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Introdução

oEmbora o povo não esteja, na sua grande maioria, apÍo parz.votaf em perfeita

consciência o texto completo da Constituição, o seu voto tem um significado político

que não é lícito desprezar: é um voto de confiança nos dirigentes.'

Oliveira Salazar,sessão do Conselho Políi#j:täål

Oliveira Marques escfeveu que a escassez das biogtafras <constitui uma das

bases do atraso da nossa historiografra, dos séculos xIX e xx. E acrescentava que nos

faltava oclaramente, um bom dicionário biográfico onde, com critério na seleção das

figuras e na ordenação dos dados, estivessem arroladas as personalidades mais atuantes

nos variados campos da atividade humanao.

Ce.tum".rie que esta asserção, feita nos inícios dos anos de 1980 por um dos

maiores historiadores poftugueses, Precoce e infelizmente desaparecido, já não tem

pleno cabimento, mas limitando-nos, por agora, ao mundo da política desde 1820

até ao presente, ou seja, desde a introdução do liberalismo em Portugal, verificamos

que há ainda muito que f*er. F, certo que algumas das figuras políticas do Portugal

àntemporâneo já eniontrafam o seu biógrafo. Mas muitas das personalidades que

desempenharam funções de primeiro plano, quer na administração central, quer na

admin-istração regional e local, são totalmente desconhecidas, encontrando-se arreda-

das das enciclopédias e dicionários, não conseguindo nós compreender por que é que

tal acontece e, por outro lado, quando fazem pafte de tais instrumentos de consulta,

que critérios l.rra.a- a que figuras de segundo plano tenham uma notícia biográfica

""t.rrru, 
pormenorizada I caso de numerosos militares e aristocratas - e políticos de

relevo sejam biografados em meia d:úzia de linhas, não raras vezes semeadas de erros,

imprecisões ou lacunas que a simples consulta das fontes impressas ou da bibliografia

existente poderia, desde 1ogo, eliminar.
No entanto, o caminho para a recolha e publicação das notícias biográficas dos

políticos portugueses foi iniciado desde cedo. Logo em L822,José Gorjão lançzva a

Galeria dos deputados døs cortes geraes e extraordinariøs e constituintes da naçøo portuguezø.
Esta obra, porém, ficou por longas décadas isolada, não tendo havido, por parte dos

chefes de Estado, dos sucessivos governos ou do Parlamento, qualquer preocupação em
dar a conhecer, através de publicações sistemáticas ou de dicionários, as biografias de

quem sucessivamente foi integrando os órgãos de soberania ou desempenhou funções
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Sessão inaugural da Conferência do Império Colonial Português na Câmara Corporativa
(Mesa da Presidência e membros do governo), 8 de junho de 1,936
Arquivo Histórico Parlamentar



Oficial do Exército.
Frequência da Escola Politécnica de Lisboa (1885-1888); curso do Estado-

-Maior da Escola do Exército (1888-1891).
Secretário-geral interino da Índia (1900). Governador interino e definitivo

do distrito de Lourenço Marques (1902). Secretário-geral interirro da Província de

Moçambique (1902). Governador do Distrito Autónomo de Timor (i908-1909).

Governador de Macau (1909-1910). Secretário do governo do Território da Compa-
nhia de Moçambique (191,2). Secretário-geral do governo do Território de Moçam-
bique (1912). Governador interino de Moçambique (1913-1914). Ministro das Co1ó-

nias (L929-1"930; 1,930-1931). Vogal do Conselho de Estado. Vogal do Conselho
do Império. Presidente da 11.' Secção da União Nacional (Colónias). Procur-aclor à

Câmara Corporativa (1,935-1,944). Presidente da Câmara Corporativa (1'935-1944)'

Natural da freguesia de Santo André, concelho de Mafra.
Filho de José Francisco Marques, carrilhanor de profissão, e de Adelaide Ino-

cência da Maternidade Tavares Marques.
Casou com Eugénia Amélia Lobo de Abreu. Não teve descendência.

Cavaleiro da Ordem Militar de Cristo (23.3.1'899). Cavaleiro da Real Ordem
Militar de S. Bento de Avis (27.7.1.901). Oficial da Real Ordem Milital de S. Bento
de Avis (28.9.1,904). Oficial da Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e
Mérito (10.4.1906). Oficial da Ordem de Santiago, do Mérito Científico, Ltterârio
e Artístico (10.4.1906). Medalha Rainha D. Amélia (24.4.1'906). Comendador da

Ordem da Torre e Espada, do Valor; Lealdade e Mérito (9.4.1908). Medalha de Prata

Rainha D. Amélia (17.10.1908). Medalha de Ouro de Serviços Distintos no Ultramar
(14.1.1909).Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar (31.5.1918). Comenda
da Ordem da Coroa (Bélgica, 1,6.7.1,927). Grande-Oficial da Ordem Militar de Avis
(27.10.1928).Oficial da Instrução Pública da República Portuguesa (3L.1'2.1'928).Grã'-

-Cruz da Ordem Militar de Cristo (31,.1,2.1,930). Comendador da Legião de Honra
da República Francesa (1,8.8.1,932). Grande-Oficial da Ordem do Império Colonial
(5.9.1,932). Grã-Cntz da Ordem Militar de Avis (21.1'0.1'932). Gri-Crtz da Ordem
do Império Colonial (5.4.1.934).
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De acordo com o seu registo de nascimento, lavrado a 2 de seternbro de 1,867,

na lgreja Paroquial de Santo André, da vila de Mafra, Eduardo Augusto Marques
nasceu no dia 21 de junho de 1.867 . Era fi1ho de José Francisco Marques, natural da
freguesia de Santa Maria do Castelo, concelho de Almada, nascido em 16 de novembro
de 1829, carrilhanor no Real Edificio de Mafra, cargo que abandonou por incapaci-
dade fisica em 31 de maio de 1.902, e de Adelaide Inocência da Maternidade Tavares
Marques, natural da freguesia de Santo André, concelho de Mafra, nascida em 5 de
maio de L844 e falecida na freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa, em 28 de
março de 1937. Seus pais eram moradores na Praça de D. Carlos, em Mafra. Foram
padrinhos de batismo Domingos Venâncio Tavares, casado, proprietário, e Ana das

Dores Veneno.
A sua infância foi passada no Convento de Mafra e seguiu depois a carreira

militar. O rei D. Carlos I, numa das suas vilegiaturas ao histórico Convento de Mafra,
distinguiu-o e decidiu protegê-lo nos seus estudos. No seu percurso, foi ocupando
diversos cargos ao nível militar, embora tenha exercido várias funções de relevo ao

nível político. A 19 de novembro de 1904, com 37 anos de idade, casou-se na Sé de
Lisboa com Eugénia Amélia Lobo de Abreu, de 33 anos de idade, doméstica, natu-
ral da freguesia de São Tiago de Tavira, filha de António José de Abreu e de Maria
Carlota Lobo de Abreu, e falecida na freguesia de Santos-o-Ve1ho, concelho de Lis-
boa, em 14 de março de 1,959.

Eduardo Augusto Marques faleceu a 10 de junho de L944, com 76 anos de
idade, vítima de carcinoma na língua, no Instituto Português de Oncologia, na fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, estrada de Benfica, em Lisboa. Era na altura general
reformado do Exército e vivia na Avenida Presidente Wilson, 144,2." esquerdo. Não
delxou descendentes ou herdeiros, sujeitos a jurisdição orfanológica, nem tão-pouco
testamento. Foi sepultado no jzzigo de família no Cemitério dos Prazeres.

O contexto em que Eduardo Augusto Marques iniciou a sua carreira militar
foi malcado pelo reforço da colonização portuguesa em Africa, motivado pela inde-
pendência do Brasil (1822),pelas atividades promovidas pela Sociedade de Geografia
de Lisboa (1875), e pelas guerras de pacificação e ocupação de África, que ocorre-
ram nos finais do século xrx e se estenderam até aos inícios do sécu1o seguinte. A 5
de novembro de 1885, assentou praça como voluntário no Regimento de Infantaria
n." 16. Seguiu a carreira militar, tendo sido promovido a alferes, por decreto de B de
janeiro de 1891, e mais tarde tenente (25.2.1,893), capitão (41,0J,899), capitão de
1.u classe (27.1".1"910), tenente-coronel (17.9.1917), coronel (15.1,1,.191,7), brigadeiro
(30.9 .1929) e general (1.7 .L.1931).

Obteve distinções no curso dos liceus e na Escola Politécnica de Lisboa, que
fi-equentou entre 1885 e 1888, e onde teve louvor na 6.u cadeira (1885-1886), primeiro
acessitna 9.o cadeira e primeiro prémio pecuniário na cadeira de Qrímica Orgânica.
Em24 de outubro de 1888,iniciou o curso de Estado-Maior da Escola do Exército,
qne concluiu em 1891. A 27 de maio de 1889, passou ao Regimento de Cavalaria
n.o 1, Lanceiros de Vítor Manuel, como soldado aspirante e, em janeiro de 1891, foi
promovido a alferes para o Regimento de Cavalaria n." 2, Lanceiros d'El-Rei, por
estar habilitado com o curso de Estado-Maior. A 16 de junho de 1,894, foi colocado,
efetivamente, no Corpo do Estado-Maior, tendo prestado serviço na 2." secção, na
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secretaria do comando, como adido (20.6.1'894) e como adjunto (16.1.1895) do refe*

rido corpo. Na metrópole, foi nomeado para fazer parte de diversas comissões de ofi*

ciais, nomeadamente da que procedeu ao reconhecimento da fronteira além-Douro
(26.4.1,895) e da que procedeu ao levantamento da carta itinerária da 4." Divisão

Militar (maio e agosto de 1896).
Não obstante os tlabalhos que realizou no continente,viria a destacar-se sobre-

tudo nos tenitórios ultramarinos portugueses. A 4 de abril de 1.897,foi nomeado aju-

dante de campo do governador da província de Macau, inaugurando assim uma longa

e louvada carreira militar, praticamente toda desenvolvida nos territórios de além-mar.

Logo após a sua chegada a Macau, foi nomeado adido da missão diplomática envi¿da

à Corte de Tóquio, no Império do Japão (2.6.L897).

Eduardo Augusto Marques dedicou-se também ao ensino. Foi nomeado para

reger interinamente a 5." cadeila do Liceu Nacional de Macau (9.3.1898 a24.1'1'.1.898)

e durante o exercício das funções de professor preparou uma reforma do ensino público
naprovíncia.E,ntreBdejunho e26desetembrodelSgStlansfere-separaTimor,em
missão. De regresso à província de Macau, retomou as funções no âmbito da educa-

ção, desta vez colno membro de uma comissão designada para estudar e Ptopor um

melhor desenvolvimento da instrução pírblica em Macau (29.9.1,898).

Posteriormente, volta a estar envolvido em várias missõe s e a assumir elevados

cargos militares. Entre 18 e 24 de novembro de 1898 foi enviado em missão diplo-
rnática, desta vez à Corte de Banguecoque, no reino do Sião. A 17 de julho de 1.899,

foi nomeado para integrar uma comissão cujo objetivo erz organizar uma cârtâ topo-
grâfrca da cidade de Macau e das ilhas de Taipa e Coloane. A sua missão no Oriente
terminaria com nomeações da mais elevada responsabilidade. Primeiro, foi secretá-

rio interino do govelnador-geral de Macau (10.8.1899-4.4.1900). Por telegrama do

ministro da Marinha e Ultramar, foi transferido depois para o Estado da India, onde

recebeu a nomeação de secretário-geral interino (cargo que desempenhou de 26 de

maio a 29 de outublo de 1900) e de ajudante de campo do governador-geral deste

território a partir de 10 de julho do mesmo ano.

A24 dejaneiro de 1901, foi nomeado para seguir com a expedição a Moçam-
bique. A sua missão tinha por objetivo zel^r p^r^ que a neutralidade portuguesa no

conflito anglo-bóer fosse mantida, evitando ao mesmo tempo que a fi'onteira do ter-
ritório rnoçambicano fosse atravessada pelas forças bóeres, e a 15 de abril assumiu as

funções de chefe do Estado-Maior do Exército. Fm 1.902, regressou a Moçambique
com vista a exercer outras funções de responsabilidade, como governador interino e

governador definitivo (1,7.1,0J,902-9.11,.1,902) do distrito de Lourenço Marques e

como secretário-geral interino do governo-geral da Província de Moçambique num

pequeno período entre 19 de novembro e 5 de dezembro de L902.
A 1 de dezembro de 1,902, seria nomeado chefe do Estado-Maior do Qrar-

tel-General da Província de Angola, cargo que desempenharia até.29 de março de

1905. Reassumiria este cargo mais tarde (de 25 de julho a 15 de setembro de 1905

e novamente entre 2 de fevereiro e 26 de março de 1906). Foi em Angola que tive-
ram lugar alguns dos mais importantes episódios que o notabilizariam como rnilitar
e comandante. De 19 de setembro a 14 de dezembro de 1905, fez parte da coluna de

operações do Mulondo, entrando no combate de 25 de outubro, tendo-se distinguido
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nas campanhas de reconhecimento e de ocupação desta região a norte do Cunene,

cujas populações recusavam submeter-se à soberania portuguesa.
Eduardo Augusto Marques foi nomeado chefe do Estado-Maior das colunas

de operações contra o Mulondo, ern 1905 - cujo desempenho foi agraciado com a

nredallra Rainha D. Amélia, atribuída en 24 de abril de 1.906 -, c contl'a o Cuatlato,
em 1,907 -, tendo a sua prestação sido distinguida com a medalha de prata Rainha
D. Amélia, entregue em 17 de outubro de 1908. Ainda em 1907,foí nomeado chefe

do Estado-Maior da Expedição ao Sul de Angola, como adido, prestando serviço no
Ministério da Marinha e Ultramar, quando o general Roçadas comandou a campanha

de Cuamato. Na altura em que terminou a campanha contra o Cuamato, foi agraciado

pela sua ação com a condecoração da Torre e Espada.

Segundo a sua biografia escrita porJúlio de Almeida Caiola, então agente-geral

das Colónias, Eduardo Augusto Marques participou em várias operações: no Cuamato
(de 19 de maio a 23 de novembro de 1907), entrando em várias ações e combates,

como o de Mr-rfilo (27 de agosto); defesa do bivaque em Ancongo (2 de setembro);

ação de Macube (4 de setembro); marcha debaixo de fogo (13 de setembro); tomada

de Damequero e defesa do bivaque nesta localidade (15 de setembro); marcha debalxo

de fogo de Darnequero para Aluendo, onde se fez a defesa do bivaque (20 de setem-

bro); marcha debaixo de fogo de Aluendo à Inhoca (21, de setembro); tomada de

Esulala do Cuamato Pequeno (22 de setembro); e marcha debalro de fogo e tomada

do Cuamato Grande (4 de outubro). ParaJúlio de Almeida Caiola, a participação de

Eduardo Marques nestas operações fez dele num dos grandes soldados da epopeia

da Ocupaçãou. Caiola destacou ainda os louvores que se referem .ao reconhecimento

da fronteira, especialmente no norte de Ressano Garcia até à confluência do Pafuri
com o Limpopo) e (ao infatigável zelo e dedicação com que se houve na instalação

e regularização dos serviços dos respetivos postos, contribuindo muito para o eß,caz

resultado obtido na ocupação da fi'onteira, não só com respeito aos seus fins políticos,
mas ainda com respeito à emigração clandestinar.

No ano seguinte, em 1908, voltaria a cumprir serviço no Oriente. Primeiro
como governador do Distrito Autónomo de Timor (30.8.1908-29.7.L909), onde rea-

lizou tarefas importantes no campo da organização administrativa, tendo sido a ilha
de Ataúro ocupada durante o seu governo. Depois foi transferido e ocupou o lugar de

governador da província de Macau (29.7 .L909-2.12.1.91.0). Eduardo Augusto Marques
permaneceu neste território até à mudança para o regime republicano. Já na metró-
pole, foi nomeado, ern junho de 191,.1,, para fazer parte da comissão encarregada de

proceder ao estudo da reorganização das forças militares coloniais.
Politicamente, Macau era uma cidade controlada pelo seu governador, dotado

quase de plenos poderes. Têrá sido o jornal A Wrdade, editado em Macau, dirigido
pelo republicano Constâncio José da Silva, que influenciou algumas das alterações

políticas que se verificarâm neste território após a implantação da República portu-
guesa em 1910. Algumas denúncias de A Verdade levaram a guarnição militar a pro-
nunciar-se, cercando o Palácio da Praia Grande, e conduziram a que o governador e

o juizda comarca fossem obrigados a colocar em execução os decretos da República.

Este periódico terá levado também à efetivação da expulsão das ordens religiosas de

Macau e à demissão de Eduardo Augusto Marques, que era então o seu governador.
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No ano de 1912 regressou n Áfti.o, sendo desta vez nomeado secretário do

governo do Território da Companhia de Moçambique, a 6 de janeiro, e secretár'io-geral

do governo do Território de Moçambique a 1 de março. De acordo com Verónica

Policalpo, desempenhou ainda, ao níve1 da administração colonial, as funções de presi-
dente da Comissão para Fixação dos Qradros de Pessoal a partir de 1 de abril, sendo

nencarregado do expediente do governo e de convocar e presidir às sessões da junta
consultivao, que eram necessárias reunir na Beira "na ausência do governado¡ do ter-
ritórior. No ano seguinte, a 7 de maio, foi nomeado governador interino de Moçam-
bique, cargo de que foi exonerado, a seu pedido,a2! de junho de 1914.

Mais tarde, foi diretor-geral da Administração Civil da Secretaria de Estado

das Colónias (1,2.5.1.91.8-10.6.1920) e, em maio de 1920, partiu para Angola em
<comissão gratuita de serviço público", com o objetivo de estud¿r os problemas que

nesta província diziam respeito à <preservação, desenvolvimento e bem-estar das raças

indígenasr, segundo Policarpo. O então coronel Eduardo Marques permaneceu em

Angola até1,927,altura em que regressou à metrópole para desempenhar outras fun-

ções, primeiro como oficial superior do Exército, depois como general e, mais tarde,

desenvolvendo atividades no domínio da política.
Exerceu ainda o cargo de comandante da Escola Central de Oficiais, desde

5 de setembro de1,927 a24 de maio de 1"928,e novamente a 18 de maîo deL929.
Foi também diretor interino da arma de aeronáutica (de 30 de junho a 27 de júho
de 1,928). A 30 de setembro do ano seguinte, foi promovido a brigadeiro e ascen-

deu ao cargo de general a1,7 dejaneiro de1,931.. O seu percurso conduziu-o ainda à
função de vogal do Conselho Superior das Promoções por diversas vezes, vice-presi-
dente da comissão encarregada de proceder ao estudo sobre a orgznizaçã,o do Exér-
cito (13.6.1931), chefe do Estado-Maior do Exército (21..1..1.933-21.6.1933), vogal

do Supremo Tiibunal Militar (23.1,2.1,933) e vice-presidente do Conselho Tütelar e

Pedagógico dos Exércitos de Terra eMar (28.4.1,934-20.11.1937). Passou à situação

de reserva, z 28 de abril de 1,934, e à de reforma, a 17 de julho de 1937 , por ter atin-
gido o limite de idade.

Além da sua destacada carreira militar, Eduardo Augusto Marques desem-

penhou um papel de relevo na vida política nacional. Em termos de perfil político
e ideológico, tinha convicções monárquicas, embora tenha desempenhado cargos na

I República; viria depois a colaborar na fundação da União Nacional e deteve cargos

políticos na Ditadura Militar e no Estado Novo.
Foi nomeado vogal efetivo do então Conselho Colonial (pelo decreto de 10

de dezembro de 1915) e, em 18 de março de 1.976, passou a chefiar a 5." Repartição

do Ministério das Colónias até que, em 23 de julho de L918, ascendeu ao lugar de

diretor-geral da Administração da mesma Secretaria de Estado, do qual pediu demis-
são em maio de 1920.

A 8 de julho de 1929, ocupou o cargo de ministro das Colónias de um dos

governos da Ditadura Nacional, no qual se manteria até 21 de janeiro de 1930. Vol-
taria a ser convidado para esta pasta a 29 dejulho de 1930, na qual se manteve até 31

de janeiro de 193L, tendo-lhe sucedido Armindo Rodrigues Monteiro.
A propósito da sua posse como ministro das Colónias (a8.7.1"929), Eduardo

Augusto Marques deu uma entrevista ao jornal O Século (14.8.1929). No exercício da
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pasta das Colónias, subscreveu os seguintes decretos: autorizou os contratos a rcalizat

.o- o, Bancos de Angola e Nacional Ultramarino (sendo os novos estatutos deste

banco aprovados quando Eduardo Augusto Marques era ministfo) , fazendo cessar o

privilégio concedido ao Banco da Beira no Território da companhia de Moçambique ;

regulou o empléstirno autorizado para Angola; estabeleceu as irtstruções P¿1ra a orgll-

niiaçãro dos orçamentos coloniais; criou o Conselho da Agricultura; alterou o Con-

selho Jr.rdiciário; reformou a marinha privativa; fundou uma escola de metralhadoras

em Moçambique. Durante o seu mandato aprovou ainda vários diplomas de caráter

económico e administrativo.
Por ocasião de um dos momentos mais relevantes do processo de ascensão

de António de Oliveira Salazar no período da Ditadura Militar, Ðduardo Augusto

Marques pôde demonstrar o seu prestígio político: interveio na tr:ìnsição entre os

ministérios de Ivens Ferraz e de Domingos de Oliveira, em lesultado das divergên-

cias entre Cunl-ra Leal, governador do Banco de Angola, e Salazar, na alturx ministro

das Finanças. Separava-os a política financeira das colónias, sobretudo relativamente

a Angola. Edr"rardo Ar-rgusto Marques tinha todo o ittteresse nesta discussão, uma vez

que assumia a pâsta das Colónias e fazia parte rlo Conselho de Ministros.

Era amigo pessoal de Cunha Leal e declarou estar de acordo com as afirma-

ções que este proferiu na Associação Comercial de Lisboa, a 4 de janeiro de 1930, e

qLre e;tiveram na origem da qr"reda do governo de Ivens Ferraz (1929-1930). Nessa

conferência, Cunha Leal criticou António de Oliveira Salazar,admitindo que Angola

poderia deixar de ser portuguesa em resultado das rnedidas que propôs. A troca de

ãrgumentos entre os dois conduziu esta discttssão a um Conselho de Ministros, tendo

a maioria manifestado estal contra Salazzt, que aPenas foi apoiado pelo ministro da

Justiça, Lopes da Fonseca. No entanto, o presidente da República Oscar Cartnona

aceitou a demissão de Ivens Ferraz e apoiou a manutenção de Salazar (11.1.1930). Por

seu turno, Edualdo Marques não estaria em condições para exonefar o então gover-

nador do Banco de Angola, e essa terá sido uma das razões para que Salazar viesse a

assumir interinamente a pasta das Colónias no novo governo de Domingos da Costa

Oliveira,que esteve em funções enfte21. de janeiro de 1930 e25 dejunho de L932.

Cunlra Leal foi preso e só voltou a Lisboa em L932, amnistiado.

No ato de posse como ministro das Colónias, Salazar declarou: "A minha

passagem por este Ministério não será duradoura. Somente o temPo necessário para

,.ro1,r", os ploblemas financeiros que já vinha tratando com o ministfo cessante. Ocupo

a pasta das Colónias por imperiosa necessidade do momentorr.Salaza1 enquanto ven-

cedor da crise política de 1930, elogiou ainda a atuação de Eduardo Augusto Marques

no Ministério e a postura na sua recondução.

. O ìnterregno de Eduardo Augusto Marques na pasta das Colónias
(21,.1,.1.930-29.7.L930) foi também marcado pela discussão e aprovação do Ato Colo-

nial, ou seja, o documento que consagrou a colonização portuguesa como a "essôncia
orgânica da Nação,, ainda durante o govefno de Domingos da Costa Oliveira. lJma das

motivações do Ato Colonial era reduzir os custos de administração com os territórios

de Angola e Moçambique e desenvolver nas colónias empreendimentos económicos.

O documento criou o conceito de nlmpério Coloniai Português", abolindo o regime

de altos-comissários. A sua redação foi da responsabilidade de António de Oliveira
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Salazar, Armindo Monteilo e Qririno de Jesus. Nesse processo, Salazar foi apoiado

por João de Almeida e por Henrique Galvão, mas muito criticado por Cunha Leal.
O Ato Colonial foi discutido, entre 13 e 16 de maio de 1930, no III Con-

gresso Colonial Nacional e analisado pelo Conselho Colonial. No âmbito deste con-

glesso, realizado na Sociedirde de Geografia de Lisboa, entle 8 e 15 de niaio de 1930,

Eduardo Augusto Marques foi o presidente efetivo da 5.n sessão (12.5 .1930). De facto,

o documento suscitou vozes contra e a favor do que nele se tentou estabelecer. Uma
das individualidades que falor"r contra.a expressão ninconveniente e pretensiosa> de

"Império Colonial Português" foi Cunha Leal, que preferia a ntradicional designação

de províncias ultramarinaso, trm vez que, no seu entender, era a única que traduzia
<a conceção histórica da indivisibilidade e integridade do território nacional).

Também Norton de Matos e Bernardino Machado, presidente da Repírblica

deposto pelo golpe militar de 1926, criticaram o documento. Este último contes-

tou igualmente o Ato Colonial no manifesto O Acto Colaniøl da Ditadura, acusando

a Repirblica de ter continuado a política dos liberais monárquicos. Referia que <a

nacionalização das colónias só se faz pela íntima cooperação com a metr'ópole, e não é

para ditaduras; que o problema colonial consiste, corno todo o problema social, numa
questão de liberdadeo. Mais: na alma da Nação é indivisível, e oPortugal entroLl na

guerra por círusâ das colóniasr.
Apesar da po1émica, o Ato Colonial veio a ser aprovado no dia 8 de julho de

1930, pelo decreto n." 18 570, e ingressou na Constituição em 1933. A 9 dejulho de

1,930 é publicado no Dirírio do Gor.terno e, a 29 do mesmo mês, António de Oliveira
Salazar abandona a gestão interina do Ministério das Colónias, altura em que regressa

Eduardo Augusto Marques. O Ato Colonial foi apenas revogado com a revisão cons-

titucional de 1951.
De acordo com o Jornøl do Comércio, de 30 de julho de 1930, quando Eduardo

Marques reassrimiu a pasta das Colónias, o presidente do ministério, Domingos de

Oliveira, congratulou-i. .o,rr o seu regresso e afirmou: .É .o- íntima satisfação que

vejo V. Ex.o reassumir a gerência da pasta de que voluntariamente se âfastott>.

Eduardo Augusto Marque s desempenhava já o cargo de ministro das Colónias
qnando participou na grande reunião da União Nacional, realizada a 30 de julho de

1930, presidida pelo general Domingos de Oliveira, então presidente do ministério,

que 1er.r o texto fundador desta organização na Sala do Conselho de Estado. Nesta

sessão estiveram presentes membros do governo e representantes dos municípios do

país. António de Oiiveira Salazar feztambêm um discurso intitulado Princípiosfun-
datnentais da rertoluçao palítica.Em agosto do mesmo ano, a Causa Monárquica apoiou
Salazar e incentivou os monárquicos a aderirem à União Nacional.

Segundo o Jornal do Comércio, de 3 de fevereiro de 1931, quando Eduardo
Augusto Marques abandonou ã pasta das Colónias, Salazar elogiou-o demorada-
mente, nlastimando que as circllnstâncias o tivessem forçado a dei-xar um cargo que

desempenhara com elevação e competência". Mas, como se viu anteriormente, o papel

de Eduardo Augusto Marques no que respeitava aos então territórios ultramarinos
portugueses já se tinha evidenciado mesmo antes de ter assumido a pasta das Coló-
nias, tendo em conta todo o historial da sua carreira militar. E, destacadamente, serão

também os vários temas referentes às colónias que irão estar em discussão e apreciação
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durante as sessões da Câmara Corporativa, da qual foi presidente entre 1935 e 1"944.

A experiência deste homem no âmbito colonial conduziu-o ainda às funções de vogal
do Conselho de Estado e, até à data da sua morte, de vogal do Conselho do Império
e presidente da Comissão de Colónias (11." Secção) da União Nacional.

O general Eduardo Augusto Marclues teve um papel importante enquanto pro-
curador e presidente da Câmara Corporativa, órgão que tinha apenas funções consul-
tivas, ou seja, produzia pareceres sobre os projetos que the eram apresentados. Como
a Câmara funcionava em grupos pequenos, a centralização nas figulas do presidente
e do relator era evidente, devendo o primeiro escolher quem se pronunciava e liderava
as reuniões em que eram produzidos os pareceres; já o relator, função algumas vezes

exercida pelo presidente Eduardo Augusto Marques, era um elemento especializado
nas matérias propostas a debate e deliberação: escrevia a apreciação dos projetos e

submetia os anteprojetos à aprovação dos restantes membros das instâncias específicas

que o presidente tinha escolhido.
Entre os membros da Câmara Corporativa existiu um predomínio de pro-

fessores universitários (sobretudo nos cargos de presidente e de vice-presidente, com
cinco em sete e 15 em 19, respetivamente) entre 1,935 e 1974. No entanto, dois dos

mandatos presidenciais mais longos forarn ocupados por indivíduos que não tinham
essas habilitações académicas, como é o caso de Eduardo Marques e de Supico Pinto.
Além disso, entre os presidentes deste órgão, o primeiro foi o único militar.

Entrou na Câmara Corporativa logo na r legislatura na qualidade de procura-
dor nomeado pelo Conselho Corporativo e foi eleito seu primeiro presidente por 63

votos. Foram também eleitos o 1." vice-presidente,José Alfredo Mendes de Maga-
thães (considerado 1.o vice-presidente após a revisão do Regimento a 22 de janeiro
de 1935, trm vez que inicialmente foi eleito como vice-presidente único), com 64
votos; o 2." vice-presidente, Domingos Fezas Vital (também assim considerado após a

aprovação do referido Regimento); o 1." secretário, Carlos de Azevedo Mendes, com
65 votos; e o 2.o secretário, Guilherme de Sousa Otero Salgado, com 64 votos. Para a

presidência da Mesa, obtiveram um voto os procuradores Abel Pereira de Andrade e

Daniel de Sousa, e para2." secretário,Jaime Ferreira. A sessão inaugural da Assem-
bleia Nacional ocorreu a 11 de janeiro de 1935.

Os mandatos de Eduardo Augusto Marques e os do seu sucessor, Fezas Vital,
estão articulados. Depois de eleito 2.o vice-presidente (1935), Fezas Vital ascendeu

ao cargo de 1.o vice-presidente em1936, cargo que exerceu até ao falecìmento de

Eduardo Marques. O cargo de Fezas Vital permitia-lhe ainda substituir o presidente,
na ausência deste, o que aconteceu algumas vezes.

Ao longo da sua permanência na Câmara, e na qualidade de presidente da
mesma (r, Ir e rrr legislaturas), Eduardo Augusto Marques fez parte do Conselho de
Estado e subscreveu numerosos pareceres, com e sem voto, foi autor de um total de 41

pareceres subscritos/relatados e pertenceu à Secção de Política e Economia Coloniais
(considerada 223 Secção na r 1egis1atura,24." na tt legislatura e23." na rrr legislatura).

E irnportante também perceber o contexto económico e social português dessa

altura e a forma como este eÍa^ caÍactefizado pelos próprios indivíduos ligados à polí-
tica. Por exemplo, de acordo com o parecer da Câmara Corporativa de 7 de fevereiro
de 1935, sobre a Lei de Reconstituição Económica, e segundo as palavras de António
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Vicente Ferreira (que tinha sido ministro da I República, ocupando a pasta das Finan-
ças, entre 1912-1913 e em 192L, e das Colónias, em 1.923) Portugal era ainda uum
país de comunicações difíceis, de agricultura primitiva, de indústrias rudimentares, de
habitações miseráveis, sem ensino, sem cultura - sem civilização, em suma>.

Dulante zr I legislatura (1935-1938), Eduardo Augusto Marques esteve envol-
vido em 26 pareceres e foi relator de quatro. No primeiro de que foi relator, parecer
n.' 10/I acerca da criação e organizaçã.o do Conselho do Império, na sessão de 23
de fevereiro de 1935, que aprovou a tlansformação do anterior Conselho Superior
das Colónias em Conselho do lmpério, Eduardo Augusto Marques, na qualidade de

presidente da Câmara Corporativa e de vogal do Conselho Superior das Colónias,
sugeriu acrescentar à designação a palavra "Colonialr,, tornando-se assim Conselho
do Império Colonial. Por outro lado, na base vrrr que nvisa a utTTizar pelo mais largo
prazo possível, nos trabalhos do Conselho, as competências encontradas>, Edualdo
Augusto Marques sugeriu que, onde se dizia <os vogais de eleição e de nomeação
não podem entrar para o Conselho", se dissesse (os vogais de eleição e de nomeação
não podem entrar, pela primeira vez, para o Conselhoo. Esta proposta tinha como
objetivo <não tirar a possibilidade de utilizar valores já revelados cuja idade exceda os

60 anos, que por qualquer motivo não subsistente tenham deixado de pertencel ao

Conselho". E esclarece:

na Câmara Corporativa, pela sua Secção de Política e Economia Coloniais, é,

pois, de pareceÍ que a reorganiza.çã,o do Consell-ro Superior das Colór-rias é uma ne-

cessidade a que urge atender e que a proposta de lei que cria e organiza o Conselho
do Lnpério vai ao encontro dessa necessidade, convindo todavia que nela sejam

introduzidas as modificações que ficam ir"rdicadasr.

Na sessão de 28 de fevereiro de 1935 foi discutida e votada a referida proposta
de lei que criava e organizava o Conselho do Império, apresentada à Assembleia Nacio-
nal pelo ministro das Colónias. Segundo esta proposta, foi criado, ou melhor, trans-
formado, o Conselho Sr"rperior das Colónias no Conselho do Império, adaptando-se
assim este organismo aos princípios que informam o Ato Colonial - parte integrante
da Constituição - e a Carta Orgânica do Império Colonial Português, publicada em
novembro de 1933.

No segundo parecer de que foi relator, o parecer n." 41/I, acerca da nova reda-

ção do artigo 24." do Ato Colonial, emitido pelas 18.. e 22." Secções, na sessão de 3
de abril de 1935, a Câmara concordou integralmente, através das palavras de Eduardo
Augusto Marques, com as considerações apresentadas no projeto de lei n." 59. A par-
tir de então, o Ato Colonial passaria a incluir no seu anigo 24." a referência precisa
às "missões católicas portuguesas do lJltramarr, e não apenas <missões religiosas do
Llltramaro, umâ vez que o confronto dos artigos 23: e 243 do Ato Colonial pode-
ria levantar dúvidas. E que o arttgo 23." assegurava que nos territórios ultramarinos
portugueses existia <a liberdade de consciência e o livre exercício dos diversos cultosr,
o que estava em harmonia com os tratados internacionais e com as restrições exigi-
das pelos direitos e interesses da soberania de Portugal. No entanto, o artigo 24.",
que assegurava beneficios e au-xílios especiais "às missões religiosas do lJltramar",
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entendidos como (instrumentos de civllizaçáo e influência socialn, poderia suscitar

as pretensões de outras missões, constituídas com o apoio de influências estrangeiras,

de candidatar-se aos beneficios previstos no referido artigo. Assim, entendia-se que

só as <missões católicas portuguesas do Ultramar, podiam garantir a <influência no
Padroado Português do Oriente, em concordata com a Santa Sér, e manter em todo
o "Império Colonial, a "civilização tradicional portLiguesa> e a "influência nacionalo.

No dia 4 de abril de 7935, foi discutido e aprovado o projeto de lei sobre a

nova redação do artigo 24." do Ato Colonial, de acordo com o qual .as missões reli-
giosas do Ultramar, instrumento de civllização e de influência nacional, e os estabele-

cimentos de formação do pessoal para os serviços delas e do Padroado Português terão

personalidade jurídica e serão protegidos e auiliados pelo Estado, como instituições
de ensinor. A este propósito, Eduardo Augusto Marques referiu:

oDou a minha inteira aprovaçáo a este projeto de lei, e faço os mais ardentes

votos por que o governo, dentro do espírito e da letra do Ato Colonial, auxiiie por
todos os modos as missões católicas, como valiosíssimos instrumentos que são de

civilização, nacionalização e soberania de Portugal no seu vasto Império Colonial,'.

No terceiro parecer - n." 7B/I, acerca da a.utorização para o governo celebrar

contratos com certas empresas existentes em Angola, baseado na proposta de lei n.o

107, apresentado na sessão de 20 de fevereiro de 1936 - o general Eduardo Augusto
Marques exprimiu a posição da Câmara Corporativa, por intermédio das suas 18." e

22." Secçóes, que considerava a proposta de lei avaliada e justificada na generalidade,

sugerindo apenas aþmas alterações na especialidade. A proposta de lei nP 707 frIia-
vâ-se no intuito de "valorizar quanto possível todas as fontes de receita da colónia de

Angola, entre as quais figuram as resultantes de contratos celebrados com empresas em
regime de exploração económica privilegiadao; além disso, previa <a revisão dos con-

tratos celebrados com empresas mineiras que se encontrem em tal regime, de modo a

obter para a colónia apreciável acréscimo de vantagens mediante razoâveis concessões>;

e destinava-se a .munir o governo da autorìzação necessária para, ao negociar nessas

bases, reduzir logo a contrato o acordo a que chegar com aþma das ditas empresas>.

Seriam assim convenientes em Angola as nmedidas compatíveis com a vida e o desen-

volvimento das empresas que ali exercem a sua atividade, e de onde, ao mesmo tempo,
resulte diminuição de encargos do Tesouro, aumento de receitaso e ndinheiro a juro
barato para a realização de obras de fomento". Entre as alterações na especialidade,

foram sugeridas duas modificações: por um lado, a fixação de um limite de tempo pelo

qual o governo podia prorrogar o prazo das concessões - que não deveria ser superior

a 20 anos "contados da data em que o prazo decorrente devesse terminar>; por outro,
upreceituar que os encargos dos empréstimos obtidos em contrapartida da alteração da

área e tempo das concessões só poderão ter como garantia especial o produto da par-
ticipação anual da colónia nos lucros da empresa e dos dividendos que the caibam por
ações que possua daprópria empresa". Deste modo, retirava-se na possibilidade de serem

dadas, ou sequer pedidas, cauções ou garantias que possam oferecer inconveniente>. lJma
vez aceites estas modificações, a Cãmara Corporativa aprovou a proposta de lei n." 107.
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Finalmente, no quarto parecer de que Eduardo Augusto Marques foi relator na
r legislatura, o n." 1.17/I (venda ao governo da União Sul-Africana de dois talhões da
cidade de Lourenço Marques), de 22 de abril de 1938, com retificações, a Câmara viu
vantagens na concessão dos referidos talhões e aconselhou a sua identificação também
pelas suas confrontações. A proposta de lei a que se referia este parecer destinava-se a

artorizar o governador-geral de Moçambique a fazer a concessão, por venda, de dois
talhões da cidade de Lourenço Marques à União Sul-Africana, por intermédio do
seu consulado na mesma cidade. Os talhões n." L67 e n." 168 da planta de Lourenço
Marques destinar-se-iam a alargar as instalações do seu consulado naquela cidade.
trm 48 horas, a Câmara Corporativa emitiu o seu parecer, com caráter de urgência.
Por intermédio das Secções 18.' (Política e Administração Geral) e 22." (Política
e Economia Coloniais), a Cãmara considerou no seu parecer que a aquisição por
(governo estrangeiro de terreno ou edifïcio para nele ser instalada representação con-
sular" dependia de três condições: 1." existência de reciprocidade em favor do Estado
português; 2." autorização da Assembleia Nacional; 3." aceitação pelo ministro das

Colónias do local escolhido. Umavez que estas condições legais foram respeitadas, a
Câmara considerou existir vantagem na concessão da autorização, que seria feita por
meio de venda, tendo em conta também as disposições do decreto n." 3983, de 16 de
março de 1918, que aprovou o regulamento p^Íà à concessão de terrenos do Estado
na colónia de Moçambique e do artigo único do artigo 221." da Carta Orgânica do
Império Colonial Português. O parecer incluía ainda a pertinência da identificação
dos talhões pelas suas confrontações, uma vez qtre os talhões da cidade de Lourenço
Marques nem sempre tinham mantido o mesmo número.

No decorrer da I legislatura esteve ainda envolvido nos seguintes pareceres:
1"2/I - Nteraçáo da data da incorporação de recrutas; 14/I - Organismos superiores
da defesa nacional; 15/I - Modificação de algumas disposições do Ato Colonial;17/I
- Reorganização do Conselho Superior do Exército; 20/I - Criação da representa-

ção diplomática na União Sul-Africana;22/I - Promoções para o quadro dos servi-

ços auxiliares do Exército; 24/I - Reorganizaçáo do Conselho General da Armada;
32/I - Criação do Instituto de Medicina Tiopical; 40/I - Adiantamentos a oficiais
do Exército e da Armada; 42/I - Promoção por diuturnidade de aspirantes a oficiais
picadores; 50Ã - Promoção dos aspirantes a oficial a alferes; 57/I - Promoção dos
furriéis; 53lI - Elevação do general António Ós.ur d" Fragoso Carmona a marechal;
81/I - Importação e destilação de petróleos brutos e seus derivados;87/I - Alterações
à Carta Orgânica do Império Colonial; 92/I - Aplicação às colónias portuguesas da
Convenção Internacional das Telecomunicações; 99lI * Recrutamento e serviço mili-
tar; L03/I - Organização geral do Exército; L20/I - Plano para o segundo período de
execução da 1." fase do programa naval;121,Ã - Estatuto jurídico dos caminhos de
ferro;1.22/I - Plano de Fomento da Colónia de Angola; L23/I - Colonização interna.

Em 26 de novembro de 1938, o general Eduardo Augusto Marques foi ree-
leito presidente da Câmara Corporativa com 80 votos; Domingos Fezas Vital, 1."
vice-presidente, com 76 votos; António Vicente Ferreira,2.o vice-presidente, com 73
votos; Luís Teotónio Pereira, 1.o secretário, com 78 votos; e Guilherme de Sousa Otero
Salgado, 2." secretârio, com B0 votos. Nesta rr legislatura (7938-1942) continuou a

pertencer à Secção Política e Economia Coloniais.
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sido até então muito residual, o que motivava a intervenção do Estado neste processo.

A Câmara Corporativa entendia que se deveria continuar a insistir na colonização
direcionada, apesar de ainda não se terem verificado resultados satisfatórios no âmbito
dessa modalidade. Para começar, era necessário avaliar a viabilidade económica da
exploração agrícola nas zonas de colonização diretamente orientadas pelo Estado. Por
outro lado, e após ter sido verificada a viabilidade da exploração, um processo que

deveria ìncluir apenas europeus, seria necessário utiiizar exclusivamente mão de obra
europeia, ou seja, o recurso à "mão de obra indígena" deveria ser evitado. No entanto,
nas zonas de colonização livre, a opçáo de contratar trabalhadores "indígenas" fica-
ria ao critério dos colonos, desde que estes cumprissem os regulamentos legislativos
a este respeito. A decisão de contratar ou não trabalhadores indígenas não devia ser

genericamente aplicada a toda a colónia de Angola, antes devia contemplar as espe-

cificidades de viabilidade económica das diferentes regiões.

Perante o apresentado, a Cãmara Corporativa sugeriu uma nova redação para
o projeto de decreto. Assim, de acordo com o artigo 1." do capítulo r (Ação coloni-
zadora do Estado), uO Estado, no cumprimento dos seus deveres de soberania e sem

prquízo da iniciativa privada admitida por lei, promoverá, orientará e disciplinará o

povoamento da colónia de Angola pela fixação de núcleos de colonos portugueses de

origem metropolitana, que se dediquem à exploração agrícola, florestal e pecuária da
colóniar. Segundo o artigo 2.", os órgáos especiais da açáo colonizadora do Estado
eram a Junta de Colonização de Angola, o Instituto de Colonização, os organismos
pré-corporativos e corporativos que exercessem a sua atividade em Angola e os orga-
nismos distribuidores de crédito.

O projeto de colonizaçáo previa a criação de uma Junta de Colonizaçáo (capí-
tulo n) com sede em Nova Lisboa, constituindo um organismo de administração
pública, dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira,
dependente do ministro das Colónias, através do governador-geral da colónia. AJunta
seria constituída por um presidente e dois vogais, devendo um deles ser, de preferên-
cia, médico higienista, no sentido de fiscalizar os serviços de sanidade e de assistência

clínica. Entre os vários aspetos tomados em conta, salientavam-se as condições clima-
téricas e de salubridade que permitissem a frxação da "raça branca" (de acordo com a

expressão do documento), a fertilidade do solo, a existência de água potável e de água

para a irrigação dos campos e a facilitação no escoamento dos produtos. Cada aldeia
deveria incluir estruturas como Casa do Povo, igreja, enfermaria, estabelecimento para
venda de víveres e outros produtos resultantes das explorações agrícolas ou pecuárias

da zona. Cada zona teria uma missão de povoamento encarregada de aí instalar os

colonos e de orientar as suas atividades, serviços de saúde e uma escola primária com
ensino agrícola elementar. Este projeto colonizador incluía também um Fundo de

Colonização, a cargo da Direção-Geral de Fazenda do Ministério das Colónias, sob

a superintendência direta do ministro.
O capítulo rII do documento referia-se aos colonos. A colonização dirigida

pelo Estado defendia que aqueles deveriam ser selecionados entre "famílias rurais
portuguesas, legitimamente constituídas, oriundas da metrópole>, <antigos pupilos
do Instituto de Colonização> e <antigos alunos das escolas agropecuárias da colóniar.
A seleção de famílias deveria ainda assegurar a oescolha de gente sã, tanto fisica como

Neste período, foi relator do parecer L8/Il acerca da ação colonizadora do

Estado (Didrio das Sessões, n.o 86, Zi.qlgqO, retifrcado a 27.5.1940 e a 7.2.1"947)

em que foram lançadas uas bases de uma política sobre o povoamento contínuo de

Angålur. As qrr.riõ., relativas à colonizaçáo ubranca, dos territórios ultramarinos

poi*grr.r., vinham já sendo um dos principais temas de debate no que concerne à

.o.rrti.rçao do chamado império colonial português. A presença portuguesâ no Ultra-

mar foi sempre relativame.rì. p"q,r.r-ru, embora tenha aumentado ao longo do tempo'

e em termos de ocupação foi àesenvolvido um maior investimento nos territórios de

Angola e Moçambiqu". trm Arrgola (desde os finais do sécuio xrx) e Moçambique

(s¿Ãlo rçç) desenvolveu-se um ncolonialismo de povoamento> e estes territórios cons-

titníam em termos económicos o núcleo central do nlmpérioo, atingindo a migraçáo

para os mesmos mais de 9Oo/o da migração que se fazia para todo o Ultramar' Entre

ã, urro5 1920 eo início dos anos 1970,o fl.txo metropolitano para esses territórios foi

crescente e contínuo e envolveu centenas de milhares de portugueses.

O projeto concernente à açáo colonizadora do Estado, apresentado na sessão de 23

de abril de 794},procurava (provaf como Portugal, desde sempre' se pfeocupou com este

importantíssimo aspeto da suì missão de país colonial.. Foi evocada' por exemplo, a polí-

ticã de Afonso de Albuquerque, que promoveu na India os casamentos entre portugueses

e mulheres locais, inclusivam..tt. ãtturrét da atribuição de um subsídio, assim como o plano

de D. João III relativamente à colonização do Brasil. Posteriormente' foram recordadas'

esp.cifi.um.r.te, as várias fases e diversos projetos pataacolonização^de Angola ao longo

dos séculos. Destacou-se também o diploma legislativo n." 704, de 9 de matço de \928,

elaborado pelo engenheiro e professor Vicente Ferreira, que criou o-Estatuto Orgânico

dos Serviçås deCãlonizaçao (que continha os seguintes títuios: nDos fins da colonização";

nDos méiodos da colonização oficialo; uDas missões rurais de colonizaçáor; nDa organi-

zaçáo dosserviços oficiais de colonizaçáeu; oDa aplicação do fundo de colonizaçã6o; nDas

.-pr.rus de colonizaçãoo; uDas disposições gerais e transitóriaso)'

As tentativas de colonizaçåo que ocorreram nas colónias Portug*esas podem

ser agrupadas em quatro categorias: colonizaçáo penal; colonizaçâo mîIitar; coloni-

"uçei 
på, meio de empresas; iolonizaçáo feita peio Estado, por meio de agriculto-

,.r, p.r.udores ou operarios. No entanto, para que tal vingasse,-era fundamental que

o, .ãlono, possuíssem oas necessárias quaiidades de robustez fisica e de preparação

intelectual å -o.ulr. Além disso, idealmente os colonos deveriam ser indivíduos que

se fixariam para sempfe na metrópole, como os órfãos, sem o desejo de regresso à

metrópole. S"grr.rdo t projeto, osiolonos portugueses_eram o nmelhor padrãoo da

soberania portrrg.r..u e å .testemunho eloquentíssimo' da capacidade civilizadora dos

portuguesås. O'projeto analisado considerava ainda que as novas gerações de Angola

,e d.ärium dirigii par'' 
^ 

ãtividade agrícola e, nesse sentido, foi criada uma Escola

Agropecuária pelo decreto n." 29 244.

O projåto que suscitou o parecer 18/II sobre a ação colonizadora do Estado

salientava a iolonnaçao agrícoIa. Esta era, sem dúvida, aquela que a Câmara Cor-

porativa privilegiava, estimulando a criação de uma série de medidas com vista a

þ.o-o,r., a ocuf,ação intensiva dos territórios angolanos por famílias de agricultores

þortugueses. B-¡á.u a colonizaçáo livre fosse preferível à colonização_orientada pelo

brtodã, umavezque à partida pressupunha um maior empenho dos colonos, ela tinha
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moralmente, c p^z de adaptar-se ao meio colonial e com as necessárias qualidades
de morigeração, de iniciativa e de apego à terrao. À chegada, cada família receberia
uma moradia, com dependências e quintal com horta e árvores de fruto, mobiliário
caseiro, ferramentas agrícolas e animais domésticos. No caso das zonas de colonização
sujeitas ao regime de exploração agrícola com emprego de nmão de obra indígena>, a

missão de povoamento facilitaria ao colono a angariação do número de trabalhadores
necessários para o tamanho das suas terras, em nconformidade com o preceituado no
Código do Tiabalho dos Indígenas". Os núcleos populacionais fundados nas zonas

de coTonização nacional teriam a designação de npovosr, tomando cada um deles uma
ndenominação portuguesa, de caráter alegóricor.

Neste projeto de colonização contemplava-se ainda um Instituto de Coloni-
zaçáo (capítulo Iv), dependente do Ministério das Colónias, eue tinha como objetivo
<preparar elementos de colonização e povoamento para os domínios ultramarinoso,
atuando em duas secções - uma na metrópole e outra em Angola. Esses elementos
seriam escolhidos entre as ocrianças portuguesas de raça europeia indigentes e órfis de

pai ou de mãe ou filhas de pais incógnitos, fisicamente sãs e psicologicamente>. Estas

crianças seriam declaradas em uperigo moral e em condições de serem admitidas no
Instituto pelos tribunais das tutoriaso. Após serem sujeitas a um exame médico, o Ins-
tituto deveria formá-las no sentido moral e prático para virem a ser futuros colonos.
A direção e o pessoal pedagógico do Instituto de Colonização deveriam ser recrutados
entre os missionários católicos portugueses.

No caso da colonização livre (capítulo v), o Estado forneceria passagens gratuitas
em 3.' classe, da metrópole para Angola, a famílias que fossem dedicar-se à agricul-
tura por conta própria e independentemente da Junta de Colonização de Angola. Já
na colónia, as famílias poderiam usufruir de assistência médica, sementes de produtos,
animais domésticos e equipamentos agrícolas, mediante algumas restriçoes.

Um outro momento de destaque na vida parlamentar de Eduardo Augusto
Marques, ainda na rI legislatura, é o que está relacionado com o parecer 19/II e com
a sua chefia, enquanto representante plenipotenciário do presidente da República,
da delegação que se deslocou a Roma, emL940, com o objetivo de assinar a Con-
cordata e o Acordo Missionário entre a Santa Sé e Portugal, um assunto abordado
na sessão de23 de maio de 1940.O acordo entre a Santa Sé e o governo português
visava regular as relações entre a Igreja e o Estado no que respeitava à vida religiosa
no Ultramar português; quanto ao Padroado do Oriente, permanecia tudo igual ao

que anteriormente tinha sido convencionado. A partir daí pôs-se fim, pelo menos no
papel, aos conflitos entre o Estado e a Igreja que ocorriam desde 1910. Nesse sentido,
foram nomeados plenipotenciários: o cardeal Luigi Maglione, secretário de Estado de

sua santidade; o general Eduardo Augusto Marques, antigo ministro das Colónias,
presidente da Câmara Corporatival Mário de Figueiredo, antigo ministro da Justiça e

dos Cultos, professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
deputado; Vasco Francisco Caetano de Qrevedo, enviado extraordinário e ministro
plenipotenciáriojunto da Santa Sé. A assinatura dos acordos, que ocorreu a7 de maîo
de 1940, foi reaTizada em conformidade com os conteúdos xxvr-xxvrrr das normas
fundamentais relativas à atividade missionária. Durante as negociações para a conclu-
são da Concordata, o governo português propôs que as ditas normas fossem depois
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desenvolvidas numa convenção particular. Como se pode facilmente verificar, a data
de assinatura dos acordos coincidiu com as comemorações do duplo centenário (1940),
que incluíram a realização da Exposição Histórica do Mundo Português, em Lisboa,
e dos Congressos do Mundo Português, nos quais participaram vários missionários.
Os ternas da missionação e da evangelizaçã.o dos autóctones das colónias portuguesas
estiveram muito presentes nestas celebrações. Por exemplo, no dia27 dejunho, durante
o qual se inaugurou a Secção Colonial da Exposição do Mundo Porruguês, isto é,

o espaço que documentava a colonizryão portuguesa e a sua missão evangelizadora,
foi ceiebrada uma missa pontifical na lgreja dos Jerónimos, pelo cardeal Cerejeira,
que exaltou o papel das missões ao levar aos povos <pagãos> e nincultos, a clilizaçã"o
portuguesa. O papel da açáo missionária ultramarina e a necessidade do seu reforço
eram aspetos que surgiam em vários momentos da referida exposição, e também em
documentos de registo e de dir..ulgação da mesma, como filmes e fotografias. Tendo
em conta que o mundo se encontrava em plena guerra, a exposição foi visitada por
muitos estrangeiros que estavam então de passagem por Portugal.

Ainda na rr legislatura subscreveu os seguintes pareceres: 1/II - Autori zação de
receitas e despesas para o ano de 1939;4/II - Aviação sem motor; 1.1./il - Navegação
para as colónias; 1.7 /II - Promoção de oficiais do Exército na situação de reserva; 21,/
II - Promoção de oficiais do Exército ou da Armada que desempenhem os cargos de
ministro ou de subsecretârio de Estado; 22/II - organizaçã.o social e económica das
populações indígenas; 26/II - Arnorização ao governo para criar um imposto sobre
os lucros extraordinários de guerra; 29/II - Concessão da patente de vice-almirante
honorário a João António de Azevedo Coutinho Fragoso de Sequeira.

O general Eduardo Marques foi novamente nomeado procurador pelo Con-
selho Corporativo na trr legislatura (1,942-1945), tendo sido proclamado a 26 de
novembro de 1942. Pertenceu à mesma Secção de Política e Economia Coloniais.
Nessa data foi reeleito presidente da Câmara Corporativa com 73 votos; 1.o vice-pre-
sidente, Domingos Fezas Vital, com 73 votos; 2." vice-presidente, Marcelo José das
Neves Alves Caetano, com 70 votos; 1.o secretário, Luís Leite Pinto, com 73 votos;
2." secretârio, Luís Teixeira, com 72 votos. Nesta legislatura esteve também ligado a

diversos pareceres: 5/Iil - Criação do Conselho de Fomento; 1.1./II - Concessões de
terrenos no Ultramar; 13/III,ß/III e 16/In - Permissão aos alunos de Arquitetura
das Escolas de Belas Artes de frequentarem o curso de oficiais miiicianos.

Desempenhou o cargo de presidente da Câmara Corporativa até à data da
sua morte, a 10 de junho de '1.944, sendo sucedido na presidência deste órgão pelo
monárquico minhoto Domingos Fezas Vital, que desempenhava as funções de 1."
vice-presidente desde 1936. o papel do general Eduardo Marques à frente da Câmara
Corporativa foi, sem dúvida, pioneiro, sobretudo por ter exercido um cargo inédito
até então. Terá sido essa a razão que levou o presidente da Assembleia Nacional, José
Alberto dos Reis, na sessão de 23 de outubro de 7944,^ afrÍmz;- que Eduardo Augusto
Marques usoube, com raro tino e tato inexcedível, guiar os passos hesitantes e incer-
tos duma instituição que não tinha tradição alguma na vida do país". Na sessão de
27 de novembro de 1944, efetuou-se na Assembleia Nacional uma homenagem à sua
memória, tendo usado da palavra o presidente (José Alberto dos Reis) e os procura-
dores Manuel Rodrigues e António Vicente Ferreira. Na sessão de 28 de novembro
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Portugal, nomeadamente os relacionados com a gestão e a administração dos territó-
rios ultramarinos portugueses.

Em termos de vida pública e cívica, a sua figura viria a destacar-se ainda ao

nível político. O perfil político-ideológico é revelador de um cidadão com convicções

monárquicas, que esteve, não obstantc, por detrás da fundação do Partido da União
Nacional (1926) e que colaborou ativamente, tanto na Ditadura Nacional (1929-1931"),

como no período do Estado Novo (1935-1.944).Por ocasião da homenagem que the

frzeram na Praça do Império, em 28 de ¡naio de 1943,ainda em vida, Eduardo Augusto
Marques foi saudado como um uHerói de Áfricao. De facto, terá sido certamente a
experiência que adquiriu nas várias missões que desempenhou nos territórios ultra-
marinos portugueses, desde os finais do século xrx, assim como durante o período
em que ocupou o cargo de ministro das Colónias,entre 1.929 e 1.93I, que o conduziu
mais tarde à Câmara Corporativa, onde também representou os interesses de além-mar
nas três primeiras legislaturas, desde 1935 até à data do seu falecimento. Por outro
lado, as ideias que defendeu e as posições que exerceu no âmbito da Câmara Corpo-
rativa remetem-nos para alguns dos assuntos mais importantes da política nacional

que estiveram em discussão durante o período estadonovista, tornando-o assim uma

figura histórica incontornável da sociedade portuguesa.

Descrição de Eduardo Augusto Marques sobre as operações militares no
sul de Angola, em 1905

0 quadro que apreserÌtava o sul cla província de Argola, c crt especial o distrito

da Huíla, nos pfinìciros rneses de l!05, era cle nolde a causar as lnais sér'ias apreeu-

sões a quenÌ r'esidisse na região e qucrn quer que tivesse a responsabilidade d0 govenìo

daquele territór'io.

As colrerias clos povos de além Cunene assolavanì colìstantenel.ìte as regiões pacífi-

cas e fiéis das Ganguelas e Anbuelas e de Caconcla, no distrito de Beuguela, e a Dongoena,

o Humbe, o Cafo, a Canba, o Quiteve e o Capelongo, no distlito cla Hufa, conì inclível

menosprezo da linha de fortes que nnrcava o limite da nossa ocqlação e que eles trans-

punham impunemente quantas vezes llìes apetecia. Na própria nargem direita do Cuueue,

havia uma vasta região insuburissa - o Mulondo - irÌtercetando as comulìicações ao lougo

do rio e constituindo uma base de operações para os salteadores da outra margcm, utÌt

reftigio de clirìrirÌosos, e unr petigo parr a segurança de todos os telritórios da malgcm

direita; às autoridades era por ali vedada a passagcût, e os europeus que obtinham licença

para lá penetlal tinhan que pagar tributo e confonnar-se conÌ as humillìações que lhes

impunha o despótico e peryeÍso senhor daquelas telras. (...)
0 gentio fiel de aquérn Cunene estava apavorado p01' supor lìã0 ternos força para

evitar os ronbos cle gentc e gado, e as Inortes, qLre Ãs gtrcrrûs do outlo lado clo rio fre-

quentenìente lhe estavarn fazendo; e, por seu turno, a insolência do gentio alasttava-se por

toda a parte e os rebeldes impunes crescian de tndâcia, rnultiplicando 0s assaltos e vindo

adiante dos nossos fortes gritar insultos e des¿fìos aos brancos. 0 cométcio tidn desapa-

recido pol completo; e, para toular rnais crítica a situação, o temido /idalgo Luhuna, do

de 1944 da Câmara Corporativa, Domingos Fezas Vital atribuiu ao seu antecessor nâ

presidência, o prestígio qL" aq.relo tinha adquirido como <instituição técnico-po1íticao'

Na ,"rrão d. 11 áe janeiro de 1.955,por ocasião das comemorações dos 20 anos

da câmara corporativa, e da cerimónia do descerramento do fetrato do seu primeiro

presidente, o pro.urador Afonso de Melo lembrou, no discurso que proferiu' que o

seu irmão (Ahu.o de Melo Veloso, também ele oherói das campanhas de ocupação

ultramarinar) se referia a Eduardo Augusto Marques como um valor positivo do Exér-

cito, usabedor, metódico e previdente, bor11 ca-atuda>, que .inspirava confiança tanto

aos comandantes como àsiropas em marcharr, quando aquele evocava o seu papel de

chefe do Estado-Maio. do, col.rna, de operações contrâ o Mulondo' em 1905, e con-

tra o Cuamato, em L907. Neste discurso foi sublinhado que Eduardo Augusto Mar-

ques era <portador dos mais vastos e melhor documentados conhecimentos sobre os

jrobl"-^, do nosso lJltramaro, tendo atualizado os seus conhecimentos nos nvários

ir,,.,o, du arte da guerra>. Afonso de Melo mencionou que esteve em contacto fre-

q,r",r,. .o* Ed.ruäo Augusto Marques, .na qualidade de membro e presidente da

d..çao de Justiça e depoil como participante na Comissão de fy'erificação de Pode-

,". ,-ro Co.r.lho da PrËsidência>. Acrescèntou ainda que Eduardo Augusto Marques

fora sempre afável com todos os procuradores, embora, na sua opinião' não tivesse o

dom da polu,rro e reduzisse u, ,"rrõ., plenárias à sua expressão mais simples; possuía,

no entaåto, numa inteligência penetrante) que se traduzia na suâ clareza de ideias.

O, por...rá, que foi 
"rrãorr.guào 

de relatar traduziam a sua capacidade de trabalho.

Afo.ro de Meio lembrou especialmente os que elaborou .sobre a proposta de lei que

criou e organizou o Conseliro do Império; sobre outra proposta de lei destinada a

valoÅzar rãdu, u, fontes de receita de Angola, e ainda sobre a açáo colonizadora do

Estado no lJltramaru. Este último pafecef teve anexas extensas declarações de voto

dos procuradores Vìcente Ferreira e Velhinho Correia'

A notícia do falecìmento de Eduardo Augusto Marques surgiu em alguns jornais

nacionais. Por exemplo , o Diório tÌe Notíciøs, de L1 de junho de 1944, referia-se-Ihe

como governador dos territórios de Manica e Sofala e diretor da Administração Civil

do Miîirt¿.io das Colónias .Já. o Jornøl do Comércio, de 1"2 do mesmo mês' salientava

as suas funções enquanto presidente da Comissão das Colónias da União Nacional e

destacava o'r.., pupll comå ministro, considerando-o um .conhecedor dos assuntos do

I;ltramaro, q.r. orälu.ionou muitos assuntos pendentes e lançou as bases dum plano

d. r"rru.gí-.nto financeiro e de fomentoo. O elogio funebre no Conselho do Impé-

rio foi fei"to pelo capitão Teófilo Duarte, também governador de- Timor, que proferiu

as seguintesþdnurur, (nos seus governos, no Ministério, em toda a parte' a sua obra

foi sernpre silenciosa, apagada' mas segura e metódica>'

Àvida do g",..rui Èd.turdo Augusto Marques desenrolou-se, em termos aproxi-

mados, rrrr- p"ríJdo que vai de meadãs do sécu1o xrx (1867) até meados do sécu1o xx

Og4Ð;.Ao 1årgo do s",, percurso, exefceu vários cargos, tânto ao nível militar como

político, e-boiu a sua carreira houvesse começado, de facto, como militar, tendo

entrado em definitivo para o Corpo do Estado-Maior em 1894. Foi como miiitar que

se começou a salientar, não só p"1o ,*u participação em várias missões, mas também

p.lo, ,.,å, tomadas de decisão em momentos fulcrais da história contemporânea de
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Hangálo lecebelia a visita, nas não consentia que entrÍLsseln na. emltala tnais cle três pes-

soas, nós, o conendador Lopes e Callos MaLia, (.,.)
Perguntou Hangál0 o que desejávamos dele. Foi-lhe dito que virltanos fazer-lhe

una visita de curnprimento e aploveitaríamos a ocasião para falal sobre alguns poutos de

intelesse tanto para ele como para 0 goveuÌo poltuguês, couro eralìì a passagelìÌ das guer-

ras d'alétnCnnene, e a abertura do caminho entre Quiteve e Capilongo atlavés de Mulondo.

(...) O soba (.,.) ronryeu nnm azedo 'ürnzel, dizendo que nada tinha com a passageln

das guerras, e que não pernitia comunicação nenhuma eutle Quiteve e Capilongo, pois o

qlìe os portugueses queriam ela estabelecel nma fortaleza rlas suas terras e tal nunca ele

consentiria, que nas tellas dc Mulondo só ele manclava (...). Con a habilidade que lhe

dáapúticade lidar corn o gentio, conseguin o comendador lopes acahná-lo, desviaudo a

conversa dcsscs assuntos e envereclando pelo elogio da sua sábia adtninistraçã0, das snas

virtucles pessoais, e pela adntiração do seu grancle poderio. Ern pouco tenpo, Hangálo

era outl'o horner.r.r, alegre e, se não amllel, ao rtenos indulgente con as suas visitas. (...)
A rnalcha clo lubango tté à embalq do Mulondo efetuon-se enì 32 dias, tenclo-se

posto a coluna em novirnento no dia 23 de setembro, e indo acatlp'al lÌo vau clo Cáctla a

24 de outubro. Destes 32 clias, nove foram cle descauso, e naqueles em que se tttarchou a

média das etapas, do Lubango ao llumbe, foi dc 17 quilónetros, e do Humbe ao Mulondo

de 12 quilómetros (...).
A formação de ln¿u'cha em território ininigo era a coluna dufla con os carros do

comboio a dois cle frente, cobelta a distância não excedente a um quilórnetlo pela recle

dos auxiliares indígenas. A formação estabelecida para o caso de encontro com o inimigo

era uma reseil/a em quadrado, e 0 I'esto da força cm linha, amoklanclo-se a0 terrcno e

adotando disposições ofensivas ou clefensivas conforme as circulìstâncias. (...)
0 espetírculo quc oferecia o interior dtembola era elnocionante: o chão daquele

vasto recinto estava jnncado de esteiras, quimbundos, cabaças e utensíLios gelÌtílicos, uns

objetos entornados, ontros despeclaçatlos, betn tnostrando a massa de população que ali

estevc reunida e a gr:ancle conftlsão que sc estabeleceu; a un e outro lado viarn-se cadáveres

de homens, rnulheles e crianças, e sítios havia ern que os cadlweres estírvam em ntonte (. . .).

As tropas utilizaram neste dia a.ração de resewa que transportavam, e passou-se

nuita sede, sendo necesslu'io euviar por turnos soldados, prisioueiros e gado (...).
No dia seguinte, 0s bóeres Ítltzitnt, corno pt'ometeram, ao 1ì0sso acampanento

a cabeça de Hangálo e tambérn a calabiua Kt'opatschek que o acotnpallhava e o cinto -
cartuclreira de sen uso (...). Tilalam-se fotografias da cabeça, e foi lavrado do teconhe-

cirnento 0 colnpetente auto. (,..)
Passou-se do período clas hostiüdades ao da coldialiclade de relações: os ex-pt'i-

sioneiros batiam palmas, atiravam-se ao chão c levautavan tefra, em dernonstlação de

agraclecirnento (...). Dizian-se felizes por não ter soba - o Hangálo nÌatava-os, escravi-

z v^-os, tilavalhes as mulheres e as filhas, ficava-lhes com os urelhores produtos dos seus

aríruos, com o mar'fim e conì a cera que apanhavarn. (...)
Os quamatos foram escorraçados da nargen do rio. 0s uossos auxiliares, entran-

do-lhes várias vezes pela terra adentro, bateran-uos em vários recolttros, ntatarantlhes

algnns dos seus lengrs, conprometeram-lhe o sen aprisionamento de munições e quebrat'am

Humbe, de acolclo com Maqui|e e outros salteadores, anclava a fazel pelas terfas avassa-

laclas proezas uão rnenos cle tener clue as tlas guerras de alén cunene. (...)

Ao passo que istO estava suceclendo, o elemettto ttão indígena preparava comO p0dia

a sna tlefesa e a segurallça qtte as autoritlades lhe não podiarn galantir': todos os gados se

afastavam tlo Cuuenc, a itnpoftalìte povoação do Catequero ficou descltt, alguns lesitlen-

teS fortificar¿n-Se conÌ fosSos e paliçailas, os rnissiOnáriOs aflìlafAlll-Sc e cottstt'uírltn uo

Chiapepe ttrna glancle rnttralha para leceberem gaclo e gente, e para se entlincheiraren

en caso de ataque. (...)
O granáe desastre do Cnnene, de 25 rle seternbro de 1904, os insucessos do

IIumbe e clos Garnbos, em priucípios de 1905, e a atitude cle defesa passiva en qtte sis-

tenìaticattente ¡os est/wamos nantendo, haviam deterninado este grave estado dc coises

a que rugia dar rernédio. (...)
coube-¡os o encafgo tle seguir para o distlito cla FIuí14, a lìm de fazer os estudos

necessíyios à adoção de mediclas tencleutes a garalìtir a segurança nos telrjtórios da ntargern

direita do Cunene c à p|epafação cle futuras ope|ações lla llìafgenÌ esqtlefda claquele rio,

Duron a uossa missão clescle 9 cle ablil até 17 de iulho de 1905 (...). Acompa-

nharam-uos ttesta viagem, seryinclo de guias e de intérpletes, o vclho residettte da Yoba,

A¡tónio Cat'los Maria, conhecido conp',rirheilo de Capelo e Ivens tla sua travessia de Áfiica,

e u¡r ilos Vidigais, o comendarlorJosé Altónio Lopes, ltoutetn qtte conltece a fttndo aqueles

ter|itórios e que entfe os inclígenas goza de un extraofdinár'io prestígio,

O ge¡tlo dos Ganbos nã0 acatava elÌtão as oldens cla autoridade; lnas, ao contrário

clo que supunharn alguns colonos clo Planalto, não ltostilizott a pequena expedição (. . . ) '

No Hunbe e na Dolgoena, fomos recebidos con agratlo pelos diferentes secttlos

e chefes {e povoaçã0. Estes p0vos queliam que lltes clessetn ncios para Se defenderem

dos assaltos clos quamatos, e alguns seculos da Dougoeua pedilarn corn instância o esta-

belecinento de um posto tnilital nas stlas terlas. (...)
o cafo, o Pocolo, ,¿ carnba e o Quiteve, regiões de população pottco densa, oncle

residem alguns europeus e rnestiços, estavarn clecididanente pelo latlo dos brancos, ltssittt

colìo o Quipungo e o Capelongo, a0 N¡rte, oude o gentio se nost[avâ extrentarnente dócil

e subnisso.

o Muloudo mantinha-se na atitude que efa de prever - 0 pOvo obedecia cega-

neltte ao seu tirânico soba Hangálo, e este não reconhecia a nossa autoridacle e não

conseutia ao pé de si delegaclos clo govertto neln llada que puclesse fazer sombra ao sett

pocler, ao nesmo tempo que abrigava nas suas telras os salteadorcs cle alérn Cttncue, de

cujos |onbos cornpartilhava. lra ttm rebelde declafado e un perigoso inimigo corì que

havia a contar 0 soba de Mulon{o, contudo, ltavia jít en tempos consentido n¿ visita do

lev padre Autunes, superior clas tuissões do Planalto, e não se opôs tambén agola a que

atravessássetnos as suas terras, rccebeldo-nos até na embala' (" ')
Depois de alnì0ç0, seliam dnas datarde, a conitiva dividiu-se: 0s carros c os ser-

viçais indígenas continuaram seguinclo juìto a0 t'io, e nós torníìnos cotll os ctvaleiros lta

ilireção dãembala, guiados por gentio de Mulonclo. 0 caninlto era todo a sttbir; e pol

entrã mato espinhoso nuito fechado; os guias fizeLatn-nos, ao qtle pafece, tlar algumas

voltas escusadãs, cle modo que só às 4 horas chegátnos àembala,àprttlacltanadadþtmbi,

que queÍ dizer portø tlas armas.Jâah estava. o intérplete Calenga, qtle n9s anuncion qtte
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esse encanto de intangibilìdade que tinha- aleïrade além Cunene. O Humbe, a Dongoena,

o Cafo e a Cunba respirafam, e de então pata câ têm gozado de um sossego absoluto.

O gentio dos Gambos foi reduzido à obediência. (...)
E, a somar a tão assinaladas vantagens, acfesce unda o admÍâvel levantameuto

rcahzadono moral das nossas tfopas, que logo após afomadade Mulondo ficaram cheios

de orgulho e confiantes em si, a ponto de não falalem senão em saltar no Quamato os mes-

mos soldados que tempos atrás se zp \ofzramdiante da ideia de se aproximar do Cunene.

(Fonte: Manqurs, Eduardo Augusto, 1906 - "Guerras coloniais: as operações militares

no sul de Angola em 1905". Serões: Ret'tista Mensal Ilustrada)

Testemunho deJúlio de Almeida Caiola sobre Eduardo Augusto Marques

com a sua mofte, pefdefam a Nação e o Império colonial uma das suas mais

fepresentativas figuras, um dos seus heróis mais esforçados, um dos mais lúcidos e sabe-

dores colonialistas, no sentido administrativo do termo'

Extremanelìte mgdesto, como era extfemamente bondoso, o falecido ocupa na gale-

riz dos Heróis de rifrica, entre moftos e vivos, lugar da vanguarda: pofque na vanguarda,

quando mais acesa eruahJfa, sempre os seus companheiros de armas o vifam - impon-

do-se ao respeito dos inferiores, à consideração dos superiores e à estima dos seus pares.

Percorrer a sua folha de serviços é, de certo modo, folheat algumas das mais reful-

gentes páginas da história ultramarina do primeiro quartel do século presente até aos nossos

dias: - pois, apesar de reformado, por imposição da lei, o venerando militaf continuava a

seflir o Ultramar no Conselho do Inpério, de que era vogal competentíssimo, e na Comis-

são das Colónias da União Nacional, à qual presidia com superior clitério e nítido sentido

das diretrizes da Revolução na sua pfoieção para os nossos domínios de além-rnar. (...)

Realmente, sem alardes, quase envergonhado da sólida cultura e do valor positivo

que tinha - Eduardo Marques deixott um grande exemplo de civismo, de espírito discipli-

nado, de cumpridor dos seus deveres: - mesno com risco daprf¡priavida. Jamais temeu

as ciladas dos adversários, mas também jamais apontou, com cfueldade, os cfimes ou oS

erros dos que o combatiam, pofque, entre as qualidades que o tornavam cfedor da nossa

estima respeito se, avJhayam a bondade e 1 caridade - também silenciosa e û'þ(tga'da , mas ,

por isso mesmo, mais puramente cristã.

(Fonte: CaIora, Júlio de Almeida, 1944 - "General Augusto Marques". Boletim Geral

das Colónias. Lisboa)
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As for the National Assembl¡ the available leeway was small: the length of the
legislative sessions was reduced, the content of the laws was restricted to the fundamental
bases of the legal systems, and it shared the legislative function with the Government,
which could legislate through decree-laws and, in some circumstances, even changing
laws, by means of decrees.Thus, the National Assembly served the instituted power both
by action and by omission, accepting the limits imposed by the executive, and relinqui-
shed the prerogatives that theoretically were committed to it in an attitude of submis-
sion to the purposes of the leader of the Regime. If the evolution of the functioning of
this Chamber, in accordance with the constitutional and procedural revisions, revealed a

gradual increase ofthe executive power, on the other hand it also experienced awidening
of its composition, from the initial 90 deputies to I20 in '1.945,730 in 7967 and 150

in1973, a growth that was mainly due to the strengthening of overseas representatives.

As a result of the change in the election laws in 1,969 and the political opening
led by Marcelo Caetano, the 10'h Legislature included representatives of the opposition,
though divided, and allowed the existence of a "liberal wing" at the National Union,
which, however, quickly realized the structural blockade of the Regime that was not
able to reform itself from within, leading to the renunciation of its most charismatic
members. Before long, the new President of the Council of Ministers adopted poli-
tical measures comparable to the authoritarianism of the early days of the Regime.

For these reasons, it is not surprising that Salazar has chosen as Presidents of
the National Assembly and the Corporatist Chamber (both with honours and pri-
vileges equal to those of the President of the Council) an elite of his absolute con-
fidence, experienced politicians faithful to the Regime, with high academic training.
Their election among peers in the respective chambers was no more than a mere for-
mal procedure that ratified a previous "appointment".

Although belonging to different factions within the right-wing ideological
fzmiTy, and with distinct temperaments and profiles, chosen accordingly to the his-
torical and political moment that the Regime was going through, they have always

belonged to the inner circle of the 'þrince's counsellors". Revealing a gte ter or lesser

degree of submission towards the Head of Government, some of them even expressed

their occasionally divergent opinions, all these men acknowledged the role of Salazar

in the revival of the Nation and the construction of a new order. The long perma-
nence in office of the Presidents of both chambers also reveals the concatenation with
the goals of stability and control that the Regime wanted for its political assemblies.
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bunal Constitucional, desempenha atualmente as funções de consultor para os Assuntos
Políticos da Casa Civil do presidente da República.

Administrador e diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Publicou diversos livros e artigos sobre Direito Constitucional e Ciência Política

e, bem assim, sobre História Contemporânea, com destaque, neste último campo, para
oslivros Jesuítas e øntijesuítas no Portugal republicano; A Lei de Saløzar - Estudos sobre a
Constituição de 1933; Sons de sinos - Estado e lgrejø no advento do salazarismo.

Armando Luís Carvalho Homem
(Marcelo José das Neves Alves Caetano)
Professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (rr-zue) -

Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais (lHeer).Investigador
do Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade (coeesn).

Bacharel e licenciado em História pelawruv;doutor em Letras/História da Idade
Média pela ue ; agregado em História pela ue, desenvolvendo a sua investigação no âmbito
da história dos poderes de finais da Idade Média portuguesa (poder régio, diplomática da
chancelaria, prosopografia da oficialidade respetiva, legislação dos monarcas medievos,
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etc.). Acessoriamente, tem também trabalhado sobre a historiografia portuguesa dos

séculos xlx-xx e sobre a história das tradições académicas.

Membro da Commission Internationale de Diplomatique, da Associação Portu-
guesa de História Económica e Social, da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais,

do Instituto de História do Direito e do Pensamento Político (Faculdade de Direito/ur-)
e do Instituto Político Interdisciplinar (Faculdade de Direito/ue).

Autor de O traje dos lentes: memória pøra a históriø da aeste dos universitrírios portu-
gueses (séculos xrx-xx),Porto,2006. Coqrdenador de Najubiløção universitdria de'4. H. de

Oliveira Margues,Coimlsrz,20O3 (em colaboração com Maria Helena C. Coelho), e de

Ibéria: Quøtrocentos/Quinhentos. Duas décødas de cdtedra (1984-2006). Hornenøgern a Luís
,{dão da Fonseca,Porio,2}}9 (em colaboração comJosé Augusto de Sotto MayorPizarro
e Paula Maria de Carvalho Pinto Costa).

Fernanda Rollo
(João Pinto da Costa Leite)
Historiadora. Professora associada do Departamento de História da Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Investigadora e vice-presidente do Instituto de História Contemporânea da ¡'csrt.
Doutorada e agregada em História Contemporânea.
Entre os principais textos publicados: "Percursos cruzados", in Engenho e obra.

(Jm.a abordagem à história dø engenltaria em Portugal no século xx (coord. com J. M. Bran-
dão de Brito e M. Heitor), Lisboa, 2002;"Inovação e produtividade", in Mornentos da

inoaøção e engenhariø em Portugøl no século xx,3 vol. (coord. comJ. M. Brandão de Brito
e M. Heitor), Lisboa, 2004; Portugøl e ø reconstrução económicø do pós-guerra. O PIøno

Marshall e a econoruia portuguesa dos anos S1,Lisboa,2007; História da I República (coord.

com Fernando Rosas), Lisboa, 2009; Diciondrio, Portugal e a Europa, 65 anos de hisniria.

25 anos de adesão (coord. com J. M. Brandão de Brito e J. Ferreira do Amaral), Lisboa,

201.1.; Cronologiø, Portugal e a Europa, 65 anos de hisairia. 25 anos de adesão (coord. com

J. M. Brandão de Brito e J. Ferreira do Amaral), Lisboa, 201L; Ciêntiø, cultura e língua

em Portugal no século xx (coautoria), LisI>oa,2012.

João MiguelAlmeida
(Mário de Figueiredo)
Investigador colaborador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (rcsr-r-uNL) e do Centro

de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (ceun-uce).
Doutor em História, especialidade em História Contemporânea, mestre em

História do século xx e licenciado em História pela rcsu uNt-.

Entre a bibliografia publicada, destaque-se: A oposição católica ao Estado Novo
(1958-1974), Lisboa,2008 (livro baseado na sua dissertação de mestrado que recebeu

uma menção honrosa da Fundação Mário Soares em 2001); Coordenação de António
Olir¡eira Sølazar - Pedro Tbotónio Pereira. Correspondência ?olítica (1945-1968), Lisboa,

2008 e de Da Monarquia à República. Cartas portuguesas de Romolo Murri,Lisboa,2010.
Coordenou ainda, juntamente com António Matos Feneira,António Lino Neto,Interøenções
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pørlamentares 1918-1926,Lisboa,2009, e, com Rita Mendonça Leite,António Lino Neto.

petfl de uma interøenção pública. z4ntologia de textos (1894-1940), Lisboa,2011.

J. M. Tavares Castilho
(Carlos Monteiro do Amaral Neto; Clotário Luís Supico Pinto; Mário Júlio

Brito de Almeida Costa)
Investigador de pós-doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa e bolseiro da pcr - Fundação para a Ciência e aTecnologia.
Investigador do cESNovA - Centro de Estudos de Sociologia e do lpRr - Instituto

Português de Relações Internacionais da ncsu-ut¡1, desenvolvendo a sua investigação
na ârea da história do Estado Novo e respetivas elites poLíticas.

Mestre em Sociologia e doutorado em História pelo rscre - Instituto Univer-
sitário de Lisboa.

Além da publicação de vários estudos em revistas especializadas e de capítulos
em obras coletivas, é autor de: zll ideia de Europø no marcelismo, 1968-1g74,Lisboa,2000;
Mønuel Gomes da Costa - Fotobiogrøfa,Lisboa,2006; Os deputados da'llssernbleia Nacional,
1935-1g74,Lisboa, 2009; Os procurødores da Cômara Corporatizta, 1935-1g74,Lisboa,2010.

Luís Farinha
(José Alberto dos Reis; Albino Soares Pinto dos Reis Júnior)
Investigador do Instituto de História Contemporânea da ncsHzuNr., onde desen-

volve projetos de investigação no domínio da História Contemporânea. Atualmente, é

membro da sua Direção.
Licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, com mestrado e

doutoramento em História Política e Institucional (século xx) pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, concluído em 2003.

Foi, entre 2007 e 2007, dftetor-adjunto e editor da revista Histtíria, onde tem
publicado um vasto número de artigos nos domínios da História Política e da História
da Cultura.

Comissário da exposição "Yiva a República! 1970-2070" (unho-dezembro de
2070), na Cordoaria Nacional, Lisboa.

Entre outras publicações, destaque para a obra Frøncisco Pinto dø Cunha Leal,
Deputado e tninistro da Repúblicø. Urn. notdvel rebelde,Lisboa,2009.

Patrícia Ferraz de Matos
(Eduardo Augusto Marques)
Tiabalhou como assistente de investigaçã'o (1997-2000) no projeto Poder e dfe-

renciação na costø da Bal¡iø. Identidades culturøis, etnicidade e raça em czntextos multiétnicos.
Licenciada em Antropologia(7997) pela Faculdade de Ciências eTècnologia da

Universidade de Coimbra, mestre em Ciências Sociais (2005) pelo Instituto de Ciências
Sociais (rcs) da Universidade de Lisboa (ur.) e doutoranda do rcs/uI,, estando a terminar
a tese Mendes Correia e a Escola de Antropologia do Porto: contribuição para o estudo døs

relações entre antropologia, nacionalismo e colonialisnto errt Portugal (2072).
A sua tese de mestrado, Ás'bores" do irnpério: Representações raciais no contextl

do "Irnpério Colonial Português" nas prirneirøs décadøs do Estado Novo (2004), obteve o
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Prémio Victor de Sá de História Contemporãnea - 2005, foi publicada em português
pela Imprensa de Ciências Sociais (Lisboa, 2006 - 1." edição esgotada) e em inglês pela
Berghahn Books (Oxford e Nova Iorqre,2012).

Obteve várias bolsas de investigação, nomeadamente da rc:r.
Tem estudado a história da antropologia portuguesa e o colonialismo português

(séculos xx e xx) e divulgado o seu trabalho através de publicações científicas, congressos

nacionais e internacionais, aulas, seminarios e comentarios em programas de televisão e rádio.


