China e
na a centralidade das quest6es de Macau no plano das
relag6es bilaterais:55
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"Quest6es de Macau que se procuram resolver
por interm6dio da nossa legaglo eternizam-se
e sio dificilmente tratados porque os pr6prios

representantes de Portugal nlo conhecem a
col6nia, nio sabem das suas necessidades, ni.o
sabem quanto ela pode ceder e em quanto n6o
pode transigir".
A experidncia truculenta do relacionamento com

Cantlo ajudava

i defesa da unicidade

diplomdtica portuguesa:

na representagS.o

como s6o cumpridos esses programas". Manuel Ferreira
da Rocha manifestar-se-ia contra a posig6o do bispo,
afirmado que o governador da col6nia deveria fiscalizar
a administragio de tais instituig5es, sejam religiosas

ou n1o, pretendendo-se fiscalizar o emprego das

56

"Nas pr6prias relag6es do governador

admito a inger€ncia do poder civil (sic) quando se trate
de higiene, como nas casas de beneficdncia e quando
nesses estabelecimentos se observem os programas
oficiais. Nesse caso a inger€ncia do governo deve
limitar-se I fiscalizaglo do ensino, isto 6, ao modo

de

Macau com o vice-rei de Cant6o, o ministro de
Portugal na China tem chegado a intervir, n5.o
permitindo ao c6nsul a transmissao dos offcios do
Governador at€ mesmo modificando estes. Efe.il
prever as dificuldades que resultam desta situaglo
em que pode mesmo suceder que o Governador
proceda por ordem do ministro das Col6nias e a
sua acglo seja contrariada pelo representante de
Portugal na China".

Por sua vez o secretdrio-geral afastaria

a

possibilidade de ser o governador o representante dos
interesses de Portugal para toda a China por raz5es
prdticas, j:i que n6o seria possivel que os secretd.rios e

c6nsules de carreira do Ministdrio dos Estrangeiros
ficassem subordinados ao governador de Macau "que
necessariamente das funqoes diplom6ticas e consulares
hd-de saber menos que eles". E lembrava que os servigos
diplomdticos estavam dependentes do Minist6rio dos

Estrangeiros e n5.o do Minist6rio das Col6nias e que
centrar num finico funciondrio fung6es t5.o diversas
seria "criar uma confusS.o de servigos que fatalmente
vai prejudicar a orientdEio da politica externa que
o Minist6rio dos Estrangeiros pretende fixar".57 A
proposta seria rejeitada por maioria com votos a favor do
presidente da CAmara, o chefe dos Servigos de Saride e o
delegado da comarca, sendo estabelecida uma redac7io

compromiss6ria com uma dupla representaQlo.t'
lJma outra questeo que suscitaria algum debate
teve a ver com a administragS,o de instituig5es de
instruglo e benefic€ncia sob tutela dalgreja.5e O bispo
Alves Martins manifestar-se-ia contra a intervengao do
poder civil nesta mat6ria, considerando essa questeo
da esfera de compet€ncia da Igreja "a forma como
slo administrados os bens desses estabelecimentos, o
emprego dado is esmolas e doag6es que lhes foram
feitas n5.o pertence ao Estado".60 No que respeita aos
estabelecimentos de ensino seria ainda mais claro "s6

quantias que foram dadas para fins de caridade, sendo
indiferente que "a instituigio que as emprega pratique
o culto de alguma religilo ou n6o siga religilo alguma".
No fundo, o secretdrio-geral colocava o problema da
articulagS.o entre a legislagio (e as prdticas) de Macau
e a Lei de Separaglo dalgreja ainda n5.o em vigor na
col6nia. Proporia uma redacglo alternativa prevendo
a intervenglo do governador na fiscalizagio daquelas
entidades com o voto do Conselho da Provincia. Votaria
contra o bispo Alves Martins.6l
O problema da articulaElo entre as autoridades
civis e religiosas colocar-se-ia ainda a prop6sito do
pagamento de vencimentos aos sacerdotes a qual estava
dependente da entrada em vigor da Lei de Separaglo
entre o Estado e a Igrela. Manuel Ferreira da Rocha
proporia, como medida provis6ria, que at6 que esta
lei entrasse em vigor o orgamento da col6nia previsse
uma verba necessd.ria ao pagamento dos vencimentos
dos sacerdotes cujos ordenados fossem pagos pelo
cofre da provincia. O bispo Alves Martins interviria,

concordando com a proposta do secreti.rio-geral,
lembrando a situagSo (e importAncia) da manutengS.o
do Padroado do Oriente "que tanto contribui para o
prestfgio e infludncia de Portugal no Oriente

e

que ainda

hoje representa um dos mais poderosos elementos de
nacionalizaglo que possufmos".62 A relevAncia desta

instituiglo seria enfaticamente sublinhada:
"Ferir o Padroado d ferir a Naglo nas suas tradig5es
gloriosas, no seu prestigio, na sua infludncia e no
papel civilizador que tem a desempenhar entre
os povos orientais. E essas coisas n5.o as pode

desprezar um pais que tenha conscidncia da
sua missio hist6rica. [...] Hd muitas nag5es que
desejam gozar do enorme prestigio do Padroado
e se um dia ele morrer para n6s, ird ressuscitar nas
m5.os de outros e transformar-se numa arma de
influ€ncia, de infludncia para eles mas de perda
para n6s."
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Conclufdo o debate na especialidade, seria
nomeada pelo governador uma comisslo de redacgS.o
final do projecto constituida pelos vogais chefe dos
Servigos de Saride, o secret6.rio-geral, o delegado
da comarca, o inspector da Fazenda e o presidente
da CS,mara Municipal. Thl projecto definitivo teria
publicagio em Boletim Ofcial, conjuntamente com
as actas das sess5es realizadas e as comunicag5es
recebidas dos habitantes de Macau.63 O projecto de
bases organizava-se em 14 capitulos de 282 artigos.
Destaca-se de forma breve a descrigS.o da provincia de

Macau compreendendo "todo o territ6rio portugu€s da
China' divldida em duas circunscrig6es, uma relativa
) parte continental e outra ). parte insular da coI6nia.6a
A provfncia seria administrada "por um magistrado

com a denominaglo de governador, nomeado nos
termos da Constituigio portuguesa, com as atribuig6es
fixadas por este decreto e por outras leis vigentes". Na

provincia funcionariam "uma assembleia provincial
com fung5es legislativas e de administragS.o intitulada
Leal Senado de Macau". A tal entidade competiria as
fung6es de corporagS.o consultiva do governador e as
fung5es correspondentes ).s corporag5es municipais
portuguesas. Junto a esta funcionaria um tribunal
administrativo e de contas, intitulado "Conselho de
Provfncia".65 Essa assembleia municipal seria presidida

pelo governador de Macau sendo composta por
nove vogais natos (o secretdrio da col6nia, inspector
das circunscrig5es, comandante das forgas militares,

conservador dos registos, delegado do Procurador
da Repriblica, chefe dos Servigos de Safde, director
das Finangas, director das Obras Pdblicas e capitlo
dos portos) e por nove vogais eleitos.66 Dos vogais
eleitos, quatro pertenceriam i comunidade chinesa e
comunidade nio chinesa. A eleigS.o dos quatro
representantes da comunidade chinesa seria feita por
votagio do Senado entre individuos pertencentes a
essa comunidade "que sejam cidadlos portugueses Por
nascimento ou naturaltzagao e residam habitualmente
cinco

).

na col6nia". A eleiglo dos cinco Pertencentes ).
comunidade nlo chinesa seria feita por sufrdgio directo
em termos iddnticos aos realizados nos municipios da

Metr6pole.
Com apublicagS.o deste projecto de reorganizaqlo

administrativa Al'o"to de Melo Machado entabulava
uma das mais importantes reformas legislativas da
hist6ria de Macau, revelando um estatuto e uma
vis5.o estratdgica muito para al6m do seu tempo.
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Ali6s, quest6es como a convivdncia entre o titular do
poder executivo e o poder legislativo, as prerrogativas
dos "filhos da terra" face ) maioritdria populagao

chinesa, a aplicagio da soberania portuguesa

).

col6nia permaneceriam, nos 87 anos seguintes, como
problemas irresohiveis do seu estatuto juridico-politico.
De certa forma, o Estatuto OrgAnico de 1976 seria
uma projecgio de preocupaE6es j5, sentidas por Melo
Machado e o seu cardcter inovador relativiza-se aos
olhos modernos perante este projecto de reorganizaElo
de Macau de um governador de transigS.o entre a

monarquia e a Repriblica.

COMENTARIO
PORTUGUESA

S

DA COMUNIDADE

Nos meses que se seguiram ). publicaglo do
projecto de reorganizaqio de Macau oriundo do
Conselho do Governo foram chegando ao paldcio
do Governo algumas opini6es ( 14) provindas da
comunidade portuguesa residente na col6nia, entre elas
a reafirmaglo de posig6es de membros do Conselho
que haviam votado vencidos. A mais significativa 6. a
que 6 subscrita pelo presidente do Leal Senado, Josd
Luis Marques, a qual inclui um projecto alternativo
de remodelagSo da instituigS.o aprovado em sesslo do
Senado, a28 de Maio de 1912, porJosd Luis Marques
e pelos vereadores ConstAncio Josd da Silva, Franglq
Hermenegildo Fernan des, Elf s io Tavares,rd(n-t6nio
Alexandrino Gonzaga de Melo. Thata-se de um acto de
desafio claro ) autoridade do governador e uma base
para as movimentag5es que este grupo ird desenvolver
junto dos poderes politicos em Lisboa. E r.t- facto
assaz curioso que os quatro vereadores do Leal Senado
sejam ao mesmo tempo membros daLoja Cam5es n.o
309, fundada em Macau em 1909 na dependdncia do
Grande Oriente Lusitano, a qual "abateria colunas"

em 1974.67
acusa o governador de,
referida reorganizaqS.o, querer "destruir o regime
municipal na col6ni" [...] tendo a certeza de desde hd
algum tempo se projecta tal extin gio" , e afirma que
"a proposta de tal extingS,o nunca seria aprovada
pelo Parlamento da Repriblica Portuguesa porque
isso representaria uma odiosa excePglo para o
povo desta col6nia, perfeitamente assimilado ao
povo da metr6pole, com os mesmos direitos, com

No parecet o autarca

com

a

as mesmas aspirag6es".6t

l*{
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Na mesma linha de argumentagio o autarca
Protesta tet a certeza
"de que o municipio de Macau n6o serd. extinto
porque a sua extingeo traduziria a mais completa

negagio dos principios democrdticos em que
assenta o actual regime e representaria uma

repulsio da pr6pria constituiglo politica da
Repriblica Portuguesa".

Em alternativa, a CAmara Municipal contrap6e
um normativo simplificado composto Por 30 artigos,
reforgando poderes, competencias, integrando servi gos
dependentes do governo e criando mecanismos de

financiamento quer sobre o orgamento da col6nia quer
directamente na metr6pole.
Um outro contributo interessante 6 do bispo
Alves Martins, que analisa em detalhe as consequ6ncias

politicas da entrada em vigor da Lei de Separagio do
Estado das Igrejas em termos da manutenglo (ou n6o)
do Padroado do Oriente.6e O bispo considera que a
ser rompida a Concordata existente com a Santa Sd
assiste a esta o direito de reaver o Padroado e entregdlo a quem o entender, pelo que os bens das miss5es
portuguesas na China "ireo parar )s mlos dos futuros
missiondrios encarregados pela Santa Sd das miss5es
actualmente denominadas portuguesas". O bispo
entende que o

"governo portugu6s tem um dilema, ou entra
em negociag5es com a Santa 56 para estabelecer
as bases das relag5es futuras entre a Igreja e o
Estado, nas col6nias portuguesas, e assim terd
assegurado os direitos do Padroado, ou rasgando
a concordata de 1886 sem a substituir por outro
diploma sujeita-sd a perder todos os privil€gios
que ela lhe concedia".
O bispo Alves Martins extrai desta questeo a falta
de legitimidade do governo da Provincia de aprovar
os regulamentos de tutela sobre as confrarias e outras
instituig6es de beneficdncia, "regulando e fiscalizando
a sua administraglo, obrigando-as ao cumprimento
das leis e regulamentos em vigor podendo dissolver
as suas mesas e nomear comiss6es administrativas at6
nova eleigio". O prelado considera que nio se percebe
que o Conselho de Provincia goze de privildgios sobre
as irmandades, confrarias e instituiE6es cong6neres,

que possa julgar as suas contas de exercicio, revelando
o projecto de diploma "tend€ncias absorventes". A

concluir, o bispo Alves Martins afirma "Separe-se

a

Igrejado Estado, mas Caesaria, Caesari, Dei, Deo. Fique
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o Estado com o que lhe pertence mas dd h,Igreja o que
4, dalgreja e coloque-as ao abrigo da lei comum".
I-Jm comentdrio exemplificativo das reacg5es dos
interesses locais d do de ConstAncio Jos6 da Silva, vicepresidente da CAmara Municipal e proprietdrio do jornal
A Wrdade. O tom que usa 6 confrontacional, ret6rico,
directo. Jos6 da Silva comega por dizer que a projectada
reorganizaglo do Senado d "uma desorganizaglo, sendo
mesmo inconcebivel a possibilidade de ser aprovada
pelo governo da Repriblica".T0 Afirma, por outro lado,
que o projecto traduz "a mais completa negagSo dos
principios democrdticos-liberais em que assenta o
actual regime do pais" estando "em guerra aberta com
a pr6pria ConstituiElo daReptblica Portuguesa". Nessa
linha cataloga a supressdo do Leal Senado como
"uma afronta )rs franquias e liberdades municipais
1...] uma corporagS.o cujas honrosas tradig6es
constituem uma das p:iginas mais fulgurantes da
hist6ria da col6nia, em suma desta riltima parcela
que ao povo desta cidade se tem ainda conservado
das suas garantias politicas e que - estranho

contraste - nem mesmo a finada monarquia
tentou jamais esbulhd-Io".
Josd da Silva tenta desmontar o que no seu
entender d a tentativa de "fazer passar por cAmara
municipal algo que n5.o o 6", mas apenas a tentativa de
manter o Conselho do Governo "modificado, ampliado

e disfargado sob o titulo de 'Leal Senado' e com

a

designaglo de'corporagS.o municipal"'. Isso refectir-seia no facto da nova entidade ser presidida pelo pr6prio
governador e integrado pela burocracia administrativa.
Josd da Silva acusa Melo Machado "de implantar um
regime essencialmente cent ralizador", atribuindo-se
o "direito suspensivo, o direito de veto sobre todas
as deliberag6es da corporaElo a que se dd o titulo de
'Leal Senado, os quais se hlo-de amoldar fatalmente
). vontade e aos caprichos dele". O politico/jornalista

considera que o projecto contraria frontalmente o
artigo 67." daConstituigao daRepriblica que prev€ um
regime de descentralizaEilo para as col6nias, e tem como
prop6sito dltimo implantar n6o a autonomia mas "a
autocracia que as instituig5es vigentes repelem e contra
a qual se insurgem, ofendidos e justamente indignados
todos quantos professam as ideias e os principios
democrdticos e liberais".Tr Outro menos abrasivo mas
na mesma direcgio 6 do chefe dos Servigos de Safde,
tenente-coronel mddico Evaristo Pinheiro de Almeida,
que assevera que a orientag6o do projecto legislativo 6
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de "absorver e concentrar no chefe da col6nia todos os
servigos e todas as atribuig6es das diversas repartig6es da

cidade"

e

tendo

a

corporaglo municipal regras pr6prias

a sua existdncia "seria

uma excresc6ncia, uma anomalia
que viria a prejudicar o efeito do conjunto".72
Na mesma linha, o capitio dos portos de Macau
Hugo Lacerda assinalava que a procura de autonomia
administrativa coexiste com
"uma'amdlgamaglo' do conselho do governo com

acimaramunicipal sob o r6tulo

que por vezes apoiou, assim como ficou ciente

das

causas que perturbaram a marcha regular dos serviqos

do Leal Senado de Macau, por causa da crise que tem
assoberbado o pais". Nas palavras de Ant6nio Gongalves
Pereira, o Presidente da Repriblica

"louvou a resolugio sensata do Conselho
Colonial quando discutiu o projecto de extingS.o
do Leal Senado e pediu-me que comunicasse aV
Exa, a fim de disso dar conhecimento ao Exmo

de Leal Senado,

Presidente do Leal Senado, que se a Constituigio

o que por assim dizer vem completar o plano que

lhe tirou a faculdade de intervir directamente
na questeo, ele apresentard em Conselho de

nio

se poderd chamar de descentralizagilo mas

antes de autonomia, em que o espirito autocrata

por natureza da raga latina

manifesta atravds
da malha de um bem urdido articulado, embora
com louvdveis impetos de bem servir o pais e a
col6nii'.73
Francisco Hermenegildo acrescentava
"afigura-se-me em relagS.o aos poderes conferidos
ao Governador da provincia que a descentralizaglo
que se pretende ni.o se consegue pelo dito
projecto, obtendo-se apenas a deslocaglo da
centralizaqio do Governo da Metr6pole para o
da provincia, o que em certos casos pode uazer
ainda mais inconvenientes, como 6 intuitivo".
E replicava "6 uma necessidade que exista em
Macau a corporagS.o municipal, devendo por isso tratarse da sua remodelaglo e n5.o da sua extingao que serd.
uma afronta aos brios deste povo e )rs tradig5es gloriosas
da sua corporagS.o municipal".74
Thmb6m Josd David Garcia se afirmava
"incompetente para apreciar o referido proj ecto,
contudo a uma das suas disposigoes me vou referir
- a extinglo do municipio - nio por sobre tal
disposiglo possua especiais conhecimentos, mas
se

por um natural sentimento de filho desta terra
que n5.o desejo ver menosprezada nem excluida
do regime municipalista".Tt (negritos nossos)
Revelando a envolvente politica que o caso
tomava, o senador Ant6nio Gongalves Pereira dava
conhecimento em nota para o secretdrio-geral de um
protesto dirigido por vdrios municipes da cidade de
Macau ao Presidente da Repdblica Por seu intermddio
e do oficio de resposta dirigido ao primeiro subscritor
Pedro Nolasco da Silva.76 Na informaglo, Gongalves

Pereira dava conta que o primeiro magistrado da
Repfblica o havia recebido em audidncia ouvindo
"com atenglo e interesse a leitura da representagS-o,
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Ministros a aludida representaQlo" .
recomendaria que "s6 depois de apreciadas

Ali

devidamente as actas das sess5es em que esse assunto
for ai debatido 6 que se deveria tomar uma resolugS.o
definitiva que nunca seria de certo a da exting5.o de uma
t5.o antiga e veneranda instituiglo".
O principal l6bi local mexia-se junto dos politicos

republicanos em Lisboa, criando o atrito necessd.rio
ao bloqueamento da iniciativa do governador Melo
Machado, forgando, ao que tudo indica, a sua saida
do cargo do governador e a substituigSo pelo tenentecoronel Sanches de Miranda, que se manteriatl.b,vinda
do prestigiado Carlos da Maia.

CONCLUSAO

Nlo parece haver nos registos do Senado, uma
das CAmaras da Assembleia da Repriblica de ent5.o,
vestigios de que este debate macaense tenha transpirado
do paldcio da Prara Grande p^ra o audit6rio do
parlamento portuguds. Nem existe trago que a iniciativa
temerdria de Melo Machado tenha incendiado

os

Animos dos parlamentares portugueses em socorro das
liberdades municipais "ameagadas". Macau era uma
pequena col6nia ao p6 dos grandes centros do dominio
colonial portuguds de e
Goa. Apenas na
lugar em 14 de
t6nue referdncia a Macau a prop6sito da nomeaglo
de representantes diplomdticos para as col6nias.77 A
discussS.o envolve os senadores Bernardino Machado,
Bernardino Roque, Peres Rodrigues e Arantes Pedroso.
Na mesa encontrava-se uma proposta do senador Peres
Rodrigues de nomeaglo de um ministro de segunda

sessi.o
Junho

o Oriente. Bernardo Roque opinava n5.o
concordar com a nomeagS.o de um diplomata desse
classe para

r

-

-llofit
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o
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nivel bastando um de primeira classe, baseando-se no
argumento que o nfmero de portugueses existente
no Japlo era diminuto (cerca de 96), sendo nas suas
palavras "quasi todos macaistas, o que nio quer dizer
que nio meregam da mesma forma como Portugueses
a mesma protecgso da Pdtria'. Na troca de pdavras que
tem com Bernardino Machado fica-se a perceber que a
representagio diplomd.tica incluia a China e o Jap6o e
que o nivel de representaglo eramais do que suficiente.
Segundo Bernardino Roque
"no tempo em que os nossos neg6cios na China
eram mais importantes e a nossa representagSo
maior que

6

hoje representava-nos ali o governador

de Macau e nunca houve queixas contra

essa

representaQ6o".

Isso expli caria

nio ter havido

necessidade de

mandar um ministro exclusivamente para cada um
desses paises "jd que ni.o querem que a representagio
no Oriente seja feita pelo Governador de Macau a
representaglo seja feita por um c6nsul de primeira classe
e nio por um ministro de segunda porque as despesas

diminuem consideravelmente".
A iniciativa de Melo Machado de reorganizaglo
do sistema polftico da col6nia morria, assim, no novelo
da politica republicana num tempo de crise econ6mica
e de sucessio de governos provis6rios em Lisboa e de
atraso enddmico da col6nia de Macau, dividida entre
uma elite colonial que controlava os corddis da politica
local e uma significativa e rica comunidade chinesa
colocada ) margem das decis6es da provincia. O caricter
visiondrio da reforma falhada de Melo Machado
perdura, no entanto, at€, aos dias de hoje, influenciando
visoes quanto i governaElo de Macau tanto na Primeira

Repriblica como jd durante o Estado Novo.
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l9l I e 1920, retomando a Partir deste iltimo ano
1926 o tetmo de "col6nias" para designar os territ6rios fora do
territ6rio continental (com excepglo das ilhas atl6,nticas). Ver Jolo

'provincias" entre
e

at6.

Brandlo Ferreira, 'A colonizaglo Portuguesa no siculo xlx
da estrat6gia", Reuista Militar, http://www.revistamilitar.pt/

Jos6

24

ir

luz

Diz Oliveira Marques que estas Leis Orginicas tinham como objectivo
dorar as col6nias de autonomia administrativa e financeira e reforqar
os mecanismos de controlo orgamental, evitando o desperdicio e o
descontrolo, cr6nico nos fltimos executivos mondrquicos' Como
veremos adiante parte da argumentaglo do Governador em favor
da extinglo do Leal Senado tem a ver com este asPecto. Cf. Oliveira
Marques, A Primeira Repilblica Portuguesa.

25

Constituigao da Repilblica Portuguesa de 1911. Coimbra: Livraria
Editora Franga, 191 l, in http://purl.ptl6925l3l.

26
)'7

Ibiclem.

fuquivo Hist6rico Ultramarino IAHU], Direcglo-Geral do Ultramar
tDGUl, 2.' Repartiglo, Conselho Colonial, l9l l, Pasta 9, Guia n."
561 1911 ,Telegramaencriptado n.o 67, de 18 deMaio de l9l l, com

39
40
4l
42

Ibidem.

29

Nao existe c6pia no AHU do telegrama do ministro da Marinha e
das Col6nias para o governador de Macau. Segundo informaglo que
colhemos junto de responsdvel do Arquivo vdrios documentos ter6o
sido perdidos na divislo do Minist6rio entre Minist6rio da Guerra
e Minist6rio do Ultramar. AHU, DGU, 2." Repartiglo, Conselho
Colonial, 1911, Pasta 9, Guia n." 56ll9l I, Oficio n." 51, de26 de
Maio de 191l, com carimbo "Ultramar. l2 de Junho de 1911.2.^
Rep. n." 335".
Governador de Macau, Oftcio n." 51, de26 de Maio de 191 I, AHU,

30

3l

43

44
45
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As referdncias slo de Cdlia Reis "Discuss6es em torno da administragio
de Macau: 1910-1914, pp.40-57. Nlo existem no Arquivo Hist6rico
de Macau exemplares dos ntmeros dos jornais Echo Macaerue e O

Liberal saidos durante 1 9 I 2.
Eram magons Camilo Pessanha, Jos6 Luis Marques e muito
provavelmente o bispo Alves Martins. Sobre o governador Alvaro de
Melo Machado existem indicag6es contradit6rias a esse respeito.
Boletim Ofcial de Macau, Suplemento Extra n." 2, 13 de Julho de
1912.
Ibidem.
E decisivo contributo que Jolo de Pina-Cabral dd para a andlise da
identidade macaense nlo como w tertius genus en:ueas identidades
"portuguesa" e "chinesa", mas como uma sobreposigao das herangas
portuguesa, chinesa e outras, o que explica a facilidade com que este
grupo social passa por portuguds ou chinds consoante o contexto em

Adaptado do quadro usado por C6lia Reis lz "Discussoes em torno

Trata-se de um grupo social formado por antigos militares,
funcionirios p[blicos aposentados e pequenos comerciantes que

5l

pr/ acb/crono/biografias ? registo =Azevedo+ Gomes.
Por Decreto de23 deAgosto de 1911, seria criado o Minist6rio das

34

AHU, DGU, 2." Repartigio, Conselho Colonial, 1911,

Col6nias. Cf. http://wwwfd.unl.ptlAnexos/Investigac

48

19r2.
da administraglo de Macau. 1910-1914", p. 54.

10.", n."

49ll9l

I . Documento com endosso
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acerca dos inconvenientes da existdncia do Leal Senado de Macau.
Vogal Relator Ex. Sr. P. Coutinho". Despacho "Concordo, I.)atir

Ir .I L{tL L Assinarura
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ilegfvel".

L. 10.', n." 49.1917, ibidem.
Pedro Nolasco da Silva foi presidente da Associaglo Promotora da
Instrugio dos Macaenses, Fundador e direcror da Escola Comercial
Pedro Nolasco, chefe do Expediente Sinico e provedor da Santa Casa
da Miseric6rdia.
Parecer do Conselho Colonial

Repiblica Portuguesa, AdministragAo Civil das Provincias

57
58

Ibtdem.
O delegado do Minist6rio Piblico manifestava-se Favordvel a que
Portugal confiasse ao governador a sua representaglo na China, uma
vez que os assuntos a tratar limiravam-se aos de Macau.
Boletim Ofcial de Macau, Suplemento Extra n." 2, 13 de Julho de
1912.
Esta dualidade colocar-se-ia inimeras vezes sob administrag6o
portuguesa de Macau, na aprovagio do Estatuto Orginico p6sConstituiglo de 1976, na negociagio da Declaragao Conjunta entre o
Governo da Repfblica Portuguesa e o Governo da Repiblica Popular
da China sobre a Questio de Macau, e 6nalmente na preparaqio da
Cerim6nia de Tiansfer€ncia de Poderes da AdministragS.o de Macau
para a China.

Lisboa: Imprensa Nacional, 1914, in www.fd.unl.pt/Anexos/
Investigacao/ I 408.pdf.
Seguimos, a partir de agora, a transcrigio feita das actas do Conselho
do Governo da Provincia em Boletim Ofcial, Suplemento Extra n.o
2, 13 de Julho de 1912. Acolheremos na medida do que for 6til as
anotag6es de Cdlia Reis, "Discuss6es em torno da administraglo de
Macau. t9 10-l9l 4, in Oriente, n." I 0, Dezembro de 2004, pp. 40-57'

Curiosa a actualidade deste problema em termos da questdo da
reforma do sistema politico actualmente vigente em Macau. Cita-se
ainda do Boletim Ofcial de Macau, Suplemento Extra n." 2, 13 de
Julho de 1912.
Os vogais natos eram os chefes de servigo.
lbidem.
Ji no "Relat6rio de Governo" de 1 91 1 , Melo Machado dava a e ntender
a necessidade da protagonismo do Governador em relaqlo i China
"tenho a certeza da necessidade politica que em breve sentiremos de
cooperar com a China na sua regene ragio e de nlo contrariarmos os
interesses de uma nagio amiga, perto da qual vivemos e a quem nlo
podemos nem devemos de forma alguma ser prejudiciais por esta
forma'. Cf. Alvaro Melo Machado, "Relat6rio de Governo", AHM,
ref. AH0000838.

))
56

Ultramarinas, "Proposta de lei orginica e relat6rios apresentados ao
Congresso pelo Ministro das Col6nia, Artur R. de Almeida Ribeiro".

38

Macau, Suplemento Extra n." 2, 13 de Julho de

50

JJ

37

de

2." Rep., ibidern.

32

35

Boletim Ofcial

49

politica na col6nia. Para este grupo qualquer representante do poder
merropolitano que reforgasse as ligagSes a Lisboa era naruralmente
um adversdrio a abater.
Fundaglo Mdrio Soares, Arquivo, Biografias, in http://www.fmsoares.

36

lbidem, p.49.

que opera e as vantagens grupais que pode extrair dai. Cf. Jolo da
Pina-Cabral, Between China and Europe, Person, Cubure and Emotion
in Macao.Thmb6m David Brookshaw, recenslo de "Berween China
and Europe", Reuista de Cultura/Reuiew of Culnre, n." 16, Outubro
2005, pp. 140-142.
lbidzm.
Boletim Ofcial de Macau, Suplemento Extra n." 2, 13 de Julho de

aqui casaram com senhoras de familias macaenses abastadas e
mantinham sob seu controlo os fnicos lugares de representaglo

rytfih

ref.

1912.

descodifi cagio manuscrita.
28

Cf. Alvaro Melo Machado, "Relat6rio de Governo", AHM,
,4H0000838.
lbidrm, pp.47-48.

59

O projecto (artigo 60.") previa a intervengio do Conselho

da

Provincia, como Tiibunal de Contas provincial, no julgamento das
contas de gerdncia das associag6es e estabelecimento de benefic€ncia
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DoIs cnxrnNAnros

e instruglo. Ver "Projecto de Bases para uma Reorganizaglo
Administrativa da Provincia de Macad', proposta definitiva, in Boletim
da Prouincia dt Macau, Suplemento Extra n.' 3, 13 de Julho de 1912.
lbidem.
lbidrm.
lbidzm.

lbitum.
Artigos 1." e 2." do projecto.
Artigo 5.'do projecto.
Ardgos 6.' a 8." do projecto.
Eram tambim membros desta Loja Adrilo Acdcio Silveira Pinto,
Lobo de Avila e Josd Vicente Jorge Silva, Manuel Ferre ira da Rocha, o
secretdrio-geral do Governo, foi com alguma probabilidade membro
de Loja. A Loja "abateria colunas" em l9l4 ao que parece por
desaguisados entre os seus membros.
Documento n.o 7 anexo ao Aviso da Secretaria-Geral do Governo da
Provincia de Macau publicado, com anexos, no Boletim Ofcial da
Prouincia, Suplemento Extra n." l, 13 deJulho de2012.
Documento n." 3 anexo ao Aviso da Secretaria-Geral, ibidem.
Documento n." l1 anexo ao Aviso da Secretaria-Geril, ibidem.

Ibitum.
Documento
Documento
Documento
Documento

n."

14 anexo ao Aviso da Secretaria-Genl, ibidem.

n." 6 anexo

n." I I

ao Aviso da Secretaria-Geral, ibidem.

anexo ao Aviso da Secretaria-Geral, ibidem.

n.o 13 anexo ao Aviso da Secretaria-Geral,, ibidem.
Na verdade, sogro do senador Ant6nio Gongalves Pereira e patriarca
de uma das famflias mais tradicionais e com maior poder em Macau.
Documento n." l2 anexo ao Aviso da Secretaria-Geral, ibid.em.

Assembleia da Repfblica, Senado da Reptblica, Didrio do Senado, 1."
Legislatura, 2." Sesslo kgislativa, acta n.o lll, 14.6.1912, pp.8-9.
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