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360 José Augusto dos Santos Alves

Resumo: Deambular pelos periódicos de língua portuguesa no Oriente da primeira metade do século XIX e 
constatar os métodos de obtenção de mercados e de aproximação a estes espaços, mostra como a geoestratégia 
pode mudar em função do país que a delineia, independentemente de idênticos objectivos, isto é, mercado e 
matérias-primas. Existe, nesta primeira metade do século XIX, uma tradição britânica na relação de aproxima-
ção, que varia em função do espaço a dominar, privilegiado ou periférico, em concordância com os interesses 
pretendidos. Ou seja, a “política de canhoneira”, e a consequente indemnização a pagar pelo povo sujeitado, é 
o argumento mais utilizado sempre que os benefícios (mercado e matérias primas) a adquirir são essenciais nos 
objectivos estratégicos antes delineados. A autoridade transmuda-se de máquina para fabricar o respeito em 
instrumento que produz um constrangimento interiorizado, necessário, em que, na falta ou na (in)desejabili-
dade de outra via, surge como “inevitável” o recurso à força bruta. Ou é a sujeição ou a guerra. Neste contexto, 
os Estados Unidos da América (E.U.A.) parecem ter, nesta estratégia de aproximação ao seu poderio à escala 
mundial, uma outra perspectiva, baseada no princípio de não ingerência (uma estratégia de sedução), respeito 
pelos povos, considerados todos no quadro de relação privilegiada recíproca, com vantagens mútuas. O recurso 
à “política de canhoneira” está para os E.U.A., nesta conjuntura, completamente fora de questão, o que não 
acontece com o seu antigo colonizador, a Grã-Bretanha (G.B.).

Palavras-chave: Imprensa portuguesa; Oriente; Estados Unidos; Grã-Bretanha.

Abstract: Wandering through the Portuguese language periodicals in the Orient of the first half of the 19th century 
and noting the methods of obtaining markets and approaching these spaces, shows how geostrategy can change de-
pending on the country that outlines it, regardless of identical objectives, that is, market and raw materials. There 
is, in this first half of the 19th century, a British tradition of rapprochement, which varies according to the space to be 
dominated, privileged or peripheral, in accordance with the desired interests. In other words, the “gunboat policy”, and 
the consequent compensation to be paid by the subjected people, was the argument most frequently used whenever the 
benefits (market and raw materials) to be acquired were essential to the strategic objectives outlined above. Authority 
is transmuted from a machine for producing respect into an instrument which produces an internalised, necessary 
constraint, in which, in the absence or in the (in)desirability of another way, recourse to brute force appears as “inevi-
table”. It is either subjection or war. In this context, the United States of America (USA) seems to have, in this strategy 
of approximation to its power on a world scale, another perspective, based on the principle of non-interference (a stra-
tegy of seduction), respect for peoples, considered all within the framework of a reciprocal privileged relationship, with 
mutual advantages. Recourse to the “gunboat policy” is, at this juncture, completely out of the question for the USA, 
which is not the case for its former coloniser, Great Britain (G.B.).

Keywords: Portuguese press, Orient; United States; Great Britain.

1

É uma forma de poder e, ao mesmo tempo, de domínio, por via do prestígio da acção 
que convém dar a conhecer ou relembrar. É uma forma de representação (Chartier, 1989: 
1515), que, sendo, na sua essência, algo intemporal, difere no tempo e no espaço em confor-
midade com os atributos políticos que transporta e os objectivos que se propõe. Por um lado, 

1 Refiro-me aqui ao periodismo oriental em Macau e Bombaim. Nesta pesquisa foram, sobretudo, consultados os pe-
riódicos A Abelha da China. Macau (1822-1823); Gazeta de Macao. Macau (1824-1826); O Portuguez na China. Macau 
(1839-1843); O Macaista Imparcial. Macau (1836-1838); O Procurador dos Macaistas. Macau (1844-1845); A Aurora Ma-
caense. Macau (1843-1844); O Investigador Portuguez em Bombaim. Bombaim (1835-1837); O Pregoeiro da Liberdade em 
Bombaim (1836-1846).
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está-se perante uma noção de representação ligada ao poder discricionário da voluntas, por 
outro, face ao critério fiável de um governo que usa a ratio. 

O uso da força, antes e após a ocupação, assinala um crime ainda maior, a saber: o ata-
que e a ocupação de nações e povos por outras razões que as normalmente avançadas. A 
guerra é, pura e simplesmente, uma guerra de agressão que encerra em si mesma o mal de 
todas as outras guerras acumuladas. É por que, à vista, este mal de todas as outras guerras 
acumuladas traz imediatamente ao espírito do governo americano a Guerra da Independên-
cia. Não é possível contorná-la. Sem pretender ser excessivamente interpretativo, intui-se 
pelo testemunho, que uma guerra de agressão é, no caso da nação americana2, moralmen-
te repreensível, eticamente incompatível com o direito dos povos, porque intrinsecamente 
má. Uma guerra de agressão brutaliza não apenas o agredido, mas igualmente o agressor. Os 
americanos têm certamente presente a experiência por que passaram no processo de liber-
tação do colonizador. 

O leque de opções foge ao tradicional monolitismo, um modus vivendi aparentemente 
menos coercivo e na linha de uma conservação e moderação que, fugindo ao ultra-tradicio-
nalismo, é tendencialmente consensual (Gazeta de Macao, 1826, XXXIX, 157-158)3. Este prin-
cípio, que aí preside, é evidente desde início. 

A esta estratégia relacional, baseada no respeito pelos povos e nações com os quais os 
E.U.A. pretendem estabelecer relações (A Abelha da China, 1823, LX), subjazem os princípios 
da República (The Federalist: a collection of essays, 1788)4, que nortearam os Pais fundadores, 

2 A nação não é uma realidade concreta, mas uma ideia. Não é da mesma ordem que as formações sociais primárias 
tais como os clãs, as tribos, as aldeias e as cidades. Alguns dos factores que explicam a formação destes agrupamen-
tos, a etnia, a história, o território, a religião, a língua não bastam para dar uma ideia da realidade nacional. Existem 
nações desterritorializadas, nações plurilingues e nações onde várias religiões são professadas. Nestas condições, 
uma vez que a nação não é um fenómeno directamente observável, pois que apenas se revela pelos sentimentos 
e pelas atitudes que suscita, é forçoso ver na nação uma ideia, uma representação que os indivíduos fazem do ser 
colectivo em que eles se constituem (Burdeau, 2002, pp. 865-866). A nação é, pois, um conceito polissémico que sim-
boliza uma aposta política basilar. A nação é, antes de mais, uma sociedade humana congregada por uma consciên-
cia de atribuição comum, é, portanto, um sentimento subjectivo que depende de cada indivíduo (contempla-se ele, 
ou não, como aglutinado ao conjunto nacional?) e do resto da comunidade (identifica ela, ou não, o indivíduo como 
membro dessa sociedade?). Assim, a ideia de nação americana, apesar da enorme diversidade de origens étnicas e a 
existência, na época aqui em estudo, de uma reduzida memória histórica, deve ser olhada como caldo de cultura de 
convicções, sentimentos e valores comuns, que faz sentir ao conjunto dos americanos um sentimento de pertença, 
quando existe ainda a ilusão de um ideal democrático (mito fundador, sem recurso a qualquer origem genética fan-
tasmática), que supõe uma honestidade total dos fortes face aos fracos e uma condenação verdadeiramente radical 
de todo o abuso do poder. Respeitando cinco critérios indispensáveis — eleições livres, oposição organizada e livre, 
direito real à alternância política, sistema judiciário independente e existência de imprensa livre –, o método de go-
verno, assente em tal ideal democrático, teve posteriormente tendência a universalizar-se, sob o forte impulso, em 
primeiro lugar, do presidente dos E.U.A., Woodrow Wilson (1856-1824), para mais tarde degenerar em democracia 
representativa formal, padronizada a compasso, em função, não do ser colectivo, mas dos interesses despóticos da 
economia de mercado.

3 “Variedades” e a transcrição do comentário sobre a obra Reflexões sobre as últimas revoluções na Europa extraído do 
New Times, via Gazeta de Goa. N.º 43 de 1825.

4 Tendo como matriz a carta de alforria do Estado da Virgínia. (Bill of Rights [Virginia — 1776]) e a Constituição dos 
Estados Unidos da América, na essência a Constituição de Alexander Hamilton (1755-1804) e as 10 emendas do 1º 
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intransigentes sobre o facto de terem estabelecido um governo de leis e não um governo de 
homens. Não existe, pois, contradição entre República e Império.

Face a esta disposição nas relações internacionais, anota-se o contraste que os periódi-
cos de língua portuguesa no Oriente, da terceira à quinta década do século XIX, traçam entre 
a arrogante atitude inglesa (A Aurora Macaense, 1843, I, 24, p. 102)5 e o consensual comporta-
mento dos E.U.A.. Não surpreende, por isso, que, por um lado, surja, em processo crescente, 
a manifestação anglofóbica, por outro a revelação de um sentimento pró-americano. 

Outra questão se coloca. Que representa, nesta conjuntura, a Grã-Bretanha (G.B.) para 
os E.U.A.? A acumulação de um poder perigoso, que não surge em apenas um dia. Acontece 
lentamente pela força geradora de uma vontade deliberada. Um poder que, quando necessá-
rio, veste a embalagem filantrópica, suficientemente provida da ambiguidade necessária, de 
modo a conseguir os objectivos pretendidos.

Na verdade, para além dos interesses económicos em presença, que interessa necessaria-
mente garantir, é também esta vulnerabilidade que os E.U.A. querem obstaculizar ao surgirem 
no palco de operações, e o que essa atitude significa no quadro do prestígio internacional.

Pode deduzir-se da atitude americana uma inquietação face à remodelação do Oriente 
e Extremo-Oriente, ou seja, para utilizar um anacronismo, uma “jugoslaviação” da região. A 
fraqueza dos regimes instalados torna-os presas fáceis para uma Inglaterra que, se bem que 
respeitadora dos valores liberais no interior do seu território, impõe um despotismo no resto 
do mundo, ao invés da política exterior norte-americana que se rege pelos valores que regu-
lam a sociedade dos E.U.A., pela concertação e reciprocidade.

Os periódicos ingleses, supostamente independentes (um incipiente sistema de 
propaganda, que antecipa a Wellington House6), integram o que pode chamar-se o complexo 

Congresso dos E.U.A., o pacto político que funda a nação americana. Alexander Hamilton é o principal autor de 
Federalist Papers, um conjunto de oitenta ensaios produzidos em co-autoria com James Madison (1754-1836), quarto 
presidente dos E.U.A., e John Jay (1745-1829), publicados em 1788, sob o pseudónimo Publius, em homenagem ao 
cônsul romano Publius Valerius Publicola.

5 A este propósito, veja-se a indemnização exigida Inglaterra e paga pelos chineses e as negociatas colaterais que vale a 
pena transcrever: “Coligimos dos papéis apresentados no Parlamento que, apesar de haver exigida e paga pelos chi-
nas a quantia de 12 milhões de patacas ou £ 3.000.000, por conta do ópio por eles tomado, o governo britânico, de-
pois de haver-se comprometido a pagar uma compensação aos interessados nele, apenas se presta agora a apropriar 
para esse fim £ 2.000.000, ou menos de metade do que o ópio custou aos negociantes que o compraram ao governo 
da Índia. Isto é, o governo há-de somente pagar £ 40 por uma caixa de ópio que custou, quando foi entregue, incluin-
do o frete e mais gastos mercantis, £ 95 e que valia, um mês depois da entrega, pelo menos £ 120, como o afirma o 
mesmo superintendente do comércio […]. O Tesouro […] tomou por norma, neste negócio, a decisão do Supremo […] 
de Calcutá no caso de De Sousa, em que foram arbitradas as perdas em £ 40 por caixa […] e o juízo estipulou-lhe o 
valor por que então corriam, a dinheiro contado, as notas de ópio no mercado […]. Henry Pottinger julga impossível 
obter-se opinião alguma satisfatória sobre o real valor do ópio […]. Elliot acha que £ 45 por caixa, com juros, seria uma 
suficiente remuneração, ainda que ele mesmo teve de pagar $ 500 por caixa, quando foi preciso comprar 500 caixas 
[…]. Os interessados […] reproduz[em] novos documentos que abonem a sua reclama, cuja justiça, pareceu-nos, que 
não pode ser satisfeita por um pagamento  de menos de $ 450 ou 500 por caixa”.

6 Em Agosto de 1914, o governo britânico descobriu que a Alemanha possuía uma agência de propaganda. David Lloyd 
George (1863-1945), o chanceler do Tesouro, deu ordem para a criação do British War Propaganda Bureau (WPB) e 
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mediático-militar inglês (Gazeta de Macao, 1825, XXV)7, apesar de uma ordem do dia unila-
teralmente definida. Um dos instrumentos utilizáveis, para a prossecução dos fins, é a mani-
pulação, certamente numa altura em que esta não atingia a escala dos dias de hoje, mas em 
que a “lixiviação” não esconde a sua existência, sobretudo com o dinheiro e as mordomias 
necessárias para subornar ou incorporar periodistas à sua missão. Não é, pois, por acaso que 
a imprensa periódica aqui em estudo, denuncia o complexo militar como destruidor da esta-
bilidade na zona (Gazeta de Macao, 1826, XVI)8.

Num outro registo, a imprensa pesquisada não deixa de, implicitamente, colocar a tóni-
ca num dos instrumentos milenares de desestabilização de um sistema de país ou sociedade, 
isto é, utilizar as minorias étnicas pela via da eliminação dos chefes dos grupos étnicos que 
mantêm a paz entre a minoria e a maioria por compromissos quotidianos fundados sobre o 
bom senso (Gazeta de Macao, 1825, XXII)9.

Os mentores do imperialismo britânico não hesitam em fazer a guerra preventiva con-
tra os que sejam suficientemente audaciosos para colocar em causa o seu papel hegemónico. 
Superioridade sobre todos os continentes, direito de controlo sobre todas as matérias-pri-
mas do planeta. E o principal obstáculo a esta hegemonia, contestada pela França (Gazeta de 
Macao, 1826, XLI, 165; Gazeta de Macao, 1826, XX, XXI)10, pode vir dos E.U.A. O hegemon (La-

nomeou Charles Masterman (1873-1927) como director da organização. Em 2 de Setembro, 1914, Masterman convi-
dou vinte e cinco escritores para Wellintgon House, o quartel do WPB, para discutir as vias para a melhor promoção 
dos interesses britânicos durante a guerra. Estiveram presentes, entre outros, Arthur Conan Doyle, Arnold Bennett, 
John Masefied, William Archer, Rudyard Kipling e H.G. Wells. Por compromisso celebrado entre os presentes, a or-
ganização manteve-se secreta e só em 1935 se tornou pública. Os autores presentes concordaram escrever panfletos e 
livros no sentido de promover o ponto de vista do governo britânico. Mais de 1160 panfletos foram publicados duran-
te a guerra. No início de 1918, no desenvolvimento deste projecto, e no que diz respeito ao periodismo, lord Northcli-
ffe, proprietário de The Times e Daily Mail, foi encarregado de toda a propaganda dirigida aos países inimigos. Robert 
Donald, editor do Daily Chronicle, foi nomeado director da propaganda nos países neutros.

7 A propósito de uma trégua em Rangum, leia-se o comentário do articulista do Scotsman. Calcutá: 29 e 31 de Janeiro 
de 1825: “[N]ão há na Ásia uma só potência que seja espectadora indiferente do contexto, esperamos que não se dará 
ouvido a proposta alguma até que possamos ditar aos Burmas os termos de Amrapoora. De Bellare Superbus tem sido 
a máxima pela qual o nosso poder tem crescido e segundo a natureza das circunstâncias julgamos ser a única máxi-
ma pela qual ele pode ser conservado”.

8 Leia-se, designadamente, o texto que informa sobre a resistência birmanesa à ocupação inglesa e, mais alargada-
mente ainda, sobre a resistência à ocupação inglesa por parte dos povos de várias zonas da península indostânica. 
Releva contudo, além da imagem de guerrilha e da negociação permanente, uma situação que a informação apro-
priada não ignora: sempre que as negociações fracassam, a política de canhoneira aí está para mostrar quem detém 
a força e o poder.

9 Mencione-se, ainda, e as dissensões no seio da elite dirigente da Birmânia, bem como as intrigas políticas nos reinos 
dos rajás e marajás e a sua articulação com a geoestratégia britânica na gestão dos equilíbrios locais ou na promoção 
de conjunturas políticas favoráveis à sua afirmação como potência colonizadora. 

10 A propósito da ténue fronteira que separa a paz da guerra, leia-se o Etoile. Paris: 30 de Março de 1826: “Crê-se que os 
ministros ingleses […] começam […] a conhecer que há um limite que eles não podem transcender sem expor a mesma 
Inglaterra...”, e, respectivamente, sobre a paz com os Burmas, bem como a vigilância, pelas naus inglesas, dos movi-
mentos da Esquadra Francesa no Pacífico com a intenção de obstar a uma eventual posse das Filipinas, em nome da 
Espanha.
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clau & Moufle, 2001)11 possui um enorme arsenal (Gazeta de Macao, 1826, XLIX)12, podendo 
obrigar todo o Estado não amigável, recalcitrante, neutro, ou mesmo Estados aliados (veja-se 
o caso de Portugal), a seguir a sua política (Gazeta de Macao, XXXII)13. A guerra não sendo 
popular, particularmente nos regimes liberais, é um acto aceitável, desde que fora do espaço 
geográfico nacional (Gazeta de Macao, 1825: XV; 1826, XVI)14.

Autêntico caldeamento informativo, o periodismo de língua portuguesa fornece ao 
público, sobre o Oriente, uma perspectiva nem sempre possível em qualquer periódico eu-
ropeu. Neste sentido, não pode negar-se, seja qual for o espírito que preside à produção de 
informação sobre os E.U.A. ou a G.B., a virtude e a qualidade do que se vai publicando, como, 
por exemplo, o estado da educação, da religião, da produção livreira, do periodismo, dos 
transportes fluviais nos E.U.A., em 1824, fornecendo dados relevantemente convidativos à 
analogia, ao contraste e à reflexão no seio do público leitor (Gazeta de Macao, 1825, XXXVI).

A guerra de conquista ali travada pela Inglaterra (Gazeta de Macao, 1825, XXXI), e em 
menor escala pela Holanda (Gazeta de Macao, 1825, XXXI), é retratada em vários periódicos 
da península indostânica, de língua e influência inglesa, e reflectida, entre outros, pela Ga-
zeta de Macao. É um relato com alguma intensidade, que alardeia as vicissitudes britânicas e 
holandesas, aquém da sua afirmação como potências coloniais, particularmente a primeira.

Presente, portanto, no periódico macaense todo um conjunto de actuações que se in-
serem numa estratégia geopolítica que radica na posse de pontos-chave para o abasteci-
mento de matérias-primas e no controlo do comércio mundial que os súbditos britânicos 
dominam, ainda sem a oposição declarada dos E.U.A.. A concorrência francesa surge, aqui, 

11 A palavra hegemon, originária da Grécia Antiga, deriva da palavra hegeisthai, significado de conduzir, comandar, 
quando grupos dominantes ou indivíduos, conhecidos como “hegemons”, mantêm o seu poder, persuadindo os su-
bordinados a aceitar e adoptar os seus valores e normas, se necessário recorrendo à coerção. Um exemplo antigo vem 
de Esparta, o hegemon da Liga do Peloponeso.

12 “Distribuição das forças de S. M. Britânica” na Inglaterra, Escócia, Irlanda, Mediterrâneo, Gales do Sul, Índias Orien-
tais (Bombaim, Madras, Bengala, Ceilão, Maurícias), Índias Ocidentais, América e África. Em números aproximados, 
os exércitos britânicos envolvem, nestas acções, cerca de cento e quarenta corpos, maioritariamente de infantaria, à 
qual se associam depois a cavalaria, os lanceiros, os dragões, a engenharia, os atiradores e os veteranos. A Grã-Bretanha 
utilizará, sempre que necessário, a força militar para resolver problemas à escala planetária. Se a estatística demográfi-
ca, económica, social, clerical ou racial é necessária, a do aparelho militar completa-a e dá-lhe conforto.

13 Coteje-se o tratado entre a Grã-Bretanha e os príncipes nativos sobre a soberania de Singapura, isto é, a transforma-
ção em propriedade dos ingleses, para a instalação da Companhia das Índias Orientais, do que anteriormente era 
apenas uma feitoria.

14 A Gazeta de Macao, no seu modus operandi, fornece, na península indostânica, uma imagem da dimensão do con-
flito que mostra os interesses ocultos e as políticas de rapina e conquista por parte dos “senhores do mundo”. Os 
têxteis ingleses necessitam de fibras naturais como de “pão para a boca”. Recorrer à Índia, à Birmânia, à Tailândia, 
ao Brasil ou às Colónias Espanholas é indiferente. O planeta está neste período a “ferro e fogo”, num conflito de con-
teúdo e forma economicistas, em nome da Revolução Industrial, com expressões conflituais regionalizadas. Neste 
sentido, a Gazeta “serve”, neste caso, dois poderes: o de Lisboa, porque periferia da Grã-Bretanha, e o de Londres, 
compaginando assim os diversos interesses numa triangularidade em que estão presentes a economia, a política e a 
ideologia. Se levarmos às derradeiras consequências a lógica que preside à escolha informativa de carácter belicista, 
podemos ser conduzidos a pensar que o espírito que preside a este melting pot noticioso reside no conflito como uma 
fatalidade que não pode circundar-se e como um meio para afirmar um critério de verdade que ancora numa incon-
testada, e não contestável, autoridade dos “senhores do mundo” e dos valores que defendem.
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temporariamente afastada (Cochinchina-Vietnam do Sul (Gazeta de Macao, 1825, XXXI)) 
desta política de dominação de “placas giratórias”, o que não exclui a sua participação e pre-
sença no Pacífico e Mediterrâneo como, aliás, os E.U.A.. 

O Mediterrâneo é, aliás, neste período, um “barril de pólvora”, para o que concorrem a 
Inglaterra, a França, a Rússia, a Áustria e os E.U.A. (Gazeta de Macao, 1826, XXVI). A guerra 
localizada é já, nesta altura, o modo lógico de evitar a sua mundialização e os conflitos regio-
nais são um facto nesta terceira década do século XIX, e.g. América do Sul, Mediterrâneo e 
Ásia do Sudoeste.

Imperceptivelmente, a Gazeta de Macao vai adquirindo uma insuspeitada dimensão 
informativa. Neste entrecho, consegue perspectivar os interesses em presença ao produzir 
uma espécie de patch-work do xadrez político-económico mundial, em que os principais exe-
cutantes se afadigam em fazer “xeque-mate” aos concorrentes, numa antecipação à estraté-
gia de partilha de zonas de influência.

Se, por um lado, o segundo periódico macaense dá a imagem dos conflitos à escala 
mundial ou regional, por outro, fornece uma visão do crescimento industrial, comercial, eco-
nómico, cultural e científico à escala planetária (Gazeta de Macao, 1826, VIII; Gazeta de Ma-
cao, 1826, XVII; Gazeta de Macao, 1826, XLI; Gazeta de Macao, 1826, XLII; Gazeta de Macao, 
1826, XLII; Gazeta de Macao, 1826: XLIV; Gazeta de Macao, 1826: XLV; Gazeta de Macao, 1826, 
XLI; Gazeta de Macao, 1826, LII, 209-210; Gazeta de Macao, 1826, XLVIII)15. É um relato vivo, 

15 Coteje-se entre outros: a) “População da América”, 34.284.000, especificando os números das respectivas religiões 
e línguas faladas — falam português 3.740.000 —; b) “População do mundo” expressa por via das religiões praticadas 
— cristãos (228.000.000), maometanos (140.000.000), Judeus (3.000.000) e gentios (479.000.000); Portugal é 
sede, no ano de 1822, de 3.700.000 cristãos —; c) “Censo populacional” da Suécia (entre 1748 e 1823) revela que hou-
ve um considerável aumento demográfico de 1.736.482 para 2.687.457 habitantes, influenciado pela vacina contra a 
varíola — permitiu um decréscimo da taxa de mortalidade de 15.000 (1779) para 37 óbitos (1823) –, e pelo aumento do 
número de matrimónios: 312.554 (1748) e 473.858 (1823); também o “Censo clerical” em França revela um total activo 
de 35.421 clérigos; d) “Manufacturas” britânicas, cujos números vão de “30 mil engenhos artificiais de fiar algodão” 
a uma facturação anual de 10.875.000 libras esterlinas, produto da laboração de 161.111 operários e de um investi-
mento em capital fixo na ordem dos 10.000.000 de libras esterlinas; e) “As 100 cidades mais populosas” e a “lista 
de população de 24 Estados” revelam, em 1826, as cidades mais populosas no Japão e na China, sendo a menos po-
pulosa, das cem citadas, Bristol com 87 mil habitantes e a de maior densidade demográfica, a cidade japonesa Jeddo 
com 1.680.000 habitantes; dos vinte quatro Estados referidos, a China surge já com 264.500.000 e o Litchtenstein 
tem apenas 5.800 habitantes; f) “População de negros na América” revela um total de 6.487.000, sendo os E.U.A. e 
o Brasil os países que maior número acolhem, 1.650.000 e 1.800.000, respectivamente; g) “Cálculo do consumo em 
Londres”, em 1822, a partir do mercado de Smithfield, fornece números na ordem dos milhares e dos milhões para 
os vários produtos consumidos (da carne ao pão, dos lacticínios à fruta) bem como o número dos que trabalham na 
agricultura nos arredores de Londres — 3.000 no Inverno e 9.000 no Verão —. Leia-se ainda um relatório mandado 
publicar por André Jean Chabrol de Crouzol — ministro francês da marinha de 1824-1828 –, que assinala, entre 1819 
e 1821, que até ao escalão etário dos 25 anos, existem mais suicídios masculinos que femininos e dos 25 aos 50 anos, 
mais femininos que masculinos. As mulheres chegam a uma idade mais avançada. Em 1821 suicidaram-se 236 ho-
mens e 108 mulheres. Motivos vários estarão na origem desses suicídios, entre eles as paixões amorosas, as doenças 
mentais, a depravação de costumes, a perda de emprego, etc. Os instrumentos mortis variam consideravelmente e 
vão da queda ao enforcamento, do veneno à arma de fogo e ao afogamento — o mais utilizado —, etc.. Este censo 
mereceria um estudo interdisciplinar, com sociólogos e psicólogos em evidência, mas não é esse o objecto deste 
trabalho. Veja-se, entre vários, sobre o desenvolvimento da indústria têxtil, a descoberta de mina de carvão e o canal 
entre o Cairo e Suez.
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que emerge através da “manta de retalhos” noticiosa, informativa e estatística, que vai cons-
truindo ao longo da sua existência. Transmite, assim, como que uma visão universal em que 
a “ubiquidade” é permitida e a supremacia inglesa um facto.

O caleidoscópio informativo do periódico macaense penetra, deste modo, a complexa 
teia política mundial desta terceira década do século XIX. Nas suas limitações, censurantes, 
espaciais e temporais, a Gazeta tem, apesar de tudo, uma notável função informacional16. A 
escolha e a apropriação são, no caso da comunicação mundializada, transparentes, deixando 
ver os fios condutores e as relações de causalidade que infiltram as acções das grandes potên-
cias, a urdidura político-económica internacional, que obedece a uma geoestratégia e a uma 
geognoseologia dos mais poderosos, particularmente um deles, a G.B.. O século XIX dá a ver, 
deste modo, nesta fenomenologia que a Gazeta de Macao expõe, a génese e a genealogia das 
práticas (Gazeta de Macao, 1826, XLVI, 185)17, dos compromissos ou da tradicional amoralida-
de na futura política mundial.

O imperialismo britânico, como força de dimensão planetária, tenta, assim, “canibali-
zar” (Appadurai, 1981) as forças locais, uma relação ambivalente entre mundial e local que, 
como se constata, não data dos dias de hoje. 

Por outro lado, a maior parte das nações, principalmente os E.U.A., têm como prin-
cípio, económico e comercial, a teoria do livre-câmbio para aceder à energia e a outros re-
cursos. Não lhe é necessário ocupar militarmente estes recursos e vigiar o acesso por via de 
um aparelho militar fortemente dispendioso, unilateralmente sobranceiro que conta com o 
apoio da informação.

Os americanos distanciam-se, nesta conjuntura, da estratégia da política externa da G. 
B., que invade países; que lhes impõe uma ordem política e económica, que lhes é estranha, 
com uma manigância do poder bélico, que empesta a hipocrisia e a submissão violenta de 
povos, que recusam, in limine, uma vontade que os cerca e lhes é exterior.

16 Compulsados os títulos dos periódicos citados pela Gazeta de Macao, conclui-se por uma vasta amplitude geográfica 
que recobre universos de variadas formações socio-políticas. Autênticos vasos comunicantes de uma cultura perio-
dística, de que o periódico macaense é o fautor, o seu número ultrapassa mais de oitenta títulos que se distribuem 
pela Europa, Oriente, América e Austrália. Aí se pode constatar a presença de periódicos originários da Inglaterra, 
França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália, Áustria, Gibraltar ou Malta, e de cidades editoras como Londres, Paris, 
Edimburgo, Glasgow, Manchester, Bruxelas, Nuremberga, Madrid, Viena ou Roma. Do Oriente regista-se a presença 
maioritária de periódicos sedeados em Calcutá, Bombaim, Madrasta, Singapura, Salem, Bengala, Manila ou Smirna. 
Do mesmo modo, do continente americano verifica-se a presença de periódicos provenientes dos Estados Unidos da 
América, Brasil, Argentina, México ou Peru. Seria fastidioso arrolar aqui todos os títulos citados. Contudo, salien-
te-se a presença dos principais órgãos informativos para a época, particularmente no que a Inglaterra e França diz 
respeito, com os Times, Courier, Morning Herald, Morning Chronicle, Morning Post, Etoile, Constitutionnel, Moniteur, 
Quotidienne ou Journal des Débats. Veja-se ainda Georges Weill (1934). 

17 “Muito se tem falado […] acerca da compra que os agentes do vice-rei do Egipto estão fazendo em França de todas as 
sortes de apetrechos de guerra e, talvez, não é público, que um desses agentes há pouco foi a Liège para contratar a 
entrega de certo número de peças de artilharia. Os seus oferecimentos foram igualmente bem recebidos nesta, como 
em França e Suécia”.
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Por tudo isto, a Inglaterra não é bem-vinda, nem bem vista, no Oriente e os periódicos 
de língua portuguesa, uma imprensa virtualmente não-alinhada, reflectem este mal-estar, 
procurando, pela via do elogio compensatório aos E.U.A., superar as agonias provocadas pelo 
poder britânico na zona. 

Não é ao acaso o destaque dado ao Tratado de Comércio e Amizade celebrado em 1840 
(26 de Agosto), entre os E.U.A. e Portugal, por via da proclamação do presidente americano, 
um acto, negociado e subscrito, «para cujo fim nomearam para seus plenipotenciários a saber: 
[…] Edward Kavanagh18 […] e João Baptista de Almeida Garrett […], deputado da nação portu-
guesa...» (O Portuguez na China, 1841, 3º, 4, [1]); (O Procurador dos Macaistas, 1845, II, 15, [1]; O 
Procurador dos Macaistas, 1845, II, p. 16, [1-2]; (O Procurador dos Macaistas, 1845, II, 17, [1-3])19.

Qualquer pretexto serve para diabolizar os ingleses. Se as lotarias britânicas são sinóni-
mo de desonestidade, já a fruição da desonrosa paz da Inglaterra frente aos E.U.A., após o 
tratado da paz assinado em Gend, a 24 de Agosto 1814, atinge o paroxismo, quando o perió-
dico macaense transcreve um jornal português, da segunda década do século XIX, publicado 
em Londres,20: «já não há rule britania […], aprendam com mais esta lição a respeitar os di-
reitos dos povos e das nações independentes...», uma citação acompanhada de comentários 
mordazes acerca da Inglaterra, que o autor do texto visivelmente não tolera, um sentimento 
que Manuel Maria Dias Pegado, redactor do periódico macaense, obviamente, subscreve (O 
Portuguez na China, 1840, 2º, 10, [1-3]; O Portuguez na China, 1840, 2º, 16, [3-4])21.

Na conjuntura económica oriental, a situação agrava-se exponencialmente quando o 
ópio é de suma importância para os países envolvidos no seu tráfico e um forte pretexto para 
assinalar dissemelhantes atitudes dos países envolvidos, com proeminência para os E.U.A. e 
a G.B.. Senão, vejamos. 

No fim do século XVIII, o ópio cultivado em Bengala, com a bênção de Inglaterra, é sub-
metido ao monopólio de exploração confiado à Companhia das Índias Orientais, uma socie-
dade que depende directamente da coroa inglesa. A guerra do ópio, um processo que começa 
cerca 1815, visa introduzir pela força esta droga no enorme mercado chinês. De 320 toneladas 

18 Foi Encarregado de Negócios dos E.U.A. em Portugal até 1842.
19 O Tratado de Comércio e Navegação celebrado entre Portugal e os EUA, de 26 de Agosto de 1840, é depois publica-

do em bilingue a fim de o governador de Macau dar cumprimento às estipulações da segunda parte do artº 8º, com 
data de 6 de Fevereiro de 1845, que dizem respeito à aplicação do convencionado em igualdade de tratamento para 
os E.U.A., quando aplicável a outras nações. Assinam o tratado, por Portugal, J.B. Almeida Garrett e, pelos E.U.A., 
Edward Cavanagh. 

20 Supostamente, estas transcrições foram retiradas de O Portuguez; ou, Mercurio Politico, Commercial, e Literario, Lon-
dres, 1814-1826 (Alves, 2005).

21 Ao mesmo tempo fornece notícias da terceira vitória eleitoral do general Jackson (primeira em 1829; segunda em 
1833), para presidente dos E.U.A., com inédita gravura e a biografia alargada (em que se destaca a coragem contra os 
ingleses na batalha de New Orléans, além da enorme popularidade conseguida com actos de patriotismo americano, 
na guerra da independência), uma eleição que marcou, como se sabe, o início de um outro modelo de campanha 
eleitoral. 
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anuais em 1792, o contrabando de ópio atinge 480 toneladas em 1817, depois 3.200 em 1837. A 
China pede então à rainha Vitória para acabar com o tráfico. A soberana faz saber que os lu-
cros do ópio conseguidos pela G.B. são muito importantes para decidir renunciar a tão elevadas 
quantias. A tensão sobe entre Pequim e Londres: em Fevereiro de 1839, um traficante chinês é 
executado frente às representações dos comerciantes britânicos em Cantão. Em Junho de 1839, 
a coroa aceita destruir importantes carregamentos de ópio. Numerosos ingleses abandonam 
então Cantão e Macau para relançarem o tráfico um pouco mais longe, sob a protecção oficial 
da marinha britânica. Nestas condições, o incidente era inevitável: em 4 de Setembro de 1839, 
dá-se a primeira batalha naval da guerra do ópio que conduziu à destruição de numerosos na-
vios chineses. Estes afrontamentos revelam «a fraqueza dos juncos de guerra chineses e a san-
grenta determinação dos protestantes ingleses para que vençam os princípios do liberalismo 
fundado sobre o tráfico do ópio”» (Tibon, 1999); (Robbins, 2003; 2002). 

Por outro lado: 

Antes de 1767 eram os portugueses os únicos que levavam ópio à China […]. Em 1773, a companhia 

inglesa das Índias Orientais, vendo que este tráfico era mui lucrativo, começou a fazer concorrên-

cia aos portugueses e bem depressa se apoderou inteiramente do mercado. Em 1798 importou […] 

caixas no valor de quase dois milhões de rupias; em 1827 […] no valor de onze milhões e em 1836 

[duplicou estes valores]. Em 1821, uma grande parte deste lucrativo comércio estava já nas mãos 

[…] dos Estados Unidos (A Chronica, 1840: 30, [4])22.

O que pode ser tradução da política de sedução que o governo americano levava a cabo. 
Pode dizer-se, pois, que estamos face a um afrontamento entre as grandes potências a propó-
sito do comércio no Oriente, potências que esgrimem com floretes mosqueados. 

Neste contexto, também a atitude do periodismo macaense deve ser vista na perspecti-
va mais ampla da articulação/oposição entre a concorrência inglesa e os interesses portugue-
ses, sobretudo depois de os ingleses se apossarem de Hong-Kong e de os E.U.A. patrulharem 
a zona (O Portuguez na China, 1840, 2º, 3, 53, [1])23.

Perante a dominação britânica, que colocou em pé de guerra a zona de Cantão, e os 
perceptíveis inconvenientes que a posse britânica de Hong-Kong vai trazer a Macau, que se 
verá a braços com problemas vários, incluindo as barbaridades que as tropas inglesas vêm 
praticando, conforme relata (O Portuguez na China, 1840, 2º, 4, 54, [3])24. A partir da sua fonte 

22 Neste texto, os E.U.A. não escapam à animosidade do redactor, um sentimento que não foi detectado em outros pe-
riódicos do Oriente.

23 Este é um facto que  se deduz da morte de um marinheiro negro americano, morto por uma patrulha militar, depois 
de um conjunto de distúrbios causados, supostamente, pelo marinheiro.

24 “Os soldados ingleses, em Chusan (e não somente os soldados), mas os oficiais com soldados, armados de pistolas, 
espingardas e baionetas, se espalham, como aves de rapina, pelos campos e aldeias, esbulham com violência os 

José Augusto dos Santos Alves



369

americana (The New York Journal of Commerce, 1840), o redactor de O Portuguez na China25 
aproveita para elogiar os americanos, porque respeitadores, desejando apenas comerciar, ao 
mesmo tempo que aborda a barbárie britânica, numa clara manifestação de anglofobia, justi-
ficada pelo actos imorais e pela concorrência aos comerciantes macaenses (Gazeta de Macao, 
1824, XI); (ANTT. Ministério dos Negócios Estrangeiros, cx. 80, Mç. 4, docs. nºs. [2] a [10]); 
(Matta, 1940)26.

Na estratégia para cumprir o objectivo que tinham delineado, ou seja, assenhorearem-
-se da zona, do comércio do ópio e outros, os ingleses pretextam a insignificância para des-
respeitar as fronteiras e os desejos chineses, e entrar no território pela força da canhoneira. 

Nesta conjuntura e conflito, The New York Journal of Commerce (June — 1840) é cita-
do com as sete exigências, sem discussão, do governo inglês à China, que incluem satisfa-
ção, indemnização, reconhecimento de dívida dos intermediários, direitos de importação e 
exportação, relacionamento directo com Pequim, residência do enviado na capital chinesa, 
continuação do comércio legal de ópio. 

Seja como for, o ópio, “motor da história” do comércio na zona (Alves, 2000: 71 e ss.), 
continua a merecer enorme benevolência, com informações de leilões em Calcutá, com a 
venda de milhares de caixas27. A maior parte é comprada por negociantes de Bombaim e o 
produto que é lançado para exportação tem os maiores compradores nos negociantes ame-
ricanos e judeus. Ou seja, à dimensão internacional do tráfico não escapam os E.U.A. e os 
judeus. Já não só os ingleses, são também, como não podia deixar de ser, os americanos, fran-
ceses, judeus e, naturalmente, os macaenses que, face à concorrência, de pioneiros passaram 
a parceiros desnecessários (O Procurador dos Macaistas, 1845, II, 23, [3-4]).

A riqueza e interesse da informação, sob o ponto de vista da conjuntura do comércio do 
ópio, que se vive na zona de Macau, podem ver-se num elucidativo texto, em que, para além de 
outras informações, o redactor dá conhecer o processo de produção/comercialização do ópio: 

pobríssimos e pacíficos paisanos, desses poucos animais domésticos, que lhes são necessários à vida e que fazem o 
seu único vazar […]. Aliás, com que olhos verão os chinas as fardas vermelhas, se estas impunemente, como tigres do 
Indostão, matam, ferem e roubam os inocentes habitantes?”. Na última página, assinala ainda os números de vasos 
de guerra, navios da companhia e transportes da “Expedição britânica na China”.

25 Manuel Maria Dias Pegado.
26 Sobre a considerável preocupação acerca do volume de negócios do ópio veja-se nota sobre o “Comércio do Anfião” 

e a estatística do dito comércio — retirada a partir do Guia de Comércio de Bengala pela Gazeta de Bombaim, de 30 de 
Agosto de 1820 e o que aí se refere sobre a perda do monopólio português a favor da concorrência inglesa a partir de 
1780, depois dos ingleses tentarem sem sucesso o consentimento do governo português para se estabelecerem em 
Macau. A mesma nota refere o volume de importação chinesa que ascende a quatro mil caixas provenientes de Ben-
gala e a mais quase duas mil, de outras origens. Sobre o dito tráfico, para os anos entre 1823 e 1829, coteje-se ainda 
documentação vária e “Mapa geral das caixas de ópio que pagaram direitos na alfândega de Macau em 1828” e Caeiro 
da Matta para o nosso século, salvaguardados diferentes pressupostos que radicam num passado recente. 

27 Nas variedades Patna e Benares.
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Agora […], é muito para desejar que o governo britânico deixe de ser implicado no comércio do 

ópio. Não tanto por um sentimento de horror ao ópio, ou porque o governo britânico interesse ou 

tenha algum direito em ajudar a pôr em vigor as leis das rendas do governo chinês, mas porque é 

uma coisa muito imprópria para um governo estar activamente engajado, como sócio em espe-

culações comerciais. A cultura do ópio é somente concedida nas províncias de Bahar, Benares e 

Malwa e, nas duas primeiras, o governo possui e goza restritamente de um direito de preempção. 

O agricultor e manufactureiro do ópio em Bahar e Bemares devem vender o seu ópio ao governo a 

um preço fixo, e aquele muito abaixo do preço usual do mercado. Antigamente, Malwa era também 

incluído em território da Companhia e o governo tinha literalmente o monopólio do ópio todo. 

Porém, como a cultura e venda da droga é agora livre em Malwa, o seu monopólio em Bahar e 

Benares não vale tanto, mas é ainda um monopólio e implica o governo em actos mercantis. Uma 

tal posição, ainda mesmo que o comércio do ópio fosse livre na China, fará sempre aos chinas sus-

peitar que o governo anglo-índico, instando pela liberdade do comércio, está encobertamente pro-

movendo, com vistas sinistras, o seu próprio interesse, e, vendo mais que a importação do ópio na 

China, é um negócio de contrabando. Isto necessariamente os conduz a considerar o governo da 

Índia como um dos contrabandistas. O contrabando feito por especuladores particulares é mera-

mente uma infracção da lei civil pelos indivíduos, porém, o contrabando feito por um governo é 

um acto de hostilidade encoberto, que pode provocar uma guerra aberta. O monopólio do ópio 

do governo da Índia é condenável pelos mesmos fundamentos, que um semelhante monopólio 

em qualquer ramo de comércio o seria, porque tem uma tendência para perturbar os arranjos di-

plomáticos e para tornar a paz e amizade internacional precárias. [Spectator] (A Aurora Macaense, 

1843: I, 11, 50). 

De um rasgo, incorpora no espaço do periódico um artigo sobre o ópio (citado a partir 
do London Mail, de 6 de Janeiro de 1842), que recende a concorrência injusta, agravada pelas 
práticas do poder inglês na Índia em relação aos traficantes de ópio, artigo tanto mais sério, 
quanto inevitavelmente denuncia os meandros do ópiotráfico, em que o poder britânico está 
envolvido. O labirinto da exploração e da maximização do lucro começa com a exploração do 
agricultor da papoila, ao qual são impostas regras de venda fora das condições de livre con-
corrência de mercado. Sujeito ao monopólio forçado pelo poder britânico, através das suas 
companhias monopolistas (Cª das Índias), estas impõem o preço que melhor lhes convém. 
No mínimo, suscita ao articulista uma contradição insanável entre a teoria económica do li-
vre-cambismo e o carácter monopolista que vem do mercantilismo, na origem das majestáti-
cas que os colonizadores utilizaram a esmo, como é o caso de Portugal, Holanda, França e In-
glaterra. Não existiam dúvidas, mas, se as houvesse, esta local do periódico londrino mostra 
até que ponto os britânicos e o poder que os rege mantêm a mesma estrutura ética que tornou 
famosos os corsários britânicos, apoiados pela coroa britânica.

Aliás, o redactor de A Aurora Macaense, Félix Feliciano Cruz, que apropria o comento 
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referenciado, emite a sua opinião que, obviamente, vai no sentido da retirada da G.B. do circuito: 

As judiciosas observações [do Spectator] de que a China considerará sempre como suspeita a boa-

-fé de um governo, que assim se tem constituído, não só monopolista e negociante, mas contraban-

dista, vendendo em leilões públicos um género de ilícita introdução na China. E parece-nos que 

não tardará muitos anos que a companhia não seja obrigada a largar aquele monopólio, tão odioso 

e opressivo para os povos da Índia e tão contrário hoje aos interesses gerais do comércio para a 

nação inglesa (A Aurora Macaense, 1843: I, 11, 52).

Deve ver-se neste texto uma translação dos interesses dos comerciantes interessados 
no tráfico do ópio. Não é a China que os preocupa, não são os povos da Índia que lhes inte-
ressam. Como pano de fundo desta pseudo-ética e simulacro de filantropismo a favor dos 
indianos, estão os verdadeiros interesses dos traficantes apátridas.

Contudo, a dimensão do tráfico e da pirataria leva o Friend of China, citado por A Aurora 
Macaense, a enfatizar a necessidade de medidas vigorosas para obstar à pirataria, ao mes-
mo tempo que chama a atenção (a contrario) para a necessidade de baixar os direitos, com 
o objectivo de colocar um fim ao contrabando de ópio. Ou seja, os britânicos têm aspirações 
totalitárias: detêm o monopólio, contrabandeiam e, para culminar, coagem para baixar ao 
mínimo os direitos alfandegários. É o que pode chamar-se uma exigência leonina, para um 
poder “ultra-filantrópico”, que corre o risco de se envolver em guerra na Europa por causa da 
escravatura em África. Como afirma o redactor, existe ainda um risco maior: 

E se, como não duvidamos, a bandeira de qualquer outra nação estrangeira for considerada de 

completa protecção, os capitais britânicos serão então empregados em cascos estrangeiros e o re-

sultado será o mesmo. Está entendido que […] somente os súbditos britânicos […] serão permitidos 

negociar. Mas, se assim for, então a América, a França, a Holanda, e todas as nações em termos de 

amizade com a China, terão justos motivos para fazerem a mesma exigência, e, quanto à América, 

não duvidamos até que recorreria a algumas manifestações ofensivas adequadas para obrigar o 

governo chinês a contemplar os americanos com os mesmos privilégios cedidos aos ingleses (A 

Aurora Macaense, 1843, I, 11, 50).

Isto é, os britânicos devem acautelar-se, se desejarem manter os privilégios que outras 
nações não têm, além de que uma outra potência surge com capacidade de ombrear na força 
militar, se for caso disso: os E.U.A., que todos temem. Com efeito, este sério aviso do redac-
tor do Friend of China mostra a importância crescente dos E.U.A., como aliás a notícia que o 
redactor Feliciano Cruz veicula, a propósito do México: 
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A guerra antes anunciada, entre os Estados Unidos e o México, foi terminada, segundo colhemos 

de um dos jornais do México, e, como diz o Semanario Filipino, “Foi uma tragicomédia em quatro 

actos: intimação, capitulação, ocupação e restauração. Tudo isto no espaço de trinta horas” (A Au-

rora Macaense, 1843, I, 11, 50).

Neste encadeamento, são inúmeras as referências aos E.U.A. nos periódicos de língua 
portuguesa no Oriente, em sua grande parte elogiosas, uma simpatia abertamente manifes-
tada, com a qual se pretende ostensivamente hostilizar a Inglaterra. Do mesmo modo, o pró-
prio acto de afrontar, pela via da crítica, a G.B., representa, indirectamente, neste contexto, o 
aplauso aos E.U.A.. 

O alinhamento ao lado dos americanos manifesta-se através de pretextos vários. Ina-
ceitável é qualquer tipo de inimizade para com a nação americana, sobretudo quando a posi-
ção desta, e mesmo da França, é de respeito pela nação chinesa (O Procurador dos Macaistas, 
1844, I, 8, [1-4]; O Procurador dos Macaistas, 1844, I, 14, [3-4]) 28.

A importância dada aos E.U.A. patenteia-se exuberantemente nas negociações com a 
China, um processo que passa por Macau, onde o estrato mercantilista está profundamente 
interessado nos resultados. Na verdade, dos resultados conseguidos pelos americanos, de-
pende, em grande parte, a actividade comercial macaense de ópio e outros géneros. 

Não surpreende, portanto, o realce dado à visita do comissário imperial a Macau, para 
encetar negociações com o ministro plenipotenciário dos E.U.A., Caleb Cushing (1800-1879), 
enviado pelo presidente John Tyler (1790-1862), ao mesmo tempo que mantém contactos 
com o conselheiro Adrião Silveira Pinto (17?-1868)29, representante do poder macaense, do 
Leal Senado e do governador (O Procurador dos Macaistas, 1844, I, 16, [2-3]; O Procurador dos 
Macaistas, 1844, I, 17, [2-3]).

28 Quando o Friend of China informa das tentativas de obstar a entrada no norte da China das missões diplomáticas da 
França e EUA e impossibilitar a legalização do tráfico do ópio, o redactor, embora acreditando na inviabilidade de 
legalização da droga em vida do imperador reinante, mostra-se surpreendido pelo tratamento dado aos franceses e 
americanos, sobretudo porque o pensamento que preside às negociações, ignora imposições, ao inverso dos britâ-
nicos, que têm hostilizado a China. Em sua opinião, só uma fábula pode explicar este processo. A este propósito O 
Procurador acrescenta posteriormente informação sobre as negociações dos E.U.A. e a França com os chineses, para 
conseguir facilidades comerciais, idênticas às dos ingleses. Macau parece ser o ponto de reunião dos emissários com 
o delegado imperial. A conjuntura negocial é confirmada pelo relato citado do Chinese Repositary, de Maio de 1844, 
com a nomeação do cônsul francês. 

29 Adrião Acácio da Silveira Pinto, militar, que atingiu o posto de marechal-de-campo, foi obrigado, com o advento do 
miguelismo, a emigrar em 1828. Regressa a Portugal integrando o exército liberal e, às ordens do duque da Terceira, 
está praticamente em todas as frentes. Em 4 de Março de 1836 é nomeado governador de Macau, cargo de que toma 
posse em 23 de Fevereiro de 1837. Teve papel importante, após a “guerra do ópio”, nas negociações com a China para 
a abertura, ao comércio externo, do porto de Macau. Em 1848 foi nomeado governador de Angola. 
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Continuando a sua função de caleidoscópio informacional, este periódico macaense 
fornece notícias a partir Friend of China, Hong Kong Gazette30, Malta Times, La Reforme, re-
latando notícias do resto do mundo31. O ópio, um “dogma” intocável, essa enorme fonte de 
receita, continua na ordem do dia, com actividade estacionária em Singapura (O Procurador 
dos Macaistas, 1844, I, 20, [3-4]; O Procurador dos Macaistas, 1844, I, 21, [3]; O Procurador dos 
Macaistas, 1844, I, 23, [3-4]).

Enquanto isto, O Pregoeiro da Liberdade em Bombaim informa sobre a anexação do 
Texas à União feita pelo presidente John Tyler, anexação rejeitada pelo Senado americano 
(O Procurador dos Macaistas. 1844, I, 30, [3-4]), conflitos em Filadélfia, entre católicos irlan-
deses e protestantes (O Procurador dos Macaistas, 1844, I, 25, [1-3]), e a viagem do ministro 
plenipotenciário dos E.U.A., que embarca para Hong Kong, em visita de amizade, depois de 
ter passado seis meses na China, garantindo os interesses da nação americana (O Procurador 
dos Macaistas, 1844, I, 26, [3]).

Na sua função amável e divulgadora, O Procurador dos Macaistas publica o sumário do 
tratado de Wang-Hia, assinado em 3 de Julho de 1844, entre Caleb Cushing e Ki-in, comissá-
rios respectivamente dos E.U.A. e China, ratificado pelo imperador chinês. O mesmo Ki-in, 
que negociou com os americanos, está em Macau para negociar com o ministro plenipoten-
ciário francês, Marie Melchior Joseph Théodose de Lagrené (1800-1862) (O Procurador dos 
Macaistas, 1844, I, 32, [2-3]); (Allain, 1999).

Aliás, é o mesmo Caleb Cushing, que, no regresso à pátria, reconhece os serviços pres-
tados pelos macaenses, e pela imprensa local, agradecendo ao governador de Macau as van-
tagens concedidas enquanto residente em Macau. Desdobrando-se em elogios ao passado 
histórico português, o ministro plenipotenciário refere o tratamento preferencial dado aos 
comerciantes americanos residentes (O Procurador dos Macaistas, 1845, II, 18, [4]).

Macau vê-se, assim, transformada em plataforma diplomática giratória, espaço de en-
contro de chineses, americanos, franceses e, antes, ingleses. Aparentemente, o redactor32 
poderia aproveitar esta circunstância para desenvolver a informação em torno destas nego-
ciações e tratados, os contornos, as consequências, sobretudo porque dispõe de informação 
privilegiada, se estivermos atentos à grande quantidade de jornais ingleses que devem chegar 
a Macau, mas não o faz. Limita-se a informar, quando muito ornamentar, os despachos que 
lhe chegam às mãos. Tem outras potencialidades, mas, aparentemente, na defesa da supe-
rioridade moral de sua dama, os E.U.A., não o faz. Todavia, atento à política do país, informa 
sobre a desistência de John Tyler da corrida eleitoral em favor de James K. Polk (1795-1849), 

30 Aos quais O Procurador dos Macaistas assinala a falta de gratidão dos ingleses para com Macau.
31 Índia, Inglaterra, França, EUA, Espanha, Singapura, Cuba, Rio de Janeiro, Montevideu, Buenos Aires.
32 Manuel Maria Dias Pegado.
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décimo-primeiro presidente dos E.U.A. (O Procurador dos Macaistas, 1845, I, 49, [1 e 4]). 
Nesta ambiência de profunda simpatia, surge, contudo, a excepção à regra, que se tem 

vindo a fundamentar, quando missionários americanos iniciam a difusão do protestantismo, 
com o apoio de grande suporte logístico (imprensa, escola pública para rapazes chineses), 
fundando missões, conquistando prosélitos. O redactor, impotente e intolerante, clama que a 
religião de Macau é o catolicismo e, em nome do direito público, avisa o público «para que se 
acautele, a fim de não cair na rede que o lobo devorador lhe está armando com capa de manso 
cordeiro» (O Procurador dos Macaistas. 1845, II, 16, [4]).

No mínimo, esta diminuta peça é exemplar da intolerância religiosa radical que vê num 
dos ramos do cristianismo um “lobo devorador”. Também se compreende para uma cultura 
tradicional que sempre se serviu da arma da religião para melhor dominar, e, neste caso, o pe-
riódico macaense é o veículo preferencial que se dirige à assembleia dos crentes católicos, que 
não podem tergiversar. Dominar para melhor controlar e fazer obedecer, nem que para isso se 
recorra à arma suprema da excomunhão. Assim os crentes não necessitam pensar, de usar a 
razão, de saber o que é o livre arbítrio e o severo arbítrio. A atitude é tanto mais surpreendente 
para quem, como o redactor, defende o uso público da razão e as liberdades fundamentais da 
teorética liberal. Apesar de ser católico, como se tem verificado ao longo da publicação quer de 
O Portuguez na China, quer de O Procurador dos Macaistas, Dias Pegado nunca entrara na via da 
intolerância, com apelo à perseguição e à expulsão, como o faz neste escrito.

A política interna e externa da nação americana têm, como temos vindo a demonstrar, 
lugar de destaque na imprensa de língua portuguesa no Oriente. Aos redactores não esca-
pam questões como o diferendo sobre o território do Oregon, objecto de negociação entre os 
E.U.A. e a Inglaterra, com o envio a Londres de Martin Van Buren (1782-1862), oitavo presi-
dente dos E.U.A., e personagem central da política americana (O Procurador dos Macaistas, 
1845, II, 23, [3-4]), a guerra entre os E.U.A. e o México, com ocupação das duas Califórnias 
pelas forças militares de terra e navais dos E.U.A. (19 de Outubro de 1842). E se abunda, na-
turalmente, outra informação, esta não faz esquecer o destaque a dar ao tratado de paz cele-
brado entre os E.U.A e a Inglaterra (via London Mail, de 4 de Outubro), que inclui três pontos: 
fronteiras, escravatura e a expulsão de criminosos (A Aurora Macaense, 1843, I, 2, 5).

Neste quadro informacional, A Aurora Macaense continua, à semelhança dos outros pe-
riódicos, a dinamizar a informação sobre a nação americana. Do Canton Press retira a notícia 
sobre a política inglesa de rapina, que continua (desta vez a posse estratégica das ilhas San-
dwich — Hawaii — (A Aurora Macaense, 1843, I, 2, 165-166)33, em concorrência com a França, 

33 A metodologia inglesa de pilhagem tem o seu paradigma na posse das ilhas Sandwich (Hawaii). A fazer fé no Stan-
dard, periódico tory, transcrito no Courrier Français, de 2 de Julho, aí se relatam as peripécias e os pretextos ingleses 
para tomarem posse das ilhas, uma conduta fortemente censurada por alguns periódicos britânicos. A intervenção 
dos missionários instalados e dos cônsules dos EUA e da França, como mediadores, para evitar o bombardeamento 
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que ganha preponderância na zona (A Aurora Macaense, 1843, I, 24, p. 102)34, tendo em vista 
Honolulu, para informar que os E.U.A. estão atentos às movimentações, como indicia o atra-
camento da fragata de guerra “Boston”, um processo que só terá o seu epílogo, como é sabi-
do, na viragem do século XIX para o século XX, com vantagem para os E.U.A que integraram 
o Hawaii, como um Estado da Federação (A Aurora Macaense. 1843, I, 20, 86)35.

Do mesmo modo, informa sobre a afectação de uma verba considerável para uma em-
baixada dos E.U.A. em Pequim, tendo como provável embaixador Nathan Dunn (1782-1844)), 
filantropo, proprietário da “Colecção Chinesa”, e fundador do Chinese Museum, com enorme 
experiência sobre a China, depois de uma estada em Cantão, durante onze anos, sem mácu-
la no tráfico do ópio, a que sempre se opôs (A Aurora Macaense, 1843, I, 24, 102). Ao mesmo 
tempo, informa sobre a justiça militar e o risco de condenação que corre o comandante de 
navio “Somers” por ter executado três guardas-marinha, que se haviam rebelado (A Aurora 
Macaense, 1843: I, 28, 119-120), bem como prodigaliza elogios aos E.U.A. como exemplo de 
desenvolvimento do espírito associativo em Macau, que encontra eco na Associação Maríti-
ma e Colonial de Lisboa (A Aurora Macaense, 1844, I, 52, 221-222).

Também O Investigador Portuguez em Bombaim, nas suas cíclicas informações sobre o 
mundo, se associa à dinâmica. Os E.U.A. surgem no periódico de Bombaim, a partir do Times, 
por via da mensagem do seu presidente, cujo conteúdo deixa tranquilos a Inglaterra e a Fran-
ça, sobre o processo de paz, entre E.U.A e a França (O Investigador Portuguez em Bombaim, 
1836, I, 41, 187). Ou seja, os americanos passam a ombrear com os britânicos. 

Conclusão

A rápida ascensão da nação americana, que começa a ganhar predominância mun-
dial, ressoa em todos os periódicos orientais. Parece existir uma especial apetência pelo 
país novo, um exemplo único no curso da história, saído de uma guerra revolucionária pela 

de Honolulu, não impede a recusa do pagamento de uma indemnização aos ingleses (80.000 patacas). A rejeição do 
cônsul britânico nomeado foi o pretexto para uma operação bélica e financeira que redundou na entrega das ilhas à 
rainha Vitória.

34 Com informações sobre a posse pelos franceses de Otaheite, e grupo de ilhas adjacentes, e a hipótese de a França 
tomar conta do Hawaii.

35 Informação recente sobre o Hawaii, veiculada pela imprensa generalista, informava que uma cápsula do tempo es-
condida em 1872 foi encontrada no Hawaii. A caixa encontrava-se dentro das paredes do edifício histórico Alliolani 
e foi lá colocada pelo rei Kamenhameha V. A sua localização exacta não era conhecida, mas os historiadores sabiam 
que continha peças de valor incalculável sobre a história da ilha, incluindo fotos da família real desde Kamenha-
meha, “o Grande”, selos havaianos, 21 moedas havaianas e estrangeiras, 11 jornais locais diferentes, um calendário, 
livros (entre os quais um dicionário havaiano) e a Constituição do reino havaiano, noticiou a CNN. Para não se des-
truir o edifício, a cápsula continua no interior das suas paredes. A caixa foi escondida duas décadas antes da integra-
ção da ilha pelos E.U.A..
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independência, contra a tirania do parlamento britânico, assente em princípios outros36, que 
não os do país colonizador37. 

Finalmente, pode dizer-se que a imprensa periódica de língua portuguesa no Oriente, 
virtualmente não-alinhada, independentemente da sua atitude anglófoba, manifesta um en-
canto pelo novo mundo, que Antonin Dvorak soube exprimir de forma superior na sua Sinfo-
nia nº 9, From the New World. 

Esta magia transversal, pelos valores e pelas oportunidades, contrasta e torna-se mais 
evidente, sobretudo no caso do Oriente português, numa conjuntura que, face à presença das 
grandes potências, nomeadamente a G.B., deixa ver um futuro estagnante e apático, sobre-
tudo pela espoliação da sua maior fonte de receita: o tráfico do ópio. 

Por tudo isto, não surpreende uma informação eivada de predilecção a favor da nação 
americana, que exibe um potencial que não deixa dúvidas acerca do país que vai ser a primeira 
potência mundial. Os periódicos deixam ver, assim, por antecipação, o papel central dos E.U.A, 
ou seja, a sua indispensabilidade para a manutenção de equilíbrios geoestratégicos na zona, no 
sentido de evitar os efeitos despóticos do britanismo, ao mesmo tempo que a nação americana 
surge como actor decisivo na cena política internacional e potência indispensável, em necessá-
ria e imprescindível cooperação com a comunidade mundial, para a resolução de diferendos.

Por outro lado, a atitude dos americanos conforta a sensibilidade anti-britânica da im-
prensa periódica portuguesa oriental, e a sua agenda periodística-política que “diaboliza” a 
acção da G.B., para, sem problemas de consciência, melhor criticar, sentir e fruir a paixão que 
a anima. Em derradeira instância, os E.U.A. “vingam”, metaforicamente, as humilhações so-
fridas por Portugal, sobretudo as de memória recente: o tratado de 181038, que abriu os portos 
brasileiros, tendo sido a G.B. a primeira e principal beneficiada, e a ocupação inglesa, após as 
invasões francesas, corporizada por Beresford (Alves, 2015, pp. 205-220), concepção antropo-
mórfica da repressão, até à Revolução liberal de 24 de Agosto de 1820, que o general britânico 
ajudou involuntariamente a despoletar.

36 De Locke a Montesquieu estes princípios serviram de inspiração ao exercício do poder governamental da moderni-
dade.

37 A Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson e adoptada pelo segundo Congresso continental 
de 4 de Julho de 1776, recordava as queixas dos colonos contra a Inglaterra e enunciava um certo número de princí-
pios: governo fundado sobre um contrato entre os interessados, obrigação para este governo de proteger os direitos 
naturais, dever para o povo de recusar obediência, se os princípios não fossem respeitados. Depois de rejeitada a 
autoridade do rei de Inglaterra, trata-se verdadeiramente de um acto revolucionário, o primeiro de uma longa série 
que, depois da Revolução Francesa, se prolonga pelo século XIX adentro. Revolucionária também foi a adopção de 
uma constituição escrita. A Declaração de Independência colocou princípios que ulteriormente guiaram todos os 
movimentos de emancipação. 

38 Tratado de amizade, commercio, e navegação entre Sua Alteza Real o Principe Regente e sua Magestade Britannica, assig-
nado no Rio de Janeiro em 19 de Fevereiro de 1810. Lisboa: Na impressam Regia, 1810.
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