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Resumo 

Durante a disputa colonialista por terras africanas no século XIX, muitas questões estão 

colocadas. O presente artigo busca demonstrar como, calcada no argumento dos direitos 

históricos de Portugal sobre a África, a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) foi a 

principal instituição portuguesa a organizar e sistematizar uma ação colonialista na 

África no final do século XIX. A periodização esta estabelecida entre 1876 (ano 

seguinte ao da fundação da instituição) e 1889, último ano da ação expansionista 

portuguesa (em 1890 a Inglaterra enviaria a Portugal um memorando exigindo a retirada 

imediata de Portugal das possessões inglesas, episódio que ficou conhecido como o 

Ultimato Britânico). A intenção aqui colocada é mostrar como Portugal se coloca nesse 

contexto, e como as ações da Sociedade de Geografia de Lisboa foram essenciais para 

disputa portuguesa em território africano e impulsionar a construção do Terceiro 

Império Português.  

 

Palavras-Chave: História de Portugal – História da África – Imperialismo – 

Sociedades de Geografia - Viajantes.  

 

A Europa frente à corrida colonial 

O século XIX europeu é um século de ritmo forte, marcado pelas mais diversas 

mudanças, fruto da revolução industrial. É um tempo de deslumbramento com as 

inovações tecnológicas, de fé no progresso, e a certeza de que a ciência poderia 

conduzir a humanidade a uma nova era. 

A revolução industrial trouxe consigo um aumento em escala nunca antes vista da 

capacidade de se produzir bens de consumo. Com o aumento da capacidade de 

produção, surge uma maior demanda de matérias-primas e também a necessidade de 
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expandir os limites do púbico consumidor, a população européia não era capaz de 

consumir na mesma velocidade que as máquinas produziam1. Neste contexto, está 

inserido o debate acerca do imperialismo, uma palavra então recentemente criada com o 

significado que se tornaria usual no século XX.  

O primeiro estudo econômico sobre o tema foi realizado pelo inglês John Hobson2 que 

afirmava que os horizontes do imperialismo extravasam os mercados nacionais devido à 

acumulação de capital excedente, que deveria ser exportado. Assim, o expansionismo e 

a busca por novos mercados consumidores se dão em escala global.   

As idéias de J. Hobson servirão de base para o desenvolvimento da teoria de Vladimir 

Lênin3, a qual influenciaria decisivamente o pensamento marxista do século XX. Para o 

último, o imperialismo era um novo modelo do sistema capitalista, que tem por 

assentamento não mais a concorrência de mercado, mais sim o monopólio. Os 

investimentos de um país em outro se davam por meio de instalações de empresas ou 

grande participação acionária nas empresas já existentes no território em questão. A 

exportação dos lucros obtidos para o país na condição de metrópole, a parceria 

financeira entre indústria e bancos (dos estados em posição imperialista), o uso da mão-

de-obra barata e o uso de matérias primas e recursos naturais dos países periféricos 

pelos países expansionistas vigoram como sendo algumas de suas principais 

características. 

Para além do plano político e econômico, os estudos sobre o imperialismo se 

estenderam também para a esfera cultural da sociedade, sendo bastante perceptível o 

patamar da civilização material4. O imperialismo cultural impõe a determinada 

sociedade um estilo de vida, tradições, hábitos, crenças, mudanças na língua nacional 

                                                 
1 HOBSBAWN, E. J. A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2006. 
2 FIELDHOUSE, D. K. The Theory of Capitalist Imperialism. London, Longmans, 1969.   
3 LENIN, Vladmir I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. Global Editora, 1987. 

 
4 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo séculos XV- XVIII – As Estruturas 

do Cotidiano : o possível e o impossível. São Paulo: Martins Fontes,s/d. 
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entre outros5. É importante ter em mente que influência cultural e imperialismo cultural 

são situações bastante distintas, pelo fato da última acontecer por meio de uso da força.  

Não bastando os fatores econômicos para impulsionar o expansionismo europeu, outra 

questão é essencial para compreender este movimento: até o século XIX o mundo ainda 

não estava completamente mapeado nas cartas ocidentais. Restava o sombrio interior do 

continente africano, visto até então como uma extensa e desconhecida faixa de terras 

entre o Atlântico e o Pacífico, na qual apenas a costa era conhecida. 

São conhecidos os relatos de viagem produzidos séculos antes do período em questão. 

Eles foram produzidos principalmente por missionários, aventureiro e navegado, como 

é o caso das cartas escritas por Colombo ao chegar à América. Contudo, a partir do 

século XVIII, os relatos de viagem sofreriam uma grande mudança: as viagens 

passaram a ter uma motivação científica. A primeira destas viagens empregadas foi a 

expedição La Condamine, que viajou parte da América Espanhola, que abria suas portas 

pela primeira vez a este tipo de viagem. Em realidade, se tratava de uma tentativa de 

Felipe V, rei da Espanha, de adquirir uma imagem de monarca ilustrado, já que o que se 

dizia a respeito de sua conduta, em relação às questões as suas colônias era nada 

favorável. 

Se a expedição La Condamine foi um grande avanço diplomático para a comunidade 

científica européia, ela foi um fracasso em relação a sua articulação interna: se 

desintegrou completamente, de forma que seus membros tiveram que individualmente 

achar o caminho de volta aos portos. Restaram pouquíssimos sobreviventes, entre eles o 

geógrafo Charles La Condamine, que durante a viagem relatou suas passagens pelas 

terras tropicais. Ao regressar a Europa seus relatos foram lidos e relidos com avidez 

durante décadas pelo público europeu. A fama do geógrafo foi tamanha que a expedição 

ficou conhecida justamente por seu nome: La Condamine6. 

Assim as expedições se popularizaram mais e mais e atravessaram o século XIX, com 

grande destaque, adquiriram um lugar cativo no imaginário europeu. Além dos próprios 

relatos de viagem, foram produzidas obras literárias de ficção que retratavam os 

avanços da corrida rumo às terras sem a presença européia fixada. O grande expoente 

                                                 
5 BOLAÑO, César. Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. São Paulo, Editora Hucitec e Editora 
Polis, 2000. 
6 PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagens e transculturação.Bauru, Edusc, 1999. 
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deste tipo de literatura era o escritor francês Júlio Verne7. Não faltaram também os que 

fizessem a crítica colonialista no próprio âmbito da literatura, o caso de maior 

notoriedade foi Joseph Conrad, com sua obra Heart of Darkness. 

De volta às expedições e aos relatos que foram frutos destas, no próprio século XVIII já 

havia que se aventurasse pelas profundezas do continente africano. Conforme já foi dito, 

era preciso mapeá-lo e a estratégia para isso foi entender os cursos dos rios, sua 

nascente, foz e afluentes. John Barrow e Mungo Park são exemplos de viajantes que nos 

últimos anos do final do século XVIII realizaram viagens (o primeiro pelo Cabo da Boa 

Esperança e regiões do território hoje conhecido como África do Sul, e o segundo em 

torno do curso do Rio Níger), traçaram cartas e produziram relatos. Porém ambos 

possuem uma semelhança ainda maior. Ambos eram financiados por agentes externos, o 

que significa dizer que a busca por aventuras e o amor à ciência não bastavam por si só 

para levar os dois explorados à África. Barrow era um funcionário do governo, um 

diplomata de carreira cuja função era a de secretário pessoal do novo governador 

colonial, Lorde George McCartney. Uma de suas atribuições era representar o 

governador no interior, o que invariavelmente lhe custava longas viagens. Já Park, havia 

viajado com o apoio da Associação para a Promoção da Descoberta das Áreas Interiores 

da África, ou simplesmente Associação Africana, cuja sede era em Londres. Fundada 

em 1788 e constituída por aristocratas e membros da alta burguesia. Seus membros 

tinham o intuito de expandir o comércio europeu com a África. 

Se observados de perto os grandes exploradores do século XIX, não tardará a perceber 

que ao menos os de maior destaque, eram financiados por instituições (públicas ou 

privadas) ou governos. David Livingstone, célebre missionário que viajou pelo interior 

do continente nos meados do século XIX, foi patrocinado pelo governo britânico após 

alcançar notoriedade nacional, fruto de sua primeira viagem. Henry Stanley foi 

patrocinado primeiro pelo jornal New York Herald, que o enviou à África com a missão 

de localizar Livingstone, que estava desaparecido, e posteriormente teve suas viagens 

patrocinadas pelo monarca belga Leopoldo II8. Pietro Paolo Savorgnan di Brazza foi um 

explorador nacionalizado francês que agia financiado pelo governo francês, entre outros 

exemplos. Todos estes exploradores ao regressarem ao seu país de origem era 

                                                 
7 FERRO, Marc. História das Colonizações – das conquistas às independências séculos XIII a XX. São 

Paulo: Companhia das Letras, 4a Reimpressão, 2006. 
8 HOCHSCHILD, Adam. O Fantasma do rei Leopoldo. São Paulo, Companhia das Letras, 1999. 
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reconhecidos com verdadeiros heróis e recebiam imenso destaque na imprensa e nos 

eventos sociais. Seus livros vendiam tão rapidamente, que uma comum estratégia dos 

editores era dividir a obra em dois volumes, para obrigar o público leitor a adquirir dois 

livros, o que certamente elevava o preço final9. Até o início da segunda metade do 

período oitocentista, todas as grandes potências européias já se encontravam inseridas 

nesta lógica. 

 

A Sociedade de Geografia de Lisboa 

Em um canto do continente europeu, com largas porções de terras fazendo fronteira com 

o Atlântico, um pequeno país ainda não havia despertado para a corrida rumo às terras 

desconhecidas.  

O velho Portugal se encontrava então mergulhado em meio a uma crise política e 

econômica, sem conseguir voltar seus olhos para o que acontecia no continente africano.  

Foi então que um pequeno grupo de intelectuais lisboetas, preocupados com essa 

questão, decidiram se mobilizar para pensar como inserir Portugal em meio a disputa 

por territórios.  

Assim sendo, no dia 31 de dezembro de 1875:  

“É criada uma sociedade que tem por objetivo o estudo, a discussão, o ensino, as 

investigações e as explorações científicas de geografia em seus diversos ramos, 

princípios, relações, descobertas, progressos e aplicações.  

A sociedade consagrar-se-á especialmente, na esfera da sua actividade científica, ao 

estudo e ao conhecimento dos factos e documentos relativos à Nação Portuguesa. 

A sede da sociedade é em Lisboa e a sua denominação: SOCIEDADE DE GEOGRAFIA 

DE LISBOA.”10 

                                                 
9 Ibidem. 
10 GUIRMARÃES, Ângela. Uma corrente do colonialismo português – A Sociedade de Geografia de 

Lisboa 1875-1895. Lisboa, Livros Horizonte, 1984, p. 11.  “Estatutos da Sociedade de Geografia de 

Lisboa”, Lx 1876. 
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O flexível estatuto da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) demonstra um amplo 

interesse e entusiasmo dos fundadores. Ao verificar as temáticas nas quais se 

debruçavam os membros da instituição a partir da 1ª.  Série do Boletim da Sociedade de 

Geografia de Lisboa (1876) é perceptível que foram seguidos os preceitos de fundação. 

Além de discussões sobre o ensino de história e geografia, foram discutidas possíveis 

expedições e expedições de outros países que se encontravam em curso, a Associação 

Internacional Africana, foram criadas secções sob as quais a SGL passaria a funcionar 

entre alguns outros assuntos.  

Porém vinte dias após a criação da SGL, um decreto estipula a criação de outro órgão: 

“Art.o 1º. “É criada, junto ao Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar, uma 

comissão permanente incumbida de coligir, ordenar e aproveitar, em benefício da 

ciência e da nação, todos os documentos que possam esclarecer a geografia, a história 

etnológica, a arqueologia, a antropologia e as ciências naturais em relação ao 

território português e especialmente às províncias ultramarinas.” 

Art.o 2º. “Intitular-se-á Comissão Central permanente de Geografia...” ”11 

O decreto foi assinado por João Andrade Corvo, e nele estava determinado que o 

Ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar deveria ser o 

presidente da Comissão. Era o próprio João Andrade Corvo o Ministro.  

A criação de uma instituição com um projeto que concorria com o da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, uma vez que ambas as funções são similares, despertou em seus 

membros uma postura ressentida, uma vez que não recebia auxílio algum do governo, 

tanto para a impressão de seus boletins quanto para uma sede condizente com as 

demandas da SGL. Entretanto, em 1880, o Visconde de São Januário passa a ser o novo 

Ministro da Marinha e Ultramar. Ele fora um dos sócio-fundadores além de ex-

presidente da SGL, o que inverteu a situação: o governo, certamente sob as ordens do 

Visconde, a Comissão Central Permanente de Geografia deveria ser integrada à 

Sociedade de Geografia de Lisboa, que passaria a receber o seu material bem como o 

papel consultivo junto ao governo12. 

                                                 
11 Ibidem, p.11-12. “Comissão Central Permanente de Geografia – Constituição e Regulamento Geral”, 

Lisboa, 1876. 
12 Idem, p. 13. 
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A partir desta mudança tem início uma nova fase para a SGL que irá se perpetuar até o 

final da sua fase expansionista, ou seja, até o Ultimato Britânico: é o momento da 

disputa das terras em África e de tentar expandir os limites portugueses o máximo 

possível.  

Neste mesmo ano regressam da África os viajantes Hermenegildo Capelo e Roberto 

Ivens, que haviam realizado uma viagem que partira de Benguela e tinha como destino 

as terras de Iaca. Essa viagem é de extrema importância para Portugal, uma vez que a 

partir dos estudos da bacia hidrográfica do Zaire e do Zambeze, se originaria uma carta 

geográfica de Angola13. Também dela tiveram origem os relatos escritos em conjunto, 

que resultaram na obra “De Benguela às terras de Iaca”14. Ao regressaram a Lisboa e 

foram calorosamente e com grande entusiasmo.  Não tardariam a ser identificados com 

“os viajantes portugueses”, se tornaram o símbolo das viagens portuguesas para a 

África.  

A ligação desses dois viajantes, que eram membros da marinha, sempre foi estreita com 

a Sociedade de Geografia de Lisboa. Afinal, foi a própria instituição quem fez 

campanha junto ao governo para arrecadar fundos para a viagem.  

Na década de 1880, a Sociedade de Geografia de Lisboa publicou em seus boletins, 

muitos relatos de viagens e notícias dos progressos feitos nas terras ultramarinas. Uma 

coisa era certa: o continente africano encabeçava a lista de maior número de artigos, 

afinal 42% dos artigos publicados tratavam da África; 17% de Portugal; 6% da Ásia e 

                                                 
13 Apesar de há séculos estarem presentes no território conhecido como Angola, o único conhecimento 

que os portugueses tinham destas terras era o litoral. Muitas expedições foram feitas para que Angola 

fosse completamente mapeada. Os únicos portugueses que possuíam algum conhecimento dos sertões 

angolanos, como eram chamadas as terras localizadas no interior, eram os pombeiros. Estes homens eram  

em grande parte das vezes, degredados que eram deixados pelos navios portugueses nas terras africanas. 

Eles se estabeleciam no local, faziam contatos com as populações locais e muitas vezes se casavam.  

Este é o caso do pombeiro Silva Porto, que se encontrava nos sertões angolanos há cerca de quarenta 

anos, quando na década de oitenta começaram a ocorrer com freqüência as expedições portuguesas.  

Viajantes do período não tardaram a reconhecer a importância e o peso de ter um alinhado como Silva 

Porto. 
14CAPELLO e IVENS, H. e R. De Benguela às terras de Iaca. Portugal, Publicações Europa-América 

Ltda, 2 vols, s/d. 
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apenas 4% eram a respeito da América15. Portugal também possuiria na Ásia algumas 

colônias, entretanto em relação à SGL, é gritante a diferença de atenção dada à África e 

à Ásia. 

Estava muito claro para os membros o papel dos portugueses no interior do continente 

africano. Na 3ª. Série dos Boletins da Sociedade de Geografia de Lisboa, em um parecer 

assinado por membros ilustres16, enfatizavam urgência de Portugal civilizar e tirar do 

atraso terras que estavam “inúteis para nós e para si.”17 

Mas o esforço português de expandir cada vez mais seus territórios na África estava 

tinha um prazo para terminar. Em 1884, teve início a Conferência de Berlim, evento que 

determinaria a partilha da África. Portugal apresentou um mapa, que ficou conhecido 

como Mapa Cor-de-Rosa. Nele pleiteava além dos territórios de Angola e Moçambique, 

a porção territorial compreendida entre ambos.  

Capelo e Ivens, entre 1884 e 1885 realizaram outra viagem, na qual partiram de Angola 

e seguiram até Moçambique, atravessando o continente africano de costa a costa18, com 

o intuito de persuadir a opinião pública e pressionar os membros da Conferência de 

Berlim a deferirem a favor de Portugal. 

Contudo, o adversário inglês era a Inglaterra, que tinha grandes interesses econômicos 

na área interior do Mapa Cor-de-Rosa. Os argumentos calcados nos direitos históricos 

de Portugal sobre as terras foi mais fraco. 

                                                 
15 Dados extraídos a partir de uma pesquisa elaborada a partir dos artigos publicados nos Boletins da 

Sociedade de Geografia de Lisboa, publicados entre a 1ª.  e a 8ª. Série (1876-1889). 
16 Eram eles: Visconde de S. Januário, Francisco de Oliveira Chamiço, Francisco Ferreira do Amaral, 

Fernando de A. Pedroso, Francisco dos Santos, Hermenegildo C. de Brito Capello, Joaquim J. Machado, 

Luciano Cordeiro, Roberto Ivens, Rodrigo Affonso Pequito e Augusto Castilho (relator). 

17 Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa , 3a Série, 1882. 
18 CAPELO e IVENS, H.  e R. De Angola à Contracosta. Portugal, Publicações Europa-América Ltda, 2 

vols, s/d. 
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Fonte: Arquivo Digital da Biblioteca Nacional de Lisboa “Carta da Africa Meridional portugueza” 

Apesar das deliberações da Conferência, Portugal, que já possuía algumas bases 

militares na região concedida aos ingleses, não fez menção de retirar seus homens. Em 

vários relatos de viajantes é nítido um tom rancoroso em relação à Conferência de 

Berlim19. A impressão que o leitor tem é que ao invés da conferência ter dado um basta 

nas disputas territoriais, ela acirrou os ânimos portugueses. Esse momento chega ao fim 

quando a Inglaterra envia a Portugal o Ultimato Britânico (1890), documento em forma 

de memorando exigindo a retirada imediata das tropas portuguesas das possessões 

britânicas. É o fim da ação expansionista portuguesa.  

Esse episódio provocou um imenso impacto no imaginário português acerca das 

colônias. O projeto do “Novo Brasil”, como ficou conhecido o projeto colonial referente 

às possessões portuguesas situadas no continente africano, foi pensado para além da 

                                                 
19 A respeito disso ver entre outros o relato: CARVALHO, Henrique Dias de. Expedição ao Muata 

Yanvo.  Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa , 5a Série, 1885. E também: PAIVA, Arthur de. A 

Expedição ao Cubango.  Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa , 7a Série, 1887. 
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ação política e direta no continente africano, de outras formas, talvez mais sutis, que 

visassem convencer a população portuguesa, da vocação portuguesa em se atirar aos 

mares. Na 6ª. Série dos Boletins da Sociedade de Geografia de Lisboa, o leitor se 

deparará com alguns escritos acerca do navegador Diogo Cão. Próximo de completar 

três séculos que Luís de Camões nascera, a SGL também tratou de organizar diversas 

comemorações e homenagens ao célebre escritor português. Essas ações possuíam um 

sentido bastante claro: convencer a população que o destino de Portugal era ser uma 

nação constituída a partir de suas terras no continente europeu, mas também por terras 

ultramarinas.  

A instituição possui ainda formulações acerca do saber geográfico: 

“A geografia longe se der um estudo isolado, sem atractivos e sem utilidade próxima e 

real, acha-se intimamente ligada e relacionada com as outras ciências, com os 

progressos da civilização dos povos e com todos os interesses sociais, formando como 

se uma síntese completa de todos os conhecimentos humanos. 

 Por isso, o estudo da geografia exerce uma grande e salutar influencia sobre as 

indústrias, sobre o comércio, e, por conseqüência lógica sobre o aperfeiçoamento da 

espécie humana.”20 

Em seu interior, foi criada a Seção de Ensino Geográfico. Essa seção possui um valor 

estratégico: através do ensino primário, as disciplinas de história e geografia deveriam 

iniciar uma conscientização da importância de se possuir outras terras. A escolha pelo 

ensino primário se dá por ele abarcar todas as classes. 

Mais do que disputar ganhar a terras no ultramar, eram preciso ganhar a opnião 

portuguesa. E a SGL cumpriu este papel com êxito. Após o Ultimato Britânico, Portugal 

mergulhará em um imperialismo-nacionalista, e permanecerá assim por muitasdécadas. 

 

 

 

                                                 
20 Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 1ª. Série – 1876 -1878, p. 99-106. 

 



 

11 
 

11

Bibliografia 

Fontes: 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 1ª. Série – 1876 -1878 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 2ª. Série –  1880-1881 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 3ª. Série – 1882 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 4ª. Série – 1883 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 5ª. Série – 1885 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 6ª. Série – 1886 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 7ª.  Série – 1887 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa – 8ª.  Série – 1888-1889 

 

Bibliografia Complementar: 

BERDOULAY, Vincent. La formation de l´école française de géographie (1870-1914), 

Paris, Editions du Comitê dês Travaux Historiques et scientifiques, 1995, 2ª. Edição. 

BETHENCOURT e CHAUDHURI, F. e K. História da Expansão Portuguesa 4 – 

volume 4: Do Brasil para a África. (1808 - 1930).  Círculo de leitores, Navarra, 2000. 

BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo séculos XV- XVIII.. 

São Paulo: Martins Fontes,s/d, 3 vols. 

_________________. Geohistória, tradução de DEAECTO, Marisa e SECCO, Lincoln. 

In: Entre passado e futuro, São Paulo: USP, maio de 2002, p. 124-135. 

_________________. História e Ciências Sociais: a longa duração. Revista de 

História, São Paulo, 30 (62): abr.-jun., 1965, p. 261-294. 

BRUNSCHWIG, Henri. A partilha da África Negra. São Paulo, Perspectiva, 1995. 

CAPELLO e IVENS, H. e R. De Benguela às terras de Iaca. Portugal, Publicações 

Europa-América Ltda, 2 vols, s/d. 



 

12 
 

12

______________________. De Angola à Contracosta. Portugal, Publicações Europa-

América Ltda, 2 vols, s/d. 

CLARENCE-SMITH, Gervase. O Terceiro Império Português (1825 – 1975). Lisboa, 

Editorial Teorema, 1985. 

FERRO, Marc. História das Colonizações – das conquistas às independências séculos 

XIII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 4a Reimpressão, 2006.    

FIELDHOUSE, D. K. The Theory of Capitalist Imperialism. London, Longmans, 1969.   

GODLWASKA, A. E. Smith, N. (orgs). Geography and Empire. Oxford, Blackwell, 

1994. 

GUIRMARÃES, Ângela. Uma corrente do colonialismo português – A Sociedade de 

Geografia de Lisboa 1875-1895. Lisboa, Livros Horizonte, 1984.  

HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2006. 

HOCHSCHILD, Adam. O Fantasma do rei Leopoldo. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1999. 

HAMMOND, R. J. Portugal and Africa 1815-1910 – A Study in Uneconomic 

Imperialism. Standford, California, Standford University Press, 1966. 

LACOSTE, Yves. A Geografia: Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 

Campinas, Papirus Editors, 1988. 

LENIN, Vladmir I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. Global Editora, 1987. 

KI-ZERBO, Joseph. Historia da África Negra.  Portugal, Publicações Europa-América, 

1991, 2 vols. 

MARQUES, A.H. de Oliveira. História de Portugal. Volume III – das Revoluções 

Liberais aos Nossos Dias. Lisboa, Palas Editores, 1986, 3ª. Edição. 

MARQUES e SERRÃO. A. H. de Oliveira e Joel (dir). ALEXANDRE e DIAS. 

Valentim e Jill (coord do vol.). Nova História da Expansão Portuguesa. Volume X – O 

Império Africano: 1825 – 1890. Lisboa, Editorial Estampa, 1998, 1ª. Edição.   



 

13 
 

13

MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. Lisboa : Ed. Estampa. 1994, 1ª. Edição. 

Vols 5 e 7. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia, Pequena História Crítica. São Paulo, 

Annablume Editora, 2005, 20ª. Edição. 

PINTO, Serpa. Como eu atravessei a África I – A Carabina D´El Rei.  Portugal, 

Publicações Europa-América Ltda, s/d. 

___________. Como eu atravessei a África II – A Família Coillard.  Portugal, 

Publicações Europa-América Ltda, s/d. 

PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagens e transculturação.Bauru, 

Edusc, 1999. 

 

REGO, A. da Silva. O Ultramar Português no século XIX. Lisboa, Agência Geral do 

Ultramar, 1966. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. O estado e a sociedade em Portugal (1974-1988). 

Porto, Edições Afrontamento,1990. 

SANTOS, Maria Emilia Madeira. Viagens de Exploração terrestre dos Portugueses em 

África. Lisboa, Centro de Estudos de Cartografía Antiga, 1978. 

SANTOS, Milton. O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos. Edusp, 2004, 2ª. edição. 

SECCO, Lincoln. A Revolução dos Cravos e a crise do império colonial português – 

Economias, espaços e tomadas de consciências. São Paulo, Alameda, 2004. 

_____________. O III Império Português: estruturas econômicas e tomadas de 

consciência (1825 – 1926). São Paulo, 2002. In: Entre Passado & Futuro: Revista de 

História Contemporânea. No 1, maio/2002, p. 58-82. 

TELO, António José. Economia e Império no Portugal Contemporâneo. Lisboa, 

Edições Cosmos, 1994. 

TORRES, Adelino. O Imperio Português entre o Real e o Imaginário. Lisboa, Escher, 

1991. 


