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NOTA PRÉVIA  
 

História e Teoria das Relações Internacionais 
 

 
O objectivo deste estudo prende-se com a aplicação de um modelo teórico das 

relações internacionais a um episódio da história portuguesa, nomeadamente o referente 

à política externa de Portugal para o Extremo Oriente aquando da mudança da ordem 

regional em meados do século XIX. Este tema tem sido historiograficamente 

aprofundado por autores como António de Vasconcelos Saldanha, Alfredo Gomes Dias, 

Manuel Teixeira, Isaú Santos, ou Ângela Guimarães, pelo que este trabalho não se 

propõe a repetir o que outros tão doutamente estudaram, mas a analisar o 

comportamento do Estado português na região através de uma teoria de Relações 

Internacionais. Este estudo não visa analisar a História de um modo descritivo mas sim 

concentrar-se na causalidade, utilizando uma moldura teórica que procura explicar a 

ocorrência de determinados factos e processos. Procura-se, através de uma teoria de 

Relações Internacionais e a partir da contextualização da mudança da ordem regional no 

Extremo Oriente, explicar porque é que Portugal agiu de determinado modo e entender 

porque se serviu de certos meios para atingir os seus objectivos.  

Uma lei científica analisa a relação entre duas variáveis, mas a explicação dessa 

relação obtêm-se através de um quadro abstracto que procura justificar a sua ocorrência: 

uma teoria. A História oferece-nos vários exemplos no que concerne a interacção dos 

Estados, dos quais podemos concluir que existem comportamentos padronizados, mas 

cabe aqui encontrar justificação para a sua ocorrência e para a formação desses 

comportamentos. É nesse sentido que a teorização dos fenómenos internacionais se 

torna útil. Uma teoria de Relações Internacionais compreende essencialmente uma 

dimensão explicativa, a base de validade essencial a qualquer abordagem teórica; uma 

dimensão de previsão; e, ainda que de grau bastante variável, uma dimensão prescritiva. 

Apesar das limitações inerentes ao estudo da política internacional, correctamente 

ilustrada por Raymond Aron, um modelo teórico de Relações Internacionais deve 

procurar explicar os fenómenos internacionais, providenciar uma moldura técnica que 

permita uma razoável previsão dos eventos internacionais e, de acordo com as intenções 

expressas ou implícitas, prescrever um modelo de organização internacional. Apesar da 

sua incipiência académica, dentro do ramo científico das Relações Internacionais é 

possível encontrar diversos modelos ou abordagens que nos permitem entender a 
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fenomenologia internacional ou global com base em diferentes paradigmas e 

metodologias. Como Steve Smith nota, dentro das Relações Internacionais existem 

essencialmente correntes teóricas racionalistas, reflectivistas e construtivistas. As teorias 

racionalistas estudam as relações internacionais através do método científico, utilizando 

uma metodologia empirista. As teorias reflectivas criticam estas teorias por as 

considerarem limitadas, prisioneiras de um método desadequado ao estudo das relações 

internacionais. O construtivismo procura construir uma ponte entre o racionalismo e o 

reflectivismo. Ora, este estudo poderia ter utilizado abordagens teóricas tão diversas 

como o neo-marxismo de Immanuel Wallerstein, o criticismo de Robert Cox, o 

liberalismo internacionalista Kantiano, a sociologia histórica de Michael Mann ou 

mesmo o construtivismo de Alexander Wendt ou uma perspectiva desconstrutiva pós-

moderna como a de Michel Foucault. Todavia, optou-se por um modelo neo-realista, o 

realismo ofensivo de John Mearsheimer, que melhor se aplica à compreensão estrutural 

dos factores essenciais que determinaram as relações internacionais oitocentistas, apesar 

de padecer de dificuldades em captar determinados fenómenos, como a alteração das 

entidades ou dos seus processos.  

O neo-realismo incide sobre as estruturas do sistema internacional enquanto a 

maioria das restantes teorias de Relações Internacionais, principalmente as 

reflectivistas, analisam as unidades e as suas complexidades. Mas, como Robert 

Keohane sublinha, as teorias reflectivas e a abordagem construtivista ainda não foram 

capazes de apresentar uma alternativa científica que colmate as óbvias lacunas do 

racionalismo, neste caso do realismo. Não há uma teoria suficientemente abrangente 

que permita analisar todo o conteúdo das relações internacionais de modo rigoroso e 

científico, mas existem teorias que o fazem parcialmente. No caso do realismo ofensivo 

� apesar dos seus limites e imperfeições conceptuais � consegue captar objectivamente a 

influência que as estruturas do sistema internacional exercem sobre os principais 

actores: os Estados. É uma abordagem parcial porque se refere apenas ao sistema, 

negligenciando as unidades e o processo de formação de política externa, mas julgo que 

se debruça sobre a dimensão que melhor permite entender as relações entre os Estados: 

a sistémica. 

Apesar de não perfilhar o imobilismo conceptual neo-hobbesiano do realismo, 

que considera que as relações internacionais se mantêm praticamente inalteradas desde 

Tucídides, julgo que o realismo ofensivo oferece o método de pesquisa que mais 

objectivamente permite analisar a dimensão estrutural das relações internacionais e que 
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melhor se aplica ao sistema internacional no século XIX, onde a guerra ainda era um 

mecanismo a que as grandes potências recorriam para, entre si, manterem ou 

transformarem a ordem internacional. Os Estados eram praticamente os únicos actores 

internacionais que coexistiam num sistema internacional anárquico em que a 

distribuição de poder condicionava o seu comportamento. Este modelo enquadra-se nas 

teorias racionalistas das Relações Internacionais e apesar de existirem limites inerentes 

a este modelo � assim como ainda existem em todas as abordagens teorizadas de 

Relações Internacionais � a sua escolha deve-se ao facto de possuir uma sólida 

capacidade explicativa das relações internacionais, mesmo que apresente lacunas ao 

analisar a composição e funcionamento do sistema internacional e carências ao explicar 

a sua evolução. As teorias da decisão racional têm algumas limitações, como notam 

Donald Green e Ian Shapiro, mas não deixam de ser aquelas que melhores garantias 

científicas oferecem. 

A ênfase conferida às estruturas do sistema internacional conduz à negligência 

da teorização da influência dos factores individuais nesse processo, dos processos 

internos de formação da política externa, da natureza do regime político do Estado, 

dimensões sem as quais a própria teorização das relações internacionais se torna 

incompleta. A análise rigorosa das relações internacionais sustenta-se sempre em três 

níveis: o do decisor político, o da organização do Estado, e o do sistema internacional. 

Embora se privilegie um ou outro nível de análise, a negligência absoluta dos outros 

níveis conduz invariavelmente a um estudo incompleto. Assim, o que se propõe neste 

estudo é uma análise da dimensão sistémica, uma análise parcial que conscientemente 

exclui o aprofundamento dos restantes níveis analíticos. O objecto deste trabalho é o 

sistema internacional e as suas estruturas, o nível de análise considerado mais 

importante para o estudo das relações internacionais, sem contudo omitir que a plena 

compreensão e explicação do período em causa só será atingida com a conjugação dos 

restantes níveis analíticos. Seria útil estudar a fundo a personalidade dos principais 

intervenientes políticos neste período, como Isidoro Guimarães, ou a organização do 

Estado português, incluindo o modelo de formação de política externa ou seguindo as 

teses burocráticas e aferir quais os interesses das várias instituições políticas no que 

concernia o Extremo Oriente. Porém, sublinhe-se que na opinião do autor desta 

dissertação, o nível sistémico é aquele onde essencialmente se encontram os elementos 

necessários à explicação dos fenómenos internacionais, especialmente em relação ao 

padronizado comportamento agressivo e competitivo dos Estados. As estruturas do 
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sistema internacional conduzem efectivamente a um padrão de comportamento dos 

Estados, condicionando a acção dos decisores políticos, independentemente da 

diversidade das personalidades individuais ou do modelo de organização estadual. A 

escolha do realismo ofensivo justifica-se por ser o modelo que, incidindo sobre as 

estruturas do sistema internacional e sustentado por uma maior solidez científica, 

apresenta uma maior objectividade explicativa na compreensão das relações 

internacionais no período em causa. 

Este trabalho propõe-se analisar a política externa do Estado português mas não 

vai fazê-lo olhando para o Estado em si, mas para o sistema. Conforme Graham Allison 

explica, existem vários modelos de análise do processo de formação das decisões da 

política externa: o modelo do actor racional, o modelo do processo organizacional e o 

modelo da política burocrática. O modelo do actor racional, utilizado pela teoria 

realista, considera que o Estado é uma unidade homogénea cujas decisões resultam de 

estímulos exteriores aos quais o Estado reage de modo unificado. Aqui, estuda-se a 

reacção do Estado a esses estímulos e as razões estratégicas que levaram o Estado a 

optar por determinada opção, tendo em conta as condições sistémicas no âmbito das 

quais essa decisão foi tomada, e não o seu processo interno de formação e execução. 

Pelo contrário, os restantes modelos analisam o actor em si e não se debruçam sobre as 

condições sistémicas relativamente às quais os Estados tendem a reagir 

homogeneamente de acordo com o seu interesse. Para estes modelos o Estado não é 

homogéneo e as decisões de política externa não resultam tanto dos estímulos 

sistémicos, mas sim dos processos regulares de funcionamento das distintas 

organizações internas existentes dentro do Estado � modelo do processo organizacional 

� ou do regateio político e complexas relações entre os jogadores internos, os indivíduos 

colocados na hierarquia governativa que, gerindo organizações e interesses diferentes, 

vão comportar-se com base no seu próprio interesse e não no do Estado � modelo da 

política burocratizada. Apesar de partilhar a opinião de Allison sobre a insuficiência do 

modelo do actor racional, vou utilizá-lo porque este estudo apenas incide sobre a 

dimensão sistémica das relações internacionais, analisando a política externa de 

Portugal para o Extremo Oriente à luz dos estímulos externos a que foi sujeito e do seu 

próprio poder.  

Concluindo, este trabalho é uma análise parcial deste período que, apesar de 

analisar a dimensão fundamental nas relações internacionais, não aprofunda o processo 

interno de formação e execução das decisões em termos organizacionais � por exemplo, 
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as relações entre as instituições políticas de Lisboa e Macau � ou individuais � 

especialmente o papel de Isidoro Guimarães na execução da estratégia portuguesa. Para 

um quadro completo deste período histórico seria necessária uma profunda análise 

multi-dimensional, sendo que esta dissertação utiliza uma teoria do sistema 

internacional para explicar as relações internacionais em detrimento de uma teoria de 

política externa, demasiado reducionista para fornecer causas abstractas que justifiquem 

o comportamento dos Estados: neste caso, o comportamento de Portugal no Extremo 

Oriente entre 1859 e 1862.  
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RESUMO 

 
 
 

 Entre 1859 e 1862, Portugal celebrou tratados de paz e comércio com o Sião, o 

Japão e a China. Estes tratados não representaram uma ligação benigna e conciliadora 

entre estes países, mas um instrumento através do qual Portugal obteve vantagens não 

recíprocas sobre aqueles Estados asiáticos e procurou arrancar à China um 

reconhecimento formal da sua soberania sobre Macau. Inseriram-se no âmbito da 

designada ordem dos tratados desiguais, que marcou definitivamente o Extremo Oriente 

do século XIX a partir do momento em que as grandes potências ocidentais acabaram 

com a ordem hegemónica sínica na década de 1840 através das Guerras do Ópio. 

Portugal agiu de acordo com um padronizado comportamento agressivo e 

competitivo dos Estados, que se deve ao facto de estarem inseridos num sistema 

internacional cujas estruturas, a anarquia e distribuição de poder, os condicionam a agir 

competitivamente em auto-ajuda. Assim, de acordo com o modelo teórico de Relações 

Internacionais denominado realismo ofensivo, é possível identificar este comportamento 

padrão neste período histórico da política externa portuguesa no Extremo Oriente. Em 

primeiro lugar, Portugal agiu ofensivamente no Extremo Oriente quando teve 

oportunidade para o fazer, procurando obter benefícios em detrimento dos Estados 

asiáticos, objectivo expresso nos três tratados desiguais com o Sião (1859), Japão 

(1860) e China (1862). Em segundo lugar, sendo Portugal uma pequena potência, pôde 

apenas materializar as suas intenções ofensivas aquando da redistribuição de poder 

iniciada e consolidada pelas Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860), que 

conduziram ao fim da hegemonia chinesa e instauraram a europeizada ordem dos 

tratados desiguais. Sem esta mudança sistémica, Portugal dificilmente celebraria os 

referidos tratados. Em terceiro lugar, dispondo de um poder limitado, Portugal optou 

pela diplomacia e não pelo confronto militar, como estratégia para conseguir os seus 

objectivos. Por intermédio de uma estratégia diplomática, os portugueses conseguiram 

assinar os referidos tratados com o Sião, Japão e China. Todavia, o reduzido poder de 

Portugal acabou por determinar a não ratificação do tratado com a China e o 

consequente não reconhecimento da soberania portuguesa sobre Macau. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Enquadramento 

 

 O Extremo Oriente de meados do século XIX sofreu transformações profundas. 

A ordem regional, que nos últimos séculos havia sido moldada pelo hegemónico 

Império do Meio, foi alterada pelo poder das grandes potências ocidentais. Essa 

alteração verificou-se a partir de 1842 após a vitória britânica na Primeira Guerra do 

Ópio (1839-1842), em que a China perdeu a sua hegemonia regional e começou a 

ganhar forma a chamada ordem dos «tratados desiguais». Com a Segunda Guerra do 

Ópio (1856-1860) o peso das potências ocidentais na região aumentou e a ordem dos 

«tratados desiguais» consolidou-se.  

Os interesses das grandes potências ocidentais no Extremo Oriente conduziram à 

queda de uma ordem regional que não lhes era favorável, regida por um Estado 

hegemónico que se considerava o centro do mundo e ignorava as pretensões e efectivas 

capacidades ocidentais. A China seria prejudicada pela sua visão sinocêntrica do 

sistema internacional. Em oitocentos o Império do Meio era um Estado rural e 

burocratizado sem capacidade para fazer face às potências ocidentais industrializadas e 

mais desenvolvidas militarmente. Ao longo do século XIX não só a ordem sínica 

desapareceria após as Guerras do Ópio, terminadas em 1860, como o país continuaria a 

sofrer com o comportamento agressivo de outros Estados. Ás Guerras do Ópio de 

meados do século seguiu-se a ocupação de Ili pela Rússia em 1871, a tomada de Liu-

chiu pelo Japão em 1874, a guerra com a França entre 1883 e 1885, a guerra com o 

Japão em 1894 e 1895, e a Guerra dos Boxers em 1900 1 . O Extremo Oriente 

transformar-se-ia irremediavelmente durante este período. 

  Nesta mudança de ordem regional imposta pelo poder e interesses das grandes 

potências ocidentais, Portugal encontrou uma oportunidade para procurar obter 

vantagens sobre os Estados da região, sob pena de perder o seu estatuto num processo 

de redefinição da ordem no Extremo Oriente. Portugal era uma potência secundária cuja 

posição passada lhe permitira implantar-se na região, constituindo Macau a sua presença 

                                                
1 John Fairbank, «Introduction: The Old Order», in The Cambridge History of China, Vol.10, ed. Denis 
Twitchett e John Fairbank, Cambridge, 1978, p.3.  
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territorial de maior importância. Macau não era formalmente território português, mas 

antes um estabelecimento de cariz comercial criado e mantido pela simbiose de 

interesses luso-chineses, que continuava a fazer parte integrante da China. Nenhuma 

outra potência ocidental possuía similar presença em território chinês. Porém, a 

mudança de ordem regional terminou com esse estatuto privilegiado, pois a China foi 

obrigada a abrir-se ao comércio ocidental e Hong-Kong substituiu Macau em termos de 

importância comercial. Como potência secundária, Portugal não tinha poder para 

influenciar a construção da nova ordem, pelo que teve de adaptar-se à nova conjuntura: 

um Extremo Oriente redefinido. Por um lado a mudança de ordem fez com que Portugal 

perdesse a posição privilegiada que detinha, mas por outro lado permitiu aos 

portugueses beneficiarem da nova estrutura sistémica de poder e obter benefícios em 

detrimento dos Estados asiáticos através da celebração de «tratados desiguais». Entre 

1859 e 1862 Portugal celebrou tratados com o Sião (1859), Japão (1860) e a China 

(1862). No caso dos tratados com o Sião e o Japão, Portugal pretendia não só 

diversificar a sua economia regional mas, principalmente, salvaguardar a sua posição na 

ordem dos «tratados desiguais». Relativamente à China, os portugueses procuraram ver 

formalizada a sua soberania política sobre Macau através de um tratado que, fruto da 

insistência portuguesa desde 1843, foi celebrado em 1862, ainda que não tenha sido 

ratificado. 

 Este trabalho procurará fornecer uma análise das condições estruturais que 

permitiram a Portugal celebrar estes três tratados. Não é possível compreender as 

opções dos Estados e a influência dos factores internos sem examinar a base sistémica 

que condiciona essas mesmas variáveis internas. As estruturas do sistema internacional 

condicionam o comportamento dos Estados e cumpre aqui examinar esse contexto 

estrutural sistémico e avaliar o modo como condicionou o comportamento de Portugal 

no Extremo Oriente e influenciou a celebração daqueles três tratados. Constata-se que 

sem a mudança de ordem regional, i.e., sem as alterações na estrutura de poder do 

sistema, Portugal não teria tido condições para celebrar aqueles tratados que lhe eram 

desequilibradamente favoráveis.  

Assim, a questão que se coloca nesta pesquisa é a seguinte: de que modo é que 

as estruturas do sistema internacional influenciaram o comportamento de Portugal no 

Extremo Oriente em meados do século XIX, materializado nos tratados celebrados entre 

1859 e 1862? 
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1.2 Hipótese e Metodologia 

 

Hipótese 

 

Para responder à questão levantada nesta pesquisa � o modo como as estruturas 

do sistema internacional influenciaram o comportamento de Portugal no Extremo 

Oriente entre 1859 e 1862 � vai testar-se a seguinte hipótese: as estruturas do sistema 

internacional condicionaram o comportamento de Portugal no Extremo Oriente entre 

1859 e 1862, explicando-se através desse condicionamento a) as intenções ofensivas de 

Portugal � procurando obter vantagens sobre os Estados regionais; b) o momento em 

que tais intenções puderam materializar-se � após a mudança de ordem regional; e c) a 

estratégia adoptada por Portugal � a diplomacia e a celebração dos «tratados desiguais» 

com o Sião, Japão e China. Assim, a hipótese divide-se em três sub-hipóteses: através 

das estruturas do sistema internacional explicam-se as intenções de Portugal, o 

momento em que essas intenções puderam materializar-se e a estratégia que Portugal 

adoptou. As variáveis independentes da hipótese são as estruturas do sistema 

internacional: a anarquia e a distribuição de poder. A variável dependente da primeira 

sub-hipótese é a intenção ofensiva de Portugal no Extremo Oriente; a variável 

dependente da segunda sub-hipótese é a materialização das intenções num 

comportamento ofensivo após a mudança de ordem regional; a variável dependente da 

terceira sub-hipótese é a diplomacia dos «tratados desiguais», estratégia adoptada por 

Portugal para obter vantagens sobre os Estados regionais 

A tese que se defende neste trabalho é a de que Portugal assinou vantajosos 

«tratados desiguais» com o Sião, Japão e China entre 1859 e 1862 porque as mudanças 

estruturais no Extremo Oriente ocorridas em meados do século XIX condicionaram o 

seu comportamento e criaram condições favoráveis aos portugueses para fazê-lo, 

explicando-se assim não só porque Portugal agiu de modo ofensivo mas também porque 

o fez naquela altura e porque utilizou uma estratégia diplomática. Num contexto de 

mudança de ordem no Extremo Oriente causado pelas Guerras do Ópio, que prejudicou 

não só a China como as potências asiáticas secundárias, Portugal procurou maximizar o 

seu poder e melhorar a sua posição sistémica na região, assim como o faz qualquer 

outro Estado no sistema internacional. Sendo uma pequena potência, sem poder para 

optar pela acção militar como a Grã-Bretanha ou a França, Portugal seguiu uma 
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estratégia diplomática que culminou na celebração de três tratados com o Sião, o Japão 

e a China, num período compreendido entre 1859 e 1862.  

Não cabe aqui analisar o modo de formação dessa estratégia no âmbito do 

processo decisório interno mas apenas explicar as condições sistémicas que 

influenciaram o comportamento de Portugal, com base num modelo teórico de relações 

internacionais � o realismo ofensivo � que não é um modelo teórico de política externa. 

Não cabe igualmente aqui analisar o grau de competência demonstrado pelos órgãos 

políticos que executaram essa estratégia, nomeadamente a coordenação entre as 

autoridades de Lisboa e Macau. Portanto, não são examinados em profundidade os 

processos internos que conduziram à estratégia e os que a implementaram. Avalia-se 

sim, no âmbito das estruturas do sistema internacional, a procura de vantagens e a 

estratégia utilizada. Explicar, no âmbito estrutural do sistema internacional, porquê, 

quando e como é que Portugal, uma potência secundária europeia procurou obter 

vantagens no Extremo Oriente quando essa oportunidade se proporcionou. 

 

Metodologia 

 

A perspectiva teórica das relações internacionais utilizada para testar a hipótese 

é a realista, utilizando-se essencialmente um modelo teórico neo-realista. O modelo 

utilizado é o proposto por John Mearsheimer, definido como realismo ofensivo2, que 

centra a sua análise na estrutura do sistema internacional e comportamento das grandes 

potências3, factores no âmbito dos quais deve ser compreendida a política externa de 

Portugal num Extremo Oriente em mudança. Através de uma metodologia positivista e 

qualitativa, aplicada como estudo de caso, procurará estabelecer-se uma relação de 

causalidade4 entre as estruturas do sistema internacional e o comportamento do Estado 

português. A pesquisa incide sobre a dimensão estrutural do sistema internacional e não 

                                                
2 �This book offers a realist theory of international politics that challenges the prevailing optimism about 
relations among the great powers (�) which I call «offensive realism»�.John Mearsheimer, The Tragedy 
of Great Power Politics, New York, 2001, p.5.  
3 Não caberá neste trabalho proceder a uma hierarquização científica das potências, como tentou Políbio 
de Almeida em Do Poder do Pequeno Estado: Enquadramento Geopolítico da Hierarquia das Potências, 
Lisboa, 1990. Assim, aplicar-se-á o conceito de «grande potência» aos Estados com um poder (a definir 
adiante) significativamente superior aos outros Estados � Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria, Prússia e 
Estados Unidos da América (especialmente a partir da segunda metade do século XIX) � e aplicar-se-ão 
indiferenciadamente os conceitos de «pequena potência» e «potência secundária» aos restantes Estados.   
4 Vide Keohane, Verba e King, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, 
Princeton, 1994, pp.75-115. 
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sobre variáveis internas como a influência dos decisores políticos ou a organização 

política interna dos Estados. 

A região analisada neste trabalho, o «Extremo Oriente», não corresponde a 

entidades culturais ou geográficas, mas a um sistema regional que até meados do século 

XIX era dominado pela ordem tributária sínica: um subsistema internacional dominado 

pela China e o seu Império do Meio. Segundo William Thompson � (�) os subsistemas 

regionais não têm por que ser regiões geográficas. Ao contrário, os subsistemas 

consistem nas interacções das elites nacionais e não nas entidades físicas das unidades 

políticas, cujas interacções que observamos não têm fronteiras regionais bem 

definidas� 5 . Assim, o Extremo Oriente a que este estudo se referir por diante 

corresponderá ao subsistema internacional sínico. O Extremo Oriente é aqui entendido 

como englobando os países que, directa ou indirectamente, estavam politicamente 

relacionados com a China oitocentista e o seu sistema tributário. Dentro deste sistema 

regional, será a potência hegemónica a unidade mais detalhadamente analisada dado que 

a mudança de ordem, de acordo com o modelo proposto, reside na redistribuição de 

poder entre as unidades sistémicas mais poderosas e, neste caso, no fim da hegemonia 

chinesa às mãos das grandes potências ocidentais. A conjuntura dos países com quem 

Portugal celebrou os «tratados desiguais», o Sião e o Japão, será aprofundada, 

contrariamente às restantes unidades sistémicas.  

Em termos de organização da dissertação, no segundo capítulo é apresentada a 

moldura teórica na qual se baseará a análise histórica proposta, sendo feita uma 

abordagem geral aos principais paradigmas do realismo enquanto teoria das relações 

internacionais. Seguidamente é exposto o modelo teórico no âmbito do qual será testada 

a hipótese: o realismo ofensivo.  

O terceiro capítulo analisa a ordem internacional pós-Congresso de Viena e o 

Extremo Oriente sínico dos primeiros 40 anos do século XIX. Relativamente à ordem 

internacional, este capítulo procura demonstrar o seu cariz eurocêntrico, baseado na 

superioridade do poder europeu. Depois é feita uma exposição do subsistema europeu 

desde o Congresso de Viena até à Guerra da Crimeia, de maneira a compreender a 

distribuição sistémica de poder, a competição de poder entre as grandes potências 

europeias e a influência que exerceram sobre o sistema internacional nos meados do 

século XIX, aprofundando-se aqui a posição sistémica de Portugal. Após a análise da 

                                                
5 James E. Dougherty e Robert L. Pfaltzgraff, Relações Internacionais: As Teorias em Confronto, Lisboa, 
2003, pág.175. 
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distribuição de poder no sistema internacional é examinado o subsistema do Extremo 

Oriente e o domínio hegemónico exercido pela China, ainda que seja um domínio 

permitido pela omissão da projecção do superior poder europeu. São então expostos os 

interesses das grandes potências ocidentais no Extremo Oriente que justificariam o fim 

da hegemonia chinesa e a alteração da ordem regional. 

O quarto capítulo incide sobre a redefinição de ordem no Extremo Oriente 

alcançada através das vitórias da Grã-Bretanha sobre a China na Primeira Guerra do 

Ópio e da Grã-Bretanha e França sobre a China na Segunda Guerra do Ópio. 

Posteriormente é apreciada a ordem regional que sucedeu à ordem hegemónica chinesa: 

a chamada ordem dos «tratados desiguais», assente num sistema multipolar dominado 

pelas grandes potências ocidentais.  

O quinto capítulo analisa a posição de Portugal no Extremo Oriente, quer 

inserido da ordem sínica quer inserido na nova ordem regional. São examinados os 

tratados celebrados por Portugal com a China, Japão e Sião no âmbito da ordem dos 

«tratados desiguais». Por último é feita a aplicação directa do modelo teórico à hipótese 

com base na matéria exposta neste e nos precedentes capítulos, demonstrando-se como 

é que as estruturas do sistema internacional influenciaram uma potência secundária 

como Portugal a agir ofensivamente no Extremo Oriente, aproveitando a mudança na 

distribuição de poder e uma ordem regional favorável às potências ocidentais para 

procurar obter vantagens sobre a China, Japão e Sião. 
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2 

REALISMO OFENSIVO 

 

 

2.1 Realismo e Relações Internacionais 

 

A descrição dos fenómenos políticos internacionais não é suficiente para obter 

uma explicação causal da sua ocorrência, para tal é necessário justificá-los e enquadrá-

los dentro de uma matriz teórica abstracta que analise esses fenómenos e a sua origem6. 

O realismo é uma corrente teórica que analisa as relações internacionais com base nos 

seguintes paradigmas: o sistema internacional é anárquico; os Estados são os principais 

actores nas relações internacionais; e o sistema internacional é dominado por uma 

competição de poder entre os Estados, em que cada unidade tenta garantir a sua própria 

sobrevivência e em última instância depende apenas de si7. Para o realismo é a partir 

destes elementos que se compreendem e explicam as relações internacionais, aqui 

entendidas principalmente como um processo de interacção entre os Estados8.  

 

Sistema Internacional 

 

O sistema internacional constitui o conceito basilar na análise das relações 

internacionais pois é aí que operam os actores e se desenrolam os processos de 

interacção entre eles. Para definir sistema internacional, Robert Gilpin adapta a 

definição de sistema elaborada por Robert Mundell e Alexander Swoboda, segundo a 

qual um sistema é uma agregação de diversas entidades unidas por uma interacção 

regular de acordo com uma forma de controlo9.  

                                                
6 Sobre a evolução da teorização das relações internacionais vide per tot. José Teixeira Fernandes, Teorias 
das Relações Internacionais: Da Abordagem Clássica ao Debate Pós-Positivista, Coimbra, 2004. 
7 Timothy Dunne e Brian Schmidt falam dos três Ss� do Realismo: �statism, survival, self-help� ou 
estatismo, sobrevivência e auto-ajuda. Timothy Dunne e Brian Schmidt, «Realism», in The Globalization 
of World Politics, ed. John Baylis e Steve Smith, Oxford, 2001, p.150. 
8 Conforme referido na Nota Prévia a teoria realista das relações internacionais, mesmo na sua «versão» 
neo-realista, não oferece um quadro completo das relações internacionais mas permite uma análise 
científica da dimensão que considera fundamental nas relações internacionais: a inter-conexão entre os 
Estados num sistema internacional anárquico. É uma teoria do sistema internacional e não uma teoria de 
política externa. Para uma crítica geral ao neo-realismo vide Robert Keohane, Neorealism and Its Critics, 
New York, 1986, pp.1-26 e 131-300. 
9 Robert Gilpin, War and Change in International Politics, Cambridge, 1981, p.26. 



 10

 

As principais «entidades» sistémicas são os Estados, apesar de existirem 

entidades de outro cariz, mas de relevância reduzida. A «interacção regular» entre as 

unidades varia consideravelmente consoante a natureza, regularidade e intensidade, 

podendo esta interacção consubstanciar-se em conflitos militares intermitentes ou em 

elevados níveis de interdependência económica e cultural 10 . As relações que se 

estabelecem entre os Estados � políticas, diplomáticas, militares, económicas ou 

culturais � constituem os processos que se desenrolam dentro do sistema internacional 

em que aqueles se inserem, sendo que de acordo com o realismo as questões de 

segurança militar são as que mais relevam para a política externa dos Estados e que 

mais fortemente condicionam aqueles processos, como notam Viotti e Kauppi11. Por 

último, o «controlo» a que Gilpin se refere não se trata de um controlo hierarquizado 

idêntico ao existente na organização política interna de um Estado. O sistema 

internacional é anárquico na medida em que não existe uma autoridade política que se 

encontre acima dos Estados e regule o seu comportamento, ao passo que o sistema 

político interno é hierarquizado. O controlo enquanto elemento definidor do sistema 

internacional deve ser compreendido como «controlo relativo» ou «procura de 

controlo», devido ao facto de nenhum Estado conseguir controlar absolutamente o 

sistema12. Os Estados competem pelo controlo do sistema internacional e a natureza 

deste varia conforme as relações entre esses Estados. Se um único Estado conseguir 

dominar os restantes Estados no sistema, estamos perante um sistema hegemónico � ou 

unipolar � que apesar de se basear num princípio de hierarquia entre a unidade principal 

e as secundárias não atinge um nível idêntico à hierarquia interna de um Estado; se 

forem dois Estados a fazê-lo existe um sistema bipolar; no caso de o controlo do sistema 

se encontrar distribuído por três ou mais Estados encontramo-nos perante um sistema 

multipolar13. A distribuição de poder entre os Estados constitui a principal forma de 

controlo no sistema internacional14. 

Regressando às assumpções basilares da corrente realista, os Estados constituem 

as unidades mais importantes do sistema internacional. Existe uma igualdade funcional 

entre os Estados, já que não há diferenciação formal entre as unidades e o seu 

comportamento é idêntico, sendo que o que distingue os Estados e condiciona o seu 
                                                
10 Idem, ibidem, p.27. 
11 Cf. Paul Viotti e Mark Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and 
Beyond, Boston, 1999, p.10. 
12 Gilpin, op. cit., p.28. 
13 Idem, ibidem, p.29. 
14 Idem, ibidem. 
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comportamento é a diferença de capacidades, i.e. a diferença de poder e não a diferente 

organização interna. Independentemente da personalidade dos decisores políticos ou da 

estrutura interna dos Estados, o seu comportamento tende a ser similar e padronizado. 

Por último, devido ao cariz anárquico do sistema internacional, os Estados 

interagem em competição procurando aumentar o seu poder de modo a garantirem a sua 

sobrevivência naquele sistema15. Conforme especificado anteriormente, a distribuição 

de poder entre os Estados, ao nível do controlo do sistema, caracterizará o tipo de 

sistema internacional16. 

 

Ordem Internacional 

 

Os Estados que controlam o sistema internacional anárquico promovem os seus 

interesses no seu interior, moldando aquilo que se designa por ordem internacional17. 

Segundo Robert H. Jackson a ordem internacional caracteriza-se como um conjunto de 

valores e condições comuns de estabilidade e previsibilidade nas relações entre os 

Estados18, ordem essa que é criada e mantida pelas principais unidades do sistema 

internacional. O alcance deste conceito varia bastante dentro do realismo mas o poder 

continua a ser o denominador comum enquanto factor fundamental na definição da 

ordem internacional. As unidades mais poderosas do sistema internacional constroem a 

sua ordem com base nos seus objectivos, procurando legitimar um padrão de co-

existência e expectativas que beneficiem os próprios interesses dessas unidades. John 

Ikenberry nota que a fundamental assumpção realista relativamente à ordem é que esta é 

criada e mantida pelo poder do Estado, sendo as mudanças de ordem causadas 

essencialmente pelas alterações na distribuição de poder entre os Estados; e que existem 

duas imagens distintas da formação da ordem: equilíbrio de poder, como o produto do 

processo de equilíbrio e ajustamento de poderes opostos sob condições de anarquia; e 
                                                
15  Sobre a visão realista da competição entre os Estados, Michael Mastanduno escreve o seguinte: 
�realists believe that relations among nation-states are inherently competitive. Nation-states compete 
most intensively in the realm of military security, but compete in other realms as well, in particular in 
economic relations.� Michael Mastanduno, «A Realist View: Three Images of the Coming International 
Order» in International Order and the Future of World Politics, ed. T.V. Paul e John Hall, Cambridge, 
1999, p.21. 
16 Gilpin, op. cit., p.29. Vide igualmente Morton Kaplan, Process and System in International Relations, 
New York, 1975, pp.21-53. 
17 Sobre a dificuldade inerente à definição de ordem internacional Paul e Hall afirmam o seguinte: 
�[a]ttempts to define international order produce immediate controversy. �Order� is a term that carries 
normative and ideological connotations, as it bears particular conceptions about how social, political 
and economic systems are and ought to be structured.� Paul e Hall, op. cit. p.2. 
18 Vide Robert H. Jackson, «The Evolution of International Society» in op. cit, Baylis e Smith, p.34. 
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hegemonia, através da qual um Estado cria e mantém uma ordem através do seu poder, 

organizando as relações entre os Estados19.  

A ordem de equilíbrio de poder assenta na distribuição de poder, tem como 

princípio organizador a anarquia e como fonte de estabilidade o equilíbrio de poder 

entre as unidades sistémicas, existindo nesta ordem um mecanismo coligativo que 

controla � e evita � a concentração de poder numa única unidade20. As unidades do 

sistema coexistem num sistema controlado pelas unidades mais poderosas que vão 

equilibrando a distribuição de poder entre elas, procurando impedir que a unidade mais 

poderosa se torne hegemónica através de coligações equilibradoras daquela distribuição. 

Quando um Estado parece prestes a desequilibrar a distribuição de poder em seu favor, 

os restantes Estados procuram coligar-se para impedir a dominação hegemónica do 

sistema. 

A ordem hegemónica também assenta na distribuição de poder mas o seu 

princípio definidor é a hierarquia, pois apesar de o sistema internacional ser anárquico, 

quando existe uma unidade totalmente hegemónica o sistema internacional passa a 

assemelhar-se a um sistema político interno hierarquizado, apesar de ser praticamente 

impossível a um Estado controlar inteiramente o sistema internacional e estabelecer 

uma ordem tão hierarquizada como aquela que existe num sistema político interno. O 

sistema passa a possuir uma autoridade e a preponderância de poder torna-se a fonte de 

estabilidade da ordem internacional. A ordem hegemónica pode variar entre uma ordem 

extremamente hierarquizada, como um império, em que as unidades mais fracas não são 

totalmente soberanas e o controlo sobre elas é exercido formalmente; e uma ordem 

menos hierarquizada, em que as unidades mais fracas são formalmente soberanas e os 

mecanismos de controlo são menos formais. A ordem hegemónica é mantida estável 

pela predominância do poder da unidade hegemónica que quando declina ou passa para 

outro Estado leva a que a ordem desapareça ou decaia21, como a China e o Extremo 

Oriente haveriam de testemunhar no século XIX. 

 

 

 

 
                                                
19 John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major 
Wars, Princeton, 2001, pp.10-11. 
20 Idem, ibidem, p.24. 
21 Idem, ibidem, p.27. 
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Neo-Realismo 

 

Partido da base conceptual exposta, o pensamento realista incorre em diversas 

variações teoréticas cujo conteúdo não cabe aqui aprofundar. Ressalve-se apenas que 

dentro do designado realismo clássico 22  encontramos variantes como o realismo 

estrutural baseado na natureza humana defendido por Tucídides e Hans Morgenthau; o 

realismo histórico de Nicolau Maquiavel e E.H. Carr; o realismo estrutural baseado no 

sistema internacional de Jean Jacques Rousseau, uma tendência mais tarde desenvolvida 

pelo neo-realista Kenneth Waltz; e o realismo liberal de Thomas Hobbes e Hedley 

Bull23. A variedade de teorias realistas comprova a evolução científica que se tem vindo 

a verificar nesta corrente de pensamento, sendo que o neo-realismo ilustra o último 

estádio desse percurso. 

Os autores neo-realistas propuseram-se a rever o realismo clássico, cientificando 

esta corrente de pensamento e virando-se para as estruturas do sistema internacional: 

uma teoria estrutural das relações internacionais e não uma teoria de política externa. 

Waltz iniciou este processo, sendo que outros modelos diferenciados se seguiram, como 

o realismo defensivo de Glaser, o realismo prudente de Oye, o equilíbrio de ameaças de 

Walt, o equilíbrio de interesses de Schweller, ou o realismo ofensivo de Mearsheimer24. 

O realismo ofensivo de Mearsheimer distingue-se dos restantes modelos neo-realistas 

por defender que os Estados mais poderosos que dominam o sistema procuram 

constantemente aumentar o seu poder � controlando-o apenas dentro dos 

constrangimentos das estruturas sistémicas � e mantendo sempre intenções ofensivas 

que se manifestam quando as oportunidades surgem25.  

O realismo ofensivo delineado por Mearsheimer é um modelo teórico que se 

baseia neo-realismo de Waltz, em que as relações internacionais são analisadas com 
                                                
22 Robert Jackson e Georg Sorensen, Introduction to International Relations, Oxford, 1999, p.70. 
23  Realismo estrutural baseado na natureza humana:�[i]nternational politics is driven by an endless 
struggle for power which has its roots in human nature. Justice, law, and society have either no place or 
are circumscribed�. Realismo Político: �Political realism recognizes that principles are subordinated to 
policies; the ultimate skill of the state leader is to accept, and adapt to, the changing power political 
configuration in world politics.� Realismo estrutural baseado no sistema internacional: �[i]t is not human 
nature, but the anarchical system which fosters fear, jealousy, suspicion and insecurity. Conflict can 
emerge even if the actors have benign intent towards each other.� Realismo liberal: �[t]he international 
anarchy can be cushioned by states who have the capability to deter other states from aggression, and 
who are able to construct elementary rules for their coexistence�. Dunne e Schmidt, «Realism» in op. cit., 
ed. Baylis e Smith, p.149. 
24 Vide John Vasquez, The Power of Power Politics, Cambridge, 1998, p.373. 
25 Para uma introdução às teorias da guerra e às opções militares dos Estados cf. Stephen Van Evera, 
«Offense, Defense and The Causes of War» in Michael Brown, Theories of War and Peace, Cambridge, 
Massachusetts, 1998, pp.55-93; e Bruce Bueno de Mesquita, The War Trap, New Haven, 1981, pp.1-127. 
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base na estrutura do sistema e não no decisor político ou organização política do Estado. 

Não são as características individuais do decisor político ou a estrutura política do 

Estado que condicionam de modo fundamental as relações internacionais, devido ao 

facto de serem as estruturas sistémicas que condicionam a acção do Estado e o 

conduzem a uma competição por poder que tem como objectivo último a sua 

sobrevivência. Waltz distingue três níveis de análise na política internacional 26 : o 

primeiro nível, incidindo sobre as características humanas do decisor político 27 ; o 

segundo nível sobre a estrutura política interna do Estado28; e o terceiro nível sobre o 

sistema internacional29. Waltz reconhece que existem esses três níveis de análise e que 

todas estas três dimensões influenciam as relações internacionais, mas sublinha que a 

dimensão mais importante é a sistémica e que são as estruturas do sistema internacional 

que condicionam predominantemente as relações internacionais, dado que o padrão de 

comportamento dos Estados identificável em relações internacional, uma interacção 

conflituosa e em auto-ajuda, não é explicável pelas características dos seus dirigentes 

políticos ou pela organização política interna desses Estados. Mesmo que um dirigente 

não seja agressivo e deseje a paz, ou a organização interna de um Estado se sustente em 

valores pacíficos, a necessidade de sobrevivência daquele Estado num sistema 

internacional com as características referidas vai condicionar essa mesmo Estado a 

maximizar o seu poder e agir em auto-ajuda, i.e., é nas estruturas do sistema 

internacional que se encontra a justificação para aquele comportamento30.  

No presente estudo não são contemplados o primeiro e segundo níveis que 

Waltz referiu mas isso não significa que não estejam presentes ou não sejam relevantes. 

O realismo ofensivo incide sobre o terceiro nível mas não deixa de considerar que o 

comportamento dos Estados, mesmo condicionado pelas estruturas do sistema, se baseia 

numa decisão política tomada por um ou vários decisores, enquadrados por uma 

estrutura burocrática ou dentro de determinada organização estatal, mesmo não sendo 

uma realidade abrangida por esta teoria das relações internacionais. Sem utilizar os dois 

                                                
26 Waltz apresenta os três níveis sob forma de imagens, utilizando esta distinção conceptual para analisar 
a natureza dos conflitos internacionais, mais tarde aplicados teoricamente ao funcionamento geral das 
relações internacionais, nomeadamente do sistema internacional. 
27 Kenneth Waltz, Man, the State, and War, New York, 2001, pp.16-43. 
28 Idem, ibidem, pp.80-123. 
29 Idem, ibidem, pp.159-186. 
30 Idem, ibidem, pp.224-238. Vide igualmente Kenneth Waltz, «Explaining War», in op. cit., Viotti e 
Kauppi, pp.130-144. Esta conclusão seria desenvolvida na Theory of International Politics (Teoria das 
Relações Internacionais) que Waltz apresentou em 1979 e que veio a tornar-se a base teórica do neo-
realismo, vide per tot. Kenneth Waltz, Teoria das Relações Internacionais, Lisboa, 2002. 
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primeiros níveis de análise é impossível analisar as relações internacionais, mas para 

compreender as causas do comportamento dos Estados no sistema internacional é 

necessário abandonar os dois primeiros níveis de análise e concentrarmo-nos nas 

condições estruturais desse sistema que condicionam o comportamento examinado 

pelos dois primeiros níveis de análise. A dimensão fundamental para a compreensão do 

comportamento dos Estados é a sistémica, dado que são as estruturas do sistema que 

condicionam as unidades e determinam o seu comportamento. 

Autores como Robert Jervis e Graham Allison notam o insuficiente alcance do 

modelo sistémico realista � que considera o Estado como uma unidade que reage apenas 

a estímulos exteriores � pelo que propõem modelos de análise de unidade e não do 

sistema internacional31. Este esforço é louvável, mas mesmo que nos aproxime de uma 

verdadeira teoria de política externa � que o neo-realismo não é � não deixa de ser 

insuficiente para fundamentar a interacção conflituosa dos Estados. Neste trabalho cabe 

aplicar um modelo sistémico e não aprofundar até que ponto as características dos 

decisores políticos ou a organização interna do Estado determinaram o comportamento 

do Estado português no Extremo Oriente. Por exemplo, o papel de Isidoro Guimarães na 

política externa portuguesa para o Extremo Oriente durante o período em causa foi 

muito relevante, assim como é relevante conhecer a estrutura política e burocrática do 

Estado português no âmbito da qual as decisões foram tomadas e posteriormente 

executadas, incluindo os órgãos governativos de Macau. Mas não obstante estas 

inegáveis realidades, de acordo com o neo-realismo analisam-se primordialmente as 

causas, forma e consequências do comportamento de Portugal com base nas estruturas 

do sistema internacional, ou seja, os estímulos externos ao Estado e não o processo de 

                                                
31 Para os teóricos que se debruçam sobre o primeiro e segundo níveis de análise a sua importância 
suplanta aquela que lhes é concedida pelos neo-realistas. Para o neo-realismo (e realismo em geral) os 
Estados são considerados unidades racionais e uniformizadas, funcionalmente idênticas, com interesses 
de origem exógena e não endógena. Porém, torna-se essencial recorrer ao perfil do decisor político ou à 
estrutura burocrática e administrativa para compreender a fundo determinado comportamento � 
nomeadamente a sua formação e execução � mesmo que para os neo-realistas esse comportamento seja 
sempre condicionado pelas estruturas, quer em termos de processo de formação da política externa quer 
em termos de avaliação da eficácia da execução desse comportamento ao nível interno. Sobre o papel do 
decisor político e da percepção nas relações internacionais � uma tentativa de sair do terceiro nível de 
análise e desmontar a ideia de Estado como unidade homogénea com base numa análise de primeiro nível 
� vide Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton, 1976, pp.13-28. 
Sobre os modelos que analisam o processo organizacional e a política burocrática dos Estados � que 
contestam igualmente o princípio realista de que o Estado é um actor uniforme que apenas reage aos 
estímulos externos, ao alertarem para a relevância dos padrões de comportamento organizacional do 
Estado e das inter-relações entre as múltiplas instituições e interesses dentro do próprio Estado, 
envolvidas num regateio político � cf. Viotti e Kauppi, op. cit., pp.205-209; e relativamente à aplicação 
dos modelos de comportamento organizativo e política burocrática, alternativos ao do actor racional, 
conferir os modelos de Graham Allison, idem, ibidem, pp.280-296. 
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formação interna desse comportamento ou a eficácia da sua execução no âmbito da 

organização política e administrativa interna dependente de factores individuais e 

burocráticos. É nas estruturas do sistema internacional que se encontra a explicação para 

o comportamento dos Estados, através das quais se cria um padrão-óptimo desse 

comportamento que o Estado seguirá ou não. Para aferir as razões internas que o 

levaram ou não a seguir aquele padrão sai-se das variáveis que explicam o 

comportamento padrão dos Estados para entrar num primeiro e segundo níveis de 

análise relativos à formação e execução interna desse comportamento. O neo-realismo 

analisa as condições sistémicas que levam um Estado a agir de determinado modo, não 

cabendo aqui descrever o processo que conduziu a esse comportamento ou julgar a sua 

eficácia no âmbito interno. 

Para os realistas os Estados são as unidades sistémicas mais importantes, mas os 

neo-realistas enfatizam a sua relação com as estruturas do sistema: a anarquia e a 

distribuição de poder. Os Estados �são as unidades cujas interacções formam a estrutura 

dos sistemas das relações internacionais�32, ou seja, a anarquia e a distribuição de poder, 

que por sua vez impelem os Estados a agir no sentido de optimizar a sua posição e 

garantir a sua sobrevivência através do poder. A anarquia é o princípio organizador do 

sistema e a distribuição de poder � que não pode confundir-se com as características 

individuais das unidades por ser uma aferição externa e relacional das capacidades 

dessas unidades � constitui a outra dimensão estrutural que condiciona o 

comportamento das unidades. O sistema internacional é formado pela interacção de 

unidades egoístas � os Estados � e as estruturas emergem e são moldadas pela sua 

coexistência 33 , e dessas mesmas estruturas formar-se-á um padrão óptimo de 

comportamento que as unidades deverão seguir no sentido de sobreviverem ou 

prosperarem nesse sistema.  

O facto de existirem estruturas que condicionam o comportamento dos Estados 

não significa que estes sigam sempre um comportamento considerado superlativo. Por 

incompetência dos decisores, dificuldades de organização política ou deficiente 

informação em relação às restantes unidades, um Estado pode tomar opções prejudiciais 

para si próprio ao afastar-se do padrão óptimo de comportamento. Waltz nota o 

seguinte: �Podemos comportar-nos como quisermos. No entanto, os padrões de 
                                                
32 Waltz, Teoria das Relações Internacionais, p.135. 
33 Para Waltz um sistema não se define como mera interacção entre as suas partes. Vide Barry Buzan e 
Richard Little, International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations, 
Oxford, 2000, p.39. 
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comportamento emergem e eles derivam dos constrangimentos estruturais do sistema. 

Os actores podem perceber a estrutura que os constrange e entender como ela serve para 

recompensar alguns tipos de comportamento e penalizar outros. Mas ainda assim, 

podem não o ver ou, vendo-o, podem por qualquer uma de muitas razões não conseguir 

conformar as suas acções com os padrões que são mais frequentemente recompensados 

e menos frequentemente punidos. Dizer que «a estrutura selecciona» significa 

simplesmente que aqueles que se ajustam às práticas mais aceites e mais bem sucedidas 

sobem mais frequentemente ao topo e são os que mais provavelmente aí se manterão. O 

jogo que temos de ganhar é definido pela estrutura que determina o tipo de jogador que 

mais provavelmente prosperará�34. As estruturas do sistema internacional condicionam 

a acção dos Estados mas não conduzem inevitavelmente a determinada acção35, visto 

que apesar das unidades serem condicionadas pelas estruturas e agirem dentro dum 

comportamento padrão podem desviar-se desse mesmo comportamento padronizado, 

não obstante as consequências negativas que daí advêm. Os decisores políticos têm 

outros objectivos para além da segurança e sobrevivência do Estado mas se esses outros 

objectivos são confrontados com o objectivo de segurança, o decisor político opta � 

dentro do comportamento padrão � pela segurança do Estado e decide com base em 

cálculos de poder. Uma decisão contrária conduz a um prejuízo para o Estado. 

Portanto, a estrutura do sistema internacional constrange o comportamento das 

suas unidades, funcionalmente idênticas, mas este facto não reflecte uma 

homogeneização ou optimização imediatas do comportamento das unidades, mas sim a 

emergência de um padrão de comportamento considerado adequado à sobrevivência 

sistémica. Se um Estado pretende optimizar a sua posição no sistema internacional 

deverá reger o seu comportamento pela estrutura sistémica, anárquica e baseada na 

distribuição de poder, e não se deixar constranger por outros factores, como a moral ou 

o direito. Apesar de a moral e o direito terem importância ao nível da construção da 

ordem internacional e da sua legitimidade, em termos sistémicos são factores que não 

relevam e se uma unidade deixar condicionar o seu comportamento por 

constrangimentos morais, religiosos ou jurídicos, e não pelas estruturas do sistema 

internacional, estará a prejudicar-se. Richelieu surge como dos primeiros estadistas a 

profundamente compreender e aplicar a lógica realista.  

                                                
34 Waltz, Teoria das Relações Internacionais, p.131. 
35 Cf. Kenneth Waltz, «Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics», in 
Robert Keohane, op. cit., pp.322-345. 
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Figura política predominante da França do século XVII; Richelieu definiu o 

interesse do Estado francês, ou raison d�état, como único pressuposto e objectivo da 

política externa do país. Consequentemente, o processo de formação da política externa 

francesa seria exclusivamente estatocêntrico, tendo em exclusiva consideração o 

interesse do Estado. Ora, nada era mais caro à França do que impedir a hegemonia dos 

Habsburgos na Europa Central. Prosseguindo este objectivo, a católica França de 

Richelieu � cardeal católico � uniu-se aos inimigos do Sacro Império Romano na 

Guerra dos Trinta Anos, o conflito que devastou a Europa Central entre 1618 e 1648. A 

França aliou-se aos principados alemães e à Suécia, apesar de este facto significar uma 

união com Protestantes contra o Sacro Império, defensor da Igreja Católica. 

Independentemente de considerações ou crenças pessoais, Richelieu não permitiu que 

elementos alheios ao interesse do reino interferissem no comportamento da França. 

Exceptuando a raison d�état não existiam quaisquer factores nos quais pudesse basear-

se a estratégia de um Estado. Contudo, Richelieu não foi inovador nesta prática, apenas 

a compreendeu profundamente e a aplicou sistematicamente. Com efeito, o cardeal 

seguiu a linha de política externa traçada por Francisco I � rei de França entre 1515 e 

1547 � quando em 1532 este se aliou aos alemães Protestantes da Liga de Schmalkalden, 

e o repetiu em 1536 com o islâmico Império Otomano de Suleimão I, sempre com o 

objectivo de impedir a hegemonia europeia dos Habsburgos.  

Contrariamente a Richelieu, o Habsburgo Fernando II � imperador entre 1619 e 

1637 � limitou a acção estratégica do Sacro Império através de constrangimentos morais 

e religiosos, conduzindo a um comportamento sistémico prejudicial aos objectivos 

daquele Estado: a hegemonia regional. Henry Kissinger sublinha este facto citando 

Fernando II em afirmações como: �[n]o que diz respeito à religião, preferia morrer a 

fazer quaisquer concessões aos sectários� e �[e]m assuntos de estado, tão importantes 

para a nossa sagrada confissão, nem sempre podemos dar importância a considerações 

humanas; ao invés, temos de ter esperança (�) em Deus (�) e confiar apenas nele�36. 

Baseando-se nestes preceitos, Fernando II recusou uma oportunidade de voltar a 

controlar os príncipes protestantes e de acabar com um dos mais violentos conflitos que 

a Europa conhecera e que estava a desgastar material e politicamente o Sacro Império. 

Em 1629 os príncipes protestantes mostraram disponibilidade em aceitar o domínio 

Habsburgo se lhes fosse concedida liberdade religiosa e pudessem manter os bens 

                                                
36 Henry Kissinger, Diplomacia, Lisboa, 1996, p.49. 



 19

 

capturados à Igreja Católica durante a Reforma. Apesar de ser politicamente 

conveniente ao Sacro Império aceitar estas condições � e mais tarde, em condições mais 

favoráveis, procurar a sua alteração � Fernando rejeitou esta proposta, sacrificando as 

suas necessidades políticas à sua �vocação religiosa�37. A partir de 1631 e 1635 a 

Suécia e a França intervieram directamente no conflito do lado dos príncipes alemães, 

alterando a distribuição de poder no conflito e contribuindo decisivamente para impedir 

que os Habsburgos afirmassem a sua autoridade imperial na Europa Central e pudessem 

aspirar à hegemonia regional. Só em 1648 é que o conflito teria fim, com um resultado 

prejudicial para um desgastado Sacro Império e verificando-se a ascensão da França ao 

estatuto de Estado mais poderoso da Europa.  

O realismo olha para as relações internacionais como sendo condicionadas pela 

anarquia e distribuição de poder, onde os principais agentes são os Estados, entidades 

políticas racionais e egoístas que interagem em competição num sistema propenso ao 

conflito e onde o poder e a auto-ajuda são os únicos garantes da sua sobrevivência. 

Dentro do realismo, o neo-realismo faz incidir a sua análise ao nível das estruturas do 

sistema internacional, considerando secundários os níveis referentes ao decisor político 

e à organização interna dos Estados e defendendo que são as estruturas sistémicas � 

anarquia e distribuição de poder � que condicionam o comportamento dos Estados. É 

dentro do neo-realismo que emerge a teoria de Mearsheimer, o realismo ofensivo, que 

se distingue das restantes teorias neo-realistas por defender que os Estados mais 

poderosos têm sempre intenções ofensivas no sistema internacional. 

 

2.2 O Modelo: Realismo Ofensivo 

 

O modelo neo-realista de Mearsheimer � realismo ofensivo � sustenta que as 

relações internacionais são condicionadas pelas grandes potências e a sua contínua 

procura de poder, o único modo de garantir a sobrevivência num sistema internacional 

anárquico. O sistema e ordem internacionais definem-se pela distribuição de poder entre 

as grandes potências, sendo que a mudança sistémica e de ordem ocorre quando o 

equilíbrio de poder é alterado por essas mesmas grandes potências. Por um lado, este 

modelo segue o neo-realismo de Waltz e, por outro, a busca incessante pelo poder de 

um Morgenthau que interliga a natureza humana com a natureza do Estado para 

                                                
37 Idem, ibidem, p.50. 
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justificar a sua procura constante de poder38. Waltz é o autor em que Mearsheimer se 

baseou no seu modelo, mas enquanto aquele defende um realismo defensivo em que as 

potências procuram manter o status quo, um equilíbrio de poder, este defende um 

realismo ofensivo em que os Estados, nomeadamente as grandes potências, procuram 

incessantemente maximizar o seu poder e têm permanentes intenções revisionistas que 

apenas cessam quando se atinge a hegemonia. Ao contrário de Morgenthau, 

Mearsheimer defende que essa busca pelo poder não reside na natureza das unidades, 

mas na estrutura do sistema internacional que condiciona o comportamento dos Estados 

e conduz à procura de segurança. Este modelo assenta em cinco assumpções sobre o 

sistema internacional.  

 

Assumpções do Realismo Ofensivo 

 

Em primeiro lugar o sistema internacional é anárquico39, no sentido em que o 

sistema compreende unidades estatais independentes que não conhecem autoridade 

política formal superior à sua própria soberania. A anarquia deriva do facto de não 

existir um governo acima dos governos, como nota Inis Claude Jr.40. Porém, a anarquia 

no sistema internacional não é sinónimo de caos e desordem endémicas, mas de mera 

inexistência de uma autoridade política central superior aos Estados que, através do uso 

legítimo da violência garanta a sua segurança. Ao contrário da política interna, 

�ordenada hierarquicamente� 41 , a política internacional «organiza-se» em torno do 

princípio da anarquia, e os Tratados de Vestefália de 1648 foram a base deste sistema 

internacional anárquico de Estados soberanos42. Estados soberanos e independentes 

                                                
38 Os seis princípios do realismo politico de Hans Morgenthau estabelecem que a política está centrada na 
permanente e inalterável natureza humana; a política é uma esfera autónoma de acção que não pode ser 
reduzida à visão económica marxista ou à moral kantiana; o egoísmo é um facto básico da natureza 
humana e a política é uma arena em que os Estados entram em conflito devido aos seus interesses 
díspares; a ética das relações internacionais é política e deve distinguir-se da moralidade privada, sendo o 
político o responsável pela segurança do seu Estado, devendo agir com base na prossecução dessa tarefa; 
os Estados não devem ameaçar a paz e segurança internacionais procurando impor as suas ideologias a 
outros Estados; o estadismo é uma actividade que envolve a consciência das limitações e imperfeições 
humanas. Vide Hans Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New 
York, 1985, pp. 4-16.  
39 Mearsheimer, op. cit., p.30. 
40 Citado por Mearsheimer, idem, ibidem.  
41 Waltz, Theory of International Politics, p.116.  
42 Os tratados que formaram a Paz de Vestefália � Tratados de Münster e Osnabrück de 24 de Outubro de 
1648 � puseram fim à Guerra dos 30 Anos que assolou a Europa Central de 1618 a 1648, um conflito que 
opôs a nobreza alemã e seus aliados aos defensores da concepção universalista de uma Respublica 
Christiana que unisse politicamente os reinos cristãos sob a égide do Sacro Imperador Romano e do Papa. 
As consequências deste conflito seriam fulcrais na definição das subsequentes ordens internacionais 
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agem num sistema internacional sem que outra autoridade política tenha o direito de se 

imiscuir nas suas decisões43, sendo que os Estados mais poderosos condicionam a 

ordem desse sistema. 

A segunda assumpção refere-se ao facto de as grandes potências possuírem 

capacidade militar ofensiva44, tornando os Estados potencialmente perigosos uns para os 

outros; enquanto a terceira assumpção estabelece que os Estados nunca podem ter 

certezas relativamente às intenções dos outros Estados 45 , nomeadamente no que 

concerne a utilização das suas capacidades ofensivas. Ambas as premissas explicam 

porque é que os Estados se sentem ameaçados em relação aos outros, já que ameaça 

compreende os meios e intenções de outra unidade. Se existe capacidade militar 

ofensiva e se desconhece a intenção, o único modo de se ter segurança é aumentando a 

nossa própria capacidade militar e esconder a nossa verdadeira intenção46. 

A quarta premissa básica do realismo ofensivo refere-se ao facto de a 

sobrevivência ser o objectivo máximo das grandes potências 47  � assim como o de 

qualquer Estado � pelo que a sua segurança é a sua prioridade. As relações 

internacionais envolvem diversos interesses mas o principal objectivo de Estado é 

garantir a sua segurança e sobrevivência. De acordo com este modelo, a segurança é 

alcançada através da maximização do poder do Estado no sistema e essa segurança será 

proporcional ao poder da unidade. Assim, um Estado só se sentirá completamente 

seguro no momento em que tiver poder para dominar o sistema em que se insere, 

tornando-se hegemónico.  

Em quinto lugar, os Estados são considerados actores racionais 48  que agem 

estratégica e conscientemente dentro do sistema em que se inserem, de acordo com o 

seu interesse. Independentemente da sua organização política ou ideologia, o 

comportamento dos Estados é funcionalmente idêntico no sentido em que todos 

decidem de forma racional procurando alcançar o seu objectivo, independentemente da 
                                                                                                                                          
europeias � e mais tarde também as não-europeias � permitindo a emergência de um conceito que as 
moldaria: a soberania dos Estados. 
43  Na opinião de António Barbas Homem, � [n]o domínio das relações internacionais, a soberania 
significa a personalidade jurídica internacional do Estado, como direito de dirigir as relações 
internacionais sem dependência ou subordinação a outro Estado.� António Barbas Homem, História das 
Relações Internacionais: O Direito e as Concepções Políticas na Idade Moderna, Coimbra, 2003, p.103. 
44 Mearsheimer, op. cit., pp.30-31. 
45 Idem, ibidem, p.31. 
46 A percepção dos decisores políticos torna-se fundamental nesta avaliação das intenções ou capacidades 
dos Estados, já que as decisões devem ser tomadas com base em informação insuficiente ou deficiente. 
Vide Jervis, op. cit., p. 32-57. 
47 Mearsheimer, op. cit., p.31. 
48 Idem, ibidem. 
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sua organização política interna: por exemplo, no século XIX, o comportamento de uma 

Grã-Bretanha liberal no sistema internacional era idêntico ao de uma Rússia absolutista. 

Contudo, o racionalismo das suas decisões não equivale invariavelmente à optimização 

do seu comportamento, já que as dificuldades de acesso à informação e a falibilidade 

humana podem levar a estratégias incorrectas ou a incompetência executiva. Apenas 

existe um comportamento padrão de acordo com o qual os Estados agem racionalmente 

e não uma regra matemática exacta que conduz sempre ao mesmo comportamento ou a 

uma optimização dos resultados. Se um Estado quiser optimizar o seu comportamento 

deve calculá-lo racionalmente mas esta constatação não impede que existam Estados 

que optem pela pior opção, conforme Waltz notou49. A racionalidade existe sempre 

numa decisão em termos de comportamento calculado e baseado principalmente na 

percepção externa das estruturas do sistema internacional, mas o mérito dessa decisão é 

variável. A estratégia dos Estados é delineada com base no cálculo relativo à 

distribuição de poder e comportamento dos outros Estados; e com base na previsão da 

medida em que o seu comportamento influenciará o comportamento dos outros Estados. 

O realismo ofensivo baseia-se na análise do comportamento das grandes potências, as 

definidoras da ordem internacional, mas todos os Estados agem como actores racionais 

e dentro de um comportamento padronizado. O que varia são as estratégias escolhidas 

pelos decisores políticos ou a competência demonstrada na sua execução, explicando-se 

assim os diferentes comportamentos e resultados obtidos por Estados com poder 

idêntico, latente e militar. As estratégias podem não ser as mais adequadas para 

maximizar o poder ou obter vantagens no sistema, seja pela deficiente informação ou 

falta dela, ou pela inadequada interpretação do decisor político. Por outro lado, a 

competência demonstrada por um Estado na execução da estratégia varia consoante o 

nível de organização interna ou o desempenho dos executantes políticos, dimensões que 

não são abrangidas pelo realismo ofensivo enquanto modelo teórico.  

 

 Medo, Auto-Ajuda e Maximização do Poder 

   

Mearsheimer considera que a conjugação destas assumpções conduz aos 

seguintes comportamentos padronizados dos Estados enquanto unidades sistémicas: 

medo, auto-ajuda e maximização do poder50. De acordo com este modelo, as grandes 

                                                
49 Ver supra pp.14-15. 
50 Mearsheimer, op. cit., p.32. 
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potências receiam-se mutuamente, o medo impera e na óptica de cada uma das grandes 

potências as outras são potenciais inimigos51. Deste modo, nas relações internacionais, 

anárquicas e dominadas pela distribuição de poder entre as grandes potências, não existe 

confiança absoluta entre os Estados. Este medo e desconfiança em relação às outras 

unidades conduzem a um comportamento baseado na auto-ajuda.  

O cariz anárquico do sistema internacional refere-se à inexistência de uma 

autoridade central que se imponha política e formalmente às unidades sistémicas, sendo 

o objectivo máximo de cada unidade a sua sobrevivência. Existindo desconfiança em 

relação às restantes unidades, a única forma de um Estado prosseguir essa sobrevivência 

é aumentando as suas próprias capacidades em termos de segurança, não contando com 

as outras unidades para o proteger em caso de agressão. Assim, a auto-ajuda é a única 

estratégia sólida e constante de que o Estado pode socorrer-se, já que alianças ou 

determinados comportamentos de outras unidades constituem variáveis calculáveis 

apenas com base no interesse mutável e inconstante dos Estados. Os Estados no sistema 

internacional não podem depender dos outros para garantir a sua segurança e tendem a 

considerar-se vulneráveis e sós, procurando providenciar a sua própria sobrevivência52. 

Os Estados são egoístas, agem com base no seu interesse próprio e desconfiam dos 

restantes, inimigos ou aliados, já que em relações internacionais estas relações variam 

conforme os objectivos e conveniências dos Estados. Portanto, a auto-ajuda é a forma 

mais segura do Estado agir e procurar sobreviver, mesmo que eventualmente tenha de 

recorrer a alianças para prosseguir os seus objectivos. 

O medo e a constatação de que a auto-ajuda é a melhor maneira de assegurar a 

sua própria segurança, conduzem os Estados a compreender que única forma de 

garantirem a sua sobrevivência é tornarem-se o Estado mais poderoso do sistema, ainda 

que esta capacidade esteja reservada às grandes potências. Quanto mais poder um 

Estado tiver menos probabilidades existem de outro o destruir. Portanto, os Estados têm 

atenção à distribuição de poder no sistema, à sua posição relativa nessa distribuição e 

procuram maximizar o seu poder, bem como impedir as alterações desfavoráveis na 

distribuição de poder ou obtenção de vantagens de outros Estados que lhe sejam 

prejudiciais. Ao procurar maximizar o seu poder, um Estado poderá alterar a sua 

distribuição sistémica, transformando a estrutura do sistema, mas apenas agirá assim se 

verificar que as vantagens em fazê-lo serão superiores às desvantagens. Conforme 

                                                
51 Idem, ibidem. 
52 Idem, ibidem, p.33.  
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conceitua Gilpin, um Estado vai procurar alterar o sistema internacional se os benefícios 

esperados excederem os custos53. Ora, de acordo com o realismo ofensivo, as grandes 

potências estão constantemente atentas a uma oportunidade para mudar o sistema em 

seu proveito, calculando a relação custo-benefício através da distribuição de poder e do 

comportamento das restantes unidades sistémicas.  

Compreende-se assim que o conflito � militar ou não � entre os Estados seja 

uma realidade frequente no sistema internacional e que exista um campo limitado para a 

cooperação internacional, visto que esta ocorre apenas quando os interesses dos Estados 

o justificam e a conjuntura o permite, sendo um processo sempre limitado pelo cálculo 

dos ganhos relativos e pelo receio de atitudes fraudulentas dos outros Estados54. Um 

Estado não se preocupa apenas em relação aos ganhos que pode obter para si, os ganhos 

absolutos. O comportamento dos Estados no que concerne a cooperação, principalmente 

em relação às grandes potências, é calculado com base nos ganhos relativos, em que os 

benefícios obtidos por si são comparados com os benefícios obtidos pelos outros 

Estados. O receio de atitudes fraudulentas dos outros Estados limita igualmente a 

cooperação. Assim, as alianças, a paz, a cooperação e a ordem internacionais obedecem 

estritamente às relações de poder entre os Estados e aos seus interesses, uma conjugação 

de interesses captada pela moldura teórica construída por Hedley Bull55, que identifica 

regras elementares de coexistência entre os Estados que transformam o sistema 

anárquico em sociedade anárquica: uma sociedade internacional. Uma sociedade 

internacional existe quando um grupo de Estados, consciente de certos interesses e 

valores comuns, concebe estarem ligados por um conjunto de regras nas suas relações e 

partilham o funcionamento de instituições comuns56. No âmbito do realismo ofensivo 

pode reconhecer-se a existência dessas regras de convivência � sustentadas na 

distribuição de poder � mas não se defende que os Estados se deixem limitar ou auto-

limitem por essas regras e instituições, pelo que a distribuição de poder continua a ser o 

elemento condicionador do comportamento dos Estados. Existem normas e instituições 

internacionais, mas estas encontram-se dependentes do poder e da sua distribuição. A 

maximização de poder e as intenções ofensivas dos Estados não são limitados pela 

sociedade internacional ou por um entendimento entre os Estados, mas pelas estruturas 

sistémicas. 
                                                
53 Gilpin, op. cit., p.10. 
54 Mearsheimer, op. cit., pp.51-52.  
55 Uma visão realista liberal influenciada pelas ideias de Hugo Grócio.  
56 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York, 1995, p.13. 
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As regras acordadas pelos Estados e o seu comportamento estão sempre 

dependentes da distribuição de poder, porém o conceito de sociedade internacional � 

ainda que apenas parcialmente utilizado � ajuda a compreender o conteúdo das ordens 

internacionais. No caso da Europa o ponto de partida da ordem internacional moderna 

foi a Paz de Vestefália de 1648 57 , onde foram consagrados princípios que seriam 

formalmente respeitados pelos Estados como regras de coexistência � como a soberania 

e a não-intervenção � ainda que informalmente estejam sempre dependentes da 

distribuição de poder e do comportamento das grandes potências. A existência de regras 

de co-existência não impede que as grandes potências procurem maximizar o seu poder 

e compitam entre sim � ainda que dentro dessas regras � enquanto não houver uma 

eventual alteração da distribuição de poder e daquelas mesmas regras. As grandes 

potências não trabalham juntas para promover uma ordem mundial em benefício dessa 

mesma ordem, em vez disso procuram maximizar o seu poder, um facto que torna difícil 

criar e sustentar ordens internacionais estáveis58.  

Podem assim ser entendidas as características que a ordem europeia veio a 

assumir em consequência da sucessão de alterações sub-sistémicas e que se mantiveram 

por vontade das grandes potências, limitando a ocorrência de conflitos militares � até 

que um conflito fosse benéfico para uma delas � mas sem fazer com que esses conflitos 

desaparecessem, como ilustra a frequente eclosão de guerras entre as grandes potências, 

cuja cadência diminuiria apenas com o Congresso de Viena de 1815 mas aumentaria 

após a Guerra da Crimeia de 1854-1856. As grandes potências não deixaram de 

perseguir o poder para se vincularem a princípios e valores, apenas foi do seu interesse 

legitimar determinadas práticas e regimes internacionais que estabilizassem o sistema. 

A chamada sociedade internacional não tem uma autonomia real que limite a acção das 

grandes potências, pelo contrário, reflecte a ordem internacional que existe enquanto 

conjugação forçada (pela distribuição de poder) dos interesses daquelas potências. O 

referido Congresso de Viena espelha bem esta assumpção, quer pelas condições em que 

foi negociado quer pelo modo como os seus princípios se desmoronaram face aos jogos 

de poder. Os Estados somente se sentem limitados pela sua própria conveniência e 

distribuição de poder, e a ordem internacional reflecte apenas o cariz do sistema de 

                                                
57 Jackson cita a seguinte opinião de Hinsley: �the multinational treaties of Westphalia, and those which 
came after, were conceived as the foundation of secular international law or what came to be known as 
�public law of Europe� (�).� Jackson, «The Evolution of International Society» in op. cit., ed. Baylis e 
Smith, pp.43. 
58 Mearsheimer, op. cit., p.49.  
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internacional em funcionamento. A legitimidade trazida por uma ordem internacional 

assenta no poder das unidades que a construíram e conceberam. 

 

Poder 

 

O poder e a sua distribuição constituem o elemento estrutural fundamental com 

base no qual as unidades sistémicas calculam o seu comportamento. O conceito de 

poder pode ser interpretado de formas diversas, variando conforme a perspectiva 

metodológica ou teórica. David Singer alerta para o facto de o poder ser um conceito 

difícil de medir 59  e fá-lo acertadamente, pois para utilizar cientificamente o termo 

«poder» há que fazer uma selecção criteriosa dos elementos que compõem o conceito 

em si, já que este é facilmente interpretado de modos distintos. Mearsheimer procura 

ultrapassar esta dificuldade optando por uma classificação material de poder, definindo-

o com base nas particulares capacidades materiais que um Estado possui60. Esta restrita 

noção material de poder difere de outras noções61 que qualificam o conceito com base 

na forma como o exercício desse poder condiciona o comportamento dos Estados ou no 

resultado da interacção conflitual entre Estados, como as definições apresentadas por 

Joseph S. Nye62 ou Robert Dahl63. Com efeito, o resultado de um conflito nem sempre 

corresponde às relações de poder e o conceito deve ser construído em plataformas 

distintas do resultado do seu exercício, dado que identificar poder com o resultado 

implicaria que determinados Estados fossem erroneamente considerados mais 

poderosos do que outros64.  

                                                
59 �It is often suggested that power is to the study of politics as wealth is to the study of economics, but 
that whereas wealth is rather easily measured, power remains a more elusive phenomenon.� David 
Singer, Models, Methods and Progress in World Politics, Boulder, 1990, p.201. 
60 Mearsheimer, op. cit., p.55.  
61 Vide Viotti e Kauppi, op.cit., pp.64-66. 
62 Para além da concepção material de poder, Joseph S. Nye apresenta ainda uma concepção baseada no 
exercício desse poder, �a segunda face do poder�. Aqui, Nye distingue entre �poder duro�, em que um 
Estado leva outros a mudar o comportamento de forma directa, através de �estímulos� ou �ameaças�; e 
�poder suave�, entendido como a capacidade de um Estado alterar indirectamente o comportamento dos 
outros, levando-os a �desejar o mesmo� que ele próprio, com base na �atracção� pelas suas ideias ou na 
�capacidade de determinar a agenda política�. Joseph S. Nye Jr., Compreender os Conflitos 
Internacionais: Uma Introdução à Teoria e à História, Lisboa, 2002, pp.72-73. 
63 Para Dahl o poder existe apenas quando um Estado o exerce em relação a outro Estado, só podendo ser 
medido após o resultado ser determinado. Mearsheimer cita Dahl:� A has power over B to the extend that 
[A] can get B to do something that B would not otherwise do�. Mearsheimer, op. cit., p.57.  
64 Por exemplo, a França de Napoleão tinha mais poder do que a Rússia em 1812 mas o resultado da 
guerra divergiu da relação de poder entre ambos, já que a França foi derrotada. Neste caso, a estratégia 
russa, o clima e a doença foram factores não materiais que desequilibraram a balança. Idem, ibidem, p.59.  
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Mearsheimer considera que o poder pode ser medido de modo objectivo, 

independentemente do resultado da interacção entre Estados ou do seu comportamento e 

qualificado por intermédio da capacidade material do Estado, distinguindo entre poder 

latente e poder militar 65 . O poder militar é aquele que define as relações entre os 

Estados e ao qual se refere a estrutura sistémica de poder, mas este poder encontra-se 

dependente de capacidades latentes que sustentam o poder militar. O poder latente 

refere-se aos ingredientes sócio-económicos utilizados por um Estado na construção do 

poder militar, assentando essencialmente na riqueza e população de Estado66. Nenhum 

Estado pode ascender ao estatuto de grande potência sem possuir uma forte capacidade 

militar, mas esta capacidade assenta em factores materiais, como capital, tecnologia e 

recursos humanos para formar exércitos. Deste modo, só através do poder latente é 

possível chegar ao poder efectivo: o poder militar67. Mearsheimer nota que a população 

e riqueza de um Estado são as componentes fundamentais para a criação de poder 

militar68 e que uma grande potência necessita de capital para equipar e desenvolver um 

exército, assim como de recursos humanos para preencher as suas fileiras. Contudo, a 

mera apresentação dos indicadores referentes à riqueza e à população não são 

suficientes para medir o poder latente de um Estado69. Por exemplo, em 1830 a Grã-

Bretanha tinha um poder latente superior ao da Rússia devido à Revolução Industrial, 

no sentido em que tanto a capacidade produtiva como o desenvolvimento tecnológico 

britânico superavam o russo; mas se olharmos para os indicadores referentes à riqueza 

bruta ou Produto Nacional Bruto e à população, a Rússia supera a Grã-Bretanha, com o 

equivalente a 10.6 biliões de dólares contra os 8.2 biliões de dólares da Grã-Bretanha, e 

com uma população de 57.6 milhões contra os 23.8 milhões de britânicos 70 . 

Consequentemente, para se medir o poder latente são necessários indicadores mais 

específicos que incidam sobre a riqueza transformável em capacidade militar.  

No período referente à ordem internacional nascida do Congresso de Viena de 

1815, Mearsheimer utiliza três indicadores para medir o poder latente: a produção de 

                                                
65 Idem, ibidem, p.55.  
66 Idem, ibidem. 
67 No presente estudo quando apenas se utilizar o termo «poder» � sem qualquer alusão ao «latente» ou 
«militar» � estaremos perante uma referência ao poder militar. 
68 Idem, ibidem, pp.60-61.  
69 Mearsheimer pronuncia-se sobre os limites da medição do poder latente através do Produto Nacional 
Bruto, demasiado lato para permitir a compreensão de factores cruciais para aferir da capacidade de 
transformação da riqueza em poder militar: �The essence of the problem is that GNP is primarily a 
measure of a state�s overall wealth, and it does not always capture important differences in the 
mobilizable wealth and technological sophistication of different states.� Idem, ibidem., p.62.  
70 Idem, ibidem, p.64. 



 28

 

ferro e aço, e o consumo de energia71. Porquê estes indicadores? Porque são aqueles que 

melhor expressam o nível de industrialização e desenvolvimento tecnológico de um 

Estado, bem como o nível de riqueza mobilizável para o poder militar72. E como se 

constatará adiante, a tecnologia aplicável ao poder militar é um factor fundamental que 

se sobrepõe ao número de efectivos de um exército. 

A comparação entre os indicadores dos vários Estados conduz-nos à posição que 

ocupam relativamente ao poder latente que, no entanto, nem sempre corresponde à 

posição referente ao efectivo poder militar, o elemento que determina a posição do 

Estado no sistema internacional. Isto porque a conversão dos recursos económicos em 

capacidade militar varia mesmo entre Estados que detêm recursos económicos idênticos 

por existirem diferentes níveis de eficiência nessa conversão e estratégias diferentes na 

aplicação desses recursos 73 . Por outro lado, nem sempre compensa investir 

permanentemente na defesa, sendo que Mearsheimer nota que a política de defesa da 

Grã-Bretanha comprova esta constatação. A Grã-Bretanha foi o Estado mais rico da 

Europa entre 1820 e 1890 � durante este período nunca controlou menos do que 45 por 

cento da riqueza das grandes potências chegando mesmo aos 70 por cento em 1850 � e 

não construiu uma força militar condizente com o seu estatuto económico hegemónico, 

já que uma invasão militar da Europa dificilmente seria bem sucedida74 e, logo, seria um 

desperdício de recursos construir uma capacidade militar que não seria plenamente 

utilizada. Desta forma, o poder latente da Grã-Bretanha não se transformou, 

deliberadamente, em efectivo poder militar porque não traria vantagens comparativas ao 

país75. Se a construção de forças militares adicionais não constitui uma vantagem sobre 

os outros Estados, os benefícios obtidos com a conversão de poder latente em poder 

militar são nulos, quer porque o Estado já não necessita de mais forças militares para 

cumprir o seu objectivo, quer porque os outros Estados facilmente conseguem anular 

essa vantagem. Assim se explica o porquê de os Estados não se consumirem 

permanentemente numa corrida armamentista. Só o fazem quando sentem que podem 

ganhar vantagem sobre as outras unidades ou quando são obrigados a fazê-lo para 

restabelecer o equilíbrio de poder.  
                                                
71 Mearsheimer utiliza os mesmos indicadores para medir o poder latente no período compreendido entre 
1816 e 1960. Idem, ibidem, p.67.  
72 Idem, ibidem. 
73 Idem, ibidem, pp.79-80.  
74 Idem, ibidem, pp.76-77. 
75 Mearshemeir sublinha que �[t]hus, the United Kingdom wisely concluded that it made no strategic 
sense to build a large army that was of little utility for offense and unnecessary for defending the 
homeland.� Idem, ibidem, p.77. 
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Regressando à maximização de poder, os Estados utilizam os mecanismos de 

que dispõem � económico, diplomático ou militar � para alterar as relações de poder e 

maximizar a sua parcela, melhorando a sua posição sistémica à custa dos seus rivais, 

num jogo de soma-zero76. Se a segurança é obtida à custa dos outros Estados, torna-se 

lógico que as unidades sistémicas tenham intenções ofensivas � que nem sempre se 

transformarem em comportamentos agressivos � e que o poder militar se mantenha 

como elemento definidor das suas relações, mesmo com a múltipla variedade de 

mecanismos de que um Estado dispõe para alcançar os seus objectivos. No caso das 

grandes potências, a busca por poder termina apenas quando se tornam a unidade 

hegemónica do sistema77, eliminando o perigo causado pela existência de potências com 

poder superior ou equivalente. A maximização de poder para a qual tendem os Estados 

encontra-se limitada pela sua distribuição sistémica e pelo comportamento previsível 

das restantes unidades � principalmente as que controlam o sistema internacional � e é 

com base nestas variáveis que um Estado calcula a sua estratégia.  

 

Hegemonia 

 

Para o realismo ofensivo a hegemonia sistémica é o modo mais seguro de um 

Estado garantir a sua sobrevivência, razão pela qual as grandes potências agem no 

sentido de alcançar essa hegemonia. Quando tal sucede, o Estado revisionista que atinge 

a hegemonia num sistema transforma-se numa unidade que privilegia o status quo e o 

seu cariz ofensivo passa a reflectir-se numa estratégia de manutenção da sua posição de 

domínio. Para se caracterizar hegemonia pode utilizar-se o conceito de Robert Gilpin, 

para quem aquela se refere à situação em que um único Estado controla ou domina os 

restantes Estados do sistema78. Contudo, de acordo com Mearsheimer, é virtualmente 

impossível a um Estado alcançar a hegemonia global, pelo que a hegemonia regional se 

torna no objectivo concreto dos Estados, nomeadamente o das grandes potências79. 

A hegemonia mundial é praticamente impossível de alcançar devido à 

dificuldade em projectar poder globalmente80. Para Mearsheimer a base do poder militar 

assenta na capacidades das forças terrestres e não nas forças navais que, apesar de 
                                                
76 Os ganhos de uma unidade no sistema equivalem à perda de outra ou outras unidades. 
77 Segundo Mearsheimer, �[t]he pursuit of power stops only when hegemony is achieved�. Mearsheimer, 
op. cit., p. 34. 
78 Gilpin, op. cit., p.29. 
79 Mearsheimer, op. cit., pp.40-42. 
80 Idem, ibidem, pp.40-41. 
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eficazes em bloqueios � que no entanto não conduzem a vitórias determinantes, como se 

verificou no bloqueio da Grã-Bretanha à França de Napoleão81 � ou acções ofensivas 

estratégicas � como a acção das canhoeiras britânicas nas Guerras do Ópio, que 

alteraram a distribuição de poder no Extremo Oriente mas nunca permitiriam à Grã-

Bretanha a hegemonia regional � têm uma acção limitada se não tiverem 

correspondência em termos de exército terrestre82 . Mas a dificuldade em atingir a 

hegemonia global reside na dificuldade em projectar poder sobre regiões separadas ou 

acessíveis por grandes massas de água, um obstáculo à eficaz utilização de forças 

terrestres que dominem efectivamente uma região distante83. Com efeito, até ao período 

em estudo nunca houve um Estado com capacidade para dominar territorialmente todo o 

globo e Mearsheimer duvida que alguma vez haja. 

 As grandes potências aspiram essencialmente à hegemonia regional e ao 

controlo de zonas adjacentes, além de procurarem impedirem a ascensão de rivais 

regionais ou potências hegemónicas de outras regiões84. Este objectivo marca a política 

externa das grandes potências e só um Estado mal conduzido pode desaproveitar a 

oportunidade de se tornar na potência hegemónica do sistema pensando que já possui 

poder suficiente para sobreviver85. Os Estados são conduzidos por esta lógica, não só 

estando atentos a oportunidades em que possam adquirir vantagens sobre outro Estado, 

como a garantir que os outros Estados não ganham vantagens sobre si. As relações 

internacionais são marcadas por um regime de competição entre as unidades, em que os 

meios utilizados poderão ser pacíficos como bélicos, daí que o poder militar seja 

determinante na relação entre os Estados e uso da guerra seja tão justificável como o de 

outros meios86 para atingir a sobrevivência sistémica que, no caso das unidades mais 

poderosas, se consubstancia na procura de uma posição hegemónica. Este padrão 

conflitual de interacção entre os Estados é facilmente identificável ao longo da história 

do sistema internacional. 
                                                
81 Mearshimer nota o seguinte: �No serious scholar argues that the British blockade played a key role in 
Napoleon�s downfall.� Idem, ibidem, p.91. 
82 Idem, ibidem, vide pp.83-137. 
83 Idem, ibidem, p.40. 
84 Idem, ibidem, pp.41-42. 
85 Mearsheimer: �Only a misguided state would pass up an opportunity to be the hegemon in the system 
because it thought it already had sufficient power to survive�.  Idem, ibidem, p.35.  
86 No século XIX a ordem internacional alterava-se essencialmente através de guerras entre as grandes 
potências. Aqui ganha relevo a constatação de Carl von Clausewitz de que a guerra é a continuação da 
política por outros meios, pois apesar de abranger elementos de emoção e incerteza, é um fenómeno com 
uma dimensão racionalista. A magnífica trindade de Clausewitz refere-se ao facto de a guerra ser um 
fenómeno complexo composto por elementos multi-dimensionais: a violência, a incerteza, e a 
racionalidade. Vide Carl von Clausewitz, On War, Princeton, 1976, p.89. 
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Estratégias dos Estados 

 

O estado de conflito entre os Estados é uma situação inerente ao sistema 

internacional anárquico, sendo que a guerra é uma consequência natural dessa estrutura. 

Os meios utilizados pelos Estados na sua vivência competitiva são variados, podendo 

oscilar entre a economia, a diplomacia ou a acção militar, mas sempre com o objectivo 

de aumentar o seu poder e obter vantagens em detrimento dos outros Estados, um 

interesse de origem exógena moldado pelas estruturas do sistema internacional. Devido 

às características estruturais do sistema internacional a utilização destes meios e a sua 

eficácia encontram-se dependentes das capacidades militares dos Estados, sendo que a 

melhor forma de alterar a relação inter-estatal dessas capacidades passa por meios 

bélicos, conforme teorizado no realismo ofensivo. Para Mearsheimer os meios de que 

um Estado dispõe para aumentar o seu poder militar relativo são bélicos, incluindo ou 

não a intervenção directa do próprio Estado num conflito87. O autor distingue a guerra � 

em que o Estado intervém militarmente; a chantagem � em que o Estado ameaça o outro 

militarmente mas não chega a intervir; o bait and bleed � terminologia utilizada para 

ilustrar a situação em que um Estado induz outros Estados rivais a iniciarem um conflito 

de modo a que se enfraqueçam mutuamente88; e o bloodletting � termo utilizado para 

definir a estratégia utilizada por um Estado com o objectivo de prolongar guerras em 

que estejam envolvidos Estados rivais de modo a que estes se desgastem e vejam 

diminuído o seu poder, sem que esse Estado tenha incitado ao início do conflito.  

Os Estados não se preocupam apenas em ganhar poder mas também em impedir 

que os Estados com quem competem directamente ganhem poder. No caso de surgir 

uma unidade com capacidade para desequilibrar a distribuição de poder ou mesmo 

tornar-se hegemónica, os restantes Estados, mormente as grandes potências, seguem 

determinadas estratégias para impedir aquela unidade revisionista. Mearsheimer 

apresenta o balancing e o buck-passing como estratégias úteis para impedir que a 

potência revisionista altere o equilíbrio de poder, ao passo que aponta o apaziguamento 

e o bandwagoning como estratégias contraproducentes. Por balancing entende-se a 

acção desenvolvida por um ou mais Estados ameaçados por um Estado revisionista, que 

                                                
87 Mearsheimer, op.cit., pp.147-155. 
88 Apesar de ser uma estratégia difícil de aplicar, os Estados procuraram aplicá-la, como sucedeu em 1789 
quando a Rússia procurou empurrar a Áustria e a Prússia para uma guerra com a França, de modo a 
expandirem o seu poder na Europa Central. Idem, ibidem pp.153-154. 



 32

 

visa impedi-lo de alterar o equilíbrio de poder89. O buck-passing é a alternativa que 

usualmente os Estados preferem, já que se refere ao facto de um Estado ameaçado tentar 

fazer com que seja outro Estado a deter a unidade revisionista90. Mearsheimer considera 

que estas são as duas melhores estratégias para se impedir que um Estado altere o 

equilíbrio de poder. Pelo contrário, considera que o apaziguamento e o band-wagoning 

são estratégias que não devem ser aplicadas, já que concedem poder ao agressor91. No 

caso do apaziguamento, o Estado ameaçado faz concessões ao Estado revisionista e com 

isso altera a relação de poder em favor deste92. O band-wagoning sucede quando o 

Estado se une ao Estado revisionista mais poderoso, esperando obter lucros com a nova 

distribuição de poder93. Ambas as estratégias falham porque não permitem aos Estados 

ameaçados impedir uma nova e desfavorável distribuição de poder. As únicas situações 

em que Mearsheimer considera útil utilizar estas estratégias são aquelas em que o 

Estado enfrenta várias unidades revisionistas mas tem como prioridade contra-balançar 

uma unidade específica e para isso utiliza o apaziguamento ou o band-wagoning em 

relação a outra dessas unidades, alterando a relação de poder em favor desta para poder 

enfrentar a ameaça prioritária; e aquelas situações em que um Estado considera que 

naquele momento não tem condições para impedir a alteração desfavorável na 

distribuição de poder e, para isso, concede que essa alteração suceda apenas para ganhar 

tempo para aumentar as suas capacidades e voltar a alterar a relação de poder a seu 

favor94. 

Co-existindo nesta realidade, os Estados acabam por cair no chamado dilema de 

segurança. O modelo do realismo ofensivo baseia-se na lógica de dilema de segurança 

em que, segundo John Herz, as medidas tomadas por um Estado para aumentar a sua 

segurança geralmente diminuem a segurança dos outros Estados95. Como os Estados 

competem e procuram maximizar o seu poder para sobreviverem num sistema 

anárquico, torna-se difícil que um Estado arrisque e abdique de procurar aumentar a sua 

segurança � consequentemente ameaçando os outros � já que suporá que os outros 

                                                
89 Idem, ibidem, pp.156-157. 
90 Idem, Ibidem, pp.157-158.  
91 Idem, ibidem, p.162. 
92 Idem, ibidem, p.163. 
93 Idem, ibidem, pp.162-163. 
94 Idem, ibidem, pp.164-165. 
95 Herz citado por Mearsheimer: �Striving to attain security from�attack, [states] are driven to acquire 
more and more power in order to escape the impact of the power of others. This, in turn, renders the 
others more insecure and compels them to prepare for the worst. Since none can ever feel entirely secure 
in such a world of competing units, power competition ensues, and the vicious circle of security and 
power accumulation is on.� Idem, ibidem, p. 36. 
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Estados continuarão a aumentar a sua própria segurança e obterão assim vantagens 

sobre si. Torna-se assim perceptível o porquê da frequente ocorrência de guerras nas 

relações internacionais ou a inexistência de completa e pacífica cooperação 

internacional96. Todavia, a política ofensiva dos Estados nem sempre se consubstancia 

em acções agressivas, já que a estratégia dos Estados se baseia no cálculo dos custos e 

benefícios de determinado comportamento. As grandes potências têm maior capacidade 

para ter uma estratégia ofensiva e mesmo elas têm de calcular o seu comportamento 

com base na distribuição de poder e na reacção das outras unidades sistémicas, 

principalmente das restantes grandes potências. Quando confrontados com um ou mais 

Estados cujo poder constitui uma ameaça à sua posição, uma grande potência não age 

ofensivamente procurando alterar o equilíbrio de poder a seu favor, pelo contrário, 

procura mantê-lo. No entanto, quando a conjuntura for favorável, voltará a agir 

ofensivamente com o objectivo de alterar a ordem a sua favor.  

 

Estabilidade Sistémica 

 

Mearsheimer concorda com a assumpção dos realistas clássicos de que a paz é 

mais provável se não existir um poder preponderante no sistema � uma unidade 

hegemónica que suscitará tentativas generalizadas das restantes unidades em contra-

balançarem o seu poder � mas aprofunda esta noção até ao ponto de distinguir entre as 

consequências do bipolarismo e multipolarismo, assim como a distinção entre 

multipolaridade equilibrada e desequilibrada97. 

Aplicando a sua tese à estabilidade sistémica e explorando o efeito da variável 

estrutural da distribuição de poder na probabilidade de ocorrência de guerras, 

Mearsheimer conclui que um sistema bipolar � em que duas unidades o dominam � é 

mais estável do que um sistema multipolar � em que mais de duas unidades surgem 

como unidades sistémicas principais � na medida em que menos conflitos eclodem98. 

Esta lei do realismo ofensivo baseia-se em três factores: existem mais oportunidades 

para as guerras eclodirem num sistema multipolar, onde os focos de conflito existem em 

maior número; em segundo lugar existem maiores probabilidades de desequilíbrio na 

                                                
96 �Peace, if one defines that concept as a state of tranquillity or mutual concord, is not likely to break 
out in this world.� Idem, ibidem, p.35.  
97 Idem, ibidem, p.336. 
98 Sobre esta conclusão Mearsheimer não deixa de ressalvar a importância do carácter destrutivo da 
tecnologia militar. Idem, ibidem, pp.358-359. 
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distribuição de poder num sistema multipolar; por último, existe uma maior 

predisposição para os erros de cálculo num sistema multipolar, dada a maior dificuldade 

em avaliar as capacidades das unidades sistémicas 99 . As guerras tornam-se mais 

frequentes em sistemas multipolares do que em bipolares, nomeadamente os conflitos 

entre as grandes potências. Dentro destes sistemas, Mearsheimer distingue entre sistema 

multipolar equilibrado � quando o sistema é dominado por três ou mais grandes 

potências mas não existe uma potencial unidade hegemónica � e sistema multipolar 

desequilibrado � quando dentro das três ou mais potências dominantes existe uma 

potencial unidade hegemónica 100 . Analisando o continente europeu, Mearsheimer 

apresenta o período compreendido entre 1815-1902 como exemplo de sistema 

multipolar equilibrado, ao passo que entre 1793-1815 existiu um sistema multipolar 

desequilibrado, devido ao peso da França na distribuição de poder101 . Assim, um 

sistema multipolar equilibrado como o que existiu durante a maior parte do século XIX, 

apesar de mais pacífico do que o sistema multipolar desequilibrado, era ainda assim 

propício à ocorrência de conflitos entre as principais unidades. O sistema internacional 

no século XIX pós-1815 caracteriza-se deste modo por uma multipolaridade equilibrada 

que, apesar de não tão profícua em termos de ocorrência de conflitos armados como a 

multipolaridade desequilibrada, não é tão estável como um sistema bipolar em que a 

distribuição de poder é mais facilmente mantida e as condições de eclosão de um 

conflito entre as potências dominantes são reduzidas. Explica-se assim a instabilidade e 

os conflitos que caracterizam o período em estudo e que levariam a conflitos intra-

europeus102 e a alterações sistémicas fora do subsistema europeu, incluindo o Extremo 

Oriente.  

 

 

 
                                                
99  �War is more likely in multipolarity than bipolarity for three reasons. First there are more 
opportunities for war, because there are more potential conflicts dyads in a multipolar system. Second, 
imbalances of power are more commonplace in a multipolar world, and thus great powers are more 
likely to have the capability to win a war, making deterrence more difficult and war more likely. Third, 
the potential for miscalculations is greater in multipolarity: states might think they have the capability to 
coerce or conquer another state when, in fact, they do not.� Idem, ibidem, p.338. 
100 Idem, ibidem, pp.337-338. 
101 Idem, ibidem pp. 349-353. 
102 Sobre o período compreendido entre 1815 e 1871, Jean-Baptiste Duroselle escreveu o seguinte: �Le 
XIXe siècle a été l�une des phases les plus amères et le plus cruelles de l�histoire européenne. Troubles, 
révoltes, révolutions sur le plan intérieur, guerres, conflits, interventions sur l�extérieur ont jalonée toute 
la période (�).� Jean-Baptiste Duroselle, L'Europe de 1815 à nos Jours : Vie Politique et Relations 
Internationales, Paris, 2000, p.112. 
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Pequenas Potências 

 

O modelo de Mearsheimer incide sobre as grandes potências dado que estas 

controlam o sistema internacional, mas o realismo ofensivo explica igualmente a lógica 

do comportamento das pequenas potências. A diferença é que uma pequena potência 

não pode alterar a ordem em seu benefício por não ter capacidade para tal e que o seu 

parco poder é um obstáculo à exteriorização frequente das suas intenções ofensivas.  

A pequena potência também procura aumentar o seu poder e melhorar a sua 

posição no sistema, obtendo benefícios em detrimento de outros Estados, 

principalmente aqueles com poder inferior ou similar. Os benefícios que uma pequena 

potência possa obter em relação a uma potência superior são sempre de carácter 

excepcional e estão dependentes da acção ou apoio directo de outras grandes potências, 

da estratégia errada da potência superior, ou da falta de competência dos executantes 

dessa estratégia. Quanto à acção de uma grande potência em benefício de uma pequena 

potência em detrimento de outra grande potência, podemos utilizar o exemplo dos 

recém criados Estados Unidos da América (E.U.A.) para ilustrar essa situação103. Este 

Estado beneficiou em muito das rivalidades entre grandes potências europeias, tendo 

sido apoiado pela França contra a Grã-Bretanha na consolidação da sua 

independência104 e tendo beneficiado da derrocada do domínio espanhol na América 

Latina para estender a sua influência a toda esta região, desígnio materializado pela 

Doutrina Monroe de 1823105, que procurou evitar que a Espanha, França e Rússia se 

restabelecessem ou estabelecessem na região. Outro exemplo é-nos dado pelas 

vantagens obtidas pelos Estados alemães protestantes em detrimento da Áustria, devido 

à acção da França Napoleónica. Em 1803, no Congresso de Rastadt, o equilíbrio na 

Dieta do Império germânico foi alterado a favor dos Estados germânicos protestantes, 

remetendo a Áustria a um estatuto de �potência regional do troço médio do Danúbio�106.  

                                                
103 Independência declarada a 4 de Julho de 1776 no Segundo Congresso Continental. 
104 Ilustrando a índole realista das relações internacionais, a ligação franco-americana baseou-se nas suas 
raison d�état e não em afinidades político-ideológicas. Foi um regime francês monárquico e absolutista 
que apoiou os liberais republicanos norte-americanos contra a monarquia britânica. Por outro lado, alguns 
anos mais tarde, os republicanos e liberais E.U.A., nascidos do espírito revolucionário, negariam o seu 
apoio à Revolução Francesa, optando pela neutralidade no conflito entre a França e a Grã-Bretanha e 
mantendo uma ligação comercial com a Grã-Bretanha através do Tratado de Comércio de 1793. 
105 A 2 de Dezembro de 1823 era entregue no Congresso uma mensagem do Presidente Monroe em que os 
E.U.A. declaravam que esperavam que o continente americano não mais fosse alvo do colonialismo 
europeu e que os norte-americanos, ao permanecerem fora das questões intra-europeias, esperavam que os 
europeus não interferissem nos assuntos intra-americanos.  
106 Luís Soares de Oliveira, História Diplomática: O Período Europeu 1580-1917, Lisboa, 1994, p.215. 
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Para além de uma potência pequena poder beneficiar da acção ou apoio directo 

de uma potência superior para obter vantagens em detrimento de outra potência 

superior, pode ainda beneficiar de um erro estratégico ou da incompetência demonstrada 

na implementação da estratégia do Estado. Por exemplo, o facto de a China se ter 

deixado arrastar para conflitos com as potências ocidentais em meados do século XIX 

não parece ter sido a melhor estratégia para manter o status quo regional, em que 

desempenhava o papel hegemónico. Procurando manter a sua vantagem na ordem do 

Extremo Oriente oitocentista, a China acabou por optar por um comportamento 

incorrecto dado não ter informações suficientes em relação às potências revisionistas e 

por utilizar incorrectamente a pouca informação de que dispunha, avaliando 

mediocremente o poder das potências ocidentais e a sua eventual capacidade de 

derrotarem o Império do Meio e alterarem a ordem regional. A situação de fragilidade 

em que a China ficou viria a ser aproveitada por potências mais pequenas para obter 

vantagens sobre si.  

Os períodos mais indicados para que uma pequena potência procure obter 

vantagens sobre uma potência superior são aqueles que correspondem a uma mudança 

de ordem internacional, já que se verifica uma redistribuição de poderes entre as 

grandes potências, permitindo às pequenas potências libertarem-se momentaneamente 

da posição em que se encontravam, condicionada pela anterior distribuição de poder. As 

pequenas potências encontram na mudança de ordem uma oportunidade mais favorável 

para materializarem o seu comportamento ofensivo perante as outras potências, grandes 

ou pequenas. Contudo, mesmo num processo de mudança de ordem, as pequenas 

potências permanecem limitadas na sua estratégia de obtenção de benefícios em 

detrimento de potências superiores, mantendo-se a necessidade de se verificar alguma 

das condições acima expostas, do apoio de outra ou outras potências, da estratégia 

errada por parte da potência superior em causa ou da falta de competência dos seus 

executantes. Portugal, uma pequena potência, veria na mudança de ordem no Extremo 

Oriente uma oportunidade para obter benefícios sobre potências pequenas, como o Sião 

e o Japão, e sobre uma potência superior, a China.   

Recapitulando, o realismo ofensivo de Mearsheimer é uma teoria baseado no 

modelo «waltziano», que entende as relações internacionais como a inter-conexão 

competitiva entre unidades principais � os Estados � num sistema internacional cujas 

estruturas, definidoras do comportamento das unidades, são a anarquia e a distribuição 

de poder. As estruturas do sistema internacional levam os Estados a ter intenções 
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ofensivas, procurando obter benefícios que lhes permitam melhorar a sua posição 

sistémica em detrimento de outros Estados, de modo a aumentar as hipóteses de 

sobrevivência. A intenção padronizada dos Estados é ofensiva, reflectindo-se num 

padrão de comportamento � cuja atitude desviante é prejudicial em termos sistémicos � 

em que essas unidades competem umas com as outras e procuram maximizar o seu 

poder, independentemente da sua organização politica interna ou dos decisores 

políticos. A materialização dessas intenções depende do poder militar do Estado, o 

factor sobre o qual se baseia a relação entre os Estados. A ordem do sistema é definida 

pela distribuição de poder entre as grandes potências. O sistema bipolar é aquele que 

apresenta menor propensão para o conflito entre Estados, enquanto que o sistema 

multipolar mais facilmente conduz à ocorrência de conflitos, principalmente um sistema 

multipolar desequilibrado. A hegemonia é o objectivo das grandes potências mas é 

difícil de alcançar e de manter. No caso da China no Extremo Oriente, a sua hegemonia 

manteve-se por vários séculos mas acabou por desaparecer face ao poder superior de 

certas potências ocidentais a quem a ordem sínica prejudicava, verificando-se assim 

uma mudança na ordem regional. 

De acordo com este modelo, o comportamento das pequenas potências como 

Portugal encontra-se limitado. As suas intenções ofensivas estão limitadas pela sua falta 

de poder e, geralmente, só perante unidades com menos ou similar poder podem obter 

vantagens directas. Aplicando o realismo ofensivo às pequenas potências conclui-se que 

as suas intenções são igualmente ofensivas, apesar de restritas pela posição desvantajosa 

na distribuição de poder. A título excepcional, as pequenas potências podem 

efectivamente tentar obter vantagens sobre uma potência superior, mas a materialização 

do seu comportamento ofensivo fica dependente do poder de outras unidades e de 

estratégias ou execução erróneas da potência superior sobre a qual se procura obter a 

vantagem. No âmbito do comportamento da pequena potência, as alterações de poder 

são ocasiões em que poderá beneficiar do apoio ou fragilidade de grandes potências 

para obter vantagens sistémicas. A mudança na ordem internacional, um período de 

redistribuição de poder entre as grandes potências, constitui uma fase em que existem 

mais oportunidades para um Estado obter benefícios sobre uma potência superior ou 

sobre potências menores e inferiores, ainda que sempre limitado pelas relações de poder 

e pelo comportamento das unidades mais poderosas. Utilizando este modelo, procura-se 

explicar através das estruturas do sistema internacional: a) as intenções ofensivas de 

Portugal no Extremo Oriente; b) o comportamento ofensivo de Portugal aquando da 
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mudança de ordem regional em relação à China, Sião e Japão; c) e o facto da 

diplomacia dos «tratados desiguais» ter sido o meio utilizado por Portugal para 

materializar as suas intenções ofensivas na região sobre os referidos países.  
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3 

O EXTREMO ORIENTE E A ORDEM INTERNACIONAL 

 

 

3.1 A Ordem Internacional 

 

 A ordem internacional do século XIX foi dominada pelas grandes potências 

europeias. A superioridade do poder latente e militar das grandes potências europeias 

sobre as restantes regiões tornou-se mais evidente do que nunca e, mercê dos interesses 

internos daquelas unidades, verificou-se uma nova expansão do poder europeu e uma 

alteração na distribuição de poder a nível global. Este processo expansionista iniciou-se 

no âmbito de um sistema multipolar equilibrado forjado no Congresso de Viena de 

1815. Quanto a Portugal, era uma potência secundária e tinha uma herança ultramarina 

� do período da expansão � difícil de gerir, como ficou provado pela independência do 

Brasil. Era uma potência distendida que procurava manter uma posição internacional 

que não coincidia com o seu poder.  

 

 3.1.1 A Ordem Eurocêntrica 

  

 A ordem internacional resulta da relação de poder entre as unidades sistémicas 

mais poderosas que, condicionadas pelas estruturas do sistema, procuram maximizar o 

seu poder e desequilibrar a sua distribuição. Enquanto conjunto de valores e condições 

comuns de estabilidade e previsibilidade nas relações entre os Estados, a ordem 

internacional advém da distribuição de poder. A ordem internacional do século XIX 

viria a sofrer uma transformação na medida em que os Estados europeus iriam expandir 

a ordem europeizada a uma escala mundial. Adam Watson identifica a 

institucionalização de quatro processos no âmbito do subsistema europeu, que 

consubstanciam a base da ordem eurocêntrica: a prática sistemática do equilíbrio de 

poder e anti-hegemonismo; a codificação das práticas do sistema através de um 

conjunto de regras que regulavam a guerra e a paz, o chamado direito internacional; a 

promoção de encontros entre os decisores políticos europeus em que os tratados que 

acabavam com as guerras eram complementados através de outras disposições (que 

expressavam uma conjugação temporária de interesses); e um contínuo diálogo 
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diplomático entre os Estados europeus107 . As grandes potências europeias viriam a 

controlar grande parte do globo e a impor a sua «ordem», sustentadas pela favorável 

distribuição de poder. 

 

 O Poder Europeu 

  

 O século XIX assistiu à europeização definitiva da ordem internacional, dado 

que foi neste período as grandes potências europeias projectaram o seu poder de forma 

global108. Conforme nota Stephen Krasner, a Europa tinha o poder para estender por 

todo o mundo o sistema cuja essência havia sido mais ou menos codificada no Tratado 

de Vestefália109. Desde o período de expansão das principais potências comerciais no 

século XV que a superioridade do poder europeu se fez sentir nas costas americanas, 

africanas e asiáticas, mas até ao século XIX a projecção desse poder não conduziu ao 

efectivo controlo total de todas as regiões exteriores à Europa. A expansão da Europa do 

século XV ao século XIX construiu gradualmente um sistema internacional que 

interligava os vários sistemas regionais e que em meados de oitocentos constituía 

praticamente um sistema universal110, ligado através da projecção do poder europeu e 

consequente alteração sistémica estrutural. De acordo com Jeremy Black, entre 1650 e 

1750, apesar da superioridade do poder militar europeu, as potências europeias sentiram 

dificuldades em projectar esse poder e em impor-se em determinadas áreas: quando em 

áreas pouco habitadas e desenvolvidas � como o continente americano � a projecção de 

poder e controlo de território eram facilmente conseguidas; em áreas mais 

desenvolvidas, como a Índia, a penetração do poder europeu era difícil e conseguida por 

intermédio de estratégias que envolviam os actores e divisões locais; existiam também 

Estados não-europeus com capacidade para se opor ao poder europeu � como a China � 

                                                
107  Adam Watson, «European International Society and Its Expansion», in The Expansion of 
International Society, ed. Hedley Bull e Adam Watson, Oxford, 1984, pp.24-25. 
108 De acordo com Philip Curtin: �Territorial empire and large-scale true colonization have origins that 
can be traced to (�) earlier times, but they flourished only in the period since about 1800 (�).� Philip 
Curtin, The World and the West: The European Challenge and the Overseas Response in the Age of 
Empire, Cambridge, 2000, p.3. 
109 �Europe had the power to extend to the whole world the system whose essence was more or less 
codified at the Treaty of Westphalia in 1648.� Paul e Hall, op. cit., p.3. 
110 Hedley Bull, «The Emergence of a Universal International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson 
p.117. 
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já que neste período a sua superioridade não era tão evidente111, facto que explica as 

derrotas de grandes potências europeias perante potências não europeias112. Após o 

século XIX a superioridade do poder europeu sobre o resto do mundo aumentaria e 

tornar-se-ia incontestável, proporcionado aos europeus e, mais tarde, aos E.U.A., a 

capacidade para empreenderem uma política externa imperialista em que o controlo das 

regiões não-europeias se tornou vital para os interesses das potências ocidentais. 

  O sistema internacional pré-oitocentista, apesar de dominado maioritariamente 

pelas grandes potências europeias, ainda incluía subsistemas a cujo controlo � ou ordem 

� as grandes potências eram fundamentalmente alheias. As zonas efectivamente 

controladas por essas potências, territorialmente ou não, resumiam-se essencialmente ao 

continente americano, e às costas africanas e do sul e sudeste da Ásia. Foi apenas no 

século XIX que a europeização da ordem internacional se concretizou efectivamente, já 

que as grandes potências passaram a controlar todos os subsistemas regionais. Esta 

europeização concretizou-se principalmente após a segunda metade do século XIX e 

coincidiu não só com a globalização da economia industrial mas também com um 

período de descompressão interna na maioria dos Estados europeus, finda a Primavera 

das Nações iniciada em 1848113. Foi a mudança nas estruturas económicas das grandes 

potências, causadas pela Revolução Industrial114, que motivou a acção expansionista das 

grandes potências europeias, sendo que o aumento da estabilidade interna não foi 

apenas causa mas também consequência desse expansionismo por ter escoado parte da 

população da metrópole e ter dinamizado a economia desses países. O interesse das 

grandes potências passou a integrar a expansão territorial e o acesso a novos mercados e 

matérias-primas. A segurança dos Estados enquadrou-se nesta lógica imperialista já que 

o poder militar depende do poder latente e as grandes potências passaram a necessitar de 

controlar territórios não europeus para fazer face as necessidades da sua economia em 

                                                
111  Cf. Jeremy Black, Europe and the World: 1650-1830, London, 2002, pp.104-119. Exemplo da 
superioridade reduzida do poder europeu face ao resto do mundo durante o período de 1650-1750 foi a 
incapacidade russa de ultrapassar a China no Extremo Oriente e expandir-se a sul do Amur. 
112 �Peter the Great had been defeated at the Pruth (1711), the Russians had been forced to abandon 
Persia (1732), and the Austrians to surrender Belgrade and northern Serbia to the Turks (1739).� Idem, 
ibidem, p.137. 
113 Atente-se à opinião de Eric Hobsbawm: �For the historian the great boom of the 1850s marks the 
foundation of a global industrial economy and a single world history. For the rulers of the mid-nineteenth 
century Europe, as we have seen, it provided a breathing space during which the problems which neither 
the revolutions of 1848 nor their suppression had solved might be forgotten or at least mitigated by 
prosperity and sound administration.� Eric Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, London, 1997, 
p.88.  
114 Sobre as origens da Revolução Industrial vide E.L. Jones, Growth Recurring: Economic Change in 
World History, New York, 1988, pp. 13-27. 
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crescimento, mormente após meados do século. Portanto, as grandes potências já 

poderiam obter benefícios superiores aos custos se optassem por uma política 

expansionista extra-europeia, o que impulsionou a projecção do seu poder para regiões 

que até então não apresentavam vantagens que justificassem tamanho empreendimento, 

como o Extremo Oriente. 

A origem da superioridade do poder europeu sobre as outras regiões é múltipla. 

Para Black o sucesso europeu pode ser explicado por uma variada combinação de 

factores, que se estendem da incapacidade � ou falta de vontade � dos Estados asiáticos 

mais poderosos desenvolverem um poder naval oceânico � que lhes permitisse projectar 

o seu poder evitando a Ásia Central e Médio Oriente; o desenvolvimento da teoria 

militar desde a época do Renascimento, contribuindo para a racionalização dos exércitos 

e da estratégia militar; a aplicação da ciência ao desenvolvimento tecnológico militar, 

que conduziu à supremacia do armamento europeu115. A Revolução Industrial iniciada 

no século XVIII não só aumentaria de forma arrasadora o poder latente europeu como 

permitiria aplicar as mais valias tecnológicas e económicas ao poder militar, fazendo 

com que a capacidade da Europa descolasse definitiva e imparavelmente116, mesmo que 

Estados como a Rússia � uma grande potência europeia � não tivessem retirado todo o 

proveito desse fenómeno e acabassem por estagnar em termos económicos e 

tecnológicos comparativamente às restantes grandes potências ocidentais (com óbvia 

influência no poder militar) principalmente a partir da segunda metade do século 

XIX117. Durante a primeira metade do século XIX a capacidade económica europeia 

evoluiu drasticamente, sendo que se em 1800 a Europa era responsável por cerca de um 

quarto da produção mundial, em 1860 já controlava mais de metade dessa produção, 

com destaque para a Grã-Bretanha. Essa evolução é visível na Tabela 1118, com a 

Europa a evoluir dos 28.1 por cento da produção mundial em 1800 para 53.2 por cento 

                                                
115 Vide Black, op. cit., pp.135-136; e cf. Curtin, op. cit., pp.21-37. Consultar igualmente Daniel Headrick, 
The Tools of the Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford, 1981, 
pp.83-103 e Michael Howard, «The Military Factor in European Expansion», in op. cit., ed. Bull e 
Watson, pp.33-40. 
116 Vide Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, pp.245-323; e para uma análise pormenorizada da 
relação indústria-império consultar  Eric Hobsbawm, Industry and Empire, London, 1973. 
117 E que viria a culminar na derrota da Rússia com uma incipiente grande potência não-ocidental, o Japão, 
na Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905, depois de ter sido derrotada na Guerra da Crimeia de 1854-
1856, apesar da superioridade numérica do exército russo em 1856 sobre os exércitos britânico e francês, 
envolvidos directamente no conflito como aliados do Império Otomano: o exército russo tinha 1.742.000 
homens, o britânico tinha 168.552 homens e o francês tinha 526.056 homens. Sobre a fraqueza russa na 
Guerra Russo-Japonesa vide Mearsheimer, op. cit., p.176; e sobre o número de homens nos exércitos das 
grandes potências durante a Guerra da Crimeia vide Mearsheimer, op. cit., p.353. 
118 Ver p.44. 



 44

 

em 1860. Dentro da produção europeia, a Grã-Bretanha evoluiu de 4.3 por cento em 

1800 para 19.9 por cento em 1860, um desempenho que lhe valeria uma posição 

predominante na economia mundial. As restantes potências europeias e os E.U.A. 

aumentaram igualmente a sua parcela de produção mundial. A capacidade militar 

europeia acompanharia a sua supremacia económica. A distribuição de poder latente 

alterara-se definitivamente a favor da Europa, mas no início do século XIX a autonomia 

dos subsistemas ainda era uma realidade dado que a projecção de poder militar do 

subsistema europeu não tinha sido suficiente para controlar efectivamente os restantes 

subsistemas.  

 

Tabela 1 � Percentagem Relativa da Produção Mundial 
 

 1800 1820 1860 

Total da Europa 28.1 34.2 53.2 

Áustria 3.2 3.2 4.2 

Estados Alemães 3.5 3.5 4.9 

França 4.2 5.2 7.9 

Grã-Bretanha 4.3 9.5 19.9 

Rússia 5.6 5.6 7.0 

E.U.A. 0.8 2.4 7.2 
 

 

Fonte: John Ikenberry, After Victories: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after 
Major Wars, Princeton, 2001, p.86, retirado de Paul Bairoch, «International Industrialization Levels from 
1750 to 1980», Journal of European Economic History, Vol. 11, n.2 (Fall 1982), p.296. 
 

No século XIX, principalmente a partir dos seus meados, as potências europeias 

estenderiam o seu poder de forma global prosseguindo os seus interesses como sempre 

o fizeram, sendo que neste caso a diferença residia numa mutação desses interesses, que 

passavam agora pela obtenção de novos territórios e mercados que alimentassem uma 

indústria em crescimento. Gerrit Gong nota que, em oitocentos, os europeus 

enfrentaram o desafio e a dificuldade de integrar o mundo não-europeu no seu sistema, 

no âmbito do próprio enquadramento legal internacional que sustentava e limitava 

formalmente o ordenamento europeu119. No seu relacionamento com o mundo não-

ocidental, as potências europeias afastavam-se das normas que «regulavam» o seu inter-

                                                
119 Gerrit W. Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, Oxford, 
p.171. 
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relacionamento na ordem europeia, utilizando práticas não aceitáveis no âmbito do 

enquadramento legal europeu relativo à paz e à guerra120. A projecção de poder no 

século XIX e a expansão da ordem europeia transformariam a relação entre ocidentais e 

não-ocidentais � principalmente aqueles que já se regiam por outras regras de interacção 

internacional, como no Extremo Oriente � impondo a estes as normas que regravam as 

relações dos Estados europeus, uma imposição sustentadas pela estrutura de poder. 

O imperialismo moderno marcou as relações internacionais no século XIX, 

desde a sua forma embrionária � após o Congresso de Viena e a «reconstrução» da 

Europa � até à sua plena extensão no último quartel do século, um período que ficou 

conhecido por «novo imperialismo», já que a forma imperial de controlo existiu em 

séculos anteriores mas nunca com a extensão e profundidade deste. O período em que se 

centra este trabalho, entre 1859 e 1862, refere-se a uma fase em que as grandes 

potências ocidentais caminhavam definitivamente para o controlo sistémico global, algo 

que ocorreria no final do século. O imperialismo refere-se ao processo através do qual 

as grandes potências controlaram, directa ou indirectamente, a política e economia dos 

países e populações não ocidentais121. Baseou-se na superioridade económica e militar 

das potências ocidentais e desenvolveu-se inicialmente devido ao aumento da 

capacidade produtiva trazido pela Revolução Industrial, que gerou a necessidade de 

expandir os mercados desses países. Posteriormente verificou-se que a expansão desses 

mercados e o interesse de cada um dos países seriam melhor garantidos em caso de 

controlo político, o que a superioridade tecnológico-militar proporcionou.  

O cariz deste processo, inicialmente ligado essencialmente aos interesses 

económicos dos Estados e não propriamente a questões políticas, estratégicas e 

militares, explica o facto de a expansão extra-europeia (até ao final do século XIX) das 

grandes potências não ter sido marcado por conflitos militares frequentes, pois como 

Watson nota, nos séculos anteriores a expansão foi marcada por actos de guerra 

incessantes entre as potências europeias122. O comportamento dos Estados adaptou-se 

aos seus interesses e neste processo os custos de grandes acções militares contra outras 

grandes potências em continentes como o africano ou o asiático excediam 

incomensuravelmente os benefícios.  
                                                
120 Vide Watson, «European International Society and Its Expansion», in op. cit., ed. Bull e Watson, p.25. 
121 Sobre o debate teórico em torno da definição de imperialismo cf. Eric Hobsbawm, The Age of Empire: 
1875-1914, New York, 1989, pp.60-73; e Andrew Porter, European Imperialism: 1860-1914, London, 
1994, pp.1-13. 
122 Vide Adam Watson, The Evolution of International Society, London, 1992, p.272. Apenas no final do 
século XIX é que este processo conduziria aos inevitáveis conflitos políticos e, posteriormente, militares. 
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O modelo político-económico do imperialismo seria fundamental para estimular 

as grandes potências ocidentais a estender a sua ordem a um nível global123. Deste 

modo, a ordem europeia estender-se-ia além da Europa, juntamente com os princípios 

vestefalianos que a compunha � em que a soberania, a igualdade formal entre os 

Estados, o direito internacional e a diplomacia eram elementos fundamentais � não pelo 

seu valor ou por representarem algum estado de superioridade moral ou jurídica, mas 

por serem princípios que os Estados mais poderosos utilizavam para prosseguir os seus 

interesses. No sistema multipolar equilibrado pós-Viena o interesse das grandes 

potências passava por evitar desequilíbrios sistémicos, nomeadamente através de 

grandes conflitos armados, prejudiciais para Estados que se concentravam agora no 

desenvolvimento económico. Ora, o direito internacional e a diplomacia eram 

mecanismos proveitosos para prosseguir esta lógica de equilíbrio de poder, pelo menos 

até não haver distúrbios nessa mesma distribuição de poder, como sucederia com a 

Guerra da Crimeia em 1854.  

 

Vencedores e Vencidos 

 

A superioridade do poder europeu durante o século XIX � latente e militar � 

deixou vencedores e vencidos na arena internacional: os europeus e europeizados 

triunfaram sobre os não europeus que não conseguiram europeizar-se com sucesso124. 

Esta superioridade permitiu às grandes potências europeias controlar o sistema 

internacional durante este século, controlo esse que assumiu a referida forma 

imperialista principalmente a partir da década de 1870125. Até ao terceiro quartel deste 

século a Europa apenas controlava formalmente partes do sul e sudeste da Ásia, alguns 

territórios na América do Sul e Central, e zonas costeiras do continente africano, ainda 
                                                
123  Há teorias das relações internacionais, denominadas neo-marxistas, que analisam as relações 
internacionais com base na relação entre as classes que dominam o processo de produção e as classes que 
dentro desse processo têm uma posição subordinada. Apesar de limitada, esta abordagem teórica permite 
entender bem o fenómeno do imperialismo e o relativo cariz pacífico das relações entre as grandes 
potências europeias nas regiões exteriores à Europa durante o expansionismo imperialista do século XIX. 
Sobre as teorias neo-marxistas vide per tot. John A. Hobson, Imperialism: A Study, New York, James Pott 
& Co., 1902; Immanuel Wallerstein, The Modern World-System, 3 Vols., San Diego, Academic Press, 
1974,1980, 1989; e Stephen Gill (ed.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 
124 �The greater part of the world�s population (�) became the victims of those whose superiority, 
economic, technological and therefore military, was unquestioned and seemed unchallengeable: the 
economies and states of north-western and central Europe and the countries settled by its emigrants 
abroad, notably the United States�. Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, p.143. 
125 Sobre o chamado período do imperialismo vide per tot. Eric Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-
1914, New York, 1987. 



 47

 

que esse controlo fosse mais uma formalidade do que uma realidade em parte dos 

casos126. Excluem-se aqui as regiões em que se estabeleceram populações europeias � 

E.U.A., Canadá, Austrália, Nova Zelândia � e a maioria dos países da América do Sul, 

recém libertados do domínio português e espanhol. A partir da década de 1870 a Europa 

passaria a controlar a maior parte do globo, directa ou indirectamente, num processo de 

expansão imperialista que permitiu às grandes potências europeias obter ganhos 

concretos com a projecção do seu poder e controlo efectivo de territórios exteriores ao 

continente europeu. Todavia, a distribuição de poder favorável aos europeus não 

beneficiou apenas estes países, mas também aqueles que conseguiram aproveitar a sua 

herança cultural europeia para reproduzir as condições que conduziram à superioridade 

da Europa � os E.U.A. � e aqueles que não tendo uma herança europeia souberam 

absorvê-la e utilizá-la para maximizar o seu poder � como o Japão faria a partir de 

1868127. 

Os chamados vencidos foram todos os restantes Estados não europeus que, 

mediante o interesse das potências ocidentais em alargar o seu controlo, não tiveram 

poder suficiente para evitarem ser derrotadas ou coagidas por essas potências 128 . 

Referindo-se ao terceiro quartel do século XIX, Hobsbawm divide estes Estados em 

quatro grupos. O primeiro englobava os independentes impérios e grandes reinos não 

europeus do mundo islâmico e da Ásia, como o Império Otomano, Pérsia, China, Japão, 

Marrocos, Birmânia, Sião e Vietname (ainda que mais tarde o Japão tenha ultrapassado 

esta situação através da sua «ocidentalização» e que outros países, como a Birmânia e o 

Vietname, tivessem acabado por perder a sua independência política), Estados estes que 

permaneceram numa situação de subalternização face aos desígnios económicos das 

                                                
126 O continente africano apenas ganharia importância a partir da década de 1870, dada a sua importância 
estratégica e económica � enquanto fonte de matérias-primas; apesar de se terem efectuado expedições 
europeias no início do século XIX. Vide Headrick, op. cit., pp.58-79. Quanto ao continente americano e 
asiático, mesmo que em 1800 a sua importância fosse reconhecida, apenas uma parte menor era 
controlada pelos europeus. Sobre este facto veja-se a opinião de Curtin: �Territorial empire, like the 
massive European migrations overseas, belongs to the industrial age. Before about 1750, significant 
European control over territorial empires was still confined to the Americas, but even then the area 
governed was a shadow of what text-book maps show as Spanish and Portuguese America. (�) By 1800, 
not a quarter of the territory of the Americas was actually governed by Europeans. (�) Along the 
southern and eastern coasts of Asia, the pattern of European empire was still that of the trading enclaves, 
though some territorial control was beginning here and there. (�) The most important European 
territorial empires in Asia were those ruled by the British and the Dutch East India Companies.� Curtin, 
op. cit., pp-14-15. Assim, mesmo em relação aos territórios que controlavam, os Estados europeus ainda 
não haviam generalizado um processo de controlo político e administrativo que se estendesse à totalidade 
desses territórios e que só a segunda metade do século XIX traria.     
127 Vide Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, pp.165-186. 
128 Sobre o «eclipsar» do mundo não europeu, veja-se Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great 
Powers, New York, 1987, pp.147-150. 
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grandes potências ocidentais129. O segundo grupo incluía as antigas colónias americanas 

de Portugal e Espanha que haviam ganho a independência política formal130 , mas 

ficariam dependentes economicamente. Em terceiro lugar a África sub-sahariana, que 

somente a partir da década de 1880 viria a despertar um maior interesse por parte das 

grandes potências europeias 131 . E por último aqueles que já se encontravam 

formalmente colonizados ou ocupados, especialmente na Ásia132.  

Até ao início do século XIX, fosse devido à conjuntura sub-sistémica europeia, a 

questões internas, ou à resistência enfrentada por parte de povos não europeus, os 

Estados europeus mais poderosos ainda não tinham encontrado condições ou motivação 

suficientes para projectarem globalmente o seu poder de forma a controlar outras 

regiões e estender a ordem regional europeia a um nível internacional133. Efectivamente, 

as grandes potências europeias eram as unidades mais poderosas do sistema 

internacional mas os custos de projecção do seu poder não as levou a procurar controlar 

efectivamente esse sistema. As grandes potências tinham os meios para impor a sua 

vontade � o poder � e fazê-lo tornou-se apenas uma questão relativa à sua intenção, 

assente na relação custo-benefício de determinado comportamento.  

Em meados do século os benefícios da projecção de poder começariam a tornar-

se óbvios e a partir da década de 1870 essa projecção viria a materializar-se no controlo 

imperialista dos ocidentais sobre o resto do mundo, principalmente por parte das 

                                                
129 Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, pp.144-145. 
130 Idem, ibidem, p.145; ver igualmente Adam Watson, «New States in the Américas», in op. cit., ed. Bull 
e Watson, pp.127-134. 
131 Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, p.145; e Hedley Bull, «European States and African 
Political Communities», in op. cit., ed. Bull e Watson, pp.108-111. 
132 Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, p.145. 
133 A superioridade do poder de um Estado não corresponde imediatamente a vitórias militares facilmente 
obtidas sobre Estados de poder inferior, já que outros factores são relevantes para o desenrolar de um 
conflito, como as estratégias utilizadas, o local em que o confronto ocorre ou o desempenho das forças 
militares. Quando estes factores se tornam incorrigíveis, mesmo uma potência superior acaba por não 
conseguir ultrapassar o obstáculo apresentado por uma potência inferior, ou simplesmente desiste de o 
derrotar por considerar que os custos são superiores aos benefícios. Por exemplo, como nota Eric 
Hobsbawm, a Rússia nunca conseguiu derrotar definitivamente o Império Otomano e sentiu dificuldades 
no Cáucaso, e a Grã-Bretanha desistiu de controlar directamente o Afeganistão: �The Turks enjoyed a 
well-merited reputation as soldiers, and indeed their ability (�) to stand up to their most dangerous 
adversary, the Russian army, preserved the Ottoman Empire as effectively as the rivalries between the 
European powers, or at least slowed down its disintegration. (�) [E]experience showed that 
expeditionary forces were severely troubled by consistent irregular or guerrilla warfare, especially in 
rather remote mountainous areas where foreigners lacked local support. The Russians struggled for 
decades against such a resistance in the Caucasus and the British gave up the attempt to control 
Afghanistan directly, and contented themselves with little more than supervising the north-western 
frontier of India. (�) [T]he permanent occupation of vast countries by small minorities of foreign 
conquerors was extremely difficult and expensive, and, given the ability of the developed countries to 
impose their will and interests on them without it, the attempt hardly seemed worth making, Still, hardly 
anybody doubt that it could be done if necessary.�  Idem, ibidem, p.144.   



 49

 

grandes potências134. A partir da segunda metade do século XIX as grandes potências 

europeias teriam estímulos suficientes para se expandirem, quer os estímulos positivos 

criados pela Revolução Industrial � necessidade de novas fontes de matéria-prima e de 

mercados para escoar a sobre-produção � quer os estímulos negativos resultantes da 

competição com as restantes potências e preocupações com ganhos relativos � 

competição essa que se redefiniu devido às alterações económicas e sociais provocadas 

pela Revolução Industrial � no sentido em que a não expansão equivalia a permitir que 

as restantes potências obtivessem benefícios135, o que num jogo de soma zero equivale a 

um prejuízo. A Revolução Industrial transformou os processos de maximização do 

poder dos Estados europeus obrigando-os ao aumento da projecção das suas 

capacidades materiais sobre as regiões não europeias, o que conduziu à expansão � 

controlo directo ou indirecto de novas regiões � e aprofundamento � aumento do 

controlo � do domínio dos Estados europeus sobre as restantes áreas do globo, tornado 

evidente a partir da segunda metade do século, principalmente a partir da década de 

1870 em que as «estratégias imperialistas» se tornaram mais evidentes136.  

Daniel Headrick defende que o imperialismo do século XIX se deveu a uma 

mudança de motivos e de meios, apresentando um modelo causal que justifica o 

fenómeno imperialista com base em novos interesses por parte das potências europeias e 

em novos meios trazidos pelas inovações tecnológicas 137 . O controlo dos outros 

subsistemas tornava-se mais viável para as potências ocidentais ainda que os europeus 

                                                
134 Black nota quão difícil foi a projecção de poder das grandes potências europeias mesmo no século 
XIX, apesar da sua superioridade, e como só a partir da segunda metade do século é que essa projecção 
foi tecnicamente facilitada: �Neverthless, compared with what was to come, tha pace of Western 
expansion was still modest. Most of the world�s population had never seen a European and in much of the 
eastern hemisphere the major conflicts did not involve Europeans. It was not until the technological 
transformations of the mid-nineteenth century � in communications, firepower and medicine � that the 
Western states would be able to seize control of much more of the world. Even then native co-operation 
was still important, especially in  filling the ranks of imperial armies. Expansion in the late eighteenth 
and nineteenth centuries (�) was important in creating the context for the subsequent core period of 
Western imperialism.� Black, op. cit., p.135. 
135 Curtin distingue entre causas necessárias e causas suficientes demonstrando que ter suficiente poder 
para dominar outro Estado é necessário para a sua conquista mas a mera existência desse poder não é uma 
explicação suficiente para compreender porque é que o poder foi usado daquela forma. Vide Curtin, op. 
cit., p.21. O facto da Revolução Industrial ter alterado as estratégias dos Estados conduziu a uma 
redefinição do modo como competiu e tornou a expansão «inevitável». 
136 Sobre a importância do factor económico na projecção de poder europeu Black escreve: �The unique 
European experience of creating a network of empires and trade was based on an equally unique type of 
interaction between economy, technology and state formation. (�) [E]conomic gain was a very 
important factor behind European maritime power projection: the possibility of profit acted as a powerful 
stimulus to technological development and improved organization for war, trade and colonization. These 
were to frame the nineteenth-century world.� Black, op. cit., p.138.  
137 Headrick, op. cit., pp.9-12. 
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viessem a encontrar dificuldades em materializar a sua supremacia militar138. Nesta fase 

de transição para o imperialismo � o período inicial deste processo � que pode dizer-se 

que se desenvolveu após as Guerras Napoleónicas até à década de 1870, os benefícios 

começaram a superar os custos e as investidas intermitentes das potências europeias ou 

administrações coloniais fracamente estendidas territorialmente ou pouco organizadas 

dariam lugar a um processo sistemático de controlo político e económico desses 

subsistemas em benefício das metrópoles e em que os países que não acabaram 

directamente controlados mantiveram-se sujeitos aos interesses dos ocidentais.  

O imperialismo global eurocêntrico materializar-se-ia no último quartel do 

século XIX, portanto a mudança de ordem no Extremo Oriente iniciada em 1839 bem 

como a política externa de Portugal para a região entre 1859 e 1862 devem sem 

enquadradas neste período de transição entre o antigo expansionismo europeu dos 

séculos XV a XVIII e o processo do novo imperialismo materializado a partir da década 

de 1870.  

 

A Ordem de Viena 

 

 Napoleão Bonaparte levou a França a desequilibrar a distribuição de poder na 

Europa do final do século XVIII e início do século XIX, seguindo uma política 

expansionista que se assemelhou à de Luís XIV. Embora com diferentes 

fundamentações e contextos, a França de Luís XIV e de Napoleão procurou utilizar o 

seu poder superior para atingir a hegemonia na Europa. Ambos falharam porque as 

                                                
138 O facto de se ter tornado viável não equivale a dizer que mesmo na época do imperialismo e da grande 
superioridade do poder militar, os europeus não viessem a enfrentar dificuldades militares idênticas aos 
séculos XVII e XVIII. Apesar da supremacia do seu armamento, muitas vezes as condições não 
permitiam optimizar a sua utilização e as vantagens evidentes em determinados cenários desapareciam 
noutros. Neste sentido Headrick compara os conflitos entre a Grã-Bretanha e a Índia (ocorridos entre 
1803-1857), China (1839-1842) e Birmânia (1824-1826), e entre a França e a Argélia (ocorridos entre 
1830-1857) � todos anteriores a 1860 � e constata o seguinte: �What conclusions can be draw from these 
four examples of early nineteenth-century imperialist warfare? In the First Anglo-Burmese and Opium 
wars, the Burmese and Chinese had two weaknesses; they were armed with antiquated weapons and (�) 
they were vulnerable to attack by river steamers. Thus the British were able to achieve their objectives 
with modest forces in a relatively brief time. India and Algeria were quite different. In the early 
nineteenth century the Indian states and Algerian tribes possessed infantry weapons comparable to those 
of the Europeans. If at first they did not have the most efficient organization, they soon developed it. And 
both were cases of warfare in areas where river steamers were not essential. Consequently, the European 
forces were eventually reduced to fighting on an equal footing in the midst of enemy territory. For this 
reason the conquests of India and Algeria were lengthy, costly, and difficult. In contrast to Burma and 
China, India and Algeria may serve as examples of imperialist warfare without the benefit of 
technological supremacy. The motivation of the Europeans was there, as was their willingness to 
sacrifice lives and treasure. What was lacking was the advantage that steamers gave the Europeans in 
Burma and China, or that the breechloader was to give them later in Africa.� Idem, ibidem, pp.92-93. 
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restantes unidades sistémicas coligaram-se e reequilibraram a distribuição de poder. Se 

durante as Guerras Napoleónicas o sistema europeu era multipolar desequilibrado 

devido às pretensões hegemónicas francesas, a partir de 1815 este sistema multipolar 

voltou a estar equilibrado porque nenhum dos Estados tinha capacidade para se tornar 

hegemónico na Europa. Conforme foi anteriormente referido, o realismo ofensivo 

conduz-nos à conclusão de que o sistema multipolar equilibrado � apesar de não 

conduzir tão facilmente a conflitos entre as grandes potências como o sistema 

multipolar desequilibrado � não deixa de oferecer condições sistémicas favoráveis à 

ocorrência de conflitos. Efectivamente, o período em estudo cabe dentro deste sistema 

multipolar equilibrado que segundo Mearsheimer se prolonga de 1815 a 1902139. Para se 

compreenderem as alterações de poder e a mudança de ordem no Extremo Oriente � que 

se iniciaram em 1839 � e analisar a posição externa portuguesa na região nesse 

contexto, torna-se essencial analisar a ordem regional europeia de meados do século 

XIX já que foi a partir da Europa que ocorreram as mutações sistémicas neste século, 

i.e., a europeização da ordem internacional. 

A França desejava a hegemonia, destruindo o equilíbrio de poder através da sua 

superioridade militar e consolidando-a através do liberalismo político. Porém, no início 

do século XIX o revisionismo napoleónico foi contrariado pela coligação de forças entre 

as restantes grandes potências, a Grã-Bretanha, a Rússia, a Áustria e uma Prússia em 

ascensão. Em finais de 1813, quando se adivinhava a derrota da França napoleónica, as 

quatro grandes potências aliadas reuniram-se no Congresso de Chantillon e a 9 de 

Março de 1814 foi celebrado o Tratado de Chaumont. Este tratado estipulou que a 

França regressaria ao traçado fronteiriço anterior a 1792 e que reconheceria a 

independência dos países que havia ocupado. Napoleão foi derrotado e foi celebrado um 

tratado de paz a 30 de Maio de 1814 entre as quatro grandes potências vencedoras (Grã-

Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia), a derrotada França, Portugal e a Suécia. O tratado 

previa que os signatários enviassem representantes para Viena, a fim de se reunirem 

num congresso onde uma nova ordem europeia seria definida.  

Em Setembro de 1814 teve início o Congresso de Viena e a sua acta foi assinada 

em Junho de 1815. Em Viena, as maiores personalidades das grandes potências 

reuniram-se na capital austríaca para negociar a paz com a França e desenhar uma nova 

ordem regional que consolidasse o sistema multipolar equilibrado que resultou das 

                                                
139 Mearsheimer, op. cit., p.348. 
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Guerras Napoleónicas. As potências menores participantes, como Portugal, a Espanha e 

a Suécia, limitaram-se a actuar dentro dos espaços resultantes da interacção das grandes 

potências; ao passo que a grande potência fragilizada pela derrota, a França, tentou 

minimizar as perdas ao servir-se dos diferentes � e muitas vezes antagónicos 140  � 

interesses das quatro grandes potências vencedoras. O chanceler austríaco Metternich 

recebeu os representantes dos restantes Estados intervenientes no Congresso 141 : 

Castlereagh pela Grã-Bretanha, Alexandre I pela Rússia, Frederico Guilherme III pela 

Prússia, Talleyrand pela França, o Marquês de Palmela por Portugal, Pedro Labrador 

pela Espanha, e o conde de Lovehielm pela Suécia. O objectivo imediato do Congresso 

era impedir que o Estado que procurou tornar-se hegemónico no subsistema regional 

não conseguisse destruir a distribuição equilibrada de poder que resultara da guerra. O 

controlo da França era o objectivo primeiro mas para o conseguir era necessário 

resolver uma questão que afligia a Europa há séculos: como promover a estabilidade no 

continente? 

O subsistema europeu era dominado por cinco grandes potências: Grã-Bretanha, 

Rússia, Áustria, Prússia e França. Ainda que a França tivesse sido derrotada pela 

coligação anti-napoleónica, mantinha-se um Estado poderoso. Na Tabela 2142 (poder 

latente) e na Tabela 3143 (poder militar) pode constatar-se materialmente a superioridade 

destes Estados em relação aos restantes através da medição do poder latente e poder 

militar (ainda que o tamanho dos exércitos omita factores como o desenvolvimento 

tecnológico ou o nível organizacional). Em 1820 a Grã-Bretanha surgia como Estado 

com maior poder latente (320 mil toneladas de ferro e aço, e 24 milhões 498 mil 

toneladas de carvão) e a Rússia como país que dispunha do maior exército (772 mil 

efectivos). A Grã-Bretanha desempenhou um papel fundamental neste sistema, visto 

que mesmo não sendo uma potência hegemónica militarmente, a sua crescente 

                                                
140 O cálculo do Estados é feito com base nos ganhos relativos e, num jogo de soma zero, a vantagem de 
uma unidade é a desvantagem de outra. Assim sendo, a França teve de procurar utilizar em seu proveito 
casos polémicos que dividiam alguns dos quatro «aliados», como a eventual divisão do Ducado de 
Varsóvia entre a Prússia e a Rússia.  Sobre as negociações relativas à Polónia vide Harold Nicholson The 
Congress of Vienna, A Study in Allied Unity: 1812-1822, New York, 1946, pp.146-181. 
141 Apesar de os �últimos vestígios do Sacro Império Romano-Germânico� terem desaparecido em 1806, 
a Áustria ainda se via como �primeira entre iguais� e pretendia manter uma posição preponderante no 
estabelecimento de uma nova ordem na qual continuasse como uma grande potência. Kissinger, 
Diplomacia, p.67. 
142 Ver p.54. 
143 Ver p.56. 
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capacidade económica144 e o domínio dos mares permitiu-lhe ganhar o estatuto de mais 

forte unidade sistémica. Por vezes, Grã-Bretanha é erradamente considerada a potência 

hegemónica do século XIX sem nunca o ter sido em termos militares145. Sem dúvida 

que este Estado era o mais poderoso do mundo146, devido à sua capacidade económica e 

domínio marítimo, mas esse poder não era suficiente para controlar conjuntamente as 

restantes potências, principalmente as grandes potências europeias: Áustria, França, 

Prússia e Rússia 147 . De facto, a Grã-Bretanha não tinha como objectivo dominar 

territorialmente o continente como potência hegemónica, já que não tinha capacidade 

para tal, mas sim impedir o surgimento de uma potência hegemónica continental, à 

semelhança do que a França napoleónica ia conseguindo. 

Ao longo da história moderna europeia, a procura da hegemonia originou 

inúmeros conflitos entre os Estados � provocados pela potencial unidade hegemónica ou 

pelos Estados que a contrariaram em balancing � e trouxe uma maior instabilidade ao 

continente: daí que a prática do equilíbrio de poder se tenha «institucionalizado» após 

Vestefália como elemento caracterizador da ordem europeia. Perante a tentativa 

napoleónica de se tornar hegemónica e mercê as lições do passado, as grandes potências 

estavam dispostas a promover a estabilidade. Apesar de não se alterar a natureza do 

sistema, alterou-se a noção de interesse dos Estados e a forma do processo de interacção 

internacional (já que o conteúdo desse processo se mantém em termos de competição e 

auto-ajuda). Os Estados vencedores procuraram criar mecanismos que permitissem 

manter o equilíbrio de poder restabelecido depois das Guerras Napoleónicas, sendo que 

autores como Paul Schroeder atentam para a predominância dos interesses da Grã-

Bretanha e Rússia148. A utilização prioritária do direito internacional e da diplomacia na 

interacção dos Estados revela-se bem mais racional e proveitosa para os Estados 

naquele período, ainda por cima quando a natureza da economia dos países e as 

pressões políticas internas � causadas pelo liberalismo e nacionalismo popular � 

condicionavam as decisões políticas de modo diferente. A guerra tornara-se menos 

atraente, pelo menos as guerras entre as grandes potências, mais destabilizadoras e 

                                                
144 Visível na Tabela 1 (parcela na produção mundial), p.44; e Tabela 4 (poder latente das grandes 
potências), p.60. 
145 �British growing industrial muscle was not organized in the post-1815 decades to give the state swift 
access to military hardware and manpower (�).� Kennedy, op. cit., p.152.  
146 Sobre a superioridade britânica ver idem, ibidem, pp.151-158. 
147 Mearsheimer, op. cit., p.40. 
148 Paul Schroeder, «Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of Power?» in Systems, Stability and 
Statecraft: Essays on the International History of Modern Europe, ed. Paul Schroeder et al., New York, 
2004, pp.37-58. 
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dispendiosas, e a procura de mecanismos pacíficos de resolução de conflitos passou a 

ser uma prioridade das grandes potências em Viena.  

 
Tabela 2 � Poder Latente dos Principais Estados Europeus∗   
 

 

1820 1830 1840 1850 1860  

F-A/ E F-A/ E F-A/ E F-A/ E F-A/ E 

Áustria 70/100 87/200 124/500 155/912 313/2.405 

Bélgica - 90/1.745 95/3.151 145/3.822 320/6.247 

Dinamarca 0/24 0/28 0/47 0/128 0/205 

Espanha 10/0 20/1 30/34 38/246 35/753 

França 140/1.100 266/2.531 348/4.254 406/7.191 898/14.260 

G.B. 320/24.498 680/29.988 1.400/40.982 2.250/59.236 3.888/80.738

Imp.Otomano 0/1 0/3 0/6 0/11 10/30 

Países Baixos 60/1.388 90/517 0/933 0/1.182 0/1.808 

Piemonte 0/0 10/0 20/13 20/84 20/235 

Portugal 0/0 0/0 0/6 0/37 0/104 

Prússia 50/1.300 45/1.800 168/3.410 211/5.750 490/15040 

Rússia 135/14 187/26 189/61 228/108 336/300 

Suécia 70/8 67/9 125/15 142/76 185/259 
 

∗  Produção de Ferro e Aço (F-A, unidade de referência: 1000 toneladas) e Consumo de Energia (E, 
unidade de referência: equivalência em 1000 toneladas de carvão). 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 
 

O Congresso de Viena adoptou os seguintes princípios, alicerces da ordem 

regional europeia149: o equilíbrio de poder � o sistema multipolar equilibrado seria 

mantido pelas grandes potências europeias através de um «concerto» internacional, a 

fim de garantir a segurança colectiva europeia; o legitimismo � os únicos poderes 

políticos reconhecidos seriam aqueles fundados na legitimidade histórica, uma forma de 

proteger as monarquias europeias da contestação liberal; o princípio da nacionalidade, 

que defendia que os Estados deviam agrupar os povos com base nas características 

linguísticas e raciais, mas cuja aplicação estava reservada aos poderes políticos 

                                                
149 Vide Oliveira, op. cit., pp.239-240. 
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legítimos150; o direito público e o «direito das gentes» surgiam como limite à soberania 

nacional; a liberdade de navegação nos rios internacionais, através da codificação de 

convenções anteriores; a abolição da escravatura, ainda que tenha tido aplicação 

limitada; a atenuação dos regimes aplicáveis aos servos da gleba e o reconhecimento do 

princípio da igualdade de todos perante a lei. Destes princípios aquele que mais 

influencia a ordem europeia e a sua manutenção é o equilíbrio de poder, controlado pelo 

Concerto Europeu151. O Concerto Europeu referia-se a um �um sistema de reuniões 

regulares e frequentes para tratamento das questões europeias�152 e foi instaurado por 

sugestão de Castlereagh153 no novo Tratado de Paris de 28 de Novembro de 1815, 

meses depois de a Rússia, Prússia e Áustria terem formado a Santa Aliança154 � pelo 

Tratado de Paris de 26 de Setembro de 1815 � à qual a Grã-Bretanha não quis aderir 

para não se deixar prender a uma aliança de cariz valorativo155, quando um sistema de 

reuniões era suficiente para atingir os fins estratégicos pretendidos naquela altura: 

conter a França. As reuniões periódicas foram a solução intermédia entre uma 

ambiciosa aliança quasi governativa europeia entre as grandes potências e a repulsa 

britânica em relação a comprometedores, rígidos e limitativos acordos no âmbito dos 

quais a Europa continental se unisse.  

 

 

 

                                                
150 Este princípio difere do nacionalismo popular e romântico que escapava às conveniências das elites 
governativas e que ameaçava a existência de impérios multinacionais como a Áustria.   
151  Sobre o período dos Concertos Europeus vide Paul Schroeder, The Transformation of European 
Politics 1763-1848, Oxford, 1994, pp.583-636; e para uma compreensão profunda dos mecanismos 
estabelecidos para se restaurar a ordem europeia anterior e manter a paz, vide per tot. Henry Kissinger, A 
World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-22, Boston, 1957. 
152 Oliveira, op. cit., p.250. 
153 Castlereagh promoveu junto do Governo britânico as vantagens de um sistema de segurança colectiva 
mas os seus intuitos falharam e a Europa limitar-se-ia a um sistema de congressos. Vide Kissinger, 
Diplomacia, p.76. 
154 A partir da década de 1830, com a queda de Carlos X em França, as mutações sociológicas e políticas 
no interior dos Estados europeus e os interesses distintos das três partes, a Santa Aliança entrou em 
declínio. A Santa Aliança pode ser entendida como uma tentativa falhada de alteração do sistema 
internacional. Por exemplo, Alexandre I era um idealista conservador que achava que a lógica da 
competição entre os Estados desapareceria se estes se comprometessem a respeitar valores conservadores 
e cristãos, da mesma forma que Metternich acreditava que a legitimação do governo austríaco através 
desta aliança conservadora e legitimadora alteraria o comportamento dos Estados e salvaguardaria a 
segurança da Áustria. Idem, ibidem, pp.69-70. 
155 A preocupação britânica em não se deixar limitar por alianças abstractas foi ilustrada mais tarde por 
Palmerston, quando em 1841 reiterou que a �Inglaterra não costuma participar em acordos que tenham 
por referência casos que ainda não sucederam ou não sejam imediatamente previsíveis�. Idem, ibidem, 
p.82. Efectivamente, a Santa Aliança pressuponha a defesa de ideias abstractos que poderiam prejudicar 
os próprios Estados em situações concretas.  
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Tabela 3 � Exércitos dos Principais Estados Europeus∗   
 

 1820 1830 1840 1850 1860 

Áustria 258 273 267 434 306 

Bélgica - 62 45 35 40 

Dinamarca 28 41 45 26 25 

Espanha 146 83 79 117 125 

França 208 259 446 439 608 

G.B. 144 140 168 201 347 

Holanda 27 30 22 30 39 

Imp.Otomano 161 129 137 145 160 

Piemonte 41 31 38 41 184 

Portugal 22 42 31 21 22 

Prússia 130 130 135 131 201 

Rússia 772 826 623 871 862 

Suécia n.d. 42 52 34 77 
 

∗  Unidade de referência: 1000 efectivos. 
 
Nota: n.d. � «não disponível». 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 
 
 

Os britânicos dispensaram assim a garantia formal uma aliança abrangente, 

confiando numa lógica mecanizada de equilíbrio de poder seguida pelos Estados156. A 

ordem de Viena ficou formalizada no âmbito da Quádrupla Aliança vencedora das 

Guerras Napoleónicas � Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia � com o objectivo 

principal de conter a França, e que em 1818 foi alargada a uma quíntupla aliança ao 

integrar este país � legitimado pelos Bourbon � de modo a contê-lo mais facilmente. O 

sistema retornava assim à multipolaridade equilibrada, sem que nenhuma das grandes 

potências tivesse capacidade para tornar-se hegemónica naquele momento157. 

                                                
156 Idem, ibidem, p.68. 
157 Apesar da maioria da literatura concordar que Viena, no mínimo, representou o restabelecimento do 
equilíbrio de poder � sem falar naqueles que identificam aqui a institucionalização da cooperação intra-
europeia � a questão do restabelecimento do equilíbrio de poder em Viena e da eventual capacidade 
hegemónica de potências como a Grã-Bretanha e a Rússia � que transformaria o sistema multipolar 
equilibrado em desequilibrado � mantêm-se alvo de debate académico. Sobre este debate vide Ikenberry, 
op. cit., pp.80-91.  
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Há autores que procuram definir a ordem de Viena para além da lógica da 

competição de poder entre as grandes potências. Por exemplo, para Ikenberry o 

Congresso de Viena representou a primeira tentativa de institucionalizar o equilíbrio de 

poder e criar uma ordem mutuamente conseguida, abrangente e estável 158 . Esta 

afirmação é correcta. Mas o que deixa de o ser é afirmar que as relações de aliança 

estabelecidas pelas grandes potências para se auto-restringirem e evitarem o conflito 

entre si, substituíram até certo ponto a lógica de equilíbrio de poder como núcleo da 

ordem europeia159 . A lógica do equilíbrio de poder é que sustentou essa aliança e 

manteve a Europa livre de conflitos entre as grandes potências até 1854, pois a ordem 

institucionalizada de Viena foi um meio utilizado por essas unidades para atingirem os 

seus objectivos imediatos, e não uma constatação dos grandes Estados de que deviam 

auto-limitar-se e manter para sempre o status quo. Estas perspectivas procuram conferir 

aos Estados uma estratégia de auto-contenção em relação à qual não são propensas 

devido às estruturas do sistema; e conferir à ordem internacional uma capacidade 

autónoma de sobrevivência com base em princípios valorativos que se lhe tornam 

inerentes ou numa índole aglomerante e conciliadora relativamente ao comportamento 

dos Estados160. O realismo ofensivo de Mearsheimer rejeita este optimismo e considera 

que as ordens assentam sempre no poder e na sua distribuição, e que as intenções 

ofensivas dos Estados apenas encontram limite naquela distribuição e não em normas 

ou valores comuns. Portanto, assim como qualquer ordem internacional, a ordem de 

Viena não veio alterar o comportamento ofensivo dos Estados, apesar de ser uma ordem 

mais institucionalizada. Foi do interesse das grandes potências procurar manter o 

equilíbrio de poder no subsistema mas o resultado não pode confundir-se com a causa, 

pois o factor que ergueu a ordem de Viena foi o interesse e relação de poder daqueles 

Estados e não a ordem de Viena que alterou o seu comportamento. A paz de Viena 

durou até que os interesses de determinados Estados se sobrepuseram à manutenção do 
                                                
158 Idem, ibidem, p.80. 
159 Idem, ibidem, p.82. 
160Diversas teorias emanam deste princípio de que o comportamento dos Estados num sistema anárquico 
pode ser alterado � ao contrário do realismo que afirma que nessas condições de anarquia internacional os 
Estados agem sempre como unidades egoístas � das quais se destaca o institucionalismo neo-liberal. O 
institucionalismo neo-liberal defende que as instituições internacionais podem alterar o comportamento 
dos Estados, podem alterar o padrão de comportamento das unidades independentemente das estruturas 
sistémicas. Sobre o institucionalismo neo-liberal vide H. Milner, Interests, Institutions, and Information, 
Princeton, Princeton University Press, 1997. Pode considerar-se que o Concerto Europeu seria uma forma 
muito embrionária e informal de «organização» europeia de defesa mas, óbvia e efectivamente, em nada 
alterou o comportamento dos Estados e não se transformou numa organização formal. Oliveira afirma que 
�[o] Concerto assumiu (�) a forma de organização de segurança colectiva � a primeira que surgiu na 
Europa.� Oliveira, op. cit.,p.250. 
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equilíbrio de poder: os benefícios dos conflitos recomeçaram a exceder os custos. A 

Guerra da Crimeia (1854-1856) marcaria o fim de um período de quase quarenta anos 

em que as grandes potências europeias não se confrontaram directamente.  

Do Congresso de Viena até à Guerra da Crimeia a competição entre as grandes 

potências tinha-se mantido pacífica no que concernia aos conflitos entre elas, mas desde 

a década de 1820 até 1854 as tensões foram-se acumulando e o confronto entre as 

grandes potências avizinhava-se161. O clima político europeu era agora dominado pela 

preocupação das grandes potências em estabilizar a sua própria situação interna ou a 

situação interna de países que pudesse alterar a distribuição de poder. O liberalismo e o 

nacionalismo popular não tinham morrido em 1815 e ameaçavam o conservadorismo e a 

legitimidade de Viena. As reuniões das grandes potências no âmbito do Concerto 

Europeu acabaram por não funcionar como instituição permanente: desapareceu a 

regularidade verificada em Aix-la-Chapelle (1818), Troppau (1820), Laybach (1821) e 

Verona (1822), devido à incompatibilidade dos interesses das grandes potências162 . 

Com o aumento da irregularidade destes fóruns internacionais, a resolução dos atritos 

entre as grandes potências tornou-se menos facilitada, ainda que em última instância 

esses encontros diplomáticos não impedissem os conflitos.  

Nas décadas seguintes as grandes potências europeias preocupar-se-iam em 

termos internos com as pressões liberais e nacionalistas e em termos sistémicos com a 

decadência do Império Otomano. As pressões liberais e nacionalistas conduziram a 

eventos que desestabilizaram a ordem de Viena, como por exemplo a independência da 

Grécia (1829), revolução de Varsóvia (1830) e independência da Bélgica (1830). As 

grandes potências jogaram com e contra esses interesses � num delicado equilíbrio e em 

seu proveito � até às revoltas de 1848. Por outro lado, num âmbito sistémico, a 

decadência do Império Otomano viria a abrir portas a um confronto entre duas grandes 

potências, a Grã-Bretanha e a Rússia. Os britânicos desejavam manter o equilíbrio 

europeu e impedir a ascensão de uma potência hegemónica, ao passo que os russos 

viram nos indícios de desagregação do Império Otomano uma oportunidade de 

controlarem o Mar Negro, os estreitos, e os Balcãs163. O balancer britânico (desprovido 

                                                
161 Vide C. J. Bartlett, Peace, War and the European Powers, 1814-1914, London, 1996, pp.24-45. 
162 Sendo que a Grã-Bretanha apenas participou no Congresso de Aix-la-Chapelle. Kissinger, Diplomacia, 
p.76. 
163 A relação entre a Rússia e o Império Otomano começou a desequilibrar-se definitivamente com as 
Guerras Russo-Turcas de 1828 e com o Tratado de Unikar-Skelessi de 1833, que concedia à Rússia 
benefícios nos estreitos do Bósforo e Dardanelos como «recompensa» pelo auxílio russo ao Império 
Otomano frente aos egípcios em 1831. Apesar de se ter procurado resolver pacificamente esta questão 
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de capacidade militar para controlar o continente) procurava impedir que algum Estado 

se tornasse hegemónico. A Rússia procurava estender-se do Báltico ao Pacífico e dos 

Urais ao Mediterrâneo, ganhando acesso aos mares quentes do sul e colocando em 

perigo a hegemonia naval e comercial britânica. Esta competição conduziria à Guerra da 

Crimeia. 

O equilíbrio de poder prescrito em Viena perdurou até à Guerra da Crimeia de 

1854-1856, conflito em que as grandes potências voltaram a guerrear entre si. As 

reuniões entre as grandes potências serviram para evitar o conflito directo entre elas e 

procurar impor concertadamente a ordem de Viena. Contudo, as formas de cooperação 

no sistema internacional não duram quando os interesses dos Estados mais poderosos 

não se concertam e neste caso a ordem de Viena não ofereciam atractivos suficientes 

para todas as grandes potências, pelo que a sua estabilidade dificilmente se manteria. No 

caso das grandes potências europeias o momento em que o confronto militar pareceu 

trazer mais benefícios do que o status quo pacífico surgiu após as Revoluções de 1848 e 

a derrota dos liberais164, durante a década de 1850, numa altura em que as grandes 

potências europeias deixaram de temer o revisionismo liberal-radical da legitimidade 

política das casas reinantes e a entreajuda estabelecida em Viena � com o objectivo de 

conter a França � deixou de fazer sentido, conduzindo ao negligenciar da ordem de 

equilíbrio institucionalizada em 1815, em que as grandes potências evitavam o 

confronto entre elas.  

 

 

 

 
                                                                                                                                          
através da Convenção dos Estreitos em 1841, o conflito militar acabou por chegar na década seguinte com 
a Guerra da Crimeia.   
164  As Revoluções de 1848 foram levantamentos populares de cariz liberal e nacionalista, contendo 
elementos reformadores e liberais, que ocorreram por toda a Europa � nomeadamente em França, Prússia, 
Império Habsburgo, Itália, Polónia � e que visavam as forças conservadoras desses países, ameaçado as 
casas reinantes europeias. Oliveira nota: �A nova crise de cariz nacionalista, quem explodiu em 1848, 
teve início na Sicília e estendeu-se rapidamente a Paris, para depois irradiar pela Europa Central. Os 
povos queriam por fim à ordem de Viena. Em França, a revolução depôs Luís Filipe de Orléans e assumiu 
carácter radical, mas em Itália, no Schleswig, e na Hungria, ela foi tipicamente nacionalista, pró-
unificação nacional nos dois primeiros casos, e pró-libertação nacional no último�. Oliveira, op. cit., 
p.256. Estes movimentos acabaram por ser suprimidos entre 1848 e 1851 mas parte das questões 
levantadas por estes movimentos acabariam por permanecer validas e conduzir a futuras mudanças 
políticas, como o problema do nacionalismo na Itália, Alemanha ou Império Habsburgo. Vide Eric 
Hobsbawm, The Age of Revolution: 1789-1848, New York, 1997, pp.297-308; e Hobsbawm, The Age of 
Capital: 1848-1875, pp.21-42. Como Maria de Fátima Bonifácio nota, em Portugal os acontecimentos de 
1848 dariam origem a um movimento republicano falhado. Maria de Fátima Bonifácio, O Século XIX 
Português, Lisboa, 2002, pp.54-56. 
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Tabela 4 � Poder Latente das Grandes Potências Europeias∗   
 

1820 1830 1840 1850 1860  

F-A/ E F-A/ E F-A/ E F-A/ E F-A/ E 

Áustria 70/100 87/200 124/500 155/912 313/2.405 

França 140/1.100 266/2.531 348/4.254 406/7.191 898/14.260 

G.B. 320/24.498 680/29.988 1.400/40.982 2.250/59.236 3.888/80.738

Prússia 50/1.300 45/1.800 168/3.410 211/5.750 490/15.040 

Rússia 135/14 187/26 189/61 228/108 336/300 
 

∗  Produção de Ferro e Aço (F-A, unidade de referência: 1000 toneladas) e Consumo de Energia (E, 
unidade de referência: equivalência em 1000 toneladas de carvão). 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
  

O factor que levaria ao primeiro conflito entre grandes potências desde 1815 

seria a desintegração do Império Otomano e envolveria principalmente este império, a 

Rússia, Grã-Bretanha, França e o Piemonte-Sardenha165. O conflito iniciou-se em 1854, 

opondo a Rússia ao Império Otomano, Grã-Bretanha e França, depois de em 1853 o 

Império Otomano ter concedido à França o direito de protecção dos cristão no império 

em detrimento da Rússia, o que levou esta a protestar e a servir-se deste episódio para 

expandir-se em direcção ao Mediterrâneo derrotando um império decadente, no que 

parecia uma vitória fácil à qual não se oporiam as restantes potências europeias devido à 

ajuda prestada pela Rússia durante as Revoluções de 1848 � a Rússia enganou-se e foi 

derrotada devido à intervenção franco-britânica, já que a Grã-Bretanha não podia 

permitir à Rússia ocupar o espaço do Império Otomano e a França aproveitou a ocasião 

para se afirmar novamente como grande potência europeia, livrando-se dos grilhões de 

Viena166. As ambições da Rússia sobre o Mediterrâneo, a recusa inglesa em permitir que 

a Rússia contrariasse a sua supremacia naval e a vontade da França se libertar da ordem 

de Viena, conduziram ao início deste conflito que terminou com o Tratado de Paris de 

30 de Março de 1856, selando a derrota russa167 e o fim definitivo do Concerto Europeu, 

                                                
165 Sobre o início da Guerra da Crimeia vide Trevor Royle, Crimea: The Great Crimean War, 1854-1856, 
New York, 2000, pp.15-202. 
166 Cf. Winfried Baumgart, The Crimean War: 1853-1856, London, 1999, pp.23-200; e Royle, op. cit., 
pp.203-450. 
167 A derrota russa ilustrou o declínio do poder russo, já evidente no período que se seguiu a 1815 pelo 
facto de não ter acompanhado o processo de industrialização das restantes grandes potências. Consultar 
Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, pp.170-177. 
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em que as grandes potências se haviam abstido de se envolverem em confrontos 

armados directos. 

A Europa transformar-se-ia após o Tratado de Paris, num período que se 

estenderia do final da Guerra da Crimeia até à unificação alemã de 1871, durante o qual 

o equilíbrio de poder orquestrado em 1815 no Congresso de Viena foi alterado168. C. J. 

Bartlett nota que o Concerto Europeu deixara de ser relevante num período em que a 

relação de poder entre as grandes potências favorecia as revisionistas � França, Rússia e 

Prússia169 � em detrimento das que favoreciam o status quo � Grã-Bretanha e Áustria. A 

França queria libertar-se da contenção imposta pela ordem de Viena; a Rússia pretendia 

expandir-se a sul, ganhar o controlo da parte eslava do império austríaco e questionar a 

hegemonia marítima da Grã-Bretanha ao obter acesso directo ao Mar Mediterrâneo 

através dos Balcãs e Império Otomano � Mar Negro; e a Prússia pretendia tornar-se na 

maior potência da Europa Central, destronando a Áustria e unificando sob si o espaço 

germânico. Obviamente que a legitimidade política e estabilidade das fronteiras traçadas 

em Viena teriam de ser definitivamente enterradas. Pelo contrário, a Grã-Bretanha 

pretendia manter o equilíbrio de Viena e impedir quaisquer ocorrências que permitissem 

a ascensão hegemónica de uma potência continental ou que fizessem perigar o controlo 

marítimo britânico e a sua hegemonia comercial. A ordem europeia alterava-se e 

estavam igualmente criadas as condições políticas e económicas para o expansionismo 

das potências europeias, que se tornou mais evidente após o último quartel do século 

XIX. Após a Guerra da Crimeia entrou-se naquilo a que Ian Clark designa por equilíbrio 

sem concerto170, ou seja, uma ordem multipolar que permanecia equilibrada mas que ao 

ter novamente abertas as portas aos conflitos entre as grandes potências viu serem 

criadas as condições para o multipolarismo desequilibrado. 

 

 

 

 

 
                                                
168 Acerca do impacto da Guerra da Crimeia na Europa consultar J. Greenville, Europe Reshaped, 1848-
1878, Malden, 2000, pp.180-204; Royle, op. cit., 490-501; bem como a totalidade do estudo de Paul 
Schroeder, Austria, Great Britain and the Crimean War: The Destruction of the European Concert, 
Ithaca, 1972. Ver também os seguintes quadros do presente estudo: Tabela 5, p.62; e Tabela 6, p.63. 
169 Vide Bartlett, op. cit., p.71. Sobre o papel específico da França de Napoleão III e da Prússia de 
Bismarck na revisão da ordem de Viena, consultar Kissinger, Diplomacia, pp.87-116. 
170 Cf. Ian Clark, The Hierarchy of States: Reform and Resistance in the International Order, Cambridge, 
1991, pp. 131-144. 
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Tabela 5 � Percentagem Relativa do Poder Latente das Grandes Potências Europeias 
 

 

 1816 1820 1830 1840 1850 1860 

Áustria 9.0 9.0 7.0 6.0 7.0 4.0 

França 21 18 21 16 12 14 

G.B. 43 48 53 64 70 68 

Prússia 8.0 7.0 5.0 5.0 4.0 10 

Rússia 19 18 15 9.0 7.0 4.0 
 

 
Fonte: John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company, 
2001, p.71; dados retirados de David Singer e Melvin Small, National Material Capabilities Data, 1816-
1985, Ann Arbor, MI: Inter-University Consortium for Political and Social Research, 1993.  
 
Nota 1: John Mearsheimer utilizou um indicador composto em que a produção de ferro/aço e o consumo 
de energia têm um peso igual. 
  
Nota 2: Os cálculos efectuados por Mearsheimer relativos a 1830 apresentam uma discrepância de 1 por 
cento. 
 
 

Dentro da Europa destruiu-se o equilíbrio de Viena enquanto fora da Europa 

procurar-se-iam novos equilíbrios ou melhor, novos desequilíbrios que conduzissem a 

condições convenientes ao usufruto económico e estratégico de novos territórios. A 

nível intra-europeu as grandes potências voltariam aos confrontos militares entre si ao 

passo que a nível externo aumentaria a competição pelo controlo de territórios 

essenciais do ponto de vista económico e de segurança, ainda que essa competição 

extra-europeia no século XIX não tenha sido marcada por graves conflitos militares 

entre as grandes potências e que, por exemplo, no Extremo Oriente as grandes potências 

tivessem cooperado para derrubar a ordem regional chinesa. Foi neste competitivo 

contexto de instabilidade intra-europeia e expansionismo extra-europeu que Portugal 

teria oportunidade para obter vantagens no Extremo Oriente em detrimento dos Estados 

regionais, principalmente sobre a China.  
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Tabela 6 � Exércitos das Grandes Potências Europeias∗   
 

 1820 1830 1840 1850 1860 

Áustria 258 273 267 434 306 

França 208 259 446 439 608 

G.B. 144 140 168 201 347 

Prússia 130 130 135 131 201 

Rússia 772 826 623 871 862 
 

∗  Unidade de referência: 1000 efectivos. 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 

Em suma, na segunda metade do século XIX, verificou-se a expansão da ordem 

eurocêntrica, em que as grandes potências ocidentais maioritariamente europeias 

projectaram globalmente o seu superior poder. Essa projecção foi movida pelos 

interesses económicas dessas potências, que procuravam o controlo de novos territórios 

que servissem como fonte de matérias-primas e mercados. O sistema internacional 

tornava-se definitivamente eurocêntrico porque a distribuição global de poder foi 

afectada por aquela projecção, com todos os subsistemas regionais a serem afectados, 

passando a funcionar com base numa distribuição de poder dominada pelas potências 

europeias e com o comportamento das suas unidades regido por uma ordem 

eurocêntrica. Deu-se uma «homogeneização» da ordem internacional sob a liderança da 

Europa. Apesar do fim da estabilidade institucionalizada pelo Congresso de Viena � 

causado pela Guerra da Crimeia na década de 1850 � a ordem do subsistema europeu 

transformou-se em ordem internacional, ainda que a resistência a este processo tenha 

sido maior em determinados subsistemas, como no Extremo Oriente. Foi no âmbito 

desta ordem que as grandes potências continuaram a competir fora da Europa, incluindo 

o Extremo Oriente. 
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3.1.2 Portugal no Sistema Internacional 

 

 As grandes potências voltaram a interagir num sistema multipolar equilibrado 

após o Congresso de Viena, em que se procurou institucionalizar mecanismos que 

dificultassem a alteração na distribuição de poder. No sistema internacional � apesar do 

superior poder europeu e do seu domínio sobre parte razoável do globo � a expansão da 

ordem eurocêntrica apenas se deu na segunda metade do século quando a situação 

económica na Europa conduziu à projecção do seu poder. É neste contexto que deve 

compreender-se a posição de Portugal na ordem internacional. Uma potência secundária 

limitada pelo parco poder latente e militar que tinha de gerir um império colonial sobre-

distendido por vários continentes. A precariedade da posição portuguesa ficou bem 

expressa na Europa � desde o Congresso de Viena até à intervenção das grandes 

potências estrangeiras nas querelas internas portuguesas � e fora dela, com a perda do 

Brasil e a dificuldade na gestão colonial. 

 

 Posição Sistémica 

 

 O Portugal do século XIX nunca poderia ser uma grande potência. O seu poder 

latente e poder militar eram por demais insignificantes para que pudesse ascender a uma 

posição semelhante, ou mesmo regressar à prestigiante situação de prosperidade 

económica e comercial em que viveu nos séculos XV e XVI171. Um território reduzido 

aliado a uma população pequena e uma indústria incipiente eram factores endógenos 

determinantes para que Portugal não fosse uma unidade de peso no sistema 

internacional. Em 1815 a população de Portugal não chegava aos três milhões e até 

1864 evoluiria até aos 3.829.618 habitantes172. Por outro lado, a indústria portuguesa 

desenvolver-se-ia de forma tardia e lenta173. De acordo com os indicadores utilizados 

por Mearsheimer para medir o poder latente dos Estados durante este período, produção 

de aço e ferro, e consumo de energia 174 , o poder latente de Portugal era irrisório 

comparado com o das grandes potências, nem sequer existindo em meados do século 

XIX elementos estatísticos adequados à análise desses indicadores, dada a deficitária 

                                                
171 Para Black, �Portugal was no longer able to maintaint a successful impetus (�)� referindo-se ao 
período que se seguiu às Guerras Napoleónicas. Black, op. cit., p.134. 
172 Vítor Quaresma, A «Regeneração», Lisboa, 1988, p.44. 
173 Sobre o quadro geral da evolução da indústria portuguesa no século XIX ver idem, ibidem, pp.69-77. 
174 Mearsheimer, op. cit., p.67. 



 65

 

estrutura industrial e tecnológica do país. Analisando a Tabela 2 � relativa ao poder 

latente dos principais Estados europeus � nota-se que a produção portuguesa de ferro e 

aço é praticamente inexistente e que o consumo de energia apenas se tornou 

relevantemente visível a partir da década de 1840175. Ao nível militar, a capacidade 

portuguesa era igualmente reduzida, já que as poucas unidades � cerca de 22 mil 

homens em 1820, 42 mil homens em 1830, 31 mil homens em 1840, e (de regresso à 

estabilidade interna) 21 mil homens em 1850 e 22 mil homens em 1860 � não eram 

compensadas por alguma capacidade tecnológico-militar transcendente que 

neutralizasse a parcimónia numérica176. Face ao seu poder reduzido, qual era a posição 

de Portugal na ordem internacional e quais os principais objectivos da sua política 

externa? 

 Portugal era uma distendida potência secundária no sistema internacional que no 

início do século XIX controlava um vasto império colonial, com um reduzido poder 

latente e militar, não se tendo verificado o seu desenvolvimento ao longo do século e 

mantendo-se afastado do nível de outras potências secundárias europeias177. A posição 

internacional de Portugal saíra danificada da primeira metade do século XIX. As 

invasões francesas, a perda do Brasil e a dilaceração política interna contribuíram para 

que Portugal perdesse poder latente e a sua política externa se concentrasse na resolução 

das quereles internas. Com efeito, o reduzido poder português e a sua política externa 

sairiam ainda mais prejudicados pela conjuntura interna portuguesa da primeira metade 

do século XIX, marcada por violentas disputas políticas internas que perduraram desde 

1817 até 1851178 e conduziram mesmo a uma guerra civil entre 1832 e 1834, bem como 

a uma enorme instabilidade governativa179. A partir de 1851, altura em que o debate 

político-ideológico foi substituído por uma visão mais pragmática da governação, deu-

se não só a «Regeneração» do sistema político português como também Portugal pode 

passar a concentrar-se de outra forma na sua política externa e interesse nacional, 
                                                
175 Ver p.54. 
176 Ver Tabela 3, p.56. 
177 Infelizmente para Portugal, o seu poder latente não se desenvolveu até aos níveis de outras potências 
secundárias como a Espanha, Bélgica, Países Baixos ou Piemonte. Ver Tabela 2, p.54. 
178 Para uma análise militar dos conflitos que grassaram em Portugal durante este período vide António 
Ventura, «Da Revolução de 1820 ao Fim das Guerras Civis», in Nova História Militar de Portugal, Vol.3, 
ed. Manuel Themudo Barata, Rio de Mouro, 2004, pp.190-229. 
179 Soares Martínez atenta para o facto de a conjuntura internacional até ser favorável a Portugal após o 
Congresso de Viena, resolvidos os problemas com a Espanha e França, mas que o país se destabilizou 
entre 1817 e 1820 com as revoltas no Brasil e em Portugal; vide Pedro Soares Martínez, História 
Diplomática de Portugal, Lisboa p.319-320. Sobre a instabilidade política no período liberal de 1834 a 
1851 vide José Miguel Sardica, A Regeneração sob o Signo do Consenso: a Política e os Partidos entre 
1851 e 1861, Lisboa, 2001, pp.127-170. 
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deixando de parte a política externa faccionada e dirigida ao interesse de um ou outro 

grupo político-ideológico180. Um exemplo de uma medida política positiva tomada após 

a «Regeneração» em relação à política externa portuguesa � nomeadamente no que 

concernia ao seu império colonial � seria o ressuscitar do Conselho Ultramarino181. No 

entanto, Portugal não seria capaz de recuperar da fragilidade em que havia caído nos 

séculos anteriores e a sua posição sistémica seria ainda mais prejudicada pela conjuntura 

pós-Congresso de Viena, principalmente quando as grandes potências entraram numa 

lógica imperialista de expansão em meados do século. 

No final das Guerras Napoleónicas Portugal tinha dois objectivos principais em 

termos de política externa: por um lado o objectivo prioritário de garantir a sua 

independência na Europa perante potências continentais como a Espanha e a França; por 

outro lado manter a herança ultramarina dos séculos anteriores. Relativamente ao 

objectivo europeu, a independência de Portugal tinha sido posta em causa durante as 

Guerras Napoleónicas e a perda permanente da soberania do país foi um risco real 

devido aos objectivos franco-espanhóis. A acção da Grã-Bretanha � principal aliada de 

Portugal � foi essencial para que Portugal mantivesse a independência, sendo que tal 

comportamento britânico não se deveu à defesa de qualquer amizade histórica 

retoricamente invocada, mas ao facto de à Grã-Bretanha convir bloquear quaisquer 

intenções expansionistas de potências continentais como a França e a Espanha, assim 

como manter longe de mãos hostil o controlo de um país que guardava a entrada do 

Mediterrâneo. A Portugal esta aliança era igualmente conveniente, mantendo um forte 

aliado que contrabalançava as aspirações espanholas sobre si e garantia assim a sua 

sobrevivência no sistema internacional. Daí que a dependência de Portugal em relação à 

Grã-Bretanha fosse elevada, não só em termos políticos e militares, como em termos 

económicos182. As alternativas à aliança com os britânicos183 não ofereciam as mesmas 

garantias, pelo que ao longo do século XIX a posição portuguesa no sistema 

internacional permaneceu ligada à Grã-Bretanha.  

                                                
180 Sobre o apoio das grandes potências europeias aos liberais e absolutistas portugueses, entre 1823 e 
1834, vide Martínez, op. cit., pp.351-410. 
181 Vide Marcelo Caetano, O Conselho Ultramarino: Esboço da sua História, Lisboa, 1967, pp.57-69. 
182 O peso da Grã-Bretanha no comércio externo português era avassalador. De acordo com os dados 
recolhidos por Maria de Fátima Bonifácio, a percentagem da Grã-Bretanha no total do comércio externo 
português era de 22 por cento em 1800-1807, de 37 por cento em 1823-1830, passando a 57 por cento em 
1839, até atingir 58 por cento em 1848. Vide Maria de Fátima Bonifácio, A Via Proteccionista do 
Liberalismo Português: Política Económica e Relações Luso-Britânicas, 1834-1843, Lisboa, 1989, p.54. 
183 Por exemplo, Martínez nota que Portugal � após as Guerras Napoleónicas � poderia encontrar na 
Áustria ou França alternativas à aliança inglesa, caso esta se revelasse �demasiado pesada�. Martínez, op. 
cit., p.320. 
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A Grã-Bretanha aproveitou obviamente esta situação de dependência para 

usufruir das vantagens que Portugal lhe podia proporcionar, como o controlo do país 

desde o fim das Guerras Napoleónicas até ao início da década de 1820. As alianças são 

sempre instáveis e mesmo os aliados mais próximos não perdem a oportunidade de 

obter benefícios em detrimento do outro. O Tratado de Comércio e Navegação entre 

Portugal e a Grã-Bretanha demonstra esta realidade, já que os britânicos utilizaram o 

seu poder para «impor» a Portugal um «tratado desigual» em que se criavam condições 

para que o comércio britânico invadisse os mercados lusófonos, principalmente o 

Brasil: �a) Protesta-se firme e perpétua amizade; b) estabelece-se o regime da liberdade 

de comércio e navegação, com a cláusula da Nação mais favorecida; c) não haveria 

diferencial de bandeira; d) mantinham-se as conservatórias e mais jurisdições privativas, 

isenções e privilégios; e) são abertos ao comércio britânico os portos portugueses da 

Ásia e da América; apenas se reconhece a Portugal o direito de fixar direitos proibitivos 

sobre os artigos homólogos das Índias Orientais e Ocidentais Britânicas, como café e 

açúcar; f) fixa-se em 15% ad valorem o limite máximo dos direitos das importações 

inglêsas nos portos portugueses; g) estabelecem-se portos francos em Santa Catarina e 

em Goa�184. Os Estados são unidades funcionais e egoístas que agem de acordo com o 

seu próprio interesse pelo que as alianças reflectem essa interacção baseada no 

interesse, alterando-se mediante a evolução dessa relação. A posição sistémica europeia 

de Portugal estava profundamente ligada à Grã-Bretanha, ainda que a Inglaterra usasse a 

sua preponderância na aliança e minasse as pretensões portuguesas fora deste 

continente, como no Brasil, Goa, África ou Macau185. A ligação de Portugal com a Grã-

Bretanha ilustrava a posição secundária de Portugal186 no subsistema europeu e fora 

                                                
184  Armando Marques Guedes, A Aliança Inglesa, Lisboa, 1943, pp.387-388. Sobre este tratado diz 
Eduardo Brazão que �ficaram os inglêses com o direito de terem no Brasil juizes privativos, que 
julgariam os seus pleitos (�). Sobre o ponto de vista económico, não podemos deixar de considerar o 
tratado de 1810, altamente lesivo para os nossos interesses pois (�) a nossa indústria desorganizada pelas 
invasões francêsas, não podia de forma alguma competir no Brasil onde se começava a facilitar a entrada 
dos produtos inglêses�. Eduardo Brazão, História Diplomática de Portugal, Lisboa, 1932, p.475. O 
tratado foi anulado em 1815 através de um novo tratado luso-britânico. Vide Oliveira, op. cit., p.246. 
185 A questão da posição inglesa relativamente a Macau será atempada e desenvolvidamente analisada. 
Quanto às manobras e iniciativas britânicas contra os interesses portugueses no Brasil, Goa e em África, 
destaquem-se os episódios do suposto apoio britânico à revolta de Pernambuco em 1817; a proposta de 
cedência de Goa, Damão e Diu em 1838; e os problemas no Ambriz em 1860. Vide Martinez, op. cit., 
respectivamente p.320, p.416 e p.458. 
186 Esta ligação verificava-se mesmo quando o perigo espanhol estava adormecido ou quando a pressão 
inglesa sobre a posição portuguesa nos subsistemas não europeus era uma realidade, como havia sido na 
América Latina até à perda do Brasil, como se verificava no Extremo Oriente em relação à condição 
especial de Macau e, mais tarde, em África. Exemplificando esta ligação, apresenta-se aqui a opinião de 
Martínez que nota que a política externa definida por D. Pedro V se caracterizava pela neutralidade, 
entendimento com a Espanha, manutenção da aliança com a Grã-Bretanha e conservação de uma zona de 
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dele, ilustrando igualmente o controlo que as grandes potências exercem sobre o sistema 

internacional e unidades secundárias.  

Portugal marcou presença no Congresso de Viena que sucedeu às Guerras 

Napoleónicas e, de acordo com António Pedro Manique, �[o]s interesses portugueses a 

defender no Congresso diziam respeito, sobretudo, à abolição do tráfico da escravatura e 

à restituição de Olivença (�) [; a] fixação dos limites da Guiana e as compensações 

monetárias por sacrifícios feitos ou a fazer por parte de Portugal figuravam também na 

agenda dos nossos representantes, embora a sua importância fosse secundária� 187 . 

Portugal pôde participar formalmente neste congresso mas a discussão e decisões 

referentes ao ordenamento do sistema internacional ficaram a cargo das quatro grandes 

potências vencedoras e da reintegrada França. Quanto aos futuros concertos europeus 

institucionalizados em 1815, Portugal não viria a ter mais participações como 

acontecera em Viena188, o que não constitui surpresa alguma devido ao facto de as 

grandes potências não necessitarem das unidades secundárias para gerir, em 

competição, a ordem internacional.  

A partir de meados da década de 1820 Portugal ficaria dividido entre dois 

campos políticos opostos e a sua política externa passou a depender dessa rivalidade, 

enquadrando-se no campo mais vasto dos interesses europeus de potências como a Grã-

Bretanha, a França ou a Áustria, nomeadamente na manutenção da ordem de Viena e, 

mais tarde, no jogo político entre potências conservadoras e liberais. O império colonial 

foi negligenciado pelo governo português e esse facto é ilustrado pela ausência de uma 

                                                                                                                                          
paz no Ocidente da Europa que não punha em causa os interesses britânicos. Vide Martínez, op.cit., 
Lisboa, p.451. Mesmo neutral, Portugal necessitava da Grã-Bretanha para garantir a sua sobrevivência na 
Europa e não perder as suas colónias ultramarinas.  
187 António Pedro Manique, Portugal e as Potências Europeias (1807-1847), Lisboa, 1988, p.46. Jorge 
Borges de Macedo atenta ainda para as divisões existentes dentro do Estado Português quanto aos 
interesses prioritários da sua política externa, ao referir que Portugal saiu das Guerras Napoleónicas como 
um país dividido entre o Brasil e a metrópole europeia, um facto por demais evidente durante o 
Congresso de Viena em que foi visível o �confronto das duas prioridades � a portuguesa-europeia e a 
portuguesa-brasileira�. A delegação portuguesa no Congresso de Viena preocupou em �minorar em 
relação ao Brasil os efeitos da abolição da escravatura�; tratou da �redefinição da fronteira norte do 
Brasil�; e conseguiu uma declaração de intenções em relação a Olivença, sobre a qual Palmela não terá 
insistido sob pena de Portugal sofrer os �efeitos do tratado luso-britânico de 1810, que (�) obrigava a 
entregar aos ingleses praças na Guiné a troco dos bons-ofícios destes na questão de Olivença.� Oliveira, 
op. cit., pp.245-246. 
188 Holbraad refere-se aqui ao Congresso de Aix-la-Chapelle, comparando-o com o Congresso de Viena: 
�At the Congress of Aix-la-Chapelle, only three years later, neither Spain, Sweden or Portugal was 
admitted. Nor did any of these powers later in the century succeed in recovering the position in Europe 
which they as signatories of the Treaties of Paris and members of the Committee of Eight originally had 
enjoyed.� Carsten Holbraad, Middle Powers in International Politics, London, 1984, p.21. 
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estratégia ultramarina coerente, que só voltou a ter algum destaque em meados da 

década de 1830 e após a «Regeneração». 

 

Ultramar 

 

No que concernia o objectivo ultramarino, Portugal teve de enfrentar no início 

de oitocentos as dificuldades próprias de uma potência colonial sem capacidade política, 

militar e económica, para manter um tal império intacto. Posteriormente teria de 

enfrentar a concorrência de outras potências ocidentais, principalmente das grandes 

potências, que iniciaram a partir de meados do século XIX um processo expansionista. 

A posição de Portugal na ordem internacional era secundária, mas mesmo assim 

tinha o trunfo de ainda controlar um vasto império colonial no início do século XIX, 

com destaque para o Brasil. Ainda que controlasse tal império, calculava-se que fosse 

difícil a Portugal mantê-lo, devido às suas reduzidas capacidades materiais. O império 

ultramarino português decaíra após a perda do Brasil em 1822 e, aquando do regime 

liberal de 1834, �o controlo exercido pela metrópole sobre as vastas parcelas que lhe 

restavam do seu antigo império atingia o ponto mínimo�189. A conjuntura política 

interna tinha causado graves danos à manutenção do império colonial. Não incluindo 

aqui a problemática instabilidade política interna em Portugal que tanto prejudicou a 

gestão das colónias ultramarinas 190 , as principais razões relacionadas com o poder 

português que tornavam difícil a manutenção de parte desse império eram 

essencialmente de dois tipos: variáveis internas e variáveis externas.  

Relativamente às variáveis internas, adivinhava-se que fosse difícil a Portugal 

manter possessões como o Brasil devido ao peso político das ideias liberais e à 

crescente autonomização daquela colónia, aumentada pela presença do rei e corte 

naquele país a partir de 1807. Além disso, a centralização da gestão ultramarina iniciada 

no século XVIII provocava dificuldades ao nível do desenvolvimento das colónias e 

uma dependência das directivas da metrópole. Esta dependência viria a ser prejudicial à 

optimização da gestão ultramarina devido à comunicação deficitária entre Lisboa e os 

governos das colónias, como aconteceria com Macau, mesmo após as mudanças 
                                                
189 Valentim Alexandre, «A Viragem para África», in História da Expansão Portuguesa, ed. Francisco 
Bethencourt e Kirti Chaudhuri, Navarra, 1998, p.68. 
190 Braga Paixão cita Sá da Bandeira: �Verificada a independência do Brasil (�) cumpria que o Governo 
Português dirigisse a sua maior atenção para as colónias que lhe restavam�, no entanto as convulsões 
políticas e a instabilidade institucional obstaram a que tal sucedesse. Braga Paixão, O Conselho 
Ultramarino restaurado pela Regeneração, Lisboa, 1952, pp.31-32. 
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administrativas de 1844. As dificuldades de controlo interno prolongar-se-iam durante o 

século mas mais ao nível da conjugação política entre o centro e a periferia do que ao 

nível de aspirações políticas das populações colonizadas, que se resumiram basicamente 

ao Brasil.  

As variáveis externas, agravadas a partir de meados do século, referiam-se à 

concorrência colonial de outras potências ocidentais reacendida pelo fulgor imperialista. 

O reduzido poder português nunca poderia fazer frente às grandes potências quando o 

interesse destas começasse a concorrer e colidir com os interesses de Portugal, como 

ocorreria com a Grã-Bretanha na China na década de 1830 e em África no final do 

século XIX. Até então isso não acontecera, mas como se verificaria mais tarde, a 

Revolução Industrial viria a dar o impulso necessário para um novo expansionismo 

europeu imperialista, que se desenvolveria principalmente após a segunda metade do 

século XIX. Portugal teve de reagir a essa ameaça externa. Movido pela necessidade de 

maximizar o seu poder face a preocupações com a distribuição relativa do poder, 

Portugal não pôde negligenciar o seu império ultramarino aquando do expansionismo 

ocidental, sob pena de perder esse mesmo império. Não obstante haver uma retórica 

«excepcionalista» em relação à missão colonizadora portuguesa e ao modo superlativo 

como exerceu essa missão, a política colonial portuguesa foi dominada pela mesma 

lógica imperialista de qualquer dos outros Estados expansionistas191. 

No início do século XIX Portugal tinha possessões em África, Ásia e na 

América Latina. No continente africano a situação era de subaproveitamento porque 

assim como as restantes economias europeias, a economia portuguesa ainda não estava 

preparada para aproveitar o potencial de matérias-primas que África tinha para oferecer, 

algo que apenas aconteceria no último quartel do século XIX192. As possessões de 

                                                
191 Gervase Clarence-Smith defende este argumento ao analisar os objectivos e conteúdo da política 
colonial portuguesa em The Third Portuguese Impire, 1825-1975: A Study in Economic Imperialism, 
Manchester, 1985. Note-se que o interesse de um Estado nem sempre passa pelo acumular de territórios 
em sobre-extensão, no sentido em que os benefícios não compensam os custos inerentes à gestão das 
possessões coloniais. Por exemplo, como sublinha José Lopes Alves, em 1769 deu-se o abandono 
definitivo das posições que Portugal ainda possuía no norte de África pois o �Marquês de Pombal, tendo 
em vista reduzir as grandes despesas em homens e materiais que a presença do País em terras norte-
africanas representava� promoveu este processo. José Lopes Alves, Geopolítica e Geoestratégia de 
Portugal, Lisboa, 1987, p.47 
192 Ainda que tivessem sido tomadas medidas no sentido de compensar a perda do Brasil através das 
colónias africanas. Sobre este facto Valentim Alexandre refere que �[t]anto nos círculos oficiais como 
entre os mercantis e os fabris, desvanecidas as esperanças de recuperar o Brasil, é imediata a ideia de 
compensar em Angola e Moçambique os mercados perdidos � sobretudo em Angola, onde a penetração 
parecia mais fácil. Para além da insistência, nos documentos oficiais, na necessidade de fomentar as 
relações directas entre as colónias e a metrópole, de dar incremento ao comércio do sertão, de 
desenvolver a agricultura dos géneros coloniais, surgem as primeiras medidas concretas, a começar pelo 
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Portugal na Ásia � Goa, Macau, Timor e Solor193 � não tinham no século XIX a mesma 

importância do que nos séculos transactos � especialmente na Índia � mas tinham um 

simbolismo político, principalmente a presença portuguesa na China, a única potência 

europeia com uma presença territorial naquele país que dominava o Extremo Oriente. 

Residia na América Latina a prioridade da política ultramarina de Portugal no primeiro 

quartel do século XIX � o Brasil � que entretanto obteria a sua independência em 1822, 

à qual Portugal não teve capacidade para se opor194. A perda do Brasil marca um 

período de desorientação em relação à política ultramarina, aprofundada pelos referidos 

problemas internos. A opção ultramarina portuguesa no período subsequente à perda da 

colónia sul-americana recaiu sobre África, tendo sido tomadas a partir da década de 

1820 medidas com o objectivo de desenvolver economicamente as suas possessões 

africanas e de aumentar o intercâmbio comercial entre a metrópole e aquelas colónias. 

Em 1836, em plena «crise ultramarina», o regime setembrista estabeleceria o primeiro 

quadro de administração ultramarina195. Mas seria nas décadas de 1870 e 1880 que o 

império português em África iria consolidar-se, tendo enfrentado com relativo sucesso a 

cobiça de outros Estados � como da «aliada» Grã-Bretanha � tendo em conta o seu 

reduzido poder. 

Devido ao cariz secundário do Extremo Oriente nas prioridades de Portugal, os 

seus interesses na região � nomeadamente a posição de Macau � seriam votados a 

alguma negligência por parte de Lisboa. Independentemente dessa realidade, não 

cumpre aqui analisar o nível burocrático da política externa portuguesa ou julgar a 

eficácia do seu processo de formação de política no que concerne a organização do 

governo português, mas analisar o modo como as estruturas do sistema internacional 

influenciaram o comportamento de Portugal. Neste âmbito e mesmo não sendo uma 

região vital para a política externa portuguesa, verificou-se que Portugal aproveitou a 
                                                                                                                                          
alvará de 6 de Dezembro de 1824, que reduziu ou aboliu os direitos sobre os produtos exportados de 
Portugal e sobre os remetidos desta para Portugal�. Valentim Alexandre, Origens do Colonialismo 
Português Moderno, 1822-1891, Lisboa, 1979, p.34. Esta ideia é sublinhada por Fernando Emídio da 
Silva quando escreveu que �[a] colonização portuguesa dos últimos cinquenta anos pode dizer-se limitada 
aos domínios africanos. A nossa Índia como extensão territorial é uma relíquia do passado esplendor. 
Macau é uma feitoria. E Timor (�) diminui de importância quer pela sua distância, quer pela sua 
extensão quer pelas suas faculdades (�).� Fernando Emídio da Silva, Colonização e Colónias 
Portuguesas, 1864-1914, Coimbra, 1915, p.28. Vide igualmente Lopes de Almeida, «Domínio português 
na África: até à Conferência de Berlim», in História de Portugal, Vol. 7, ed. Damião Peres, Barcelos, 
1935, pp.563-586. 
193 Vide J.G. Santa Rita, «Domínio Português no Oriente», in op. cit., ed. Peres, pp.537-562. 
194 Vide Vasconcelos e Sá, «Os Últimos Anos do Domínio Português no Brasil», in op. cit., ed. Peres, 
pp.525-536. 
195 Sobre este quadro legal e sobre o projecto imperial de Sá da Bandeira vide Alexandre «A Viragem 
para África», in op. cit., ed. Bethencourt e Chaudhuri, pp.68-77. 
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alteração na distribuição de poder iniciada em 1842 com a derrota chinesa na Primeira 

Guerra do Ópio para procurar melhorar a sua posição regional em detrimento de outros 

países, principalmente da China, sendo que a eficácia desse comportamento em termos 

internos poderá ser julgada num nível de análise diferente do proposto neste trabalho. 

Portugal utilizaria a mudança da ordem regional, inicialmente danosa para os interesses 

portugueses, para obter formalmente da China um tratado em que reconhecesse a 

soberania de Portugal sobre Macau e celebrar «tratados desiguais» com o Sião e Japão, 

um símbolo da superioridade das potências ocidentais sobre as asiáticas. 

Portanto, Portugal era uma potência secundária no sistema internacional, sem 

poder latente ou militar para ombrear com as grandes potências. Apesar do seu poder 

reduzido, possuía um império colonial que, no início do século XIX, se estendia do 

Brasil a Timor e Solor. Após as Guerras Napoleónicas Portugal continuou a ter 

objectivos europeus e ultramarinos, sendo que após a perda do Brasil e as divisões 

políticas internas, a política externa portuguesa se concentraria nas questões intra-

europeias e na própria resolução dos problemas políticos intestinos. Em relação ao 

império ultramarino, pode dizer-se que, em primeiro lugar, a política ultramarina 

atravessou um período de desorientação após a perda do Brasil; em segundo lugar a 

opção ultramarina pós-Brasil iria residir em África, ainda que este continente e as suas 

potencialidade só começassem a ser devidamente explorados a partir da segunda metade 

do século; em terceiro lugar Portugal iria enfrentar posteriormente a crescente 

concorrência das restantes potências europeias devido à expansão imperialista; por 

último, o Extremo Oriente constituía um interesse não prioritário para a política externa 

portuguesa. Independentemente das dificuldades políticas internas e das prioridades da 

sua política externa, Portugal aproveitaria a mudança de ordem regional no Extremo 

Oriente para procurar obter vantagens sobre a China, Sião e Japão, apesar da sua 

posição secundária no sistema internacional. 

 

3.2 O Extremo Oriente e a Ordem Sínica 

  

 O Extremo Oriente do início do século XIX era um sistema unipolar cuja ordem 

era imposta pelo hegemónico Império Chinês. Contudo, como nota Fairbank, apesar de 

o império parecer ter atingido um nível inultrapassável de poder no final do século 
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XVIII, os acontecimentos de meados do século XIX provariam que tal aparência era 

superficial e que a China era um colosso oco196.  

 

 A Hegemonia Chinesa 

 

O Império do Meio viria a afirmar-se como potência hegemónica regional após a 

unificação do país no século III a.C. sob a dinastia Qin (221a.C.-207a.C.)197, permitindo 

à China acumular poder e superiorizar-se às restantes potências regionais durante a 

dinastia Ming (1368-1644)198 e, principalmente, durante a dinastia Qing (1644-1911). 

No início do século XIX, o Extremo Oriente constituía essencialmente um subsistema 

internacional cuja ordem se baseava no poder de uma unidade hegemónica, a China, que 

se considerava a entidade imperial global que dominava o mundo civilizado e que 

controlava benevolamente os destinos da civilização através de um sistema tributário199.  

A superioridade do poder chinês assentava sobretudo no seu tamanho territorial, 

população e organização interna, já que no período pré-industrial uma população maior 

correspondia a uma economia superior � e consequente poder latente � e a um exército 

maior � poder militar � ainda por cima quando controlados por uma organização 

política interna capaz. Assim, o subsistema era unipolar, dado que a distribuição de 

poder na região favorecia a China e tornava-a hegemónica. De acordo com 

Mearsheimer e os realistas em geral, a concentração de poder numa única unidade 

hegemónica acaba por não ser um factor de estabilidade a longo prazo 200 . 

Efectivamente, dada a grande dificuldade em controlar um subsistema regional e a 

quase impossibilidade de controlar o sistema internacional, a potência hegemónica 

acaba por ter de enfrentar a tentativa de rever a distribuição de poder, por parte de outra 

unidade ou de uma coligação. Sendo a China o Estado mais poderoso, em termos reais 

ou percepcionados, as restantes potências regionais preferiam não contra-balançar a 

unidade hegemónica enquanto não houvesse capacidade para o fazer. Esta opção 

explica-se de várias formas: por não terem poder para tal; por não terem interesse em 

aliar-se com outros Estados que muitas vezes eram ameaças maiores do que a China; ou 

                                                
196 John Fairbank, «Introduction: The Old Order» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, p.34. 
197 Vide John Fairbank, Edwin Reischauer, e Albert Craig, East Asia: Tradition and Transformation. 
Boston, 1978, pp.55-82. 
198 Vide idem, ibidem, pp.195-204. Vide igualmente Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, pp. 
4-9. 
199 Ver Anexos, Mapa 1, p.260. 
200 Mearsheimer, op. cit., p.336. 



 74

 

por ser do seu interesse manter-se debaixo da «ordem do filho do céu», uma potência 

hegemónica que mantinha a estabilidade regional e não se imiscua abertamente nos 

assuntos internos dos Estados vassalos. Hey-Hiuk Kim apresenta o exemplo da Coreia 

como um Estado que se encontrava satisfeito com esta situação, já que apesar de ser um 

Estado vassalo e de ter obrigações perante o Estado suserano, as vantagens que obtinha 

em termos de segurança compensava a sua submissão201. Basicamente, as potências 

menores da região tinham mais custos do que benefícios em procurar rever o 

«desequilíbrio» de poder existente, o que não significa que não o procurassem fazer 

num momento mais propício.  

A estabilidade hegemónica é uma assumpção errónea visto que os Estados 

procuram sempre aumentar o seu poder e opor-se à hegemonia de outro Estado, 

principalmente aqueles que têm capacidade para tal: as grandes potências. Não existindo 

outra grande potência regional no Extremo Oriente oitocentista ou uma conjuntura que 

propiciasse uma frutuosa aliança entre potências menores locais para utilizarem a 

estratégia de balancing contra a China, a ordem mantinha-se hegemónica, do mesmo 

modo que nos séculos que a antecederam. No entanto, esta lógica de estabilidade 

hegemónica apenas dura enquanto a potência hegemónica detém uma indiscutível 

superioridade no sistema. Acontece que até meados ao início do século XIX o 

subsistema regional manteve-se isolado em termos de projecção de poder por potências 

externas, o que permitiu à grande potência regional manter o status quo. A partir do 

momento em que as grandes potências externas � nomeadamente a Grã-Bretanha � 

compreenderam que os benefícios excederiam os custos caso revissem a distribuição de 

poder e alterassem a ordem, a China deixou de ser hegemónica, mesmo que a ordem 

sínica tenha mantido muitas das suas características até finais do século XIX. A acção 

das grandes potências ocidentais conduziria a uma nova distribuição de poder, que 

transformaria o sistema unipolar sínico num sistema multipolar equilibrado, em que 

vários Estados coexistiam na tradicional competição internacional sem que algum deles 

tivesse capacidade para se tornar hegemónico202.  

                                                
201 �The guarantee of Chinese protection (�) was indispensable to Korea for its security in times of 
external threat. (�) During most of the Ching period tributary obligation to China continued to impose a 
considerable financial burden upon Korea. It was, however undoubtedly less costly than the greater 
burden of national defense, which Korea would have been forced to carry had it been left without a 
reasonable prospect of Chinese aid in times of foreign invasions.� Key-Hyuk Kim, The Last Phase of the 
East Asian World Order: Korea, Japan, and the Chinese Empire, 1860-1882, Berkeley, 1980, p.14. 
202 Assim se manteria o sistema até ao início do século XX, numa altura em o Japão surgiria como Estado 
potencialmente hegemónico, confirmado pela sua vitória sobre a Rússia em 1905 e pelo �abandono� do 
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O poder latente e militar da China não era comparável ao das grandes potências 

ocidentais � apesar dos números superiores da sua população 203  � devido à 

superioridade económica, militar e tecnológica dessas potências. A política económica 

do governo chinês colocou a China perante dificuldades internas e externas, 

principalmente no final do século XVIII e início do século XIX. Philip Richardson nota 

que ao nível interno a China não foi capaz de crescer economicamente de modo a 

garantir a prosperidade da população e estabilidade social, enquanto ao nível externo a 

China não se conseguiu preparar para enfrentar os desafios que se avizinhavam em 

termos económicos, políticos e militares204. O processo de industrialização do país só 

arrancou a partir da década de 1860 e os resultados em sectores vitais como a mineração 

ou os transportes ferroviários só começaram a notar-se principalmente a partir dos 

últimos 30 anos do século205. Fairbank nota ainda que a lentidão da modernização 

tecnológica da China insere-se num quadro maior de inércia, que ilustra a não 

inclinação para alterar os seus valores sociais, cultura e instituições206. Daí que, aquando 

do desafio à sua ordem, a política reactiva da China não tenha surtido efeito e a sua 

hegemonia regional não se tenha mantido a partir de meados do século XIX. 

A proeminência chinesa tem origem na superioridade do seu poder mas a sua 

transformação em ordem hegemónica foi também influenciada pelo importante legado 

cultural chinês. As sociedades do Extremo Oriente � incluindo a Coreia, Vietname207 

Japão e Liu-chiu � emergiram da civilização chinesa e desenvolveram-se na sua esfera 

de influência, um processo que encontra expressão na ordem social confuciana ou na 

organização administrativa208. Mas apesar de importante na estabilização de uma ordem 

                                                                                                                                          
Extremo Oriente pelas potências ocidentais para se centrarem na conjuntura intra-europeia que conduziria 
ao eclodir da Iª Guerra Mundial em 1914. 
203 A população chinesa em 1812 era de 362.467.183 pessoas, evoluindo em 1868 para 404.946.514 
pessoas. Vide  S. Williams, Middle Kingdom, Vol.1, New York, 1907, p.263. 
204 �China remained locked firmly in its Smithian, agrarian, dynamics and edged closer to its Malthusian 
boundaries. By the end of the century economic expansion and social stability were becoming more 
difficult to sustain. China had begun to fall behind Europe economically and, in retrospect, she was ill 
prepared to meet the economic, political and military changes in the future.� Philip Richardson, 
Economic Change in China: 1800-1950. New York, 1999, p.16. 
205 Nesse sentido Chi-ming Hou nota o seguinte: �Modern mines (�) were nonexistent before the 1870s 
(�) [and] China had almost no railroads before 1866 (�).� Chi-ming Hou, Foreign Investment and 
Economic Development in China: 1840-1937. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1965, p.125. 
206 �(�) China�s slowness to modernize in material matters involving technology has been part of a 
larger inertia, an understandable disinclination to change her social values, culture and institutions.� 
John Fairbank, The Great Chinese Revolution: 1800-1985, New York, 1986, p.4. 
207 Composto por três regiões � Tonkin, Anam e Cochinchina � e liderado pelo imperador do Anam. 
208 John K. Fairbank, «A Preliminary Framework» in The Chinese World Order, ed. John K. Fairbank, 
Cambridge, Massachusetts, 1968, p.1.  
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hegemónica descentralizada e genericamente considerada benéfica pelos seus 

elementos, a cultura chinesa não foi o principal factor na definição e manutenção dessa 

ordem. Aliás, existiam entidades políticas de cultura não sínica que faziam parte dessa 

ordem, como o Sião ou as entidades turcófonas da Ásia Central. Foi o poder do Império 

do Meio que sustentou essa ordem, materializada num sistema tributário em que, como 

sublinha Mark Mancall, existia um grau de aceitação ideológica e institucional 

variáveis: países como a Vietname aceitaram completamente o confucionismo como 

própria ideologia; Estados como o Sião que aceitaram parcialmente esse sistema; e 

entidades como as turcófonas da Ásia Central que apenas aceitaram o sistema tributário 

como modo de sobrevivência política, não adaptando concepções ideológicas ou 

institucionais provenientes da China209. 

 Para os chineses, a China era o Império do Meio, o centro do mundo civilizado, 

e todos os países se encontravam debaixo do céu � T�ien-hsia � e sob o poder do 

Imperador, o Filho do Céu � T�ien-tzu. Esta percepção sinocêntrica do mundo já existia 

mesmo na época feudal chinesa � entre 403 a.C. e 221 a.C.  � em que os reinos que se 

combatiam tinham um dever de fidelidade para com a dinastia reinante Zhou, até que os 

Qin unificaram o império em 221 a.C. e se instalou uma dinastia unificadora210. Esta 

ordem chinesa sempre se baseou na hierarquia e anti-igualitarismo, interna e 

externamente, tendo a organização interna chinesa servido de base à ordem 

internacional. Todavia, se o princípio organizador do sistema político interno é a 

hierarquia, o princípio organizador do sistema internacional é a anarquia, portanto a 

China compreendia o mundo à luz de uma hierarquia que tinha aplicação interna mas 

que não vingava no sistema internacional devido às estruturas deste. Ao contrário da 

legitimidade da ordem europeia, assente numa teórica igualdade entre Estados 

soberanos, a ordem sínica era formal e abertamente hierárquica, assentando numa 

hierarquia centralizadora em torno do «Filho do Céu», em relação a quem todas as 

entidades políticas deveriam prestar vassalagem e reconhecer a sua «natural» 

inferioridade211. Esta concepção sinocêntrica das relações internacionais marcava não só 

a ordem regional como a própria política externa chinesa para com os países não 

asiáticos212. Como entidade política racional, a China apercebia-se da existência de 

                                                
209 Mark Mancall, «The Ch�ing Tribute System: An Interpretive Essay» in op. cit., ed. Fairbank, pp.65-72. 
210 Fairbank, , «A Preliminary Framework», in op. cit., ed. Fairbank, p.5. 
211 Vide Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, pp.173-175. 
212 Sobre as origens doutrinárias da ordem sínica vide Lien-sheng Yang, «Historical Notes on the Chinese 
World Order» in op. cit., ed. Fairbank, pp.20-33. 
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outras entidades, mas não foi capaz de compreender a natureza e extensão do poder 

dessas entidades nem a forma como esse poder alteraria a ordem regional no Extremo 

Oriente.  

 

A Ordem Tributária 

 

Durante a dinastia Ming ordem regional sínica foi adoptando progressivamente a 

forma de um sistema tributário, em que mediante a inclusão na «superior» ordem 

chinesa � não uma imposição a essas entidades mas um privilégio concedido pelo 

imperador e a que todos os povos deveriam aspirar � as entidades políticas deveriam 

enviar periodicamente à China uma delegação com um tributo e reconhecer a 

superioridade chinesa e a hierarquia regional ao requisitar do imperador chinês a 

legitimação formal de cada governante das entidades tributárias. O sistema tributário 

evoluiu com a dinastia Qing sendo neste período que se assiste a uma maior 

formalização das relações entre o Estado suserano chinês e os vassalos213. De acordo 

com as regras do sistema tributário: os governantes não chineses recebiam um selo 

oficial que usavam na correspondência com a China; era-lhes concedido um grau 

nobiliárquico Qing; a sua correspondência era datada de acordo com o calendário Qing; 

apresentavam tributos em ocasiões apropriadas para tal; os governantes ou enviados 

eram escoltados até à corte pela guarda imperial; tinham de realizar as cerimónias 

requisitadas, principalmente o kotow; recebiam ofertas do imperador; eram-lhes 

concedidos privilégios de comércio nas fronteiras ou na capital214. 

                                                
213 Ver Anexos, Mapa 3, p.261. 
214 Fairbank, «A Preliminary Framework», in op. cit., ed. Fairbank, pp.10-11. Masataka Banno apresenta 
claramente as diposições do regulamento das missões tributárias à China: �Representatives sent to China 
by Western powers were expected to adhere to the regulations governing tribute missions, which were set 
forth in the Collected Statutes (Ta-Ch�ing hui-tien): (1) the frequency of tribute was specified for each 
tributary state � for instance, some states sent missions once every two years; (2) the point of entry and 
departure in China, and the route to be followed by a tribute envoy between this place and Peking were 
specified for each tributary state; (3) the size of every tribute mission was specifically determined for 
each tributary state; (4) the arrival of a tribute envoy at the place of entry was reported by the provincial 
authorities to the emperor, and the Board of Rites memorialized on his arrival at the capital; (5) upon his 
arrival at the capital, the envoy presented a memorial (piao) through the Board of Rites, performing a 
full kowtow of three kneelings and nine knockings of the head (san-kueychiu-k�ou-li); (6) tribute was 
presented (the objects and quantities of tribute were specified for each tributary state); (7) an audience 
was given by the emperor, in which the kowtow was performed; (8) imperial gifts were bestowed upon the 
prince (kuo-wang) of the tributary state and upon the tribute envoy and his retinue, again to the 
accompaniment of the kowtow (kinds and quantities of gifts were specified for each tributary state); (9) 
the expenditures incurred during the tribute envoy�s stay in China were paid by the Chinese government; 
(10) any emergency or accident occurring to a tribute mission, say the death of the envoy, was taken care 
by the Chinese government; (11) an escort provided by the Chinese authorities accompanied a tribute 
envoy on his trip to and from the capital. Of this entire procedure the most humiliating element to 
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Assim, a legitimidade da ordem hegemónica sínica materializava-se num 

sistema tributário em que os Estados vassalos reconheciam a superioridade da grande 

potência e a hierarquia regional, ainda que o alcance do poder chinês fosse limitado e a 

hegemonia fosse mais formal do que prática. Fairbank considera que esta ordem se 

encontrava dividida em três categorias: a zona sínica, a zona da Ásia interior e a zona 

exterior 215 . A zona sínica incluía os Estados tributários que se encontravam 

geograficamente próximos e que tinham uma similar cultura sínica, como a Coreia, 

Vietname, Liu-chiu e Japão; a zona da Ásia interior incluía as tribos e Estados dos 

povos nómadas ou semi-nómadas étnica e culturalmente não chineses, como a 

Mongólia e o Tibete; e a zona exterior referia-se aos «bárbaros externos», categoria em 

que se encontravam não só incluídos os países europeus, como Portugal, Rússia, Grã-

Bretanha ou Países Baixos, como países do Sul e Sudeste asiático216. Porém, o facto de 

os chineses se considerarem superiores não impediu que o controlo político do Império 

do Meio tivesse caído nas mãos de povos não sínicos, como os mongóis entre 1279 e 

1368 ou os manchus entre 1644 e 1911, a dinastia que no século XIX ocupava o trono. 

A cultura chinesa acabava por assimilar os novos conquistadores, sendo estes a adoptar 

a cultura sínica. Talvez muitos chineses pensassem que iria acontecer um fenómeno 

semelhante em relação às potências ocidentais aquando das Guerras do Ópio. Desta vez 

a dinastia vigente permaneceu no trono, mas no trono de uma potência que nunca mais 

recuperaria a hegemonia regional. 

Conforme já foi referido, no sistema tributário chinês todos os Estados eram 

considerados tributários e os seus representantes eram obrigados a seguir um ritual que 

simbolizava a superioridade do imperador chinês. Esta simbologia política era uma 

condição imprescindível para os países estrangeiros estabelecerem qualquer tipo de 

relação com o Império. Em 1818 os Estados tributários da China eram os seguintes217: a 

Coreia, com o dever de apresentar quatro tributos por ano, via Mukden e Shanhaikuan; 

o Liu-chiu, com o dever de apresentar por ano, via Fochow; o Anam (Vietname), com o 

                                                                                                                                          
Westerners was the performance of the kowtow in an imperial audience. In Western eyes the kowtow was 
the most striking symbol of the sinocentric negation of equality, which underlay all Chinese institutions in 
their dealings with foreigners.� Masataka Banno, China and the West, 1858-1861: the Origins of the 
Tsungli Yamen, Cambridge, 1964, pp.3-4. 
215 Fairbank «A Preliminary Framework» in op. cit., ed. Fairbank, p.2.  
216 Idem, ibidem, pp.2 e 13. 
217 Não se encontram aqui incluídos os Estados ou povos da Ásia Central, como o Nepal e Tibete ou os 
mongóis e populações turcófonas. Sobre as relações entre o Império do Meio e a Ásia Central vide Joseph 
Fletcher, «China and Central Ásia, 1368-1884», in op. cit., ed. Fairbank, pp.206-224; e Joseph Fletcher, 
«Ch�ing Inner Asia c.1800» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, pp.35-106.  
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dever de apresentar dois tributos por ano, via Chen-nan-kuan e Kwangsi; o Laos, 

obrigado a apresentar um tributo de dez em dez anos, via Yunan; o Sião, que devia 

apresentar um tributo em três anos, via Cantão; Sulu, um tributo em cada cinco anos ou 

mais, via Amoy; os Países Baixos, sem períodos determinados para apresentação do 

tributo, via Cantão; a Birmânia, obrigada a apresentar um tributo em dez anos, via 

Yunan; e o Oceano Ocidental, que incluía Portugal, o Papado e a Grã-Bretanha, não 

tinham um período pré-determinado para apresentarem o seu tributo, via Macau218. A 

lista de Estados tributários incluía ainda a França, Suécia e Dinamarca como «Estados 

comerciantes», assim como o Japão e outras entidades do Sudeste da Ásia219. A China 

era a potência hegemónica desta ordem, procurando perpetuar um status quo que lhe era 

favorável.  

Através desta ordem hierarquizada a China alcançava vários objectivos distintos 

em relação às entidades políticas inseridas naquela. Fairbank distingue vários objectivos 

e meios através dos quais a China procurava manter a hegemonia no sistema: os 

objectivos eram o controlo, a atracção e a manipulação; e os meios eram o militar e o 

administrativo (relativamente ao controlo), o cultural-ideológico e o religioso (no que 

concernia a atracção), o interesse material e a diplomacia (em relação à manipulação)220. 

De acordo com a ponderação custo-benefício a China aplicava os meios e traçava os 

objectivos em relação às restantes unidades sistémicas, mesmo aquelas oriundas de 

outros subsistemas e que apenas tinham um presença residual na região, como os 

europeus. Assim, por exemplo, era mais favorável à China manter uma Coreia «atraída» 

para a ordem sínica através da cultura ou ideologia, do que despender meios mais 

custosos para a controlar efectivamente do ponto de vista militar ou administrativo. 

Vejamos outros casos: o Vietname variava entre a atracção cultural e ideológica e o 

efectivo controlo militar; os povos da Ásia Central eram efectivamente controlados 

militar e administrativamente, além de serem manipulados pelo interesse militar e 

diplomacia; e as relações com os Estados ocidentais eram essencialmente conduzidas 

                                                
218 Fairbank, «A Preliminary Framework», in op. cit., ed. Fairbank, p.11. 
219 �Under «Reception Department of the Board of Rites», in chüan 31 of Chia-ch�ing hui-tien (1818), 
there are listed as tributary states Korea, Liu-Ch�iu, Annam, Laos, Siam, Sulu, Holland, Burma, and 
Western Ocean (Hsi-yang). A note inserted under �Western Ocean� enumerates as �the countries of the 
Western Ocean� Portugal, the Papacy and England. In short, all the Western powers that had sent 
delegations to Peking were labelled tributary states, whether or not the Kowtow had been performed on 
these visits. This source also states that �the remaining countries have commercial relations [with 
China]�, and a note lists France, Sweden and Denmark as �trading countries� (hu-shih chu-kuo) along 
with Japan and various places in South-east Asia.� Banno, op. cit., p.249. 
220 Fairbank, «A Preliminary Framework» in op. cit., ed. Fairbank, p.11. 
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pelos chineses com o objectivo de os manipular através dos interesses materiais � 

comércio � se bem que os portugueses de Macau estivessem controlados 

administrativamente221.  

Ao longo de séculos, o Império chinês conseguiu gerir a sua hegemonia através 

do seu poder ou da percepção deste. Nas ocasiões em que o poder chinês estava mais 

fragilizado ou já não era hegemónico na realidade, foram várias as estratégias de que o 

Império do Meio se socorreu para manter a hegemonia sistémica: cessavam o contacto 

com as restantes unidades sistémicas; doutrinação dos estrangeiros no sentido de os 

integrar na ordem sínica através da cultura e ideologia; o suborno através de honras ou 

privilégios materiais; manipulação das entidades revisionistas, incitando-as uma contra 

a outra � bait and bleed222; e em casos extremos, a aceitação do controlo político do 

império por não chineses223. Infelizmente para a China, estas estratégias não resultaram 

quando as grandes potências ocidentais efectivamente viraram a sua atenção para o 

Extremo Oriente. 

A ordem sínica não representava a ordem hegemónica imperial strictu sensu 

conforme Ikenberry a caracteriza: fortemente hierarquizada em que as unidades 

secundárias não são totalmente soberanas e o controlo sobre elas é exercido 

formalmente. Não obstante representar um império, a ordem hegemónica sínica era 

menos hierarquizada dado que os Estados secundários mantinham a juridicamente a sua 

soberania e o exercício do controlo sobre eles não era demasiado formal e hierárquico. 

O sistema chinês não exercia um forte controlo sobre os Estados tributários, apenas 

exigia o reconhecimento da superioridade da China e o pagamento do tributo mediante 

um processo elaboradamente formal. As potências ocidentais procuraram adaptar-se a 

esta ordem na prossecução dos seus interesses, mas tornar-se-ia claro que a própria 

ordem se tornara um obstáculo aos objectivos daqueles Estados na região.  

A ordem hegemónica sínica havia subsistido regionalmente, mesmo que esse 

subsistema fizesse parte do sistema internacional e que a China não fosse uma grande 

potência internacional. O poder dos europeus ainda não havia sido utilizado para alterar 

a distribuição regional de poderes, pelo que a ordem internacional eurocêntrica ainda 

não se havia estendido ao Extremo Oriente. A China já pertencia ao sistema 

internacional dominado pelas potências europeias mas encontrava-se demasiado 

                                                
221 Idem, ibidem. 
222 Mearsheimer, op. cit., pp.153-154. 
223 Vide Fairbank, «A Preliminary Framework», in op. cit., ed. Fairbank, pp.11-12. 
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periférica para que as grandes potências estendessem a ordem eurocêntrica até ao 

subsistema sínico, visto que não existiam interesses que justificassem a projecção do 

seu poder. A China acreditava numa hegemonia e ordem ilusórias.  

 

O Sistema de Cantão 

 

 A China abriu-se de forma limitada ao comércio com o Ocidente através do 

sistema de Cantão, que durou até 1834. O sistema comercial de Cantão foi oficializado 

em 1757 e tornava legal o intercâmbio comercial com ocidentais, desde que este se 

limitasse ao porto de Cantão e seguisse o modelo da subordinação hierárquica. Aqui, os 

comerciantes estrangeiros negociavam com os monopolistas chineses e estes 

subordinavam-se às autoridades imperiais. O Império do Meio continuava a considerar-

se o centro do mundo, permitindo deste modo que os comerciantes ocidentais 

negociassem com comerciantes chineses mas sem que lhes fosse permitido contactar as 

autoridades administrativas ou a população chinesa em geral. A China pretendia assim 

manter a estabilidade social e preservar a ordem interna da influência ocidental. Os 

comerciantes ficavam alojados em feitorias exteriores à cidade durante o período 

comercial, que se estendia de Outubro a Janeiro, após o qual deveriam retirar-se.  

Este sistema comercial limitado e alicerçado sobre uma ordem regional 

hegemónica dentro da qual as potências ocidentais não conseguiam obter os frutos 

desejados. O liberalismo económico europeu viu-se limitado pelas restrições comerciais 

chinesas e a partir do segundo quartel do século XIX esta situação seria contestada por 

alguns países europeus, dos quais se destacou a Grã-Bretanha. A ordem sínica era 

anacrónica e artificialmente sustentada no sentido em que a China não tinha poder 

suficiente para manter aquele ordenamento regional face a unidades externas mais 

poderosas. O funcionamento e ordenamento do sistema internacional encontrava-se 

cada vez mais ligado às grandes potências ocidentais e o Extremo Oriente sínico 

contestava directamente a supremacia europeia. 

Até à Primeira Guerra do Ópio o alcance do poder das grandes potências 

ocidentais manteve-se limitado no que concerne o Extremo Oriente. A China, 

considerando-se o centro do sistema internacional e fechando-se fatalmente sobre si 

mesma, não considerou a distribuição de poder entre os principais actores internacionais 

e o seu real alcance. A industrialização da China deu-se num período demasiado tardio, 
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pelo que o seu poder latente não era comparável ao das grandes potências ocidentais224 e 

o seu poder militar, apesar de dispor de um exército numeroso, não pôde resistir às 

forças ocidentais por não ser tecnologicamente evoluído. Conjugou-se o declínio interno 

chinês225 com a projecção do poder de unidades externas. A China não calculou o seu 

comportamento nem maximizou o seu poder com base na distribuição relativa de poder 

e comportamento dos restantes Estados, condenando-se não só à perda da hegemonia 

regional como a uma posição secundária no sistema internacional. A dificuldade em 

projectar poder através das massas de água viria a ser minimizada pelas potências 

ocidentais e a relação entre essa dificuldade, o poder militar ocidental e o poder militar 

chinês viria a constituir uma equação com um resultado favorável aos ocidentais.  

 
 

3.3 As Grandes Potências no Extremo Oriente 

 

 No século XIX as grandes potências ocidentais � europeias e, mais tarde, os 

E.U.A. � intensificaram o seu domínio sobre as outras regiões do globo. O Extremo 

Oriente, que era dominado pela China, não foi excepção. Anteriormente ao século XIX 

alguns países europeus já detinham o controlo territorial de várias áreas no leste do 

continente asiático, como Portugal em relação a Macau � controlo consentido pela 

China � a Espanha nas Filipinas ou os Países Baixos nas Índias Orientais. Todavia, 

nenhum destes países era uma grande potência no século XIX e não tinha capacidade 

para se expandir no Extremo Oriente sínico. Seria na ordem sínica que algumas grandes 

potências ocidentais procurariam expandir-se. A partir da Primeira Guerra do Ópio a 

distribuição de poder nesta região alterou-se e a China perdeu a sua hegemonia. Para 

compreender esta alteração na estrutura sistémica regional de poder torna-se necessário 

analisar os interesses das grandes potências ocidentais e de que modo surgiram as suas 

intenções revisionistas. 

 

 

 

 

                                                
224  Sobre a industrialização da China vide per tot. o estudo de Albert Feuerwerker, China�s Early 
Industrialization: Sheng Hsüan-huai (1844-1916) and Mandarin Enterprise, Massachusetts, 1958.  
225 Sobre o declínio interno da China consultar Susan Mann Jones e Philip A. Kuhn, «Dynastic Decline 
and the Roots of Rebellion» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, pp.107-162. 
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A «Hegemonia» Britânica 

 

 A Grã-Bretanha era a unidade mais poderosa do sistema internacional devido à 

superioridade do seu poder latente e ao domínio militar naval. Mas a sua hegemonia era 

meramente económica e os britânicos nunca pretenderam controlar militarmente as 

outras regiões, incluindo a Europa. Compreendendo que tal empreendimento seria 

impossível optaram por controlar a economia � impulsionados pela Revolução 

Industrial e adoptando políticas livre-cambistas em detrimento da ortodoxia 

mercantilista � e influenciar de forma determinante a ordem política internacional, 

funcionando como balancers na Europa e, fora desta, expandir o seu controlo directo e 

indirecto até à medida do possível. O exército britânico não tinha uma capacidade 

hegemónica em termos globais mas a superioridade naval em relação às outras grandes 

potências, construída no século XVII 226 , permitia-lhe defender o seu território e 

controlar as rotas marítimas, com os respectivos proveitos militares e económicos. O 

facto de não ter uma capacidade militar terrestre idêntica à naval explica o seu estatuto 

na Europa: não obstante controlar territórios em quase todas as regiões, não podia 

controlar a Europa ou impor o seu poderio militar de modo consistente em zonas sem 

litoral onde tivesse de enfrentar forças equivalentes227. A hegemonia global britânica era 

comercial228 e não militar, o que não invalida o facto de a Grã-Bretanha ser a unidade 

mais poderosa no sistema internacional do século XIX. 

O expansionismo imperialista britânico, como o imperialismo em geral, 

dependeu igualmente das inovações tecnológicas e das vantagens militares que estas lhe 

poderiam proporcionar nos confrontos com os países ou populações que pretendiam 

dominar229. Essas vantagens seriam visíveis na política britânica em relação à China, 

cujo aumento da agressividade seria acompanhado pela constatação de que a tecnologia 

britânica garantia a invencibilidade do seu poder naval face ao poder naval e defesas 

terrestres chinesas. No entanto, comparando com o expansionismo britânico do século 

XVIII, dir-se-ia que a Grã-Bretanha passou por uma fase de retracção expansionista na 

primeira metade do século XIX, em que os custos de tal política parecia aos seus 

decisores exceder os benefícios. Na década de 1830 ainda existia na Grã-Bretanha um 
                                                
226 Lawrence James, The Rise and Fall of British Empire, New York, 1994, 51-65.  
227 A Grã-Bretanha não enfrentou essa oposição militar equivalente em regiões extensas em que controlou 
zonas interiores, como na América do Norte ou Índia. 
228 Ver Tabela 1, p.44.  
229 Vide Robert Kubicek, «British Expansion, Empire, and Technological Change», in The Oxford History 
of the British Empire, ed. Andrew Porter, Vol. 3, Oxford, 1999, pp.247-269. 
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debate político acerca das vantagens em prosseguir uma política expansionista num 

período de transição para o imperialismo, em que as vantagens económicas ainda 

pareciam insuficientes para compensar os custos de conquista e manutenção de novos 

territórios, pelo que os comerciantes e missionários britânicos terão desempenhado um 

papel fundamental em convencer o poder político britânico de que o interesse nacional 

sairia beneficiado com uma política expansionista que aumentasse os domínios da Grã-

Bretanha230. Assim, ainda que a Grã-Bretanha tenha tido um papel fundamental no 

imperialismo europeu e, em particular, na mudança de ordem regional no Extremo 

Oriente, se considere que a Grã-Bretanha viveu um período de apatia imperial entre 

1783 (desde a perda das treze colónias norte-americanas) e o início do último quartel do 

século XIX, contrastando com a política expansionista agressiva do «Velho» Pitt na 

Guerra dos Sete Anos (1756-1763) e o novo imperialismo do final de oitocentos231. Mas 

a concorrência levantada pelo expansionismo de outras grandes potências como a 

França e a Rússia despertariam a atenção da Grã-Bretanha232.   

Fruto da apatia imperialista, o expansionismo imperial britânico não nasceu 

propriamente de uma planificação prévia ou de objectivos a longo prazo pré-

definidos233. O Império britânico foi crescendo através de pequenos conflitos, tratados 

comerciais, ajustamentos de fronteiras ou estabelecimento de protectorados, um 

crescimento aleatório que se baseava apenas no interesse nacional britânico e procura de 

poder, que conduziu ao controlo formal e informal de territórios dispersos por todo o 

globo. A sua superioridade naval passou do alto mar para os rios que davam acesso ao 

interior dos países visados pela sua acção, ainda que as inovações tecnológicas na 

marinha britânica que lhe proporcionariam o sucesso nos rios � e também alto mar � 

tivessem sido recebidas com grandes cepticismo por parte do almirantado234. Em 1824 a 

                                                
230 Vide Paul Knaplund, The British Empire: 1815-1839, New York, 1941, pp.187-189. 
231 Cf. Walter Hall e Robert Albion, A History of England and the British Empire, Boston, 1953, pp.655-
689. 
232 Vide Howard Robinson, The Development of the British Empire, Cambridge, Massachusetts, 1922, 
pp.288-290. Para obter uma visão geral evolutiva sobre o imperialismo britânico desde o século XVII 
vide per tot. P. Cain, e A. Hopkins British Imperialism, London, 1993. Sobre o imperialismo britânico no 
século XIX vide Robert Johnson, British Imperialism, New York, 2003, pp.13-23. 
233 John Seeley, The Expansion of England, Chicago, 1971, p.12; e para uma análise aprofundada das 
relações comerciais sino-britânicas � incluindo a Índia � entre 1801 e 1867, cf. idem, ibidem, pp.329-453. 
234 Segundo Headrick a introdução das canhoeiras na Royal Navy foi recebida com muito cepticismo por 
parte das suas altas patentes, acostumadas a considerar como única fonte de poder naval os pesados 
navios de madeira que dominavam o alto mar, pelo que se explica que a utilização dessas canhoeiras 
tenha sido rodeada de algum secretismo aquando da expedição à China em 1840: �As late as 1851 the 
Almiranty informed the Peninsular and Oriental steamship line that it would not approve any ship �if 
built of iron or of any material offering so ineffectual a resistance to the striking of shot�. On the high 
seas, as long as no enemy challenged Britain�s naval supremacy, such a policy was no doubt quite 
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Birmânia caiu perante a superioridade do poder britânico235 � as embarcações britânicas 

subiram o rio Irrawaddy de Rangoon até Ava e possuindo um poder de fogo superior, 

ultrapassaram as embarcações locais e bombardearam as suas fortificações até que as 

autoridades birmanesas foram obrigadas a ceder � e a East India Company ganhou o 

controlo de Assam, Arakan e Tenasserim236. Uma estratégia similar seria utilizada pelos 

britânicos na China a partir de 1840.  

A presença britânica no leste do continente asiático aumentou após as Guerras 

Napoleónicas, nomeadamente no Sudeste asiático 237  (e em especial na península e 

arquipélago malaios) mesmo que o principal impulsionador deste expansionismo não 

tivesse sido o Estado britânico � cujo interesse na altura não passava pela expansão 

naquela área � mas um decisor político local238. Relativamente ao Extremo Oriente 

sínico, os interesses britânicos eram comerciais e centravam-se no comércio do ópio 

indiano com a China. A Grã-Bretanha havia destruído o sistema indiano no sul da Ásia 

entre 1798 e 1818, passando da mais forte potência inserida naquele sistema para o 

controlo imperial do sub-continente após derrotar Mysore e os Marathas239. No início do 

século XIX começavam a surgir condições para a Grã-Bretanha promover a destruição 

de outro sistema asiático, o sínico. O acesso ao mercado chinês estava limitado ao 

sistema comercial centrado em Cantão, fruto da política externa seguida por uma China 

que se julgava equivocadamente o centro do sistema internacional e que dominava a 

                                                                                                                                          
sensible. It was most ill-suited, however, to the shallow waters of imperialist warfare. (�) [T]hose in 
power (�) had grown up with a deep reverence for wooden sailing ships of the line. This then is the 
reason for the secrecy that surrounds the gunboats sent to China. They were not camouflaged behind 
false destination � the Indus, Brazil, Calcutta, Odessa � to fool the Chinese; they were hidden from the 
Admiralty and the government.�  Headrick, op. cit., pp.36-37 
235 Cf. Nicholas Tarling, «The Establishment of the Colonial Régimes», in The Cambridge History of 
Southeast Asia, Vol.2, ed. Nicholas Tarling, Cambridge, 1992, pp.34-41; e D.R. SarDesai, Southeast Asia: 
Past and Present, Colorado, 1997, pp.110-116. 
236 Headrick, op.cit., pp.20-21. Vide igualmente Jack Beeching, The Chinese Opium Wars, New York, 
1975, p.43. 
237 Sobre as relações entre a Grã-Bretanha e os Estados Malaios no início do século XIX ver SarDesai, op. 
cit., pp.100-109. Ver igualmente Anexos, Mapa 5, p.262. 
238 �Shortly after 1815 England had taken steps to safeguard the route between India and China. During 
the Napoleonic Wars, England had seized the Dutch Spice Islands, in the East Indies, and a very able 
colonial administrator, Sir Stamford Raffles, governed Java in masterly fashion. The islands were 
restored to Holland after the peace, bur Raffles felt that England should have a foothold in the region. 
Castlereagh and the East India Company were not favourable to his projects, but certain British 
commercial interests supported them. He cruised along the Malay coast looking for a proper site, and 
finally hit upon the island of Singapore, at the tip of the Malay Peninsula. It was ceded in 1819 by a 
native sultan; and the surrounding �Straits Settlements� soon became a British colony, subordinate at 
first to the East India Company. Raffles had chosen the site of Singapore wisely; for commanding the 
passage from the China Sea into the Indian Ocean, it became the foremost trading center of that part of 
the East and a naval base of high importance.� Hall e Albion, op. cit., p.677. 
239 David Gillard, «British and Russian Relations with Asian Governments in the Nineteenth Century», in 
op. cit., ed. Bull e Watson, p.88. Ver igualmente Anexos, Mapa 6, p.262. 
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região hegemonicamente, expressando-o através de um sistema tributário no qual se 

enquadravam as relações da China com os restantes Estados, vistos como inferiores. 

Neste contexto, em que os interesses comerciais britânicos em expansão se viam 

contrariados por uma ordem regional adversa ao liberalismo económico240, estavam 

criadas as condições para a ocorrência de um conflito entre ambos os países, assim que 

à potência revisionista, a Grã-Bretanha, conviesse forçar a alteração do comportamento 

da China. 

  Ainda que a Grã-Bretanha já tivesse demonstrado interesse pela China desde o 

século XVII241, seria a partir do século XVIII que os britânicos encarariam seriamente a 

sua expansão regional. Os interesses comerciais britânicos no Extremo Oriente tinham 

sido estimulados com as vitórias da Grã-Bretanha nas guerras coloniais, a sua presença 

na Índia e a sua primazia na Revolução Industrial e, efectivamente, pode dizer que as 

relações que a China manteve com a Europa Ocidental entre 1750 e 1834 eram 

essencialmente com a East India Company242, não obstante a presença portuguesa em 

Macau � não tão significativa em termos económicos. A China constituía um país 

importante para os objectivos expansionistas britânicos, significando não só um enorme 

mercado para conquistar como, assim sublinhado por Jürgen Osterhammel, um factor de 

influência global243. Uma potência que se arrogava como a mais poderosa e influente do 

mundo não podia permitir que outro país se negasse a reconhecê-lo como igual ou ver 

os seus representantes sujeitos a práticas humilhantes. Relativamente à relação 

comercial entre a Grã-Bretanha e a China, os britânicos procuravam inverter o défice 

comercial com os chineses244 e o ópio indiano revelava-se o produto indicado para o 

fazer. Na década de 1830 as autoridades chinesas aumentaram o seu controlo em relação 

ao tráfico de ópio e essa política viria a potenciar uma situação conflituosa entre a China 

e a Grã-Bretanha, materializada em 1839 na Primeira Guerra do Ópio. Conforme será 
                                                
240 Mais tarde, em 1841, Palmerston reflectiria sobre a política externa britânica e a hegemonia comercial, 
da qual muito dependeria a abertura da China: �[t]he rivalry of European manufactures is fast excluding 
our productions from the markets of Europe, and we must unremittingly endeavour to find in other parts 
of the world new vents for our industry� if we succeed in China expedition, Abyssinia, Arabia, the 
countries of the Indus and the new markets of China will at no distant period give us a most important 
extension to the range of our foreign commerce�. Citado por Beeching, op. cit., p.95. 
241 Idem, ibidem., p.18. 
242 Paul Clyde e Burton Beers, The Far East: A History of Western Impacts and Eastern Responses, 1830-
1975, New Jersey, 1975. Sobre o volume de negócios da East India Company em Cantão entre 1820 e 
1834, cf. J.Y. Wong, Deadly Dreams: Opium, Imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China, 
Cambridge, 1998, pp.370-372.    
243 Jürgen Osterhammel, «Britain and China, 1842-1914», in The Oxford History of the British Empire., 
ed. Porter, p.146. 
244 Para analisar défice comercial da Grã-Bretanha na China entre 1827 e 1858 ver Wong, Deadly Dreams: 
Opium, Imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China, p.336. 
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analisado posteriormente, residiria nos fluorescentes interesses comerciais britânicos, 

envolvendo principalmente o tráfico de ópio, que residiria o catalisador fundamental e 

involuntário para a mudança de ordem no Extremo Oriente. 

 

O Segundo Império Francês 

 

A França de Napoleão III tinha o objectivo de recuperar o estatuto anterior 1815 

e voltar a afirmar-se como grande potência245. O comportamento francês na questão da 

Crimeia revelou bem o seu desejo revisionista em relação a uma ordem ainda assente no 

Congresso de Viena e que limitava as ambições francesas. O Segundo Império francês, 

nascido de uma revolta popular (1848) e de um posterior golpe de Estado (1851), 

promoveria o expansionismo da França, apesar das raízes liberais 246 . Os franceses 

encontrariam no Extremo Oriente um campo de expansão, depois de no século XVIII 

terem sido afastados da Índia pela Grã-Bretanha e tendo já uma presença no sul do 

Pacífico247. A ordem hegemónica sínica não permitiria à França fazê-lo, comercial ou 

politicamente, já que o comércio com a China era limitado e a periferia era controlada 

pelos chineses. Devido à hegemonia regional chinesa e ao obstáculo que esta significava 

em relação ao expansionismo francês na região, verificou-se que a França encarava 

favoravelmente uma mudança na ordem regional que lhe permitisse obter vantagens no 

Extremo Oriente. 

No século XIX, o país do Extremo Oriente onde os franceses teriam menos 

dificuldade em expandir-se era o Vietname, visto que a hegemónica China continuava a 

limitar os contactos entre si e os países europeus. O Vietname proporcionava bons 

portos e os rios Mekong e Vermelho proporcionavam a entrada no interior do país, bem 

como a proximidade em relação à China. O interesse francês no Vietname nasceu da 

                                                
245 Rene Arnaud nota o seguinte: �Le Second Empire à envoyé ses soldats et fait flotter des couleurs 
françaises dans tous les continents. Ce n�est pas à dire qu�il ait eu un plan générale et prémédité 
d�expansion coloniale, de conquêtes et d�imperialisme. Mais le gouvernment de Napoléon III saissait 
toutes les occasions qui s�offraient à lui dans le monde, pour poursuivre une politique de prestige : la 
France se considérait comme la première puissance de l�Europe, et n�entendait céder pas à personne, 
pas même à la vieille Angleterre, d�ailleurs son alliée, non plus qu�à la Russie ni à l�Austriche (...). On se 
devait donc de paraître partout où l�on était appelé. Et les occasions ne manquérent point. � Rene 
Arnaud, La Deuxième République et Le Second Empire, Paris, 1929, p.206.   
246 Sobre a política externa francesa e o seu conteúdo durante as revoluções liberais de 1848, vide per tot. 
James Chastain, The Liberation of Sovereign Peoples: The French Foreign Policy of 1848, Athens, 1988; 
e sobre a mudança de regime sob Napoleão III consultar Roger Price, Napoleon III and the Second 
Empire, London, 1997, p.12-38. 
247 Vide Robert Aldrich, Greater France: A History of French Overseas Expansion, New York, 1996, 
pp.69-72. 
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rivalidade franco-britânica na Ásia e no facto de a Grã-Bretanha ter conseguido expulsar 

os franceses da Índia, sendo que a fragilidade do Vietname, divido pelas lutas internas 

do final do século XVIII, melhorava as perspectivas da França248. O domínio destes 

territórios proporcionaria aos franceses uma posição privilegiada no Extremo Oriente, 

mas só após o fim da ordem sínica é que essa expansão poderia realizar-se sem os 

custos inerentes a uma possível guerra com os chineses. Efectivamente, só após o 

exemplo da vitória britânica sobre a China é que a França arriscaria iniciar a sua 

expansão na Cochinchina, justificando-se com a protecção dos católicos249.  

A religião não constituiria só uma justificação para o expansionismo. Os 

missionários católicos constituíram um importante trunfo para o expansionismo francês 

devido à sua acção no terreno. Conforme sublinha Robert Aldrich, os missionários 

franceses abriram caminho para a presença francesa na região250, onde já permaneciam 

desde o século XVII 251 . Foi por intermédio destes missionários que os interesses 

comerciais e políticos franceses na região se desenvolveram, principalmente a partir do 

século XIX 252 . Todavia, apesar de um início de século auspicioso na região, os 

comerciantes e missionários franceses enfrentaram a perseguição das autoridades 

vietnamitas a partir da década de 1820 � devido a uma mudança na orientação política 

vietnamita, passando de cooperante a hostil para com os católicos � sem que a situação 

interna francesa permitisse empenhar recursos numa política asiática mais musculada. 

Seria a partir da Primeira Guerra do Ópio e do controlo de Hong-Kong pelos britânicos 

que a política francesa para o Extremo Oriente encontraria espaço de manobra e se 

                                                
248 Tarling, «The Establishment of the Colonial Régimes», in op. cit., ed. Tarling, p.41.  
249 Vide SarDesai, op. cit., pp.125-126. 
250 �Colonial expansion (�) relied on arms and soldiers to secure areas reconnoitred by explorers, 
missionaries or traders.� Vide Aldrich, op. cit., p.88. 
251  Cf. Idem, ibidem, p.73; Oscar Chapuis, A History of Vietnam: From Hong Bang to Tu Duc, 
Connecticut, 1995, pp.171-175; e D.R. Sardesai, Vietnam: Past and Present, Cambridge, Massachusetts, 
2005, pp.33-36. 
252 �[T]he French East India Company had undertaken trading expeditions to the Orient, though without 
brilliant success. Then in 1748 a former priest, Pierre Poivre, led a commercial delegation to Annam, 
where he negotiated a treaty with the Vietnamese emperor which granted France trading privileges. Few 
merchants took advantage of the opportunities, and French interests continued to be represented 
primarily by missionaries. Missionaries, however, did not hesitate to intervene in political affairs. In the 
1780s, Bishop Pigneau de Béhaine, leader of the Vietnamese Catholics, allied with a fugitive pro-catholic 
prince manoeuvring to gain the Vietnamese throne (as he eventually did under the name of Gia Long). On 
a visit to Paris in 1787, the bishop (�) convinced Louis XVI to sign an alliance with the Vietnamese. 
When Pigneau returned to Annam, he found his protégé well on the way to winning his crown. This 
augured well for French influence and the missionaries activities. Small-scale French trading indeed 
prospered in the early years of the nineteenth century.� Aldrich, op. cit., p.74. 
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dinamizaria, com o governo de França a ser aconselhado pelos cônsules em Macau e 

Manila a assegurar uma base regional253. 

Os contactos políticos entre a França e a China permaneciam limitados mercê da 

limitativa ordem sínica, assim como as relações comercias, dado que o dinamismo 

comercial francês não era equivalente ao britânico. Instada pelos missionários franceses 

e com o objectivo de investigar perseguições a cristãos, em 1844 a França enviou à 

China uma delegação protegida pela marinha francesa, que acabou por conseguir 

negociar a legalização do Cristianismo, protegendo assim os missionários franceses que 

representavam, à altura, a presença da França na China254. Não obstante este triunfo 

diplomático, o maior objectivo da França pós-Primeira Guerra do Ópio não seria 

conseguido: conseguir uma base idêntica à que os britânicos haviam conseguido em 

1842. Obter uma «Hong-Kong francesa» revelar-se-ia uma tarefa infrutífera naquele 

período, não só em relação a um território na China como a um território em territórios 

próximos: as tentativas de usar as ilhas de Basilan no arquipélago Sulu e de Chusan 

esbarraram em questões financeiras e na oposição de Espanha no primeiro caso, e na 

oposição da Grã-Bretanha e China no segundo caso255.  

 A expansão da França no Extremo Oriente enquadrava-se assim num contexto 

imperialista e de competição com outras potências europeias, mormente a Grã-Bretanha. 

A expansão na Indochina tem assim de ser interpretada à luz do novo imperialismo 

francês, que não deixou de seguir as linhas expansionistas dos anteriores governos que 

levaram à ocupação de Algiers em 1830, Nossy-Bé em 1840, Tahiti em 1840, Mayotte 

em 1843 e a Nova Caledónia em 1852 256 . A queda da China enquanto potência 

hegemónica, dada a sua política e tradição sinocêntrica, traria à França novas 

oportunidades de expansão regional. 

  

 A Rússia Euro-Asiática 

  

A Rússia era um Estado cujo território se estendia da Europa ao Extremo Oriente 

e a sua política externa centrava-se num expansionismo a oeste, sul e leste257. A Europa 

e a Ásia Central eram prioritárias para os russos, mas o Extremo Oriente veio a ganhar 
                                                
253 Idem, ibidem. 
254 Vide Aldrich, op. cit., pp.74-75. 
255 Idem, ibidem, p.75. 
256 Sobre a expansão colonial francesa vide Arnaud, op. cit., pp.206-227. 
257 Para uma visão geral sobre o expansionismo russo no Cáucaso, Ásia Central e Extremo Oriente, ver 
Ariel Cohen, Russian Imperialism: Development and Crisis, Connecticut, 1996, pp.56-61. 
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uma importância fundamental porque a sua posição na Europa se tornaria precária dada 

a sua incapacidade em acompanhar o desenvolvimento económico e social das restantes 

grandes potências258, com as correspondentes consequências a nível político e militar. A 

ordem sínica não favorecia as pretensões russas no Extremo Oriente, pois o poder 

chinês bloqueava o expansionismo russo a leste 259 , limitando as suas expectativas 

regionais a um comércio limitado que não satisfazia a Rússia. Durante os séculos XVII, 

XVIII e XIX, a expansão comercial foi sendo substituída pela expansão territorial260, já 

que a crescente fragilidade da China e a sua queda como potência hegemónica 

permitiria à Rússia estender o seu território da Europa à Manchúria. Logo, o cimentar da 

posição russa no Extremo Oriente pressupôs o afastamento da potência regional 

hegemónica, a China.  

A Rússia começou a estabelecer-se definitivamente no Extremo Oriente no 

seculo XVII. Da bacia do Lena os russos foram conquistando território ate Kamchatka e 

Chukota, tendo derrotado os Chukchi, Koryaks e Kamchadals durante o período de 

1697-1699, mas a Rússia continuou a enfrentar a resistência da população local, mesmo 

após a região ter sido declarada como pacificada em 1789261. Stephan esquematiza a 

política externa russa para o nordeste asiático durante o século XVIII e início do século 

XIX em três períodos: 1711-1750; 1750-1798; 1798-1824 262 . O primeiro período 

corresponde as iniciativas de Pedro I e as suas consequências directas. O imperador 

europeizou administrativamente a Rússia e o nordeste asiático acompanhou esta 

tendência, ainda que tardiamente, no final da década de 1710. A procura de uma janela 

para o Pacifico era o objectivo principal dos russos, que se estabeleceram em 1647 perto 

do Mar de Okhost mas depressa se desiludiram pelo facto de permanecer gelado durante 

metade do ano. Foi durante o reinado de Pedro que se prepararam as expedições a 

Kamchatka. Na primeira expedição (1725-1730) os russos navegaram ao longo da costa 

do Pacifico de Kamchatka e Chutokta, passaram pelo estreito de Bering até ao Oceano 

Árctico e seguiram pela costa siberiana. A segunda expedição (1733-1743) foi mais 

ambiciosa e multifacetada, explorando o Árctico siberiano e o litoral do Pacifico Norte, 

investigou o ambiente físico e social do Nordeste da Ásia, tentou estabelecer relações 

                                                
258 Vide Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, pp.170-174. 
259 Ver Anexos, Mapa 7, p.263. 
260 Para um enquadramento do início da expansão russa cf. John Evans, Russian Expansion to the Amur, 
1848-1860: The Push to the Pacific, New York, 1999, pp.1-25; e John Ledonne, The Russian Empire and 
the World, 1700-1917: The Geopolitics of Expansion and Containment, New York, 1997, pp.155-177. 
261 John Stephan, The Russian Far East: A History, Stanford, 1994, p.24. 
262 Idem, ibidem, p.34. 
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comerciais com o Japão, e estabeleceu uma base russa no Noroeste americano. A Rússia 

tinha-se adiantado a Grã-Bretanha e França no estabelecimento de uma presença 

concreta no Pacifico norte263.  

O período de 1750-1798 corresponde a uma fase em que a Rússia teve de 

enfrentar problemas administrativos � organização da região e rentabilização dos 

dispersos estabelecimentos russos � e a concorrência inicial da Grã-Bretanha, França e 

E.U.A. � explorações dos britânicos James Cook em 1778 e James King em 1779, bem 

como a expedição francesa de Jean François de La Pérouse em 1787 e a chegada do 

americano John Ledyard a Irkutsk em 1779. A reacção de Catarina II foi a expulsão de 

Ledyard da Rússia e a proclamação imperial de 1786 que declarava a soberania russa 

sobre o arco que se estendia das ilhas Curilhas a parte Sul do Alasca264. 

A fase de 1798 a 1824 ficou marcada pelo projecto da Companhia russo-

americana, criada pelo Imperador Paulo em 1799, que apesar de reclamar o monopólio 

dos recursos no litoral do Pacifico norte dependia dos mercadores estrangeiros e da 

marinha russa em termos de mantimentos. Para alem de estabelecerem contornos 

geográficos precisos da região, procuraram ainda criar uma linha comercial com o 

Japão, China, E.U.A., Espanha (colónias das Filipinas, Peru e Califórnia) e Havai, mas 

não foram bem sucedidos, principalmente com o Japão, dada a sua politica isolacionista. 

Apesar deste período ter sido marcado por episódios menos positivos a nível comercial 

e administrativo acabou por ser um período de dinamismo russo na região, com válidas 

iniciativas científicas, comerciais e politicas que contribuíram para consolidar a 

presença russa na região265.  

As relações diplomáticas entre a Rússia e a China iniciaram-se no século XVII. 

Joseph Fletcher nota que a Rússia detinha um estatuto especial no firmamento manchu, 

já que era a única potência europeia activa na Ásia Central 266 , região de grande 

importância para os chineses. Os contactos informais entre a Rússia e a China 

iniciaram-se em 1619, até que em 1654 teve lugar a primeira tentativa de formalizar as 

relações sino-russas através do envio de um emissário russo à corte imperial chinesa. O 

objectivo deste enviado era conseguir um acordo comercial e não o reconhecimento da 

suserania chinesa, pelo que aquele se recusou a executar o kotow, tendo sido mandado 
                                                
263 Idem, ibidem, pp.34-35. 
264 Idem, ibidem, pp.35-37. 
265 Idem, ibidem, pp.37-39. 
266 �As the only European power active in Inner Asia, Russia held a special status in the Manchus� 
firmament.� Joseph Fletcher, «Sino-Russian Relations, 1800-62» in op. cit., Vol.10, Twitchett e Fairbank, 
p.318. 
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embora sem que tivesse chegado a entrar na corte267. Uma segunda missão russa falharia 

por idênticos motivos em 1676. Seria a competição estratégica entre estes países a 

conduzir à assinatura de um acordo entre ambos.  

No final da década de 1680 ambos a Rússia e a China celebraram um tratado 

porque os seus interesses colidiram no rio Amur. Desde o início da década de 1680 que 

a China se dedicou mais decididamente ao estabelecimento de vias de comunicação 

desde o sul da Manchúria até à região do Amur, criando estações e colónias militares, 

assim como uma força naval que operasse no sistema de rios manchuriano268, o que 

representou um bloqueio à expansão russa. A superioridade do poder chinês coagiu os 

russos a negociarem um tratado com o qual a China também poderia lucrar dado que os 

chineses se encontravam em dificuldades com os mongóis e não convinha à China que a 

Rússia os apoiasse. Em 1689 foi assinado o Tratado de Nerchinsk entre a Rússia e a 

China, com base na igualdade entre ambos os Estados, através do qual o avanço da 

Rússia sobre a região do Amur foi interrompido, os chineses conseguiram controlar o 

auxílio russo aos mongóis, e à Rússia era permitido comerciar com a China269. Depois 

de a China ter travado os russos no rio Amur, estes concentraram-se na zona costeira de 

Okhotsk, em Kamchatka, Chukotka, as ilhas Curilhas e, eventualmente, a América do 

Norte270. A Rússia não reconhecia a China como suserana mas os comerciantes russos 

chegados a Pequim eram tratados como quaisquer enviados de Estados tributários � 

enquadrando-se assim no sistema tributário sínico � e realizando mesmo o kotow. 

 Em 1727 a Rússia e a China assinaram o Tratado de Kiakhta, em que além de se 

tratarem de questões fronteiriças271, foram concedidos ao comércio russo dois espaços � 

Kiakhta e Tsurukhaitu � que funcionavam como zonas francas onde russos e chineses 

podiam comerciar livremente 272 , algo que as restantes potências ocidentais só 

conseguiriam na década de 1840 com a mudança de ordem regional. Todavia, as 

relações entre os dois países foram afectadas por factores diversos: o contrabando em 

ambos os lados da fronteira; a interrupção do envio das caravanas russas a Pequim a 

partir de 1755; dificuldades em manter a estabilidade junto das fronteiras, apesar do 

artigo suplementar acrescentado ao Tratado de Kiakhta em 1768; as suspensões do 
                                                
267 Cf. Fairbank, Reischauer e Craig, op. cit., pp.252-253. 
268 Idem, idibem, p.253. 
269 Idem, ibidem. 
270 Stephan, op. cit., p.33.  
271 A fronteira russo-chinesa estendeu-se mais a oeste. Cf. Joseph Fletcher, «Sino-Russian Relations, 
1800-62» in op. cit., Vol.10, Twitchett e Fairbankp.318. 
272 É de assinalar que Tsurukhaitu não conseguiu desenvolver-se como centro comercial e que foi em 
Kiakhta que o comércio sino-russo se desenrolou. Idem, ibidem. 
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comércio ordenadas pela China, como a que ocorreu entre 1785 e 1792; a sobranceria 

chinesa perante a Rússia273. Em 1805 a China reafirmou que o comércio não tributário 

entre a China e a Rússia se limitava a Kiakhta274, recusando alterar o quadro comercial e 

diplomático entre os dois Estados. Com o objectivo de reformar as relações sino-russas, 

a Rússia enviou em 1805 uma missão diplomática a Pequim liderada por Golovkin. Esta 

missão falharia redondamente, já que após o episódio Macartney em 1793 a China 

receava conceder vantagens às potências ocidentais e a Rússia tinha de seguir um 

procedimento diplomático similar ao da Grã-Bretanha275. O falhanço deste acordo veio 

a comprovar a incompatibilidade entre os interesses russos e a ordem sínica, já que as 

duas únicas «portas não tributárias» de que a Rússia dispunha na China eram Kiakhta e 

a missão eclesiástica em Pequim 276 , o que deixava os russos insatisfeitos, 

principalmente quando se verificava que o poder chinês deixava gradualmente de ser 

compatível com a posição hegemónica de que gozava no Extremo Oriente. 

A meio do século XIX a Rússia voltou a demonstrar interesse pelo rio Amur, 

patrocinando os discretos avanços por parte da massa humana que incluía desde 

burocratas até diplomatas e camponeses. John Ledonne realça o carácter ofensivo da 

política externa russa no Extremo Oriente de 1848 a 1894277, o que se confirmaria 

principalmente a partir da Segunda Guerra do Ópio. Desta vez a tentativa de infiltração 

russa no território não iria ter as mesmas consequências que as tentativas do final do 

século XVII que resultaram no Tratado de Nerchinsk. Desta vez a China estava 

fragilizada internamente e, principalmente, enfrentava o poder superior das potências 

ocidentais revisionistas. Com a Primeira Guerra do Ópio a Rússia iria efectivamente 

mover-se em direcção ao Amur, não apenas porque a fragilidade da China o permitia 

mas também devido ao cálculo relativo dos ganhos das outras potências ocidentais, que 

os russos procuravam compensar. Não era do interesse da Rússia ver a actividade naval 

da Grã-Bretanha, França e E.U.A. aumentar na região 278 . Além disso, a Rússia 

prosseguia o objectivo de atingir uma saída para os mares mais quentes do sul e o 

Oceano Índico tornou-se num objectivo russo que futuramente conduziria não só à 

                                                
273 Idem, ibidem, pp.318-319. 
274 Idem, ibidem, p.323. 
275 Idem, ibidem. 
276 Em 1685 o governo chinês permitiu à Rússia enviar sucessivas missões de clérigos ortodoxos a 
Pequim, onde em 1716 a Igreja Ortodoxa russa acabou por se estabelecer. Idem, ibidem, pp.323-324. 
277 Vide Ledonne, op. cit., 178-199. 
278 Stephan,op. cit., ibidem, p.43. 
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pressão sobre os territórios controlados pela China na Ásia Central279, mas também ao 

choque com o Império britânico, a potência que controlava a Ásia do Sul. A queda da 

China hegemónica e do seu sistema, ainda que tivesse proporcionado o aumento da 

concorrência das grandes potências ocidentais, proporcionaria à Rússia expandir-se no 

Extremo Oriente. 

 

 E.U.A.: A Potência Emergente  

 

 Os E.U.A. eram uma potência em crescimento no sistema internacional que 

procuravam controlar o continente americano e estender a sua presença política e 

económica no Pacífico. Após meados do século XIX, os emergentes E.U.A. tornar-se-

iam uma grande potência internacional. Sem que tivessem grande tradição em termos de 

contactos com os países do Extremo Oriente, os E.U.A. pretendiam agora afirmar-se no 

sistema internacional, quer desenvolvendo a sua economia quer estendendo a sua 

influência política. Se a hegemonia chinesa desaparecesse, os E.U.A. teriam uma boa 

oportunidade para se expandir na região, seja como potência comercial ou política. 

Os E.U.A. gozavam de uma independência recente, tendo sido uma colónia 

britânica até 1776. A identidade nacional norte-americana foi forjada nos princípios 

liberais de igualdade e liberdade individual, bem como no repúdio por projectos 

colonialistas e imperialismo. Mas a base liberal dessa identidade logo colidiria com a 

estrutura anárquica do sistema internacional e na obrigatória busca e poder para garantir 

a sobrevivência e segurança, ainda mais sendo um Estado muito recente e tendo 

garantido a sua independência por via militar. A nível internacional, o início do século 

XIX foi paradoxal para os E.U.A., estando o Estado dividido entre a retórica e 

legitimidade liberal 280  e as obrigatoriedades sistémicas resultantes da anarquia 

internacional. Apesar de manter a retórica liberal, a política externa dos E.U.A. acabou 

por comprovar que a natureza anárquica do sistema internacional não que compadece 

com princípios morais ou políticos, sendo estes relevantes apenas quando sustentados 

                                                
279 Fairbank, Reischauer e Craig, op. cit., pp. 598-600.  
280 Reinhold Niebuhr realça o facto de que apesar de os Estados agirem de acordo com os seus objectivos, 
utilizarem uma retórica que tende a realçar a existência de outros valores que justificam o seu 
comportamento: �Every national organism seeks to defend itself, and possibly to extend its power and 
prestige, in competition with other nations. Every nation claims that in doing this it is fighting not only 
for its own existence but for certain values which transcend its existence.� Reinhold Niebuhr, Christianity 
and Power Politics, United States, 1969, p.108. A França Napoleónica foi o expoente máximo dessa 
retórica nos finais do século XVIII e início do século XIX, enquanto os E.U.A. a utilizariam ao longo de 
todo o século XIX. 
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pelo poder. Por exemplo, os E.U.A. reconheceram o «absolutista» D. Miguel no trono 

de Portugal281 , uma atitude ideologicamente paradoxal mas justificável no sistema 

internacional porque para legitimarem a sua própria posição, os E.U.A. optaram por 

seguir uma política de reconhecimento dos regimes em que de facto se consubstanciasse 

a acção governativa do Estado. Os Estados são funcionalmente idênticos no sistema 

internacional, independentemente da natureza da sua organização política interna: um 

Estado liberal agia de modo idêntico a um Estado absolutista.  

Os E.U.A. começaram por procurar garantir a sua segurança através do espaço 

regional. Aproveitando as lutas intra-europeias, o desmoronar dos impérios espanhol e 

português na América Latina, e reagindo a desígnios regionais de outras potências282, os 

E.U.A. desenvolveram um quadro estratégico que viria a culminar em 1823 na Doutrina 

Monroe, através da qual os norte-americanos se arrogavam de possuir o estatuto de 

defensores da estabilidade e segurança regionais e refutavam qualquer intervenção 

europeia. Sob a capa do anti-europeísmo colonialista, os E.U.A. visavam assegurar um 

espaço estratégico que permitisse não só a sua própria protecção, como também a sua 

expansão, de contornos igualmente colonialistas. Hobsbawm nota que o expansionismo 

norte-americano não causou grandes reacções políticas na Europa283 que, exceptuando a 

Espanha, se desinteressara do controlo colonial da maior parte do continente americano, 

com algumas excepções como o Canadá Britânico, as Caraíbas � Grã-Bretanha, França, 

Espanha, Países Baixos e Dinamarca, e as Guianas � Grã-Bretanha, França e Países 

Baixos284. A partir de meados do século XIX, parte razoável do continente americano 

encontrava-se sob o controlo directo285 ou esfera de influência dos E.U.A.. Como actor 

no sistema anárquico os E.U.A. aumentaram assim o seu poder como forma de 

prosseguir o objectivo principal das unidades estatais: a sobrevivência. 

 Relativamente ao Extremo Oriente, no início do século XIX os E.U.A. não 

demonstravam um grande entusiasmo pelo facto de ainda não controlarem 

convenientemente o território do seu próprio país, factor dissuasivo de grandes 

                                                
281 Martínez, op. cit., pp.357-358. 
282 �One incentive to the Monroe Doctrine of 1823 was the Russia ukase of 1821 which declared the 
Pacific coast from 51 degrees northward to be a Russian preserve�. John K. Fairbank, The United States 
and China, Cambridge, Massachusetts: 1971, p.291. 
283 �The territorial expansion of the United States thus caused no great political stirs in the chanceries of 
Europe. A large part of the south-west � California, Arizona, Utah and parts of Colorado and New 
Mexico were ceded by Mexico in 1848-1853 after a disastrous war. Russia sold Alaska in 1867 (�).� 
Hobsbawm, The Age of Capital, p.165. 
284 Idem, ibidem, pp.164-165. 
285 Sobre o expansionismo dos E.U.A. na América do Norte vide T. Henry Williams, Richard N. Currat e 
Frank Freidel, A History of the United States: To 1876, New York, 1962, pp.433-456.  



 96

 

aventuras expansionistas. Porém, o controlo do Oregon, a relação com a Espanha no 

que concernia os territórios no sudoeste, a descoberta de ouro na Califórnia, a 

possibilidade de ser criado um canal na América Central, a conclusão da linha 

ferroviária transcontinental, e a expansão para o Oeste, foram factores que trouxeram 

uma nova ênfase ao interesse dos norte-americanos em relação ao Pacífico 286 . 

Ironicamente, os E.U.A. entraram na região por intermédio da Grã-Bretanha. A antiga 

metrópole detinha agora a base regional de que os interesses comerciais norte-

americanos se serviam para a sua ainda incipiente presença regional. Revelava-se aqui a 

dualidade de que a política externa norte-americana padecia. Por um lado apresentando 

uma política oficial de refutação do imperialismo britânico, por outro usufruindo das 

estruturas que sustentavam esse emergente imperialismo no Extremo Oriente. Os 

E.U.A. aproveitariam as Guerras do Ópio para obterem vantagens sobre a China. 

Relativamente à periferia do sistema sínico, nomeadamente o Japão, a �diplomacia da 

canhoeira� seria o meio encontrado para expandir autonomamente o espaço norte-

americano no Extremo Oriente, adiantando-se à Grã-Bretanha. Contudo, como Fairbank 

nota, a política externa dos E.U.A. na região não deixa de ser considerada relativamente 

pacifista 287 , sendo que o seu cariz se alteraria completamente caso os E.U.A. 

considerassem que o aumento do seu poder necessitaria de outros meios e que estes 

trariam mais benefícios do que custos.  

 Os interesses norte-americanos no Extremo Oriente eram comerciais e a 

estratégia utilizada para os prosseguir seguiu o padrão do comércio marítimo que os 

norte-americanos desenvolveram no Mar Mediterrânico após a sua independência, 

sendo que o ópio, a principal fonte de receita dos ocidentais para contrabalançar as 

importações chinesas, era já adquirido pelos mercadores norte-americanos em Smirna, 

na Turquia288. Além disso, a estratégia do Almirante Perry no Japão em 1853 tinha uma 

tradição anterior encontrada nas práticas comerciais norte-americanas no Mediterrâneo, 

em que a «diplomacia da canhoeira» era já utilizada como meio de proteger os 

interesses comerciais norte-americanos em detrimento de outros agentes regionais289. 

                                                
286 Vide Buss, op. cit., p.120. 
287 �The Western position in East Asia during the past century was maintained by force, but the force was 
usually European, seldom American.� Fairbank, The United States and China., p.283. 
288 Vide John K. Fairbank, «America and China: The Mid-Nineteenth Century», in American-East Asian 
Relations: A Survey, ed. Ernest R. May e James Thompson Jr., Cambridge, Massachusetts, 1972, pp.24-
25. 
289 �The United States Navy�s Mediterranean squadron, usually based on Majorca, conducted gunboat 
diplomacy with the �Barbary Pirates�, meaning the local rulers of Morocco, Algiers, Tunis, and Tripoli, 
primarily to protect American traders there.� Fairbank, The United States and China., p. 284.  
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Igualmente, do mesmo modo que os norte-americanos baseavam o seu comércio 

mediterrânico nas infra-estruturas britânicas, como os portos de Malta, sustentariam o 

seu comércio no Extremo Oriente numa base territorial britânica, Hong-Kong. O 

realismo da defesa dos interesses comerciais norte-americanos convivia com o 

subsidiário aspecto liberal, com os E.U.A. a enviarem missionários que 

propagandeassem os «valores americanos» através do culto religioso e da educação, que 

uma política externa norte-americana menos agressiva ajudava a impor. Efectivamente, 

os valores culturais norte-americanos, acabariam por consubstanciar a dimensão em 

relação à qual os norte-americanos conseguiam ombrear com os britânicos na China, 

devido especialmente à acção dos missionários290.  

 A presença comercial norte-americana no Extremo Oriente teve origem no 

comércio em Cantão, o único porto chinês aberto ao comércio com o exterior, e 

envolvia a indústria da baleia e das peles. Ao contrário dos concorrentes europeus, com 

um forte apoio estatal visível em companhias comerciais monopolistas, com apoio 

militar e comerciantes que acabavam por ter funções administrativas, os E.U.A. não 

eram os principais impulsionadores do comércio no Extremo Oriente. A expansão 

comercial inicial deve-se à acção privada dos comerciantes norte-americanos, ilustrativa 

dos valores económicos liberais, como a procura do lucro e a iniciativa individual. No 

entanto, a Grã-Bretanha era a potência económica hegemónica e os E.U.A. integraram 

aquilo que é designado por império informal britânico. Mesmo antes de vencer a 

primeira Guerra do Ópio e de impor um «tratado desigual» à China, a Grã-Bretanha 

vinha já demonstrando o seu poderio comercial na região, principalmente após as 

Guerras Napoleónicas. Assim, se os E.U.A. pretendiam prosperar com o comércio 

regional e expandir a sua economia, não tinham outra solução senão aproveitar as 

estruturas imperialistas britânicas para aumentar o seu próprio poder económico no 

Extremo Oriente, não obstante continuar a invocar os seus pergaminhos liberais291. A 

abertura comercial do Japão, forçada pelos E.U.A., representaria por um lado uma 

estratégia para aumentar o seu peso numa China que passou a estar condicionada pelas 

referidas estruturas imperialistas que os britânicos começaram a impor a partir de 1839; 

e por outro lado representava a vontade norte americana de se libertar parcialmente da 
                                                
290  �Beginning with Peter Parker�s celebrated eye hospital in Canton in the 1830�s, American 
missionaries soon rivalled the British in numbers and in resources, decades before the American 
Merchant caught up his British counterpart.� Idem, ibidem., p.287; ver igualmente Edward D. Graham, 
«Early American-East Asian Relations», in op. cit., ed. May e Thompson, pp.16-18. 
291  Em relação aos norte-americanos Fairbank afirma: �They continued to condemn British imperialism 
while making use of its banking facilities�. Fairbank, The United States and China., p.287. 
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Grã-Bretanha e da procura de autonomização dentro daquele subsistema292. Os E.U.A., 

como potência inferior à Grã-Bretanha, tiveram o mérito de evitar usar o seu próprio 

poder para prosseguir os seus interesses, associando-se a Grã-Bretanha e à sua política 

externa regional. Sem os custos inerentes ao uso do poder militar, de que a Grã-

Bretanha se sustentou para alterar a ordem regional, os E.U.A. obteriam os benefícios 

pretendidos através de uma hábil diplomacia293. 

 Portanto, a ordem hegemónica sínica condicionava os E.U.A. no sentido em que 

limitava a acção dos promotores económicos norte-americanos no Extremo Oriente. 

Justifica-se assim que os E.U.A. encarassem com agrado qualquer iniciativa da Grã-

Bretanha ou restantes grandes potências ocidentais que conduzisse à alteração da ordem 

regional. Os E.U.A. eram uma grande potência emergente que somente em meados do 

século XIX atingiria patamares superiores ao nível comercial294 e de poder latente295, 

ainda que a sua capacidade militar continuasse aquém de grandes potências como a Grã-

Bretanha, Rússia e França296. Os norte-americanos não tinham capacidade para alterar a 

ordem regional, pelo que se limitaram a aproveitar a conjuntura favorável aos ocidentais 

iniciada pela Grã-Bretanha em 1839. A posição dos E.U.A. como grande potência seria 

construída no período compreendido entre as Guerras do Ópio297.  

 

3.4 O Extremo Oriente entre a Ordem Sínica e a Ordem Eurocêntrica 

 

 Na década de 1830 o Extremo Oriente era um sistema unipolar dominado pelo 

Império do Meio, domínio expresso através de uma ordem regional institucionalizada 

num sistema tributário hierarquizado. O poder da China superava as capacidades 

militares dos Estados locais que integravam o seu sistema, fazendo com que uma 
                                                
292 Na opinião de Tan Chung: �American interest in Japan was related primarily to the development of 
commercial interests in China, which became more intensive in the 1850s. There was little interest in 
trading with Japan per se. As Commodore Perry�s instructions for his expedition to Japan put it, Japan 
lay �in the route of a great commerce which will be of importance to the United States�(�).That is, 
Japan, first and foremost, was not an object of commerce but a way station for merchant, naval, and 
other vessels going elsewhere: to China. (�) Moreover, American naval vessels had been using the 
British colony of Hong Kong as their major port, though it was hardly secure from the point of view of 
American naval interests.� Tan Chung, China and the Brave New World: A Study of the Origins of the 
Opium War (1840-42), Durham, 1978, p.130. 
293 �Consequently the Americans got the fruits of informal empire without the hard work and experience 
of using power.� Fairbank, The United States and China, p. 289. 
294 Ver Tabela 1, p.44. 
295 Ver Tabela 7, p.140. 
296 Ver Tabela 8, p.161. 
297 Só a partir da segunda metade do século XIX, principalmente após o episódio Perry no Japão em 1853, 
é que os E.U.A. teriam poder para influenciar os eventos regionais como grande potência, ainda que só no 
final do século é que esse estatuto se consolidasse. 
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contestação da hegemonia chinesa e consequente alteração da ordem regional 

acarretassem custos demasiado elevados para aqueles Estados asiáticos. Porém, o poder 

chinês não era comparável ao poder das grandes potências ocidentais e adivinhava-se 

um choque entre a projecção desse poder e a ordem sínica. A expansão da ordem 

internacional europeia através do seu poder superior e motivada por um emergente 

processo imperialista constituía uma ameaça à ordem internacional chinesa que 

dominava o subsistema do Extremo Oriente298. A superioridade do poder europeu era 

anterior ao século XIX mas foi apenas a partir do segundo quartel do século XIX que as 

grandes potências alteraram as suas intenções em relação ao Extremo Oriente. 

Os interesses das grandes potências nesta região foi-se tornando mais forte � 

fosse o «globalismo» comercial da Grã-Bretanha, o novo expansionismo francês, a 

identidade asiática da Rússia ou os desígnios dos E.U.A. em relação ao Pacífico � até 

que se foi tornando incompatível com a existência de uma ordem hegemónica 

limitadora. Esta incompatibilidade conduziu a situações conflituosas entre a China e 

aquelas potências, sendo que aumento dos seus interesses na região era proporcional ao 

aumento dos benefícios em relação aos custos num cenário de conflito militar com o 

Império do Meio. A Grã-Bretanha era quem mais perdia com a hegemonia chinesa pelo 

que, apesar dos custos envolvidos, um conflito militar com a China foi sendo 

gradualmente considerado como pouco oneroso em comparação com as vantagens 

comerciais que obteriam com a abertura do mercado do mercado chinês ao ópio indiano, 

ainda que esse conflito tivesse uma origem quase fortuita.  

Portanto, no segundo quartel de oitocentos, a incompatibilidade de interesses 

entre China e potências ocidentais foi-se agudizando e a ocorrência de um conflito 

militar foi ganhando forma. A ordem sínica impedia a expansão dos interesses 

ocidentais e a sua existência era um paradoxo à luz da superioridade do poder europeu. 

Tornava-se evidente que a ordem sínica era incompatível com a ordem eurocêntrica, a 

expressão legitimadora do poder e interesses das grandes potências ocidentais. Na 

década de 1830, o Extremo Oriente ainda «pertencia» à hegemónica China mas os 

elementos de mudança iam-se acumulando, nomeadamente os interesses expansionistas 

das potências ocidentais que eram, obviamente, contrários a uma ordem fechada que 
                                                
298 Segundo Gerrit Gong: �the expanding European  international system posed a threat to China which 
was already part of an establish, albeit, non-European, international order. Indeed, as the Middle 
Kingdom in a Confucian Family of Nations, China vigorously resisted the European challenge to its 
historic civilization and traditional system of tributary relations.In the ensuing confrontation, the 
European system expanded to supersede the Confucian order in East Asia.� Gerrit Gong, «China�s Entry 
Into International Society» in op. cit., ed. Bull e Watson, pp.171-172.  
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pretendia manter o status quo, não só político como económico e cultural. Naquele 

período o interesse das potências ocidentais era económico mas a resistência da China 

às «necessidades» ocidentais acabou por empolar outras questões, como a religião e o 

tratamento político que Pequim reservava aos «bárbaros». Desta forma, o anacronismo 

da superioridade chinesa face à existência de poderes superiores tornou-se mais 

evidente e as potências ocidentais � principalmente a Grã-Bretanha � começavam agora 

a perceber que se aumentassem a pressão sobre a China veriam os seus interesses 

beneficiados. Essa pressão, levada a cabo inicialmente por comerciantes e não por 

Londres, conduziria a uma espiral em que o confronto entre a China e a Grã-Bretanha 

seria inevitável e a consumação da projecção do poder britânico seria incompatível com 

a manutenção de uma ordem que não corresponderia à distribuição sistémica de poder. 

 Gong identifica três pontos que ilustram o conflito «civilizacional» entre a China 

e o Ocidente, ou seja, entre a ordem sínica e a ordem europeizada: os comerciantes e 

diplomatas ocidentais queixavam-se do tratamento a que eram sujeitos pelas autoridades 

chinesas; os tradicionais códigos de justiça chinesa eram considerados incivilizados 

pelos europeus a eles sujeitos; os europeus procuravam penetrar no mercado chinês e a 

Grã-Bretanha tentava inverter a relação comercial deficitária com a China 299 . O 

Extremo Oriente encontrava-se assim à beira da mudança, entre uma ordem tradicional 

local e uma ordem exterior europeizada que, complementarmente, era expandida através 

do poder militar das grandes potências ocidentais e permitia a consolidação e 

perpetuação de uma conjuntura favorável aos seus interesses. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
299 Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, pp.175-176. 
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4 

O EXTREMO ORIENTE E A ORDEM DOS TRATADOS DESIGUAIS 

 

 

4.1 O Fim da Hegemonia Chinesa 

  

 O colosso oco encontrava-se prestes a cair. A China não foi capaz de agir como 

uma unidade política inserida num sistema internacional anárquico � ao invés imaginou-

se o centro de uma ordem internacional hierarquizada � e acabou por ser encurralada 

pelas grandes potências, cujo poder superior se conjugava agora com interesses 

concretos na região. As grandes potências ocidentais � principalmente a Grã-Bretanha � 

procuraram forçar a China a adaptar-se às suas exigências e perante a sua recusa em 

fazê-lo, abriram-se as portas a dois conflitos militares que conduziriam à mudança de 

ordem regional: as Guerras do Ópio. A hegemonia chinesa iria soçobrar, não devido a 

uma estratégia calculada, mas devido a um conflito esporádico que não foi premeditado 

pela Grã-Bretanha, nem foi encarado como motor de uma mudança de ordem regional. 

Porém, foi exactamente este conflito que conduziu à alteração na distribuição regional 

de poder e ao fim da hegemonia chinesa e ocaso da ordem sínica.  

  

4.1.1 O Revisionismo Britânico e a Primeira Guerra do Ópio 

 

As potências ocidentais desejavam alterar a ordem regional de modo a obter daí 

benefícios: alterando a distribuição de poder no sistema terminariam com o 

unipolarismo sínico e com a sua ordem hegemónica que lhes era prejudicial. Por outro 

lado, a China tentava resguardar o sistema tributário ao manter as potências ocidentais 

controladas através daquele mesmo sistema, pois os europeus e a sua ordem 

representavam um perigo para a ordem tradicional sínica300. O poder latente da China 

era tão reduzido que nem pode ser contabilizado através dos indicadores de 

Mearsheimer para a avaliação das grandes potências. A sua produção de ferro e aço e o 

consumo de energia era muito reduzidos, mercê da inexistência de um processo de 

industrialização no país 301 . Na década de 1830 a sociedade chinesa era 

                                                
300 Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, p.172. 
301 Devido à industrialização tardia � em comparação com a Europa � os dados existentes relativos ao 
poder latente chinês são posteriores a 1860. 
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predominantemente agrícola � sendo a terra a forma essencial de riqueza � e o 

capitalismo era apenas uma potencialidade latente302 . A China da década de 1830 

permanecia inabalável na sua recusa em aderir à ordem internacional eurocêntrica e em 

abrir os seus mercados aos produtos ocidentais, principalmente em relação àqueles que 

mais interesse tinham em expandir-se no Extremo Oriente: a Grã-Bretanha. Os chineses 

recusavam-se a liberalizar os seus mercados, dificultando a entrada de produtos 

britânicos legais como os têxteis e mantendo a proibição à importação de ópio303. Esta 

política comercial chinesa desagradava aos britânicos e aqui residiria o cerne da 

discórdia entre a China e a Grã-Bretanha, que eventualmente conduziria a um conflito 

entre ambos.  

 

 O Ópio e o Antagonismo Sino-Britânico 

  

O porto de Cantão estava aberto ao comércio internacional, sob regras estritas e 

limitativas impostas pelas autoridades locais. As relações económicas até podiam existir 

mas sempre limitadas e sujeitas à discricionariedade das autoridades chinesas. A 

celebração de acordos comerciais entre a China e os Estados ocidentais revelava-se uma 

tarefa bastante difícil se não fossem celebrados no âmbito do humilhante sistema 

tributário. Caso conseguissem celebrá-los sem que aqueles fossem exclusivamente 

integrados no sistema tributário � como a Rússia o conseguiu em 1727 com o Tratado 

de Kiakhta � seriam acordos tão limitativos que não saciariam o apetite dos ocidentais. 

Os descontentes mercadores ocidentais que comercializavam os seus produtos em 

Cantão eram prejudicados devido ao facto de não terem qualquer protecção proveniente 

de acordos bilaterais ou multilaterais, e de não existirem missões diplomáticas que os 

representasse e auxiliasse.  

A China recusara-se a abrir os seus mercados, precipitando desta forma a 

alteração da ordem regional que controlava. Mas essa alteração só se deu quando o 

conflito militar se tornou compensatório para Londres. Tang Chung descreve um 

episódio em que a Grã-Bretanha ainda não privilegiava uma intervenção militar. 
                                                
302 Sobre a economia chinesa vide Meribeth Cameron, Thomas Mahoney e George McReynolds, China, 
Japan and the Powers, New York, 1952, pp.46-51. 
303 Sobre a resistência dos chineses aos interesses comerciais externos como factor que despoletou as 
intervenções ocidentais, Moulder sublinha: �The Chinese resisted the expansion of both the opium and 
the textiles markets. This resistance was countered by the Opium War (1840-1842) and by a second war, 
which Westerners term the Arrow War and Chinese term the Second Opium War (1858-1860).� Frances 
Moulder, Japan, China and the Modern World Economy: Toward a Reinterpretation of East Asian 
Development ca. 1600 to 1918, London, 1977, p.105.  
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Quando em início da década de 1820 os comerciantes britânicos em Bengala se 

queixavam da postura chinesa e «exigiam» que o governo de Londres agisse 

militarmente contra a China304 , a Grã-Bretanha recusou fazê-lo porque na altura o 

comércio do ópio, ainda que ilegal, fluía e era uma fonte de capital. Nesta altura os 

custos não justificariam os benefícios de uma intervenção e a ordem regional ainda não 

se afigurava completamente contrária aos interesses comerciais britânicos, ainda que 

essa fosse sempre uma possibilidade equacionada teoricamente por Londres. A atitude 

chinesa veio acender o fogo da discórdia, dando razões à Grã-Bretanha para alterar a 

sua posição e ponderar uma intervenção militar contra a China. 

 A Grã-Bretanha era o país que maior número de mercadorias comercializava em 

Cantão305 , fruto do seu domínio dos mares e mercê da proximidade da Índia. Os 

negócios eram controlados pela East India Company, cuja insatisfação relativamente à 

China foi aumentando devido às precárias e limitativas condições do porto de Cantão. 

Gostariam que as trocas comerciais na China se efectuassem com base em condições 

que permitissem o aumento do volume negocial, assim como lhes convinha que o 

comércio fosse aberto a outros portos. Porém, apesar de algumas tentativas, os chineses 

permanecerem inamovíveis quanto à convicção de não alterarem as condições 

comerciais e de demonstrar a sua superioridade aos ocidentais306. Era a ordem regional 

sínica a manifestar-se. Os chineses não achavam necessário adaptar-se às condições 

ocidentais porquanto consideravam que o sistema de Cantão satisfazia as suas 

necessidades, permitindo a suficiente entrada e saída de mercadorias, ao mesmo tempo 

que impedia uma inundação da China pelos produtos e cultura ocidentais. O 

                                                
304 �In preparing their annual reports of Bengal government�s external commerce that year, the 
Company�s servants in the Board of Customs, Salt and Opium demonstrated their sentiments: «How long 
are Englishmen to succumb, how long are they to submit to insults, injustice and extortion from such a 
Race [the Chinese]?The commission of one twentieth part of which by any nation would have carried fire 
and sword through its provinces, and certainly we are that much less causes for war have driven our 
country into an expense of Lives and Treasure than have existed in the Boca Tigris [off Canton]?» (�)  
These angry words failed to make any impression on the senior British officials in India and England. 
(�) 
All such benefits would have been adversely affected if peaceful relations between China and Britain had 
been disrupted.� Chung, op. cit., p.130. 
305 Vide Wong, Deadly Dreams: Opium, Imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China., pp.370-
372. 
306 �The British government in 1793 sent a mission headed by Lord Macartney to Peking to negociate an 
agreement directly with the Chinese government; the embassy was courteously received, but the boats 
and carts in which the envoys were conveyed to the capital bore flags inscribed �Bearers of tribute from 
England�, and none of the requests made for the revision of existing practice at Canton or the opening of 
new ports were granted by the Chinese�. G. F. Hudson, «The Far East», in The New Cambridge Modern 
History, Vol.10, ed. J. P. T. Bury, Cambridge, 1960, pág. 687. Ver igualmente Cameron, Mahoney e 
McReynolds, op. cit., pp. 163-164. 
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relacionamento com os países ocidentais só se alteraria se existisse uma mudança no 

sistema regional, na medida em que desaparecesse a superioridade do poder da China 

que lhe permitia ditar a ordem e controlar o sistema. Só nessa altura seriam satisfeitos 

os interesses económicos ocidentais.  

A China não se acautelou perante a possibilidade de uma unidade externa ao 

sistema conseguir alterar a estrutura regional de poder e fazer surgir uma nova ordem 

regional, pelo que o alcance e consequências do poder britânico foram surpreendentes 

para os chineses 307 . Infelizmente para o Império do Meio, os limites ao comércio 

ocidental transformar-se-iam no motivo que justificou a alteração forçada do sistema, já 

que a capacidade de retaliação chinesa não funcionou como factor de deterrence a um 

ataque britânico: para a Grã-Bretanha, os benefícios de um conflito tornaram-se 

superiores aos custos que a China poderia impor militarmente308. 

 Como havia sido referido anteriormente, os interesses comerciais britânicos na 

China, geridos pela East India Company, estavam a ser prejudicados pelos 

condicionalismos que constituíam um obstáculo a um lucro mais elevado. Assim, aos 

britânicos interessava uma alteração do status quo, já que as tentativas diplomáticas 

haviam falhado309. Tornava-se óbvio que a China nunca aquiesceria em algo que não a 

favorecesse directamente, que a fragilizasse politicamente, e que aumentasse a 

influência estrangeira no país. Algo que a relação de força presumivelmente favorável à 

China sancionava. Daí que só o uso de uma força superior permitisse «convencer» os 

chineses a negociarem e a tornarem-se menos desdenhosos perante os países ocidentais. 

A Grã-Bretanha abriu caminho a essa mudança, levando a que o Império do Meio visse 

a sua hegemonia contestada por um actor externo ao sistema. A relação com as 

potências ocidentais foi dirigida politicamente de forma inábil, com Pequim a 

demonstrar uma insuficiente capacidade de avaliação das relações internacionais 

coevas, da capacidade dos actores externos ao sistema regional, e do surgimento de 

                                                
307 Vide James, op. cit., pp. 235-250. 
308 Ao ignorar as capacidades das unidades externas ao subsistema regional a China não foi capaz de 
construir uma força militar capaz de se lhes opor. Assim a China não dispôs de capacidade de deterrence 
� capacidade de impedir que outras unidades os ataquem mediante a possibilidade de infligir custos 
superiores aos benefícios da intervenção � tal como definida por Naroll, Bollough e Narroll: �The 
deterrence theory thus holds that military preparations make for peace by forcing would-be aggressors to 
consider the cost. The advocates of deterrence argue that it reduces the probability of enemy attack by 
making clear the net loss or lower net gain that the attack would cost.� Raoul Naroll, Vern Bollough e 
Frada Naroll, Military Deterrence in History: A Pilot Cross-Historical Survey, Albany, 1974, p.3.  
309 As embaixadas britânicas à China de 1793 e 1816, destinadas a liberalizar as trocas comerciais, 
redundaram em idêntica ineficácia. 



 106

 

agentes de mudança externos. A China permitiu que uma querela comercial inflacionada 

conduzisse a um confronto militar com a Grã-Bretanha. 

 O tráfico do ópio patrocinado pelos britânicos surgiu no século XVIII como uma 

necessidade de encontrar um produto com procura na China, que lhes permitisse gerar 

receitas para adquirir produtos chineses, principalmente o chá. Como Michael 

Greenberg nota, o ópio não era um produto de importância irrisória porque representava 

talvez o maior comércio daquele período relativamente a produtos singulares 310 . 

Contudo a entrada deste na China prejudicava gravemente a sua economia porque os 

chineses viam escoada a prata que era introduzida no seu país com a exportação de 

chá311. A importação de ópio tinha de ser proibida se a China tinha alguma esperança de 

fortalecer a sua economia, mas como se veria, a proibição do tráfico de ópio não 

impediu que este continuasse a ser comercializado ilegalmente. O agudizar desta 

situação a partir de meados da década de 1820 conduziria ao conflito entre autoridades 

chinesas e comerciantes britânicos que daria origem à Primeira Guerra do Ópio em 

finais da década de 1830. 

O Império chinês proibiu o tráfico de ópio em 1800312, de modo que a East India 

Company deixou de comercializar legalmente aquele produto, procedendo-se ao seu 

tráfico através de embarcações provenientes da Índia que clandestinamente o vendiam 

no rio Cantão. As autoridades chinesas eram incapazes de travar este tráfego alimentado 

pelo lucro fácil e pela corrupção local, e responsabilizavam os britânicos, apesar de ao 

longo do século XIX também os franceses, norte-americanos e holandeses se tenham 

envolvido nesta prática. Em 1833 a East India Company perdeu o monopólio do 

comércio do ópio e esse facto originou uma mutação na oferta que conduziu a um clima 

conflituoso em Macau, já que a indisciplina dos mercadores estrangeiros que 

começaram a afluir a Cantão chocou com os regulamentos rígidos e limitativos 

impostos pelas autoridades chinesas313. Mas curiosamente, como nota Tang Chung, a 

                                                
310 Michael Greenberg, British Trade and the Opening of China: 1800-1842, Cambridge, 1951, p.104. 
311 Richardson refere o seguinte acerca da entrada de prata na China e da importação de ópio: �[T]he 
expansion of the economy and the maintenance of economic stability had become dependent of an inflow 
of silver bullion (�). That inflow reached its peak in the first two decades of the new century but was then 
abruptly reversed as opium imports mounted in the mid 1820s.� Richardson, op. cit., p.21. 
312 Em 1729 o Imperador Yung Cheng proibiu os chineses de fumarem ópio mas permitiu que este fosse 
utilizado para fins medicinais, algo que veio a terminar em 1800, com o édito do Imperador Chia Ching 
que proibiu terminantemente a utilização daquele produto a todos os níveis. 
313 �The Company�s monopoly of this India-China trade came to an end in 1833. Other British merchants 
and Americans as well, were permitted by England to carry Indian opium to China, and in consequence 
the unruly crowd of foreigners gathered at Canton grew restive under the old and strict regulations that 
had been enforced upon the servants of East India Company.� Hall e Albion, op. cit., p.676. 
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ideia de que as estáveis relações pré-1833 entre a China e a Grã-Bretanha � sustentadas 

por duas entidades monopolísticas, o Hong e a East India Company � foram 

substituídas por uma relação de instabilidade entre as autoridades chinesas e uma 

multiforme e não organizada comunidade de comerciantes que levou à Primeira Guerra 

do Ópio não cobre todas as variáveis: apesar dessa instabilidade acabou por ser Napier, 

um representante do governo, a iniciar a crise pós-1833 entre chineses e britânicos314. 

 

O Confronto 

 

 Em 1838, Lin Tse-Hsü foi nomeado Alto-comissário Imperial pelo Imperador 

Tao Kwang, com o objectivo de travar o ilegal tráfico de ópio em Cantão315. Não sendo 

possível impedir esta prática através de imposição legal, os chineses viram-se na 

obrigação de o fazer pela força, com o correspondente risco de serem bem sucedidos e 

de provocarem uma crise com a Grã-Bretanha, até porque a tensão política entre ambos 

os países começara a agudizar-se. O motivo dessa tensão prende-se com o 

desaparecimento do monopólio da East India Company em 1834. A partir desta altura, a 

Grã-Bretanha nomeou uma autoridade política para supervisionar as actividades dos 

mercadores em Cantão, uma tarefa que competia anteriormente à referida companhia. 

Charles Napier foi nomeado Superintendente do Comércio e enviado para Cantão, mas 

não se subordinou à condição dos seus predecessores da East India Company, meros 

representantes comerciais.  

Em 1834 Napier recebeu ordens do Primeiro-Ministro Palmerston para notificar 

as autoridades chinesas da sua chegada enquanto representante da Coroa britânica316. 

Contudo, seguindo o tradicional modelo diplomático, o Vice-Rei de Cantão recusou-se 

a receber a notificação, ou seja, não reconhecer oficiosamente a chegada de uma 

autoridade política estrangeira. Tinha início uma crise diplomática entre as autoridades 

de Cantão e Napier, a quem foi exigido que abandonasse Cantão por não ser permitido à 

Grã-Bretanha estabelecer representações políticas em solo chinês. Napier não obedeceu 

à ordem chinesa e após ser-lhe negada a venda de provisões, ordenou que duas fragatas 
                                                
314 �There is a premise among scholars that Sino-British harmony existed before 1834 because there was 
a monopolist organization on both sides (Hong institution and East India Company) controlling the 
affairs; the trouble began when one of the monopolist organizations, i.e. the East Asia Company, was 
removed from the scene (by the resolution of the British Parliament in 1831). (�) Ironically, the post-
1833 crisis between the two countries was not brought about by the �irresponsible free traders�, but by a 
responsible representative of the British government.� Chung, op. cit., pp.136-137. 
315 Vide Beeching, op. cit., pp.63-94. 
316 Idem, ibidem, p.44.  
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britânicas subissem o rio à força no sentido de proteger os interesses da Grã-Bretanha. 

Porém, a superioridade numérica dos chineses perante uma insuficiente tentativa militar, 

provocou o falhanço da iniciativa de Napier, que foi obrigado a refugiar-se em 

Macau317 . Este episódio seria premonitório do que viria a acontecer em termos da 

estratégia utilizada pelos britânicos face à «teimosia» da China. Perante a atitude dos 

chineses e vendo os seus interesses prejudicados, a Grã-Bretanha forçaria um conflito 

militar que abriria o Império do Meio. Se a Grã-Bretanha pretendia exercer uma função 

predominante no sistema internacional, não poderia permitir por muito tempo que uma 

potência regional não se dignasse tratá-la como igual e que, principalmente, continuasse 

a controlar uma região que se afigurava de vital importância para si. Jack Beeching 

defende que a situação orçamental deficitária que persistia na Grã-Bretanha desde 1837, 

reflectia a perda de mercados na América e Europa, e que a política agressiva que seria  

prosseguida por Palmerston na China tinha como objectivo alterar essa realidade318.  

 Napier havia relatado para Londres que seria uma perda de tempo negociar com 

os chineses sem meios de coacção319, sendo que o episódio das fragatas demonstrara 

que seria necessário aumentar a capacidade de coacção para ser possível dissuadir, 

persuadir ou coagir os chineses a determinado comportamento. Deste modo, Londres 

tinha a perfeita noção de que tinha de aumentar o seu poder na região para conseguir 

alterar o sistema sínico, nomeadamente pondo em causa o poder hegemónico que 

prejudicava os seus interesses comerciais. Ora, dispor de uma capacidade desse calibre, 

que permitisse alterar as relações de força numa região dominada por determinada 

potência, era uma tarefa difícil. Daí que desde 1834 até 1839 a Grã-Bretanha não tenha 

promovido situações de tensão que levassem inevitavelmente a outro choque armado. 

Além disso, em Cantão a lei continuava a não ser aplicada, continuando a existir 

fábricas e armazéns que preparavam e comercializavam o ópio, pelo que não havia 

razões para existir outro confronto de origem política, como o de Napier. 

 A situação alterou-se quando Lin chegou a Cantão em 1839 com a já referida 

missão de acabar com o tráfico de ópio e cercou os armazéns e fábricas estrangeiras, 

conseguindo apreender e destruir uma quantidade significativa de ópio em Maio desse 

ano. Para agravar ainda mais a tensão, foi publicado um decreto imperial que proibia as 

relações comerciais com os «bárbaros ingleses». O Superintendente britânico de então, 
                                                
317 Onde Napier acabou por morrer a 11 de Outubro de 1834. 
318 Beeching, op. cit., pp.154-155. 
319 �Napier had reported that it was an �idle waste of time� to negotiate with the Chinese without 
adequate �means of compulsion�(�)�, Hudson, «The Far East», in op. cit., ed. Bury, pág. 689. 
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o Capitão Elliot, ordenou que os mercadores britânicos abandonassem Cantão e se 

refugiassem em Macau, algo que pressionou os portugueses, já que os chineses 

exigiram que os britânicos fossem expulsos. A resposta dos britânicos foi levar os 

navios para o outro lado do estuário, em Hong-Kong. Na altura Elliot tinha um 

problema: a falta de apoio naval. A Grã-Bretanha necessitava de manter uma presença 

naval considerável no Mediterrâneo, devido aos problemas no Império Otomano e à 

eventual necessidade de enfrentar militarmente a França320. A Grã-Bretanha tinha neste 

momento dificuldades e receios em projectar o seu poder no Extremo Oriente, mas a 

atitude de Elliot era premonitória quanto à inevitabilidade dessa projecção.  

O Estado chinês começava a demonstrar falta de capacidade para fazer respeitar 

a sua própria soberania, sintomático da debilidade do seu poder que se disfarçava sob a 

arrogância e o esplendor de ritos imperiais. Esta incapacidade ficou patente noutro 

episódio, em que a Julho de 1839 um chinês foi morto por marinheiros britânicos em 

Kowloon. Perante este crime, os marinheiros foram julgados a bordo de um navio 

britânico, mas o Superintendente britânico considerou que era impossível determinar 

quem tinha sido o criminoso. As autoridades chinesas discordaram desta decisão, 

considerando-a inaceitável e exigindo que os marinheiros lhes fossem entregues para 

julgamento, algo que Elliot recusou, não entregando os homens acusados de homicídio 

devido às práticas de tortura perpetradas pelos chineses. A competência jurisdicional 

seria um factor importantíssimo no futuro das relações da China com os ocidentais, 

visto que seria exigido aos chineses que se sujeitassem à extraterritorialidade jurídica, 

ou seja, permitir que crimes cometidos no seu território fossem julgados por autoridades 

estrangeiras aí estabelecidas. Este problema precipitou a decisão chinesa de obrigar os 

navios britânicos a regressarem a Cantão321, a única parte do território chinês em que 

estavam autorizados a permanecer, a fim de se sujeitarem às autoridades chinesas. Esta 

ordem vinha acompanhada da exigência de que os britânicos entregassem os 

marinheiros responsáveis pelo assassinato de Kowloon. Elliot recusou a ordem, 

considerando ofensiva a exigência de entrega dos marinheiros, criando assim condições 

para o início das hostilidades. Antecipando o ataque a Cantão, os chineses procuraram 

bloquear o rio de Cantão com juncos de guerra mas os navios de guerra britânicos 
                                                
320 �Elliot was still without military or naval support of any kind, partly because the Navy was badly 
stretched. With France and Britain at loggerheads over the fate of the Ottoman empire, the Admiralty 
was expecting operations against France in the Mediterranean.� Harry Gelber, Opium, Soldiers and 
Evangelicals: Britain's 1840-42 War with China and its Aftermath, New York, 2004, p.74. 
321 Emitida por Lin a 25 de Outubro de 1839, onde era ordenado aos navios britânicos que regressassem a 
Cantão no espaço de três dias. 
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chegados da Índia derrotaram-nos facilmente, precipitando o primeiro confronto aberto 

a 3 de Novembro de 1839, iniciando-se assim a Guerra do Ópio322. 

 

A Primeira Guerra do Ópio 

 

A Grã-Bretanha não planeava iniciar ali a guerra que viria a alterar a estrutura de 

poder do sistema regional, mas certamente que não perdeu esta oportunidade para o 

fazer. No confronto inicial duas fragatas britânicas afundaram quatro juncos chineses e 

fizeram fugir o resto da armada. A diferença de força entre os dois países tornara-se 

óbvia. À quantidade chinesa323 sobrepunha-se a qualidade europeia, na medida em que 

apesar de o exército chinês ser mais numeroso e de os britânicos não terem capacidade 

de fazer deslocar para a região todos os seus efectivos militares, a aplicação das 

inovações tecnológicas aos exércitos europeus provocou a disparidade dos meios 

militares utilizados por ocidentais e não ocidentais 324 . Duas fragatas britânicas 

derrotavam uma esquadra chinesa, fazendo antever a derrota da hegemónica China, 

provocada pela superioridade militar dos europeus325. 

 Ao contrário do que acontecera em 1834, aquando do incidente com Napier, a 

Grã-Bretanha optou por continuar a pressionar militarmente a China. Os meios à 

disposição dos britânicos eram agora superiores em relação àqueles disponíveis cinco 

anos atrás, permitindo aos britânicos encetar uma investida com apoios adequados, para 

que não se repetisse o inconsequente episódio Napier. Os objectivos imediatos dos 

britânicos estavam relacionados com a questão do tráfico do ópio e com o controlo 

exercido por Lin a partir de 1839. Os lucros do ópio eram fundamentais para o comércio 

levado a cabo na região pelos britânicos e o controlo de Cantão afigurava-se essencial.  

A Grã-Bretanha apercebeu-se de que podia infligir uma derrota ao Império do 

Meio, algo que o fizesse perder o controlo do sistema e a ideia de impenetrabilidade 

estrangeira. Não devem confundir-se os objectivos estratégicos de Londres com o mero 

                                                
322 Eckel, The Far East since 1500, New York, 1947, p.153. 
323  Lin procurou compensar a falta de tecnologia military com um exército numeroso, armando a 
população de Cantão e recrutando irregulares. Beeching, op. cit., p.99. 
324 �The Chinese imperial army, in spite of the prestige it still retained from its victory over the Gurkhas 
in 1792, was hardly any better able to cope with Western armed forces on land than were the Chinese 
war junks at sea.� Hudson, «The Far East», in op. cit., ed. Bury, pág. 690. 
325 Addington sublinha os estragos causados pelo armamento utilizado pelos ocidentais e o seu efeito em 
navios de Madeira não protegidos, como os chineses o eram: �[t]he new shell guns proved devastating to 
unprotected wooden hulls in warships.� Larry Addington, The Patterns of War since the Eighteenth 
Century, Bloomington, 1992, p.55. 
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comércio do Ópio. A questão comercial envolvia interesses locais, relativos a Cantão, e 

centrais, referentes aos interesses dos governos de Londres e Pequim. Os interesses 

locais estavam intrinsecamente relacionados com o tráfico de ópio, um produto ilegal 

que enriquecia tanto os comerciantes britânicos e chineses, como as autoridades 

chinesas corruptas que supervisionavam as actividades comerciais em Cantão. Contudo, 

estes interesses locais ligados ao ópio não equivaliam aos objectivos dos governos 

desses países. Para a Grã-Bretanha interessava garantir o acesso aos mercados através 

do controlo político na região, apenas possível com a queda da potência hegemónica; 

enquanto para a China interessava manter o status quo, liderar o sistema e ir lucrando 

com o comércio ocidental, que mantinha sob apertado controlo, evitando assim que uma 

abertura comercial desmesurada conduzisse a alterações culturais que produzissem 

mudanças sociais e políticas, num império que se pretendia perenemente supremo no 

exterior e internamente hierarquizado em torno dos mandarins e dos ensinamentos 

confucianos. Portanto, é incorrecto supor que Londres defendia abertamente os 

interesses dos traficantes de ópio, até porque o tráfico havia ganho uma dimensão tal 

que as autoridades britânicas não o controlavam, como reconheceu o Superintendente 

britânico G. Robinson, um dos antecessores de Elliot, em carta enviada a Palmerston em 

Fevereiro de 1836326. Porém, apesar de não defender abertamente o tráfico de ópio � 

para não existirem reacções por parte do Parlamento � as ligações entre Londres e os 

traficantes de ópio existiam, como comprovado pelos contactos entre Palmerston e 

William Jardine, um influente mercador327. Uma China aberta ao comércio britânico, 

incluindo o ópio, constituía uma ambição de Londres.  

O Parlamento britânico aprovou o envio de mais forças para a região e em Junho 

de 1840 chegavam a Hong-Kong os reforços ingleses, visando controlar não apenas a 

região de Cantão como também outras áreas estratégicas. A Grã-Bretanha detinha a 

vantagem de controlar o mar, o mesmo trunfo que utilizou para se proteger da Europa 

continental e para guardar o equilíbrio europeu, ao passo que a China era uma potência 

                                                
326 Sobre este facto MacGowan nota o seguinte: �This opium trade was a source of infinite trouble, both 
to the chief superintendents in China and to the English Government. Lord Palmerston and all the 
members of his cabinet disliked it, and they absolutely refused to assist any British subjects in making 
good any losses they might incur whilst carrying on this business. Capt. Elliot looked upon the whole 
business as he would upon piracy. There were two difficulties at this time that stood in the way of 
controlling it. It had grown do immensely and become so mixed up with legitimate trade that no measures 
for its repression could be passed without seriously affecting this. Again, too, the covetousness of the 
Chinese officials both in Canton and in the imperial household, presented an absolutely insuperable 
difficulty. That these would be willing to forego the large sums that came to them from this illegal traffic 
was entirely out of the question.� J. Macgowan, A History of China, London, 1897, pág. 561. 
327 Vide Beeching, op. cit.,pp.95-98: �The less emphasis on opium the better� (p.96). 
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terrestre 328 , socorrendo-se de um exército numeroso com cerca de 1 milhão de 

soldados329, ainda que estivesse mal organizado e equipado. As forças chinesas, apesar 

da superioridade numérica, não dispunham de armamento moderno nem estavam 

convenientemente organizadas, mercê da utilização secular de milícias pela dinastia 

Qing que, após resolvidos os conflitos militares em que se envolvia, as desmobilizava, 

sem que se estruturasse e organizasse um exército permanente330. O exército imperial 

encontrava-se dividido em três: as milícias, os exércitos do Estandarte Verde331 e a 

divisão Manchu 332 , uma organização de forças pouco compatível com as guerras 

modernas travadas no Ocidente. A falta de organização e de adaptação às modernas 

técnicas militares determinariam a sua derrota num conflito com um grande potência 

ocidental bem equipada, ainda que estivesse em inferioridade numérica. O armamento é 

que permitiria aos europeus, menores em número, superiorizar-se às forças chinesas. No 

que concerne o armamento utilizado pelos chineses, Charles Hucker nota que o exército 

imperial já dispunha anteriormente de artilharia e que apesar de a usar desde o século 

XVIII, ainda não estava habituado à sua utilização regular e as peças de que dispunham 

eram obsoletas face ao moderno equipamento ocidental333. O armamento utilizado pelos 

chineses não lhes permitia enfrentar convenientemente as forças europeias, senão 

vejamos: os principais meios de defesa naval da China eram os seus fortes � como os de 

Taku e Bogue � mas a sua construção era medíocre e os seus canhões eram pesados, 

degradados e fixos, tornando-se incapazes de atingir correctamente um alvo em 

movimento; no lugar da artilharia de campo as tropas chinesas utilizavam enormes 

                                                
328 Vide Headrick, op. cit., p.45. 
329 Ver Tabela 8 referente ao exército em 1860, que se calcula não ser substancialmente inferior ao de 
1839 devido à utilização de forças paramilitares, p.161. 
330  Li Chien-nung atenta para as consequências negativas da utilização sistemática de milícias pelo 
governo imperial chinês: �In spite of (�) objection the government had no alternative but to train 
militias (�) Nevertheless, as soon as a rebellion was pacified, the militia�s weapons were immediately 
taken away by the Manchu rulers. Because the government distrusted the militias and the government�s 
standing army was itself inadequate even to check civil wars, it naturally could not resist foreign 
aggression. In the nineteenth century, when the Chinese army had to combat western military power, it 
was always defeated.� Li Chien-nung, The Political History of China: 1840-1928, Stanford, 1956, p.8.  
331  De acordo com Kwang-Ching Liu e Richard J. Smith, só o exército do Estandarte Verde era 
constituído por uma força de 600.000 homens em meados do século XIX. Kwang-Ching Liu e Richard J. 
Smith, «The Military Challenge: The North-West and the Coast» in op. cit., Vol.11, ed. Twitchett e 
Fairbank, p.203. 
332 Cf. Gelber, op. cit., p.134. 
333 �Though in the eighteenth century Ch�ing armies employed field artillery effectively in the Ch�ien-
lung emperor�s campaigns againt the western Mongols, the imperial forces were still unaccustomed to 
the regular use of firearms a century later, and the firearms that were in use were of notably poor quality 
compared to Western weaponry.� Charles Hucker, Chinas�s Imperial Past: An Introduction to Chinese 
History and Culture, Stanford, 1975, p.328. 
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mosquetes pouco eficazes e com um alcance reduzido, enquanto a infantaria utilizava 

arcos, flechas, espadas, lanças, piques e mesmo pedras, protegendo-se com escudos, 

sendo que apenas alguns transportavam armas; quanto ao poder naval, a China utilizava 

juncos de guerra � ocos e difíceis de manobrar, com canhões pequenos e presos ao 

navio, imóveis como os canhões dos fortes � e embarcações em chamas que eram 

lançadas contra as embarcações inimigas 334 . Face a estes desequilíbrios tornava-se 

difícil aos chineses resistirem à ofensiva britânica e a derrota adivinhava-se. Porém, se a 

Grã-Bretanha quisesse derrotar a China teria de arranjar forma de projectar o seu poder 

naval no interior da China, controlando as artérias fluviais mais importantes. Os 

reforços eram constituídos por 17 navios de guerra, 27 navios de transporte com 4 mil 

homens a bordo e a expedição rumou a norte até à ilha de Chusan, que foi ocupada. O 

seu poder naval e a superioridade do seu armamento fariam com que a resistência 

chinesa fosse ultrapassada e os britânicos conseguissem penetrar na China através dos 

seus rios335.  

Em termos estratégicos, a Grã-Bretanha não podia basear a posição na conquista 

e controlo territorial. Não tinha meios para manter uma ocupação continental. Deter o 

poder nos mares é menos difícil do que manter o controlo sobre populações e territórios 

conquistados, com fronteiras facilmente transponíveis. A supremacia marítima oferece 

vantagens militares, já que defensivamente permite defender uma ilha, e ofensivamente 

oferece a possibilidade de efectuar expedições que devastem as zonas costeiras. Porém, 

sem capacidade militar terrestre, a ocupação efectiva de territórios revela-se uma árdua 

tarefa: daí que a estratégia britânica passasse pelo controlo dos rios e a coacção dos 

chineses e não pelo controlo colonial do país. A acção naval britânica pretendia 

demonstrar que o Império do Meio deixaria de controlar os seus territórios costeiros 

caso as exigências britânicas não fossem satisfeitas.  

A expedição britânica continuou e através do controlo sobre a ilha de Chusan os 

seus navios colocaram-se na entrada do rio Peiho, exigindo iniciar negociações oficiais 

com as autoridades chinesas, o que não era tradicionalmente aceite pelas autoridades 

imperiais. Quando no século XVIII os chineses tiveram oportunidade de aceder 

dignamente a pedidos de contactos oficiais com base na igualdade de ambos os Estados, 
                                                
334 Vide Headrick, op. cit., pp.90-91. 
335 Paul Kennedy: �(�)[T]he steam-driven gunboat meant that European sea power, already supreme in 
highwaters could be extended inland, via major waterways like the Niger, the Hindus, and the Yangtze: 
thus the mobility and firepower of the ironclad Nemesis during the Opium War actions of 1841 and 1842 
was a disaster for the defending Chinese forces, which were easily brushed aside.� Kennedy, The Rise 
and Fall of the Great Powers, p.150. 
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recusaram-se a fazê-lo. Agora a situação era diferente, porque a negociação estava a ser 

imposta. O governo chinês cedeu à exigência da abertura de negociações em Novembro 

de 1840, enviando Kischen, Vice-Rei de Chihli, para negociar com os representantes 

britânicos a resolução da situação, algo que significou uma primeira vitória para os 

britânicos. A demonstração de força havia coagido o Império do Meio a reconhecer 

tacitamente as autoridades de um país considerado bárbaro e inferior, ao aceitar sentar-

se à mesa de negociações com os representantes desse Estado. Infelizmente para os 

chineses, as condições da negociação não envolviam apenas a questão de Cantão, mas o 

pagamento de indemnizações, a cessão de território chinês e o estabelecimento de novas 

condições comerciais entre os dois países.  

A interferência de Lin no processo negocial conduziu a dificuldades negociais 

que culminaram no ultimato inglês de 6 de Janeiro de 1841, exigindo o 

desbloqueamento de um acordo que fosse ao encontro das suas exigências. O ultimato 

não teve resposta e os britânicos bombardearam os fortes de Chuen-pi e Tai-kok, 

devastando a oposição e forçando os chineses a um armistício e à assinatura do Tratado 

de Chuen-pi336. Por este tratado, Kischen concordou com as exigências britânicas e 

negociou a paz, algo para o qual estava habilitado como plenipotenciário chinês. Ficou 

acordado que a China cederia Hong-Kong à Grã-Bretanha337; pagaria 6 milhões de 

dólares pelo ópio apreendido por Lin; seriam conduzidas relações oficiais com base no 

princípio da igualdade; e que Cantão seria aberta ao comércio a partir de Fevereiro de 

1841. O tratado era humilhante para os chineses, principalmente no tocante a Hong-

Kong, pois o território chinês era considerado sagrado. Esta cedência ultrapassou todos 

os poderes formais que lhe pudessem ter sido atribuídos e Kischen foi preso e 

condenado à morte338. Aqueles que receavam que a China visse gradualmente minado o 

seu poderio pela abertura comercial ou o reconhecimento oficial de Estados 

estrangeiros, tiveram de lidar com um cenário de alteração brusca das relações de poder 

e consequente mudança sistémica. A China sujeitou-se às condições impostas por 

bárbaros e perdia parte do seu território, algo inconciliável com a posição de 

                                                
336 Neste ataque a superioridade do armamento britânico revelar-se-ia novamente determinante e uma 
canhoeira britânica, a Nemesis, desempenharia um papel fundamental no seu sucesso. Vide Headrick, op. 
cit., pp.43-57. 
337 Os britânicos acabaram por preferir Hong-Kong a Chusan, não só pelo seu porto de águas profundas 
mas também pelos ventos desfavoráveis de Chusan e pela sua população hostil. Vide Beeching, op. cit., 
p.153. 
338 Contudo a pena foi suspensa e posteriormente Kischen foi perdoado. 
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predominância do império. Por estas razões, o Imperador chinês acabou por recusar os 

termos das negociações sino-britânicas e as hostilidades recomeçaram. 

A Grã-Bretanha continuou a demonstrar a sua superioridade, dominando 

completamente os acontecimentos, já que a supremacia naval permitia aos britânicos 

controlar as vias marítimas e fluviais, e o aumento do efectivo de homens conjugado 

com o armamento tecnologicamente avançado possibilitava a condução de expedições 

terrestres. Desde o norte de Wang-tong até Cantão, as forças britânicas foram 

neutralizando as fortificações chinesas, colocando novamente os chineses numa posição 

em que se viram obrigados a negociar a paz. A 7 de Março de 1841, Elliot exigiu o fim 

das operações militares e o reinício da actividade comercial, sob pena de destruir a 

cidade de Cantão. Os chineses cessaram as hostilidades e reiniciaram as actividades 

comerciais, mas secretamente planeavam o contra-ataque, compreendendo que se não 

fossem capazes de expulsar os ingleses das posições conquistadas, toda a China costeira 

correria o risco de ser controlada por estrangeiros. As forças britânicas aperceberam-se 

das intenções chinesas e reagiram em força, bombardeando fortes e afundando juncos 

chineses. Perante a incapacidade de retomar o controlo da situação através da guerra, os 

chineses recorreram à diplomacia para ganhar algum tempo. Yang-Fang, Comissário 

imperial, assinou um acordo com os britânicos em que ficava estipulado que cessariam 

as hostilidades e o comércio seria retomado. Era uma solução temporária, visto que nem 

a China havia esgotado a sua capacidade militar, nem a Grã-Bretanha havia conseguido 

uma vitória decisiva que demonstrasse aos chineses que os «bárbaros tributários» 

detinham um poder superior e que a sua posição tradicional era insustentável.  

A 21 de Maio de 1841, o exército chinês atacou os britânicos, encontrando, 

porém, uma demolidora resistência. Os britânicos contra-atacaram e neutralizaram o 

inimigo, colocando-se seguidamente à entrada de Cantão, ameaçando conquistá-la. Os 

chineses eram assim obrigados a assinar um tratado de paz, o Tratado de Cantão, em 

que era exigida a retirada militar das tropas chinesas de Cantão, o pagamento de 6 

milhões de dólares pelo resgate da cidade, e que o comércio deveria ser retomado em 

Cantão e em Whampoa. Henry Pottinger, sucessor de Elliot, exigiu que os termos do 

Tratado de Cantão fossem respeitados e exclamou que qualquer falta por parte dos 

chineses acarretaria uma grave punição. Perante os ofensivos propósitos de Pottinger, os 

chineses reagiram negativamente, rearmando-se e organizando um contra-ataque. 

Perante esta situação as forças britânicas iniciaram novas expedições contra a China. 

Cada vez mais reforçadas com homens e materiais provenientes da Índia, conseguiram 
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controlar Amoy, Ningpo, Chinkiang e o rio Yangtse. Perante este cenário, e a iminente 

perda de Nanquim, o governo chinês não teve outra solução senão negociar novamente 

com os britânicos. Harry Gelber afirma que por esta altura os chineses procuravam já 

imitar militarmente os britânicos, nomeadamente em relação armamento, mas que a 

diferença entre as duas partes era enorme, não só no âmbito tecnológico mas também ao 

nível da organização, liderança e preparação das tropas339. A China havia sido derrotada 

militarmente e a 29 de Agosto de 1842, era assinado o Tratado de Nanquim340 a bordo 

do navio Cornwallis, por Pottinger pela Grã-Bretanha e Kiying, Ili-Pu e Niu-Kien pela 

China. A Primeira Guerra do Ópio terminara e o Extremo Oriente transfigurar-se-ia a 

partir deste momento. 

 

O Tratado de Nanquim 

 

O Tratado de Nanquim de 1842 foi o primeiro «tratado desigual» imposto à 

China, assim designado por ter concedido à Grã-Bretanha vantagens desproporcionais 

em relação à China. Este tratado estabelecia, entre outros aspectos: a paz entre a China e 

a Grã-Bretanha; a abertura dos portos de Cantão, Amoy, Fuchow, Ningpo e Xangai ao 

comércio com os britânicos; a liberdade de residência nestes portos, estando os 

britânicos residentes e mercadores sujeitos à jurisdição britânica, exercida pelos 

consulado da Grã-Bretanha 341 ; a cedência de Hong-Kong; o pagamento de uma 

indemnização de 6 milhões de dólares pelo ópio confiscado pelos chineses; o 

pagamento de uma dívida de 3 milhões de dólares aos mercadores britânicos; o 

pagamento de 12 milhões de dólares por despesas de guerra; a libertação dos 

prisioneiros de guerra; a amnistia para os chineses que auxiliaram os britânicos durante 

a guerra; o estabelecimento de uma tarifa comercial regular; o princípio da igualdade 

como base de toda a correspondência oficial342. O entusiasmo de Pottinger com a vitória 

                                                
339 �Although (�) the Chinese were beginning by 1841-1842 to imitate Western military technologies, 
including the technology of guns, there were huge disparities between the two sides. Not just in weapons, 
equipment and training but in those command and morale elements whose importance, as Napoleon put it, 
is to the material as three to one. In sum, the British were overwhelmingly superior in leadership, 
discipline, technology, weapons, tactics and morale, while the Chinese, though often brave, were almost 
always badly armed and incompetent.� Gelber, op. cit., pp. 135-136. 
340 Ver Anexos, Tratado 1, pp.266-269. 
341 A jurisdição extra-territorial foi incluída através de um acordo suplementar, devido ao facto de os 
britânicos se recusarem a submeter-se ao sistema judicial chinês, considerado violento e injusto. Este 
princípio tinha um peso simbólico enorme porque conferia imunidade aos cidadãos britânicos em solo 
chinês, sem que houvesse reciprocidade.  
342 Vide Beeching, op. cit., p.155.  
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da China e a assinatura deste tratado � afirmando em Manchester que a vitória com a 

China havia aberto um novo mundo aos comerciantes britânicos 343  � ilustrava o 

optimismo de Londres face àqueles eventos, ainda que rapidamente se constatasse que o 

Tratado de Nanquim era ainda insuficiente para aplacar o seu apetite.  

O Tratado de Nanquim era o reconhecimento da derrota militar do Império do 

Meio, acabando com o mito da invencibilidade do exército imperial e desacreditando a 

capacidade projectada pela China344 . Depois, o cariz de disposições do tratado era 

sinónimo de perda de soberania e consequente subjugação a potências estrangeiras: a 

cedência de território, a extraterritorialidade jurídica e a abertura comercial forçada. A 

China acabava de ser amputada de parte do seu território, alargado e consolidado por 

aquela dinastia Qing. Além disso era impedida de exercer um poder de Estado, o 

judicial, sobre o seu próprio território, permitindo que indivíduos estrangeiros fossem 

imunes à jurisdição chinesa, sendo julgados por autoridades consulares estabelecidas no 

seu território. Este facto tornou-se a principal bandeira dos chineses que se opuseram 

aos «tratados desiguais», mas é necessário salientar que quando a jurisdição extra-

territorial foi acordada os chineses mostraram satisfação porque viam nela um encargo 

para as autoridades consulares britânicas, encarregues de julgar os seus inferiores 

cidadãos. A jurisdição extra-territorial só se revelou uma afronta insuportável quando a 

China se apercebeu do que significava à luz das ideias ocidentais de soberania e 

igualdade dos Estados, algo que desconhecia até ao choque com as potências ocidentais. 

A China permitia ainda que, contra a sua vontade, fossem abertos ao comércio portos ao 

longo da sua costa, algo que aumentaria as trocas comerciais e a influência ocidental. 

Depois deste tratado, os comerciantes britânicos utilizaram a abertura parcial da China 

ao comércio para desenvolver as suas actividades económicas no país, investindo em 

vários sectores económicos e aproveitando a barata mão-de-obra chinesa e as matérias-

primas disponíveis345. A hegemonia chinesa desaparecera. A China pós-1842 regressou 

ao seu passado turbulento que os Qing procuraram enterrar desde o século XVII, pois o 

                                                
343 Pottinger referiu-se nesta ocasião aos produtores de algodão, mas o seu entusismo e o das autoridades 
britânicas, estendiam-se à maioria dos sectores económicos, ainda que ao fim do dia, o ópio continuasse a 
constituir a grande fonte de receitas. Vide idem, ibidem, pp. 164-165. 
344 Num episódio que reflecte a vergonha com que os chineses encararam esta derrota e a assinatura de 
um tratado imposto, um dos comissários imperiais que negociou o tratado, Ili-pu, pediu ao Imperador 
para ser castigado por se ter submetido aos britânicos, tendo sido banido como um criminoso comum. 
Idem, ibidem.  
345 �Foreign merchants, having had an opportunity to learn more about China and to make a handsome 
profit in trade, became interested in expanding their economic activities. Apart from shipping, insurance 
and banking, which were necessary to promote trade, they began to establish factories in the Treaty Ports, 
and to take advantage of Chinese labor and raw materials.� Hou, op. cit., p.7. 
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país tornou-se vulnerável perante estes novos «invasores», bastante diferentes daqueles 

que o Império do Meio havia derrotado.  

Ao concluir o Tratado de Nanquim, a Grã-Bretanha demonstrou que não 

pretendia substituir-se à China como potência hegemónica regional. Em vez disso, 

prosseguiu uma linha estratégica de defesa de um sistema multipolar, que proporcionava 

a segurança e estabilidade necessárias para os britânicos prosseguirem uma hegemonia 

de outra natureza: a económica. Os britânicos não exigiriam que as vantagens obtidas 

perante a China através do tratado lhes fossem exclusivas. Seria perigoso e 

contraproducente para a Grã-Bretanha colocar-se numa tal situação em que 

eventualmente enfrentaria a contestação das outras grandes potências. Portanto, as 

outras potências ocidentais podiam seguir os passos da Grã-Bretanha, que já detinha a 

tripla vantagem de ter sido a causadora da mudança do sistema, de ter moldado uma 

incipiente ordem regional através do Tratado de Nanquim, e de ter ganho uma base 

territorial na China, algo que só partilhava com uma potência média e sem capacidade 

de lhe fazer concorrência, Portugal. 

O Tratado de Nanquim abriu as portas para que outras potências ocidentais 

impusessem à China tratados semelhantes ao da Grã-Bretanha em termos de vantagens 

não recíprocas e da abertura da China aos interesses estrangeiros. A Grã-Bretanha não 

se tornou o único pólo de poder regional já que a multipolaridade do sistema 

internacional eurocêntrico se estendeu ao até então fechado subsistema sínico346. A 

ordem dos «tratados desiguais» começava assim a ser construída sobre um sistema 

regional cuja estrutura de poder havia sido alterada, com o fim da hegemonia chinesa, e 

dava lugar a um sistema multipolar em definição. Isto porque a China permanecia uma 

unidade potencialmente hegemónica por não se saber até que ponto a Grã-Bretanha e 

restantes potências projectariam o seu poder na região.  

Vários países ocidentais, como Portugal, França, Prússia, Holanda, Espanha ou 

os E.U.A., requisitaram a abertura de consulados em solo chinês, ou seja, o 

estabelecimento de contactos diplomáticos regulares, ainda que bastante limitadas 

quando comparados com o sistema diplomático europeu. Além disso, a França e os 

E.U.A. apressaram-se a garantir a abertura da China aos seus produtos. Os Tratados de 

                                                
346 A fragata francesa Erigone estava presente nas proximidades do local onde o Tratado de Nanquim foi 
assinado, como que relembrando os britânicos de que a sua acção na China estava a ser vigiada. Aliás, há 
quem especule sobre uma eventual oferta de apoio em armamento militar feita pelos franceses às 
autoridades de Cantão. Vide Beeching, op. cit., pp.155-156.  
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Wanghia e Whampoa foram assinados, respectivamente, entre a China e os E.U.A.347 

em Julho de 1844 e a China e a França em Outubro de 1844348, ambos negociados em 

termos de igualdade, e com base no princípio da nação mais favorecida, em que os 

privilégios comerciais concedidos a um Estado devem ser alargados aos outros com 

quem existe uma relação similar. Para além de se encontrar fragilizada, a China parecia 

prosseguir a sua recente estratégia de procurar atrair grandes potências ocidentais 

concorrentes da Grã-Bretanha, com a esperança que pudessem colidir e enfraquecer-se 

mutuamente, i.e., a estratégia do bait and bleed349. Os E.U.A. conseguiram incluir no 

Tratado de Wanghia uma cláusula de revisão, através da qual se estabelecia que o 

tratado seria revisto ao fim de 12 anos, um processo extensível às restantes potências 

ocidentais devido a uma cláusula da nação mais favorecida e que serviria como factor 

catalisador de conflitos futuros. A inexperiência chinesa na ordem internacional 

europeizada revelou-se nestes pomenores que lhe seriam tão prejudiciais350. A França 

pressionou ainda a China no sentido de abolir a proibição à religião católica, datada de 

1724, conseguindo obter um édito de tolerância para com o catolicismo, que se estendeu 

mais tarde ao protestantismo. Em 28 de Dezembro de 1844 era promulgado o Édito de 

Tolerância do Cristianismo. Este factor religioso foi de grande importância 

essencialmente por três razões: em primeiro lugar a revolta interna que estava prestes a 

rebentar na China encontraria na religião católica um motivo congregador; em segundo 

lugar, o édito foi considerado um exemplo de subserviência para com os estrangeiros, 

aumentando ainda mais o sentimento de revolta dos chineses em relação aos 

estrangeiros351; em terceiro lugar, os principais motivos que justificaram a entrada da 

França na Segunda Guerra do Ópio seriam de índole religiosa. 

A China tinha sido obrigada a grandes cedências, mas conseguiu salvaguardar-se 

em relação a três aspectos: recusou-se a liberalizar o comércio do ópio, limitou as 

relações diplomáticas a um nível local e impediu a livre circulação de estrangeiros. 

Relativamente ao ópio, os chineses conseguiram resistir às veementes e ameaçadoras 

                                                
347 Note-se a seguinte «contradição»: Caleb Cushing, o negociador norte-americano, foi o mesmo que no 
Congresso dos E.U.A. denunciou e opôs-se à Primeira Guerra do Ópio. Idem, ibidem, p.173. 
348 Idem, ibidem, pp.172-174. 
349 Ver supra p.31.  
350 Vide Beeching, op. cit., pp.173-174.  
351 O etnocentrismo cultural chinês ficou abalado com o aumento da influência cristã no império, que 
geraria não só movimentos sociais contrários às estruturas confucianas, como perseguições políticas aos 
promotores do édito, perpetradas pela classe dirigente conservadora. Kiying, de quem partiu a proposta de 
aceder ao pedido de legalizar a tolerância estatal relativamente ao cristianismo, foi despromovido pelo 
novo imperador, Hsien Feng, que ascendeu ao trono em 1850. 
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insistências dos britânicos, recusando-se a legalizar o tráfico daquele produto352. A Grã-

Bretanha encontrava-se limitada na pressão que podia execer junto da China para fazer 

valer esta pretensão, já que não convinha que os interesses britânicos no tráfico de ópio 

viessem a público, não constituindo aqueles interesses uma justificação aceitável para o 

início de novas hostilidades. Aliás, começavam mesmo a aumentar as pressões internas 

na Grã-Bretanha sobre a questão do tráfico de ópio na China 353 , condicionando a 

estratégia de Londres. Apesar de o Tratado de Nanquim ter levado os chineses permitir 

a existência de consulados e a estabelecer contactos oficiais com os ocidentais, esses 

contactos não correspondiam ao sistema diplomático europeizado. Não foi permitida a 

plena execução do direito de legação activo às potências ocidentais, ou seja, não lhes foi 

permitido ter uma embaixada em solo chinês que levasse a cabo contacto oficiais 

directos com as autoridades centrais do império. Todos os contactos oficiais tinham 

como interlocutor chinês o Comissário de Cantão e não o Governo imperial. Quanto ao 

direito de circulação de estrangeiros em solo chinês, as autoridades imperiais apenas 

permitiam que se circulasse nos cinco portos abertos ao comércio e em áreas 

circundantes de aproximadamente trinta milhas. Os «estrangeiros bárbaros» ainda não 

podiam circular livremente pelo império, o que constituiu uma derradeira tentativa de 

Pequim impedir que a cultura ocidental minasse as bases sociológicas do Império do 

Meio.  

A China continuou a preferir fechar-se o mais possível ao Ocidente esquecendo-

se que a ordem regional estava em mutação e que dificilmente conseguiria manter essa 

estratégia. Erradamente, os chineses não procuraram aprender com aqueles que 

demonstravam uma superioridade militar e económica. Kiying, que permaneceria como 

Alto-Comissário imperial em Cantão até 1848, era alguém que defendia uma política de 

conciliação, considerando que seria inútil ao império insistir na imposição de ideias que 

nunca seriam compreendidas pelos ocidentais. Mas o perigo para a China residia no 

facto de os ocidentais não só reagirem a essas imposições como tentassem impor ideias 

contrárias, utilizando a força. Seria preferível à China calcular de que forma as 

potências ocidentais ficariam satisfeitas, na medida em que tal não afectasse o núcleo do 

interesse nacional chinês, e antecipar-se a futuros actos hostis destinados a forçar o 

império a agir de determinada forma. Seria assim tão prejudicial antecipar o 

estabelecimento de relações diplomáticas ou a livre circulação de estrangeiros? Se o 

                                                
352 Beeching, op. cit., p.156. 
353 Idem, ibidem, p.158. 
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fizesse, a China antecipar-se-ia aos seus adversários, não demonstrando fraqueza porque 

seria uma iniciativa própria, sem persuasão ou coacção ocidental. Além disso, a 

estratégia diplomática da China, ao esperar colocar as potências ocidentais umas contra 

as outras354, estava claramente a falhar. Infelizmente para a China, a manutenção de 

uma política externa regida por uma irracionalidade xenófoba e por concepções 

estratégicas aplicáveis a um sistema ancestral, faria com que os chineses fossem 

incapazes de evitar outros conflitos, que viriam a moldar a posição sistemática inferior 

da China nas próximas décadas.  

 

4.1.2 A Aliança Franco-Britânica e a Segunda Guerra do Ópio 

 

 A derrota de 1842 coincidiu com um processo de aceleração da degradação 

interna da China. As velhas estruturas do Império do Meio haviam contribuído para o 

seu declínio face ao Ocidente e revelavam-se inadequadas para lidar com as mudanças 

sociais e insatisfação popular que marcaram este período. Estavam reunidas as 

condições para o surgimento de movimentos contestatários que ameaçassem a 

fragilizada dinastia Qing. A revolta Taiping representou a maior dessas ameaças e 

devastou o país durante mais de uma década. Entretanto, as potências ocidentais 

aproveitaram a fragilidade do Governo chinês para rever os tratados de 1842 e 1844, 

que não tinham satisfeito plenamente as pretensões ocidentais, nomeadamente na 

questão da proibição de circulação no interior da China, a recusa em estabelecer 

relações diplomáticas formais e a não legalização do tráfico do ópio (Grã-Bretanha). 

Mercê das intenções ofensivas das grandes potências ocidentais, materializadas na 

postura militar da Grã-Bretanha e França, em meados da década de 1850 eclodiu a 

Segunda Guerra do Ópio, que conduziu ao enterrar definitivo das pretensões 

hegemónicas da China durante aquela época e à consolidação da ordem dos «tratados 

desiguais».  

 

A Ruptura Interna  

 

A partir de 1842 a posição ancestral de supremacia da China tinha desaparecido 

e a própria existência do império parecia ameaçada. O resto da década foi passado a 

                                                
354 Sobre esta estratégia diplomática vide idem, ibidem, p.156.  
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tentar lidar com o novo cenário político e a solução adoptada foi manter a postura de 

uma potência hegemónica, tentando esquecer que a derrota com os britânicos e as 

obrigações decorrentes dos tratados haviam aberto brechas profundas. A dinastia Qing 

havia perdido a sua aura celestial e afigurava-se plausível o regresso da instabilidade 

governativa ao país, ou seja, estavam reunidas as condições para uma mudança 

dinástica. As mudanças dinásticas na China diferiam da maioria das mudanças ocorridas 

na Europa, no sentido em que os requisitos de legitimidade da nova dinastia não 

correspondiam aos existentes na Europa, ou seja, as novas dinastias nem sempre 

advinham de grandes famílias aristocráticas em torno das quais giravam os interesses 

das elites políticas e religiosas ou da maioria da população. Uma dinastia Taiping era 

tão plausível como a dinastia Ming, nascida de uma revolta popular que destronou os 

mongóis em 1368 e derrubada somente em 1644 pelos manchus da dinastia Qing.  

Mesmo após a derrota na Primeira Guerra do Ópio, o governo imperial manteve 

a mesma inflexibilidade interna e externa, o que fez com que as tensões com as 

potências ocidentais não deixassem de existir, não sendo, contudo, suficiente para fazer 

desaparecer a instabilidade interna, agudizada pela sensação de derrota e vergonha pelo 

resultado da guerra de 1839-1842355. Foi essa instabilidade que gerou um período de 

revoltas internas contra o governo imperial, algo que esse mesmo governo havia tentado 

impedir através do isolamento. Essas revoltas tiveram vários motivos, desde o ódio à 

dinastia Qing, que levou à rebelião Nien no norte da China entre 1853-1868, até 

motivos religiosos, como as revoltas muçulmanas do sudoeste que eclodiram em 1855 e 

só foram resolvidas em 1877. Mas o conflito que mais afectou o império chinês foi o 

causado pela rebelião Taiping, que dilacerou o país356 e quase acabou com a dinastia 

Qing. Como sublinha Philip Kuhn, esta revolta teve origem em factores históricos 
                                                
355 Hobsbawm faz a seguinte observação acerca das condições que levaram à destabilização interna na 
China: �The dramatic new element in the situation of China was the western conquest, which had utterly 
defeated the Empire in the First Opium War (1839-1842). The shock of this capitulation to a modest 
naval force of the British was enormous, for it revealed the fragility of the imperial system, and even 
parts of popular opinion outside the few areas immediately affected may have become conscious of it. At 
all events there was a marked and immediate increase in the activities of various forces of opposition, 
notably the powerful and deeply rooted secret societies such as the Triad of south China, dedicated to the 
overthrow of the foreign Manchurian dynasty and the restoration of the Ming. The imperial 
administration had set up militia forces against the British, and thus helped to distribute arms among the 
civilian population. It only required a spark to produce an explosion.� Hobsbawm, The Age of 
Capital:1848-1875, pp.156-157. 
356 Para Hobsbawm, �the greatest of nineteenth-century revolutions was taking place in the greatest of 
non-European empires, the so-called Taiping rebellion in China (1850-1866). (�) It was not merely 
because China, more than a half whose territory the Taiping controlled at one point, was even then, with 
perhaps 400 million inhabitants, by far the most populated state of the world, but also because of the 
extraordinary scale and ferocity of the civil wars to which it gave rise. Probably something 20 million 
Chinese perished during this period.� Idem, ibidem, pp.155-156. 
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profundamente enraizados e em factores derivados do governo Qing: injustiça social; 

declínio da administração imperial e local; problemas burocráticos; crescimento 

populacional e migrações internas massivas; desordem social e conflitos inter-étnicos; e 

ainda a implementação de ideais que catalizavam o descontentamento social da 

população chinesa dirigido contra as tradicionais estruturas sociais357. 

Hung Hsiu-Chuan liderou o movimento Taiping, que foi inspirado pelo 

cristianismo e pelo messianismo do líder. Hung tinha sido seduzido pelos ensinamentos 

cristãos de orientação protestante, começando a pregar junto das populações a partir de 

1844. A sua actividade levá-lo-ia a formar um movimento, o Shangti Hui (adoradores 

de Deus), que passou a dedicar-se à denúncia dos ensinamentos budistas, taoistas e 

confucionistas e da estrutura social e política que neles se baseava. Hung acreditava que 

a sua missão era libertar a China de uma força demoníaca assente no pensamento 

tradicional, o que o levou a destruir imagens em templos não cristãos. Devido à natureza 

violenta do movimento, as autoridades tentaram prender Hung em 1850, mas este foi 

libertado pelos seus seguidores. O Shangti Hui rebelou-se abertamente contra o governo 

imperial e em 1851 era criado o Reino da Paz Celeste, tendo Hung assumido o título de 

Tien Wang (Rei Celestial). Tinha início a era Taiping, ou seja, a «Era da Grande Paz». 

O Reino de Hung tinha características políticas diversas: desde o absolutismo, 

visto que existia um governante absoluto, a um igualitarismo semelhante ao defendido 

por algumas teorias de índole socialista que viriam a surgir na Europa, pois não existiam 

classes sociais e o estatuto da mulher era teoricamente idêntico ao do homem. O 

carácter anti-manchu e redentor do movimento Taiping atraiu muitos chineses: os que 

odiavam os Qing, ou seja, grande parte da população do sul do país, ainda ressentidos 

pela conquista de poder pelos manchus no século XVII; os cristãos; aqueles que não se 

reviam nas tradições filosóficas e religiosas do império; e aqueles a quem a sociedade 

confucionista não permitia evoluírem social e economicamente. Hung ganhou força e 

iniciou uma campanha militar no norte da China, ocupando Nanquim em 1853 e 

chegando às portas de Pequim, que não conseguiu conquistar. Os rebeldes resolveram 

virar-se para Oeste, procurando através dos territórios aí conquistados garantir uma 

profundidade estratégica em relação ao exército imperial. A estratégia passou a visar 

objectivos defensivos, combatendo o exército com o intuito principal de manter 

Nanquim. Após o ímpeto inicial, a rebelião Taiping começou a esmorecer, mas não sem 

                                                
357 Philip A. Kuhn, «The Taiping Rebellion» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, p.264. 
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antes levar a dinastia Qing a um colapso iminente, que só não sucedeu por culpa dos 

próprios rebeldes. Eram competentes como destabilizadores e como guerrilheiros, mas 

incapazes de gerir um Estado ou de, através da diplomacia, atrair aliados internos e 

externos: as grandes potências ocidentais. O Reino da Paz Celeste viria a desaparecer 

em 1864, mas a sua existência marcou definitivamente as relações da China com as 

potências ocidentais, contribuindo para acelerar o fim da hegemonia chinesa no sistema 

regional.  

As razões para o insucesso da rebelião são várias: os erros militares, a 

incapacidade de organização política e administrativa, a dissidência e oposição internas, 

o fanatismo religioso, e os erros diplomáticos. Os rebeldes Taiping começaram por 

cometer um erro crasso ao não tentarem conquistar Pequim com toda a sua força, pois 

ao invés, Hung preferiu permanecer em Nanquim e enviar um batalhão de infantaria que 

foi facilmente derrotado pela cavalaria imperial. Foi um exemplo entre muitos, causado 

pela falta de liderança militar dos Taiping, apenas disfarçada inicialmente pelo vigor e 

fanatismo religioso do exército rebelde. Em segundo lugar, os rebeldes haviam-se 

socorrido essencialmente de pessoas sem grande preparação académica ou experiência 

governativa, sendo que sem quadros qualificados a gestão do Reino da Paz Celestial 

revelou-se desastrosa, conduzindo ao completo colapso administrativo e económico. 

Esta realidade conduziu à terceira razão para a derrota Taiping, a dissidência e oposição 

internas, dado que a incapacidade relevada em cumprir o que havia sido prometido 

relativamente a uma sociedade justa e a caminho da salvação suscitou a revolta de parte 

dos desiludidos apoiantes dos rebeldes e facilitou o surgimento de opositores a Hung, 

como Tung Wang em 1856. O fanatismo religioso foi o quarto factor que contribuiu 

para o desaire Taiping, na medida em que a violência com que Hung impunha a sua 

visão religiosa e combatia as tradições chinesas afugentou grande parte da população 

inicialmente atraída pelo cristianismo e facilitou a consolidação da resposta 

governamental. Alimentando a recusa de colaboração com quem não professasse a 

religião do Reino da Paz Celeste, o fundamentalismo religioso afastou alguma da elite 

administrativa que poderia ter sido absorvida pela rebelião; afastou muitos dos seus 

aliados naturais, os inimigos da dinastia Qing, por continuarem fiéis a tradições 

budistas, taoistas ou confucionistas, dos quais podem destacar-se as sociedades secretas 

do sul da China, como a Sociedade das Pequenas Espadas; afastou igualmente muita da 

população chinesa, com a ajuda da qual poderia ter derrubado os Qing, pois apesar da 

população se encontrar revoltada contra o governo imperial devido à derrota na Primeira 
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Guerra do Ópio e suas consequências no agravamento das condições sócio-económicas, 

a acção violenta dos Taiping contra as tradições chinesas foi demasiado perturbadora358. 

Finalmente, a diplomacia Taiping foi o quinto factor a contribuiur definitivamente para 

a queda do seu governo, pois não foi capaz de angariar os apoios externos necessários 

ao triunfo da sua causa. Os rebeldes não souberam capitalizar as afinidades religiosas 

que tinham com as potências ocidentais, devido à violência do regime e aos erros 

diplomáticos.  

Curiosamente, a diplomacia Taiping foi enformada pelo mesmo princípio basilar 

xenófobo em que se baseou a política externa do governo imperial. A atitude de 

esperança com que os ocidentais encaravam um futuro governo cristão na China que, 

por afinidade religiosa, promovesse relações amistosas com os seus países, começou a 

desvanecer-se rapidamente. Em 1853, o Governador de Hong-Kong, George Bonham, 

subiu o Yangtse até Nanquim para propor uma audiência com Hung, já que para além 

da simpatia para com o movimento cristão, o facto de a rebelião Taiping parecer estar 

prestes a conseguir uma mudança de regime impelia os britânicos a contactarem os 

prováveis vencedores da guerra civil e futuros donos da China. Contudo, a resposta ao 

pedido de Bonham foi elucidativa: Deus, o Pai Celestial enviou o nosso soberano à 

Terra como o único soberano de todas as nações do mundo359. O movimento Taiping 

diferia ideologicamente do governo imperial Qing, mas mantinha-se o mesmo 

etnocentrismo e a mesma linha oficial de política externa baseada na percepção de um 

sistema internacional hierarquizado em torno da China. O Tien Wang recusava qualquer 

contacto com as potências ocidentais, do mesmo modo que o fizeram os imperadores 

Qing ao longo dos tempos, revisitando-se a doutrina Qing de supremacia universal. 

Assim, cedo viriam à superfície as desvantagens que um regime fanático e 

mediocremente dirigido traria aos ocidentais, cujo objectivo na China era de índole 

comercial, baseando o seu sucesso num governo que garantisse a estabilidade social e, 

consequentemente, dos mercados. E foi para garantir essa estabilidade que as potências 

ocidentais intervieram na guerra civil, que em 1853 não envolvia só o governo imperial 

e os rebeldes Taiping, mas também as sociedades secretas do sul da China como a 

Sociedade das Pequenas Espadas que em Setembro daquele ano conquistaram Xangai, o 

                                                
358  O fanatismo Taiping provocou mesmo uma reacção confucionista de milícias populares, 
independentes do poder central imperial e organizadas por influentes personalidades locais, como Tseng 
Kuo-Fan de Hunan e Li Hung-Chan de Anhui.  
359 �God the Heavenly father has sent our sovereign down on earth as the only true sovereign of all 
nations in the world�. Hudson, «The Far East», in op. cit., ed. Bury, pág. 700. 
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centro comercial mais importante do país, e que os Taiping podiam ter conquistado após 

a tomada de Nanquim.  

A estratégia de alianças dos ocidentais em Xangai tornou-se aleatória e 

calculava-se apenas em função dos actores mais estáveis. Em Abril de 1854 britânicos e 

norte-americanos expulsaram as forças imperiais das zonas ocidentais da cidade. Em 

Dezembro do mesmo ano os franceses ajudaram o exército imperial a reconquistar 

Xangai à Sociedade das Pequenas Espadas. O caos imperava e de forma a garantir o 

normal funcionamento comercial do porto, o governo imperial acordou com os países 

ocidentais que os direitos alfandegários passariam a ser controlados por funcionários 

estrangeiros nomeados pelos seus cônsules, e que estariam ao serviço do Império do 

Meio. A revolta Taiping só seria definitivamente derrotada em 1864, após os chineses 

terem sido derrotados na Segunda Guerra do Ópio e entrado numa fase de regeneração e 

fortalecimento internos. 

Portanto, a rebelião Taiping abalou os fundamentos políticos do Império do 

Meio Qing entre 1850 e 1864, conduzindo a uma guerra civil que devastou o país, 

acabando por envolver outros actores e colocar o governo imperial à beira do colapso. A 

fragilidade do império viria a torná-lo susceptível de novas investidas ocidentais, já que 

a Primeira Guerra do Ópio, apesar de ter dado início a uma mudança no sistema 

regional, não foi conclusiva. A China mantinha os seus laivos hegemónicos e 

continuava a recusar estabelecer relações diplomáticas com os países ocidentais, ou 

seja, a China continuava a recusar fazer parte da ordem internacional eurocêntrica. 

Além disso, mantinham-se os problemas comerciais e de liberdade de circulação, que a 

Grã-Bretanha, França e os E.U.A. procuravam resolver através da referida cláusula de 

revisão dos tratados. Os propósitos destas potências encontraram a oposição do governo 

imperial, deixando antever uma resolução pouco pacífica deste diferendo. A conjugação 

destes factores conduziria à Segunda Guerra do Ópio, o segundo conflito militar em 

larga escala entre a China e o Ocidente, assim denominado por ser encarado como uma 

continuação do primeiro conflito, apesar de o ópio não ter desempenhado aqui o aspecto 

essencial para o deflagrar das hostilidades.  

 

 A Revisão dos Tratados  

 

Ao contrário do que a China desejava, o Tratado de Nanquim não representou o 

fim da influência ocidental mas o princípio dessa influência e as percepções 
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hegemónicas que a China mantinha depressa se revelariam infundadas. Em 1850 a 

maioria dos estrangeiros nos cinco portos encaravam o Tratado de Nanquim como 

inadequado ou como um fracasso e que a questão que se colocava era se devia ser 

revisto por via diplomática ou militar360 . Os primeiros tratados não eliminaram os 

pontos de discórdia entre chineses e ocidentais 361 , e os chineses deveriam ter-se 

acautelado perante a perspectiva de um novo conflito que piorasse a sua debilitada 

posição. A China não compreendeu que o sistema regional e as suas regras haviam 

mudado, e que para controlar os actores mais fortes, de modo a conviver com eles ou 

preparar um contra-ataque que, para ser bem sucedido, demoraria décadas a ser 

preparado: um império deveria procurar eliminar factores que justificassem novo 

conflito. Os tratados com a Grã-Bretanha, E.U.A. e França não esgotaram as 

potencialidades de conflito, que a China não conseguiria evitar. 

 A China procurava manter o país isolado, perpetuando a estrutura interna do país 

e a estrutura externa do sistema regional que dominava. Nos tratados de 1842 e 1844 a 

China aceitou abrir mais portos ao comércio e admitir nesses portos cônsules 

estrangeiros com direito limitado de representação política e com poderes judiciais. 

Porém os ocidentais queriam uma maior abertura comercial � mais portos abertos e 

liberdade de circulação interna � e o estabelecimento de relações diplomáticas 

formalizadas através de embaixadas em Pequim. No caso da Grã-Bretanha, a 

legalização do ópio permanecia um importante objectivo. Uma maior abertura 

comercial da China proporcionaria maiores lucros, a alteração das estruturas do 

mercado chinês � transformando os hábitos de consumo � e o aumento da influência 

cultural ocidental. O estabelecimento de relações diplomáticas formais representaria não 

só uma vitória simbólica da ordem ocidental sobre a ordem sínica, como também 

facilitaria a manipulação das autoridades imperiais pelos diplomatas ocidentais. 

A China teria muitas dificuldades em manter uma política comercial paradoxal, 

em que se permitia o comércio em certos pontos mas se mantinha o resto do território 

encerrado. Acabou por gerar situações de insatisfação e de ser dificilmente justificável. 

Para as nações europeias, com necessidade de aumentar as trocas comercias devido a 

uma produção em crescimento, este cenário não era positivo e carecia de mudanças. 

                                                
360 Clyde e Beers, op. cit., p.91. Por exemplo, um antigo romântico britânico transformado em homem de 
Estado, John Bowring, que em Março de 1852 servia como Governador de Hong-Kong face à ausência de 
Samuel Bonham, defendeu que as vantagens comerciais da Grã-Bretanha na China poderiam ser 
imensamente estendidas. Beeching, op. cit., p.209.  
361 Vide Wong, Deadly Dreams: Opium, Imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China., p.263. 
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Obviamente que a abertura de mais portos e a liberdade de circulação dentro do império 

eram do agrado desses países. A recusa de estabelecer relações diplomáticas permanecia 

igualmente um ponto de tensão, não só porque era uma demonstração de arrogância por 

parte dos chineses, apesar da sua derrota militar, mas porque dificultava os contactos 

entre as grandes potências ocidentais e a China. A China mantinha a pose imperial mas 

o sistema no qual desempenhava essa função já não existia, pois apenas restavam as 

ruínas sobre as quais estava a erguer-se o novo sistema regional.  

 Os tratados de Wanghia e Whampoa tinham uma cláusula que previa a revisão 

dos tratados quando tivessem decorrido doze anos. Pelo princípio da nação mais 

favorecida, a Grã-Bretanha também tinha direito a rever o Tratado de Nanquim. 

Presumivelmente, seria nessa altura que os defeitos seriam corrigidos. Daí que a partir 

de 1854 a China começasse a ser pressionada para rever os tratados362. Porém, os 

chineses ver-se-iam temporariamente salvos pelas ocorrências no subsistema europeu. A 

Guerra da Crimeia eclodira oficialmente em 1854, envolvendo dois Estados que 

pretendiam rever os tratados � Grã-Bretanha e França � contra um Estado que pretendia 

obter um tratado semelhante para si � a Rússia � pelo que até ao fim deste conflito, em 

1856, não houve condições para tratar daquela revisão363. Infelizmente para a China, o 

ano de 1856 não traria novidades agradáveis.  

Um dos problemas que emanou do enquadramento defeituoso das relações da 

China com as grandes potências ocidentais prendia-se com a entrada de estrangeiros nas 

muralhas de Cantão e este ponto acabou por tornar-se simbólico364 . Os ocidentais 

defendiam que pelos tratados era permitido aos seus cidadãos circularem livremente nas 

cidades onde estavam localizados os cinco portos abertos ao comércio. Esta permissão 

não foi mal recebida pelas novas cidades abertas ao comércio, já que estavam satisfeitas 

com o final do monopólio comercial de Cantão. Mas em Cantão estava acumulado todo 

o ódio aos estrangeiros, que tinham imposto à China tratados injustos e humilhantes, e 

que haviam prejudicado a cidade em termos comerciais. A proibição da entrada de 

estrangeiros em Cantão ganhou um simbolismo exacerbado para os cantoneses, 

tornando-se numa vitória perante as exigências estrangeiras. Além disso, apesar de a 

maioria dos chineses ser prejudicada pela cultura confucionista em que se baseavam as 

estruturas sociais, a xenofobia e o sentimento de superioridade faziam parte da 

                                                
362 Beeching, op. cit., p.209.  
363 Idem, ibidem, p.210.  
364 Idem, ibidem, p.209.  
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consciência colectiva. Logo, a entrada de estrangeiros em Cantão afigurava-se 

conflitual. Os cônsules ocidentais pressionaram Kiying no sentido de este permitir a 

entrada de estrangeiros na cidade de Cantão. Independentemente da interpretação dos 

tratados, tratava-se aqui da política de poder, pelo que a aferição da legalidade das 

pretensões ocidentais se revela irrelevante. Em Janeiro de 1846 Kiying aquiesceu e 

permitiu a entrada de estrangeiros em Cantão. A reacção popular foi violenta e os 

protestos contra a sua decisão levaram Kiying a recuar, voltando a decretar a proibição 

de entrada em Cantão. Os cônsules ocidentais protestaram mas não foram além dessa 

formalidade. Cantão tornou-se o símbolo da aversão dos chineses aos ocidentais. 

Outra questão que opunha chineses e ocidentais prendia-se com a actividade dos 

missionários no interior do império chinês. Para o governo imperial, os tratados eram 

claros em relação à proibição da circulação de estrangeiros fora dos territórios 

destinados a esse efeito, os cinco portos e áreas circundantes. Pelo contrário, os 

missionários consideravam que era aplicável o Édito de Tolerância de 1844, cujo 

sentido implicava a liberdade de propaganda religiosa por todo o país, não podendo 

existir qualquer acção do governo chinês que o impedisse. Aliás, devido à jurisdição 

extra-territorial, quando os chineses capturavam um destes missionários apenas 

poderiam conduzi-los ao consulado mais próximo, onde os missionários seriam 

recebidos mas não seriam julgados devido à inexistência de crime à luz da legislação 

ocidental. Se bem que a maioria dos chineses considerava a religião cristã como sendo 

um credo estrangeiro imposto pelas armas e que não era adaptável às tradições chinesas, 

existiam alguns adeptos desta religião � conforme se comprovou com a rebelião Taiping 

� cativados pelos missionários, pela religião em si, ou pela possibilidade de o 

cristianismo funcionar como factor de mudança a nível social e político.  

As relações entre a China e as potências ocidentais eram tensas e qualquer 

evento podia fazer eclodir uma guerra. Estando todas as partes insatisfeitas com a 

situação de então, a ocorrência de um conflito revelava-se previsível.   

 

A Segunda Guerra do Ópio 

 

 A 8 de Outubro de 1856 teve lugar um incidente em Cantão entre as autoridades 

chinesas e um barco proveniente de Hong-Kong com bandeira britânica, o Arrow, que 

foi abordado por suspeitas de pirataria, contrabando e tráfico de ópio. Este incidente 
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constituiu o motivo que justificou o início das hostilidades entre britânicos e chineses365. 

A Grã-Bretanha respondeu imediatamente, atacando Cantão. Contudo, apesar da 

debilidade interna da China, a previsível vitória da Grã-Bretanha num confronto com os 

chineses não se revelou tão rápida e linear, já que em termos de capacidade militar, o 

contingente britânico em Cantão era insuficiente para tomar a cidade, sendo 

problemático o seu reforço, já que a Grã-Bretanha estava envolvida num conflito na 

Pérsia, enfrentava motins na Índia e até Março desse ano estivera envolvida na Guerra 

da Crimeia. Em termos de alianças, a Grã-Bretanha propôs à França, Rússia e E.U.A. a 

formação de uma aliança contra a China366. Só a França se uniria à Grã-Bretanha em 

termos militares, ainda que a bandeira norte-americana tenha sido vista na entrada em 

Cantão a 29 de Outubro de 1856367. Apesar de não enviarem contingentes militares para 

participarem em operações conjuntas, a Rússia e os E.U.A. enviaram emissários a 

Hong-Kong para demonstrarem o seu apoio à parceria franco-britânica contra a China. 

 A participação da França na guerra contra a China teve como pretexto a morte 

de um missionário francês, Auguste Chapledaine, em Kwangsi, em Fevereiro de 1856. 

A campanha Taiping e o sentimento anti-cristão que gerou nas regiões chinesas que 

tinham sofrido com o seu exacerbado fundamentalismo religioso levaram a que as 

populações e autoridades locais não encarassem com agrado a chegada de missionários 

cristãos ocidentais368. Foi na sequência desta conjuntura que Chapledaine foi torturado e 

executado pelas autoridades de Hsilin. O cônsul francês exigiu explicações oficiais ao 

vice-rei de Cantão, que não anuiu a essa exigência, não obstante o facto de os franceses 

serem bem considerados pelos chineses: por não estarem associados à Primeira Guerra 

do Ópio, por não serem identificados com o comércio de ópio e por serem católicos 

(dissociando-se do Protestantismo que serviu de base à revolta Taiping)369. Foi este 

facto que justificou o apoio da França à Grã-Bretanha no conflito sino-britânico de 

1856, ainda que o objectivo da França fosse tornar-se a potência ocidental mais 

influente junto de Pequim370. Outras razões de fundo deste envolvimento prendiam-se 

                                                
365 Para uma análise à dimensão económica deste conflito, conferir Wong, Deadly Dreams: Opium, 
Imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China, pp.261-486. Sobre a cooperação franco-britânica 
vide Beeching, op. cit., p.211. 
366 Sobre a política de alianças das grandes potências ocidentais durante este conflito, Wong, Deadly 
Dreams: Opium, Imperialism, and the Arrow War (1856-1860) in China, pp.266-282.    
367 Idem, ibidem, pp.6-7. 
368 Sobre as missões cristãs na China  ver Paul Cohen, «Christian Missions and their Impact to 1900» in 
op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, pp.543-590.  
369 Vide Beeching, op. cit., p.211. 
370 Idem, ibidem. 
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com as já referidas questões mal resolvidas entre a China e as potências ocidentais, ou 

seja, entre a antiga potência hegemónica que se recusa a constatar a mudança do sistema 

e suas consequências, e os actores que modificaram o sistema através da sua capacidade 

militar. A França, imbuída do espírito imperial de Napoleão III, necessitava de 

demonstrar o seu poder e consolidar a sua posição no sistema regional, acompanhando 

de perto a sua maior rival, a Grã-Bretanha. O aumento da influência ocidental no 

Extremo Oriente exigia da França uma política externa mais activa, o que incluía não 

permitir que a Grã-Bretanha protagonizasse todas as iniciativas de mudança do sistema 

e ganhasse o protagonismo na região. A aliança contra a China revelou-se o mecanismo 

mais proveitoso para britânicos e franceses, mas a rivalidade entre ambos não 

desaparecera. Em primeiro lugar interessava a britânicos e franceses dominar a China e 

alterar o sistema e só depois procurar sobrepor-se aos adversários estratégicos, as 

restantes potências ocidentais. A competição regional entre estas duas grandes potências 

permaneceria uma realidade até ao fim do século. A Grã-Bretanha estenderia o seu 

domínio da Índia até às fronteiras do Sião, enquanto a expansão francesa na 

Cochinchina se materializaria em 1859 na sequência da mudança da ordem regional 

iniciada em 1839 com a Primeira Guerra do Ópio e continuada em 1856 com a Segunda 

Guerra do Ópio371. Posteriormente, em 1856, num período em que a França procurava 

proteger os missionários católicos no Vietname372, os franceses procuraram estabelecer 

uma base territorial na ilha de Koh Doat no Cambodja, mas a oposição do Sião e do 

Vietname inviabilizou o projecto francês373. Entretanto, durante esse mesmo período, a 

França falhava mais uma tentativa de obter uma base territorial no Extremo Oriente ao 

não conseguir manter militarmente a ilha de Tourane após a recusa do imperador 

vietnamita em reatar relações com a França, que haviam sido quebradas em 1848 

quando o anti-católico imperador Tu Duc baniu a actividade missionária no 

Vietname374. Na sequência da Segunda Guerra do Ópio, os franceses iniciariam uma 

                                                
371 O controlo total deste território seria alcançado em 1885 após a Guerra Franco-Chinesa de 1884-1885 
em que a antiga potência hegemónica reagiu à presença francesa na «sua» periferia. Vide SarDesai, 
Southeast Asia: Past and Present, pp.126-132. Ver igualmente Anexos, Mapa 10, p.264. 
372 Uma oportunidade que Napoleão III iria aproveitar para fazer esquecer o desaire no México, ainda que 
este mesmo desaire tenha dividido os políticos franceses quanto à continuação do expansionismo na 
Indochina. Vide Sardesai, Vietnam: Past and Present, p.36 e Abbot Moffat, Mongkut, the King of Siam, 
New York, 1961, p.115. 
373 Vide Aldrich, op. cit., p.76. 
374 Idem, ibidem, pp.75-76. 
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campanha contra o Vietname a partir de 1858, cujo resultado seria a derrota vietnamita 

e o estabelecimento da presença francesa na Indochina375. 

 Em 1857 as forças britânicas e francesas reuniram condições para conquistar 

Cantão e acabar com a resistência oposta por Yeh Ming-Chen, o vice-rei da cidade. 

Estas forças eram dirigidas pelo britânico Lord Elgin e pelo francês Barão Gros, 

nomeados plenipotenciários pelos seus países para negociarem com a China a revisão 

dos tratados de 1842 e 1844. A queda de Cantão constituiu uma derrota pesada para os 

chineses. Não tendo tido capacidade de antecipar este facto e de ter concedido 

voluntariamente alguns privilégios aos ocidentais, o governo imperial enfrentava agora 

o risco iminente de nova derrota militar, que enfraqueceria ainda mais a sua capacidade 

interna de lidar com rebeliões e o seu prestígio junto da população. Elgin e Gros, depois 

da tomada de Cantão, dirigiram-se para Xangai a fim de «convidar» o Governo imperial 

a enviar emissários com o intuito de iniciar as negociações conducentes à revisão dos 

tratados. Importa referir que os ocidentais tinham de ser cirúrgicos na sua relação com o 

governo imperial, devido ao facto de não poderem correr o risco de fazer cair o governo 

chinês, que nesta altura ainda enfrentava os rebeldes Taiping. Perante a inexistência de 

alternativas credíveis à dinastia Qing, a China cairia no caos e anarquia, já que era quase 

impossível aos ocidentais proceder à colonização daquele país caso os Qing 

desaparecessem. Era neste ténue equilíbrio que a Grã-Bretanha e a França deviam 

actuar: ganhar militarmente o conflito sem fragilizar demasiadamente o Governo 

imperial. 

  Agora que tinha caído no erro de permitir um confronto militar com as forças 

ocidentais, a China não podia ceder com tanta facilidade perante a Grã-Bretanha e a 

França, pelo que recusou aceder ao pedido de Elgin e Gros. A tomada de Cantão não 

havia sido suficiente para dobrar o Governo imperial, a quem interessava agora adiar as 

consequências de nova derrota militar: a revisão dos tratados e o fim definitivo das suas 

pretensões hegemónicas. A recusa do governo imperial levou as forças da Grã-Bretanha 

e França a dirigirem-se à capital chinesa de modo a demonstrar que tinham poder para 

penetrar no centro político chinês. A derrota chinesa era inevitável e, notando isso, a 

Rússia e os E.U.A. enviaram emissários diplomáticos que se juntaram às forças franco-

britânicas para participarem na negociação dos tratados que poriam fim ao conflito376.  

                                                
375 Ver Anexos, Mapa 9, p.264. 
376 Norman Rich atenta para a estratégia dos norte-americanos e russos: �[t]he American and Russian 
governments did not join the in the military operations against China but sent diplomats to accompany 
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Não se tendo envolvido militarmente, os russos e norte-americanos não queriam 

desperdiçar a oportunidade de prosseguir os seus interesses na região, assegurando um 

lugar ao lado dos vencedores e salvaguardando uma posição privilegiada no novo 

sistema regional. Os E.U.A. procuravam no Extremo Oriente continuar a consolidar a 

sua posição internacional. Apesar de alguns responsáveis norte-americanos defenderem 

a intervenção militar na guerra contra a China, como Reed, o próprio plenipotenciário, o 

Governo dos E.U.A. impediu que tal sucedesse, preferindo permanecer não beligerante 

e tentando colher os benefícios da derrota chinesa. Esta atitude era suficiente para 

garantir aquilo que os norte-americanos desejavam: associar-se às potências vencedoras 

e garantir que o princípio da nação mais favorecida concederia aos E.U.A. as mesmas 

vantagens conferidas a britânicos e franceses. Aos norte-americanos não interessava a 

conquista territorial � dado que nessa dimensão tinham um grande campo de expansão � 

mas garantir que obtida as condições necessárias a um expansionismo comercial, o que 

estava garantido pela cláusula da nação mais favorecida, já que qualquer vantagem 

obtida pela Grã-Bretanha e França num posterior tratado de paz seria extensível aos 

E.U.A.377.  

Por seu lado, os russos tinham outra agenda política: o Conde Putyatin tinha 

como missão garantir que a Rússia se juntaria às restantes potências ocidentais no 

comércio marítimo com a China e apropriar-se de território chinês a norte do Amur e a 

leste do Ussuri. Um ano após o Tratado de Nanquim um comité especial reuniu-se em 

São Petersburgo para avaliar a posição da Rússia no Extremo Oriente. Concordou-se 

que as fronteiras deveriam ser novamente marcadas mas Nesselrode não queria 

prejudicar as relações com a China a custa da expansão territorial em território chinês. 

Só com a nomeação de Muraviev para governador-geral da Sibéria Oriental em 1847 é 

que a Rússia renovaria o seu interesse no Amur, já que aquele considerava a região 

como uma mais valia estratégica de projecção do poder russo no Pacifico378. 

A posição privilegiada da Rússia em relação à China havia garantido aos russos 

a exclusividade de comercializar produtos por via terrestre através de Kiakhta, na 

fronteira mongol. No entanto, esse mesmo estatuto havia servido de pretexto para 

afastar os russos do comércio marítimo, situação que os russos pretendiam alterar por 

                                                                                                                                          
the Anglo-French forces so as to be represented at future peace negotiations and to share in the spoils of 
war, and endeavour in which the Russians proved particularly successful.� Norman Rich, Great Power 
Diplomacy, 1814-1914, New York, 1992, p.304. 
377 Beeching, op. cit., p.213.  
378 Stephan, op. cit., pp.43-44. 
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razões comerciais � já que teriam mais oportunidades de lucro, apesar das deficitárias 

estruturas económicas � e por razões de estatuto político, já que a Rússia era uma 

grande potência e não podia estar em desvantagem relativamente às restantes potências 

ocidentais. Daí quererem celebrar um tratado com a China nos moldes daqueles que 

seriam revistos pela Grã-Bretanha e França. Ainda que pretendesse obter as vantagens 

comerciais que as restantes potências ocidentais obtiveram da China, a sua prioridade 

era manter os territórios anexados379. As restantes potências ocidentais apostavam num 

expansionismo comercial na China condizente com as suas estruturas económicas, ao 

passo que os russos apostavam prioritariamente num expansionismo territorial. A 

Rússia pretendia apropriar-se de terras a norte do Amur para melhorar a sua posição 

estratégica em relação à China e às restantes potências ocidentais, como a Grã-Bretanha, 

já que a Rússia temia que os britânicos aproveitassem a Guerra da Crimeia para se 

expandirem para Norte e a afastarem do Pacífico380. Quanto à China, era mais fácil aos 

russos defenderem-se de um hipotético ataque chinês (ou atacarem a China) se a sua 

fronteira fosse o rio Amur, retirando aos chineses as bases territoriais a norte do Amur. 

Infelizmente para os russos, a fronteira a norte do Amur tinha sido estabelecida pelo 

tratado de 1689. Ora, contornando a legalidade e aproveitando a fragilidade interna da 

China causada pela rebelião Taiping, a Rússia começou a estabelecer colonatos ao 

longo da margem norte do Amur a partir da década de 1850, algo que os chineses 

ignoraram, já que tinham em mãos uma rebelião grave e as suas capacidades militares 

não podiam ser desviadas por um interesse não essencial para o Império do Meio, como 

eram aqueles territórios isolados a norte do Amur. A Rússia exigiu então a formalização 

da anexação daqueles territórios381, numa estratégia semelhante à que Portugal usaria 

em Macau: obter uma soberania de facto e procurar formalizar a soberania de jure 

através do reconhecimento de um tratado internacional. No entanto, Putyatin não 

deveria envolver a Rússia em acções militares, de modo a manter uma posição especial 

junto da China. Esta ardilosa política externa permitiria à Rússia manter relações 

amistosas quer com as potências ocidentais quer com a China, tornando-se o fiel da 

balança de poderes regional. Os russos já haviam previsto que a Grã-Bretanha e a 

França aproveitariam a fragilidade chinesa para exigir o estabelecimento de 

                                                
379 Evans nota que a Rússia estaria mais interessada nos territórios adquiridos no Norte da China do que 
nas relações comerciais com os chineses. Evans, op. cit., p.140. 
380 Idem, ibidem, p.88. 
381 Vide Joseph Fletcher, «Sino-Russian Relations, 1800-62» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, 
pp.332-350. 
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embaixadores em Pequim e abrir mais portos, pelo que tentou colocar-se na posição de 

mediadora entre as partes com o objectivo de obter mais concessões no Amur 382 , 

visando especialmente uma hipotética base naval a sul deste rio para contrabalançar a 

presença naval dos britânicos e franceses no Extremo Oriente383.  

Os enviados dos quatro países ocidentais seriam instados a regressar a Cantão 

para negociarem com o novo comissário, algo que aqueles recusaram, tendo subido o 

Peiho e enviado notas exigindo a realização de uma conferência com os 

plenopotenciários do governo imperial em Tien-Tsin ou Pequim. Como o governo 

chinês não respondeu satisfatoriamente, os fortes de Taku foram neutralizados a Maio 

de 1858 e as forças franco-britânicas dirigiram-se a Tien-Tsin. O Governo imperial não 

tinha outra hipótese senão ceder às exigências ocidentais e encetar negociações com os 

enviados dos quatro países, nomeando plenipotenciários para o efeito. Entretanto, logo 

após a tomada das unidades defensivas dos fortes de Taku, a Rússia e a China assinaram 

o Tratado de Aigun, onde se dispunha que os territórios chineses a norte do Amur eram 

cedidos à Rússia e que o território chinês a leste do Ussuri ficaria sujeito a uma 

administração conjunta sino-russa384, alterado o Tratado de Nerchinsk de 1689 em que 

se definira a fronteira russo-chinesa. O poder da China entrava em rápida decadência e a 

Rússia não perdeu tempo a reforçar a sua posição no Extremo Oriente em detrimento da 

antiga potência hegemónica, ao passo que a China não perdia a esperança de angariar 

um aliado junto da Rússia. No que concerne os enviados da Grã-Bretanha, França, 

E.U.A. 385  e da própria Rússia, os novos tratados seriam negociados com os 

plenipotenciários chineses, tendo sido assinados tratados bilaterais entre cada uma das 

potências e a China em Junho de 1858: os Tratados de Tien-Tsin. 

 

Os Tratados de Tien-Tsin 

 

Os Tratados de Tien-Tsin marcavam a queda definitiva da China e a completa 

alteração do sistema regional, visto que os últimos resquícios hegemónicos do Império 

do Meio desapareceriam pela força. As relações de poder alteraram-se e comprovava-se 

que a Primeira Guerra do Ópio não havia sido um conflito isolado e inconsequente, do 

qual a China sairia ilesa e com a supremacia regional imaculada. Os Tratados de Tien-
                                                
382 Evans, op. cit., p.119. 
383 Beeching, op. cit., p.246. 
384 Sobre o Tratado de Aigun conferir idem, ibidem, pp.115-150. 
385 Ver Anexos, Tratado 2, pp.270-277. 
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Tsin obrigaram a China a abrir mais (dez) portos ao comércio386; a conceder o direito de 

legação às potências ocidentais em Pequim; a permitir as deslocações de estrangeiros no 

interior do país; a promover a tolerância em relação à religião cristã; a permitir a livre 

circulação de navios ocidentais nos rios interiores (incluindo embarcações militares)387; 

a abolição do kotow; e ao pagamento de uma indemnização388. A abertura dos portos 

terminou com a utopia do Governo imperial de querer controlar o acesso ao mercado 

mais cobiçado da região e bloquear a influência ocidental no seu país. Estes tratados 

marcaram igualmente o estabelecimento de relações diplomáticas permanentes entre a 

China e o Ocidente. Quanto à legalização do ópio, esta foi conseguida aquando da 

negociação das novas tarifas aduaneiras. Apesar de continuar a demonstrar o seu 

desagrado perante a imoralidade do uso do ópio, a China acabou por reconhecer que a 

legalização do ópio com uma taxa elevada, 60 taels, acabaria por demover novos 

consumidores389. A Grã-Bretanha mostrou-se satisfeita com a legalização, mas não com 

a taxa elevada, pelo que forçou a China a baixar a taxa para os 30 taels390. O ópio havia 

sido legalizado na China.  

Só se dispusesse de poder suficiente é que conseguiria manter o sistema regional 

fechado à influência estrangeira. Não tendo sido capaz de prever e de preparar-se 

convenientemente para as novas capacidades de potências revisionistas que, até então, 

tinham agido dentro e de acordo com o sistema regional, a China perdeu a 

disponibilidade para pretender agir incondicionalmente no âmbito das suas relações 

externas. O direito de legação, consubstanciado na permissão de estabelecimento de 

representações diplomáticas em Pequim, uma cidade fechada a qualquer estrangeiro, foi 

representativo do fim definitivo da ideia de hegemonia sínica. A partir do momento em 

que a China, em vez de promover voluntariamente mudanças atempadas e conscientes 

da nova realidade, é obrigada a reestruturar as suas relações com outros países, a ideia 

da hegemonia chinesa e da adaptação dos «bárbaros» no seu sistema deixa de ter 

fundamento. Com efeito, a China não se considerava um Estado igual aos outros nem 

respeitava a soberania destes Estados. Ao ser imposto aos chineses que considerem 

como iguais outros Estados e que permitam a estes Estados instalar representações 

diplomáticas, sinónimo de soberania estrangeira, em solo chinês, o Império do Meio vê 
                                                
386 Ver Anexos, Mapa 4, p.261. 
387 A livre navegação no rio Yangtze permitia aos ocidentais o controlo da região e das suas mais 
importantes cidades, Nanquim e Xangai. 
388 Vide Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, p.176. 
389 Beeching, op. cit., pp.263-264. 
390 Idem, ibidem, p.264. 
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ruir as bases do discurso mitológico sob o qual tinha construído a sua ordem 

internacional.  

Finalmente, o direito de viajar pelo interior da China (assim como já havia sido o 

Édito de Tolerância de 1844) reflecte uma perda de controlo cultural por parte das 

autoridades imperiais, já que a administração confucionista havia procurado bloquear 

permanentemente a influência cultural estrangeira que levasse a alterações nas 

estruturas sociais internas. Essa influência seria facilmente bloqueada se os estrangeiros 

não pudessem circular pela China e se o comércio se mantivesse limitado e controlado 

pelo governo imperial. Ambas as condições desapareceram com entre 1842 e 1860. É 

imperioso reter que a dinastia reinante era uma minoria étnica, e que os manchus apenas 

se manteriam no poder se a população de maioria Han permanecesse amarrada a uma 

cultura que privilegiava a obediência em detrimento da liberdade política ou justiça 

social, ideias que a Ocidente haviam começado a ganhar algumas raízes desde o século 

XVIII. Por exemplo, o aspecto religioso representava um grande perigo para o Governo 

imperial � como se viu com a revolta Taiping � e basta olhar para os séculos XVI e 

XVII da Europa para compreender como concepções ou estruturas políticas 

hegemónicas podem soçobrar perante divisões religiosas. O Império do Meio, um 

Estado que abrangia um território imenso e de difícil administração, tinha logicamente 

de recear a sua desintegração com base em dissenções culturais ou religiosas. Só uma 

forte identidade cultural e trans-étnica permitiria ao império chinês sobreviver. Os 

tratados com as potências ocidentais punham em risco essa identidade sócio-cultural em 

que baseava a própria existência do Império do Meio enquanto entidade política.  

O conteúdo dos tratados suscitou óbvias dúvidas e protestos no seio das elites 

políticas chinesas, e o governo imperial, a quem não tinha agradado celebrar tais 

acordos, rapidamente foi instado a não os cumprir. Já Gros alertara Elgin para não 

encostar as autoridades chinesas à parede com demasiadas exigências391 que, após a 

assinatura dos tratados, bloqueassem a implementação daqueles acordos. A assinatura 

de tratados tão desvantajosos revelou-se uma obrigação para os chineses e a sua 

aplicação acarretaria nova manifestação de poder, que demonstrasse ser definitiva. A 

antiga unidade hegemónica do sistema estava a um passo de ver consolidada a nova 

ordem europeizada, pelo que só quando perdesse toda a sua capacidade de resposta 

reconheceria as transformações sistémicas. A assinatura dos Tratados de Tien-Tsin 

                                                
391 Idem, ibidem, p.261. 
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constituiria uma manobra que permitiu aos chineses ganhar algum tempo antes de 

conseguir reunir capacidade suficiente para impedir a sua aplicação, ou seja, tentar 

evitar que o país se submetesse a normas que enterravam definitivamente as suas 

aspirações hegemónicas. A hegemonia já desaparecera, mas os chineses continuavam a 

não ver ou a não querer ver a verdade. 

Aquando da negociação das tarifas aduaneiras, as autoridades chinesas pediram 

à Grã-Bretanha que não exercesse o seu direito de estabelecer uma representação 

diplomática em Pequim. A Grã-Bretanha, compreendendo que as revolucionárias 

disposições dos Tratados de Tien-Tsin não deveriam ser inadequadamente impostas 

desconsiderando as reacções negativas que pudessem vir a suscitar, concordou em 

manter ter uma representação diplomática fora de Pequim, desde que os seus diplomatas 

fossem admitidos em Pequim em ocasiões especiais, em que as relações entre ambos os 

países requeressem o encontro entre os representantes diplomáticos britânicos e o 

governo imperial. Porém, o governo imperial iria demonstrar que a China ainda não 

estava disposta a vergar-se perante as exigências das potências ocidentais. Quando os 

enviados da Grã-Bretanha, França e dos E.U.A. se dirigiam a Pequim para trocar as 

ratificações dos Tratados de Tien-Tsin, encontraram o rio barrado em Taku, no fim de 

Junho de 1859. O governo chinês procurava ainda uma solução militar para um 

problema que, desde 1842, se revelava fora do seu alcance. A distribuição de poder 

assenta nas capacidades das unidades desse sistema e essa capacidade, expressa em 

poder militar, era favorável às grandes potências ocidentais e a resistência militar por 

parte de uma China menos avançada tecnologicamente, menos organizada militarmente, 

menos desenvolvida economicamente e desgastada por conflitos internos, revelava-se 

infrutífera. Não obstante a postura do governo, dentro dos oficiais chineses existia quem 

procurasse desde 1858 deixar de adiar o inadiável e firmar uma paz «definitiva» com 

britânicos e franceses, poupando assim a China de mais dois anos de conflito392. Essas 

tentativas pacificadoras relevaram-se ineficientes e a China manteve uma política de 

confronto. 

 

 
                                                
392 Banno descreve estas tentativas: �While the mood in Peking was overwhelmingly war like, counsels of 
peace were strenuously put forward by the treaty negotiators themselves, who were compelled to realize 
the might of the foreign troops and had to deal directly with the determined foreign negotiators who were 
backed by this military power. T�an T�ing-hsiang and his colleagues at Taku in 1858, Kuei-liang and 
others at Tientsin in 1858, Heng-fu at Taku in 1860, Kuei-liang and his associates at Tientsin in 1860 � 
all of them consistently and repeatedly sent in memorials favoring peace.� Banno, op. cit., p.68. 
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A Infrutífera Resistência Chinesa 

 

A reacção imediata da força naval britânica que escoltava os enviados foi 

bombardear os fortes de Taku, que dominavam a entrada do rio. Contudo, as defesas 

chinesas não cederam tão facilmente como há um ano, porque a assinatura dos Tratados 

de Tien-Tsin tinha impedido os ocidentais de alcançar Pequim e desferir um golpe fatal 

ao governo imperial e tinha permitido ao chineses reorganizar a resistência, melhorando 

as capacidades defensivas. Os fortes de Taku resistiram às iniciativas britânicas e 

rechaçaram o ataque, obrigando as forças franco-britânicas a regressarem a Xangai393. 

Foi uma derrota franco-britânica que alguns chineses encararam com entusiasmo, 

dando-lhes a ilusão de que a China poderia resistir aos ocidentais. Após a vitória de 

Taku, a China voltou a comportar-se como se fosse uma potência hegemónica a receber 

os seus tributários � como o ilustraria o tratamento que Ward receberia em Pequim � o 

que, aliado aos problemas internos da Grã-Bretanha e França e à crescente divisão entre 

estes aliados394, alimentou a esperança daqueles que ainda acreditavam, erradamente, 

que o Império do Meio regressaria à hegemonia do Extremo Oriente. 

Os norte-americanos, por seu turno, conseguiram trocar ratificações com os 

chineses. A diplomacia chinesa começava agora a compreender as vantagens de 

procurar aliados a Ocidente. Até então, a diplomacia chinesa tinha impelido as potências 

ocidentais a unirem-se contra o Império do Meio, fazendo com que perdesse a sua 

posição hegemónica no sistema. A única saída para a China era diplomática e não 

militar, pois se conseguisse acabar com a coligação formal e a informal de interesses 

ocidentais na sua perda de supremacia regional, talvez conseguisse impedir as alterações 

sistémicas. A Rússia continuava a procurar dificultar os objectivos da Grã-Bretanha, 

não só oferecendo armas à China em 1858, como aconselhando a China a causar 

problemas na Índia395. Em resposta a esta última proposta, as autoridades imperiais 

cometeram o mesmo erro de Fernando II durante a Guerra dos 30 Anos396, deixando que 

o interesse do Estado fosse suplantado por concepções morais e recusando-se a recorrer 

àquelas «conspirações»397. Ainda assim, a China procurou atrair a Rússia e os E.U.A. ao 

                                                
393 Palmerston estava convencido de que haviam sido os russos a controlar as defesas dos fortes. Beeching, 
op. cit., p.272.  
394 Idem, ibidem, pp. 273-274. 
395 Idem, ibidem, pp.266-267. 
396 Ver supra pp.18-19.  
397 �The Heavenly Dinasty, in dealing with the outer barbarians, has always emphasized truthfulness. It 
never resorts to plots leading to war�. Beeching, op. cit., p.267.  
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permitir que os seus enviados entrassem em Pequim para trocarem as ratificações. Não 

sendo potências beligerantes na Segunda Guerra do Ópio, poderiam receber um 

tratamento favorável por parte das autoridades imperiais, sem que a posição do Império 

do Meio saísse fragilizada, já que era um convite voluntário e não imposto pela força. 

Neste sentido, o enviado russo Ignatieff e o enviado norte-americano Ward foram 

autorizados a trocar as ratificações dos Tratados de Tien-Tsin. Ignatieff já se tinha 

antecipado e foi o primeiro a trocar as ratificações, nem sequer fazendo parte da 

comitiva de britânicos, franceses e norte-americanos. Ward, que fazia parte da comitiva 

que em Taku havia sido obrigada a regressar a Xangai, abandonou-a e de Peitang seguiu 

para Pequim. Porém, apesar de ter obtido a ratificação do tratado, Ward não chegaria a 

encontrar-se com o Imperador por lhe ter sido anunciado que teria de efectuar a 

tradicional cerimónia de prostração, o kotow398 . Este facto é simbólico da notória 

tentativa dos chineses impedirem o desaparecimento de uma ordem tornada anacrónica. 

 

Tabela 7 � Poder Latente das Grandes Potências e da China em 1860∗   
 

  China E.U.A. França Grã-Bretanha Rússia 

Ferro-Aço 10 835 898 3.888 336 

Energia 0 18.282 14.260 80.738 300 
 

∗  Produção de Ferro e Aço (unidade de referência: 1000 toneladas) e Consumo de Energia (unidade de 
referência: equivalência em 1000 toneladas de carvão). 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 

A Grã-Bretanha e a França esperaram o tempo necessário para reorganizar o 

contra-ataque. No Verão de 1860 reiniciaram o ataque ao império chinês, dirigindo as 

suas forças para norte e ocupando Tien-Tsin após ter ultrapassado a resistência dos 

fortes de Taku. Perante a iminente invasão de Pequim, o governo imperial entrou em 

negociações com os ocidentais, mas uma cisão interna conduziu à abrupta e violenta 

interrupção das negociações. A facção favorável à resistência armada e contrárias a 

qualquer entendimento com os ocidentais organizou uma emboscada aos enviados 

britânicos e franceses, que se dirigiam para as negociações com o governo imperial399. 

O ataque a uma embaixada ou a uma delegação estrangeira que tivesse por objectivo 
                                                
398 Idem, ibidem, pp.276-277.  
399 �Of the two truce parties, eighteen persons were made prisoners and twenty-one killed; the captives 
included Harry Parkes, who had been British consul in Canton, and Lord Elgin�s private secretary.� 
Hudson, «The Far East», in op. cit., ed. Bury, op. cit., pág. 704. 
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negociar o fim de um conflito constituía uma clara e grave violação dos princípios da 

ordem internacional europeia e o ataque chinês revelou o seu desdém pela cultura 

normativa ocidental, bem como a vontade de inviabilizar qualquer entendimento com 

aqueles que eram considerados invasores bárbaros. A influência desta facção política 

condicionou o governo imperial e levou ao fim das tréguas negociais e ao reiniciar das 

hostilidades. Perante este ataque, as forças da Grã-Bretanha e da França dirigiram-se a 

Pequim e exigiram a libertação incondicional dos sobreviventes ocidentais. 

Ironicamente, enquanto estes acontecimentos se desenrolavam em Pequim, outras forças 

britânicas e francesas lutavam ao lado do exército imperial para conter os rebeldes 

Taiping em Xangai e no delta do Yangtze400. Perante o avanço imparável das forças 

ocidentais sobre Pequim, o Imperador Hsien Feng saiu de Pequim, refugiando-se em 

Jehol e deixando o seu irmão, o Príncipe Kung encarregue de negociar com os 

britânicos e os franceses. O governo imperial aceitou libertar os prisioneiros e trocar as 

ratificações da Grã-Bretanha e da França dos Tratados de Tien-Tsin de 1858. A 

Segunda Guerra do Ópio terminara.  

Para compensar a Grã-Bretanha e a França, a China foi obrigada a assinar um 

tratado suplementar em 24 de Outubro de 1860, a Convenção de Pequim. De acordo 

com esta convenção, foi reafirmado o direito de residência diplomática permanente em 

Pequim; aumentou a indemnização que os chineses pagaram; e Tien-Tsin foi aberta ao 

comércio internacional e foi permitido aos estrangeiros residir ali401. Por sua vez, a 

Rússia manteve a sua diplomacia musculada e procurou obter vantagens resultantes do 

vazio de poder que se gerara com a perda de hegemonia do Império do Meio e 

consequente alteração de poder e de sistema. Ignatieff tinha permanecido em Pequim 

aquando da chegada dos ocidentais e procurou ser a ponte entre as partes � um papel 

que desagradava a Elgin402 � e dissociando-se dos actos de violência e humilhação 

perpetrados pelos ocidentais403. Esta postura apaziguadora e o facto de Kung não dispor 

de espaço de manobra para recusar a alteração de fronteiras proposta por Ignatieff 

conduziram à cedência aos russos dos territórios a leste do Ussuri404 que pelo Tratado 

de Aigun haviam ficado sob administração sino-russa. Era assim assinado o Tratado 
                                                
400 �Once again, irony coloured Sino-Western relations: while imperial forces were trying to deal with 
Elgin�s troops outside Beijing, other Anglo-French forces � mainly Madras and Sikh soldiers and British 
marines - were fighting off determined Taiping attacks at Shanghai and defending the Yangzi delta.� 
Banno, op. cit., p.188. 
401 Vide Gong, «China�s Entry into International Relations», in op. cit., ed. Bull e Watson, p.176. 
402 Vide Evans, op. cit., pp.162-164. 
403 Como a pilhagem e destruição do palácio de Verão do imperador no final da Segunda Guerra do Ópio. 
404 Beeching, op. cit., p.328. 
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Adicional de Pequim em 14 de Novembro de 1860, pelo qual a Rússia conseguia 

garantir a referida base naval no Extremo Oriente, Vladivostok, que significa «governa 

o leste»405. Os chineses não só perdiam território como permitiam a outra potência 

regional conquistar um trunfo estratégico, já que as fronteiras da Rússia estender-se-iam 

até à Coreia a sul e ao Pacífico, permitindo à Rússia o acesso ao oceano e aumentando o 

seu peso no novo sistema regional. 

 

Apaziguamento e Auto-Fortalecimento 

 

A derrota na Segunda Guerra do Ópio, paradoxalmente, iria dar lugar a uma 

regeneração política na China que permitiria a sobrevivência da dinastia manchu até 

1911406. As intervenções estrangeiras que ocorreram desde 1839 até 1860 provocaram a 

mudança regional e estiveram prestes a provocar a queda do governo imperial e da 

dinastia manchu. A Primeira Guerra do Ópio aumentou o descontentamento relativo à 

dinastia Qing, cuja legitimidade celestial e suposta invencibilidade começara a 

desaparecer, e serviu de motivo para catalisar as injustiças sócio-económicas. As 

rebeliões eclodiram e principalmente a rebelião Taiping levou ao iminente derrube do 

governo e dinastia manchu, que só não se concretizou devido aos próprios erros 

cometidos pelos rebeldes. A Segunda Guerra do Ópio fragilizou ainda mais o governo 

chinês por este ter levado longe demais a sua resistência às potências ocidentais. A fuga 

do Imperador da capital, algo impensável até então, fragilizou definitivamente a figura 

imperial. Hsien Feng nunca conseguiu controlar a corte imperial, ou seja, o governo, e 

não foi capaz de impor uma política externa adequada. A sua fuga para Jehol foi o 

corolário de um reinado frágil e influenciável. Hsien Feng viria a falecer em Agosto de 

1861 e a sua morte provocou uma luta pelo poder e uma crise dinástica. Dessa luta de 

poder sairia vitoriosa uma concubina, mãe do filho do imperador, e que viria a governar 

efectivamente o Império do Meio até ao século seguinte, conseguindo o fortalecimento 

político da dinastia manchu e evitando a sua queda. O seu nome era Yehonala mas ficou 

conhecida por Imperatriz Dowager Tzu Hsi. A China, apesar de ter irremediavelmente 

perdido a sua hegemonia regional, viu consolidar-se o poder interno do governo.  

                                                
405 Idem, ibidem., pp.328-329. Ver igualmente Anexos, Mapa 8, p.263. 
406  Sobre o início deste processo de regeneração política vide Kwang-Ching Liu, «The Ch�ing 
Restoration» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, pp.543-590. 
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O primeiro passo foi derrotar definitivamente os rebeldes Taiping no Verão de 

1864, data da queda de Nanquim, uma vitória do governo imperial chinês que teve o 

contributo ocidental, pois mesmo enquanto os ocidentais combatiam o governo imperial 

a norte durante a Segunda Guerra do Ópio, sabiam que os Taiping não constituíam uma 

alternativa governativa viável e estável, pelo que não deixaram de auxiliar esse mesmo 

governo em Xangai, rechaçando as tentativas Taipings de conquistarem a cidade. Após 

1864 o governo chinês acabou com a guerra civil generalizada e consolidou o governo 

central, mesmo que os Pantais de Yunan e os Tungan em Kansu e Shensi, muçulmanos, 

tenham procurado estabelecer governos independentes a partir de 1855 e 1862 

respectivamente. Porém, ao contrário da rebelião Taiping que chegou a ameaçar o 

derrube do governo imperial, as rebeliões muçulmanas tinham um cariz secessionista e 

nunca ameaçaram tomar o poder central. No final da década de 1870 a China recuperou 

o controlo sobre o território, chegando mesmo a vencer uma batalha diplomática com a 

Rússia em 1881 pela posse de Kulja, que havia sido ocupada pela Rússia em 1871, 

aproveitando-se novamente dos distúrbios internos na China. No entanto, a China 

perdeu incontestavelmente o seu estatuto após a Segunda Guerra do Ópio, que 

transformou definitivamente o sistema regional. Este conflito conduziu a um sistema 

multipolar equilibrado, sendo que a China não só perdeu a posição de potencial unidade 

hegemónica � consolidada que estava a projecção de poder ocidental e a sua presença na 

região � como também acabou por alterar a sua política externa e reconhecer a ordem 

dos «tratados desiguais». As grandes potências da região continuavam a ser as potências 

ocidentais, nomeadamente a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e os E.U.A., sendo que os 

britânicos eram a potência mais forte e os E.U.A. ainda estavam numa fase de 

desenvolvimento.  

O facto da China ver fortalecida a sua posição regional não se prende apenas 

com o facto de ter iniciado uma reestruturação interna, mas também com a conjuntura 

regional europeia e norte-americana407. A redistribuição de poder na Europa tinha-se 

iniciado após a Guerra da Crimeia de 1854-1856, e a independência da Itália em 1861 

                                                
407 Por exemplo, Addington relata a dificuldade que os britânicos enfrentavam ao projectarem o seu poder 
fora da Europa ao focar a relação entre a Guerra da Crimeia, com a consequente deslocação de tropas para 
a região, e um motim na Índia, de onde as tropas britânicas tinham partido para a Crimeia: �Indirectly, the 
Crimean War contributed to the coming of the Great Sepoy Mutiny in India in 1857. Most of the British 
regulars at India at the beginning of the Crimean War were siphoned off to the Crimea and not many had 
returned to India when the revolt broke out. In consequence there were only 23.000 European soldiers 
among the 151.000 troops in India at the start of the rebellion, most of them troops of the army of the 
East India Company. (�) [S]ome sepoy regiments turned against their British officers, and whole areas 
of Northern India passed out of British control for months on end.� Addington, op. cit., pp.66-67. 
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era um sinal claro da perda de influência da Áustria, o que conduziria ao fortalecimento 

da Prússia na Europa Central. Os conflitos que marcaram a ascensão da Prússia e o 

nascimento da Alemanha (1871) a partir da década de 1860 fizeram com que o Extremo 

Oriente tivesse de ser negligenciado em prol do equilíbrio regional europeu e, nas 

décadas seguintes, da corrida imperialista ao continente africano. Do outro lado do 

Atlântico, os E.U.A. viam-se dilacerados por uma guerra civil (1861-1865), que 

consumiu os seus recursos e paralisou a sua política externa para o Extremo Oriente408. 

A ordem hegemónica sínica desaparecera para dar lugar a uma ordem de 

equilíbrio de poderes entre as grandes potências ocidentais. Este equilíbrio era benéfico 

para estas potências que cooperavam para a sua manutenção em termos de segurança, 

evitando o conflito entre elas, e permitindo o florescimento das actividades comerciais. 

Beasley considerava que o Extremo Oriente estava perante um imperialismo de 

comércio livre com duas características essenciais: o acesso exclusivo aos mercados não 

existia e o facto de a China constituir o centro daquele processo409. A mudança de 

ordem teve início na Primeira Guerra do Ópio e estabeleceu-se definitivamente após a 

Segunda Guerra do Ópio. A China estava numa situação de grande fragilidade após este 

segundo conflito mas em 1861 iniciou uma fase de fortalecimento interno que, 

concertada com as conjunturas regionais europeia e norte-americana, fizeram-na 

recuperar algum do estatuto perdido, sem no entanto deixar de estar condicionada pela 

superioridade das grandes potências ocidentais. Obviamente que a China continuava a 

constituir o centro da região, mas a distribuição de poder que estruturava a nova ordem 

já não se centrava no poder sínico mas no equilíbrio de poder ocidental. Era o novo 

Extremo Oriente. 

Poderia a China ter utilizado outra estratégia para impedir as alterações 

sistémicas aqui avaliadas? As estratégias referenciadas por Mearsheimer para impedir as 

intenções revisionistas de uma unidade potencialmente hegemónica � balancing, buck-
                                                
408 A Guerra Civil prejudicou seriamente os interesses comerciais norte-americanos no Extremo Oriente, 
já que durante este conflito as potências estrangeiras apossaram-se das actividades norte-americanas ao 
longo das costas e rios da China. Vide Eckel, op. cit., p.304. 
409 �One was the importance of access rather than exclusive privilege. Entry to a market having been 
gained by one of the powers, it could be shared by others through treaties embodying a most-favored-
nation clause of the Chinese type. In this sense, at least, commercial competition would not inevitably 
create international rivalry [ não criava conflitos entre potencies mas a rivalidade existe sempre!!!]  The 
other characteristic arose from the overwhelming importance of China in the eyes of the Westerners, 
which made China not only a model of what to be sought in other countries but in some respects a 
lightning rod, drawing danger away from them. It was to have this role in Japan�s relations with Russia, 
even though these were not primarily commercial in aims or character.� W. G. Beasley, «The Foreign 
Threat and the Opening of the Ports» in The Cambridge History of Japan, Vol. 5, ed. Marius Jansen, 
Cambridge, 1989, pp.264-265. 
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passing, apaziguamento e band-wagoning 410 � podem ser aplicadas na análise do 

comportamento de uma potência hegemónica que deseja manter a distribuição de poder 

e um sistema unipolar. A China optou por um ténue e mal conseguido balancing, 

tentando contra-balançar as potências ocidentais, primeiro a Grã-Bretanha e depois a 

Grã-Bretanha e a França, ao mesmo tempo que prosseguia um estratégia de bait and 

bleed que lhe permitisse maximizar o seu poder à custa de perdas terceiras 411 , 

procurando atiçar as grandes potências ocidentais para um conflito entre si � visando 

especialmente a Grã-Bretanha � mas falhando redondamente neste propósito412. Poderia 

ter optado por alguma das outras? Relativamente às estratégias do buck-passing e ao 

band-wagoning não as poderia utilizar, já que no primeiro caso sendo a potência 

hegemónica não poderia recorrer a um Estado regional suficientemente poderoso para 

conter as potências revisionistas e, caso procurasse utilizar outra grande potência 

ocidental para conter a Grã-Bretanha e a França, como a Rússia, não seria bem sucedida 

porque para além dos interesses dessas potências numa alteração da ordem, nenhuma 

tinha interesse em se opor àqueles dois Estados apenas para proteger a China, mesmo 

durante a Guerra da Crimeia, em que a Rússia manifestou apoio (limitado) aos chineses. 

Em segundo lugar, dado que nenhuma potência hegemónica emergiu da mudança 

sistémica, a China não poderia unir-se a ela para procurar minimizar as perdas. O 

apaziguamento surge aqui como a única estratégia viável � ainda que geralmente seja 

uma má opção � e que talvez a China pudesse ter seguido se se tivesse apercebido da 

grande diferença de poder entre si e as potências revisionistas e previsse a sua própria 

derrota militar, praticamente inevitável naquela conjuntura. O apaziguamento chegou 

após a Segunda Guerra do Ópio, mas tarde demais.   

Tal como Mearsheimer refere, o apaziguamento pode ser excepcionalmente 

utilizado com proveito se permitir a um Estado ganhar tempo de modo a obter uma 

vantagem posterior, em detrimento de uma perda certa imediata413. Se antes das Guerras 

do Ópio a China se tivesse apercebido que não venceria o poder militar ocidental talvez 

não tivesse caminhado para a primeira e talvez tivesse feito tudo para impedir a 

segunda, recorrendo ao apaziguamento. Neste caso concederia às potências ocidentais 

as vantagens obtidas nos «tratados desiguais» sem que tivessem ocorrido os conflitos 

militares. Autores como Fairbank ou Bin Wong notam que um dos mecanismos que a 
                                                
410 Ver supra p.31. 
411 �Use barbarians to curb barbarians�. Beeching, op. cit., p.237. 
412 Idem, ibidem.  
413 Ver supra p.32. 
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China utilizava para lidar com os estrangeiros era a assimilação 414  (ou pretensa 

assimilação) na sua ordem, sendo que a assinatura de tratados comerciais poderiam ter 

servido como forma de evitar aqueles conflitos e de prolongar a sua ordem regional 

enquanto se preparasse para um confronto militar previsível com as potências. Mas essa 

acomodação só poderia ser efectuada sem conflito militar e projecção de poder 

ocidental na região, ao contrário do que aqueles autores defendem, considerando que 

mesmo após as Guerras do Ópio essa acomodação foi feita. Se os interesses comerciais 

ocidentais, nomeadamente da Grã-Bretanha, fossem acomodados pela ordem sínica a 

alteração da ordem regional seria adiada já que os custos de uma guerra com a China, 

estando esta aberta ao comércio, excederiam os benefícios. Seria uma questão de tempo 

até que as grandes potências ocidentais resolvessem estender a sua influência ao 

Extremo Oriente, mas se a China tivesse acomodado os seus interesses e aproveitado 

esse período para se fortalecer como o Japão Meiji fez a partir de 1868, talvez a ordem 

sínica se tivesse prolongado. Porém, voltando ao apaziguamento, não se sabe até que 

ponto a China conseguiria controlar a extensão das exigências não ocidentais caso 

optasse por não confrontar as exigências ocidentais. Mas uma coisa é certa, aplacadas as 

exigências comerciais e até mesmo jurídicas � extra-territorialidade � e políticas � 

estabelecimento de relações diplomáticas � pouco mais as potências ocidentais 

poderiam fazer na China, já que o controlo militar daquele Estado não seria fácil e traria 

demasiados problemas para as unidades revisionistas e visto que as conjunturas políticas 

noutros subsistemas, como a Europa ou África, dificultaria um tal envolvimento no 

Extremo Oriente. A China teria assim algum espaço de manobra caso tivesse 

apaziguado as exigências ocidentais, pois os seus meios e objectivos na região eram 

limitados e a China poderia ganhar tempo no sentido de se fortalecer, procurando 

manter-se como potência hegemónica, evitando a projecção de poder das «saciadas» 

grandes potências ocidentais. O dia chegaria em que os pedidos ocidentais seriam 

demasiado onerosos e o conflito militar ocorreria, mas se esse momento tivesse chegado 

nas décadas de 1860 ou 1870, em vez das décadas de 1830 e 1840, não só a China teria 

tempo para se preparar convenientemente como as grandes potências ocidentais 

encontrariam maiores dificuldades em projectar o seu poder. Se o Japão se tornou na 

                                                
414 Cf. Fairbank, «The Early Treaty System in the Chinese World Order» in op. cit., ed. Fairbank, p.258; 
Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience, Ithaca, 1997, 
p.154. 
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potência hegemónica regional passadas algumas décadas deste acontecimento 415 , a 

China teria também condições para permanecer o Estado hegemónico regional (ainda 

que dificilmente), se tivesse analisado as capacidades das potências revisionistas e 

concluído que se as enfrentasse sairia derrotada � perdendo assim a sua posição 

hegemónica regional � optando por apaziguar essas potências enquanto aumentava as 

suas capacidades de modo a poder enfrentá-las futuramente, nem que para isso fosse 

beber à cultura económica, militar e politica do Ocidente.  

O apaziguamento acabou por ser aplicado após a Segunda Guerra do Ópio, de 

1860 até à década de 1880. A política externa chinesa, influenciada por Kung, procurou 

ganhar tempo para que a China se auto-fortalecesse e pudesse posteriormente alterar a 

distribuição regional de poder. A constatação da superioridade militar ocidental levou a 

facção dominante no governo chinês a encarar a «ocidentalização» militar416 como a 

solução dos problemas internos e externos, dado que assim não mais necessitariam do 

apoio ocidental para lidar com os problemas internos e poderiam, com tempo, usar a 

tecnologia dos «bárbaros» para os controlar417. Foi neste sentido que em 1861 nasceu o 

movimento para o «auto-fortalecimento», em que por um lado a China procurava atingir 

o desenvolvimento tecnológico do Ocidente e por outro existia uma relação de 

cooperação entre as principais potências na região � Grã-Bretanha, França, E.U.A., 

Rússia e China � com o objectivo de se manter a estabilidade regional. Immanuel Hsü 

defende que este movimento ganhou um especial impulso quando a China eliminou 

duas ameaças à dinastia Qing, uma externa e outra interna: o apaziguamento da Grã-

Bretanha e da França eliminou a ameaça externa, enquanto a vitória sobre os Taiping 

em 1864 terminou com a ameaça interna418.  

Do lado ocidental, a estabilidade nas relações com a China também se tornou 

num objectivo imediato, com diplomatas como Rutherford Alcock � ministro britânico 

entre 1865 e 1869 � procurando manter um equilíbrio entre os direitos estrangeiros 

consagrados nos tratados e os interesses legítimos da China, enquanto limitava as 

                                                
415 Após a vitória sobre a China em 1894-1895 e sobre a Rússia em 1904-1905, o Japão aproveitou a 
conjuntura política ocidental para criar uma ordem hegemónica nipónica que duraria até 1945. 
416 Sobre a superioridade tecnológica ocidental consultar Ting-Yee Kuo, «Self-Strengthening: the Pursuit 
of Western Technology» in op. cit., Vol.10, ed. Twitchett e Fairbank, pp.491-542. 
417 Vide Fairbank, Reischauer e Craig, op.cit., p.560. Ver também Cameron, Mahoney e McReynolds, op. 
cit., pp.222-237. 
418 �The peace settlement with Britain and France in 1860 and the suppression of the Taiping Revolution 
in 1864 eliminated two deadly threats to the dinasty, one external and the other internal.� Immanuel Hsü, 
The Rise of Modern China, Oxford, 2000, p.261. 
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exigências agressivas dos mercadores britânicos nos portos dos tratados419. Este período 

de cooperação agradava a todos os Estados: os cooperantes ocidentais haviam 

conseguido impor as suas condições, controlando o sistema regional, e podendo assim 

deixar florescer o comércio com base nos tratados420; e a China poderia ganhar tempo 

de modo a fortalecer-se e a maximizar o seu poder421.  

Relativamente à China, Hsü realça o cariz pragmático deste movimento e 

caracteriza o seu primeiro período, de 1861 a 1872, como um período em que a China 

procurou absorver a tecnologia do Ocidente, procurando fortalecer-se ao nível militar ao 

mesmo tempo que diplomaticamente tudo fazia para manter um relacionamento pacífico 

com as grandes potências ocidentais422. Esta nova relação é ilustrada criação do Zongli 

Yamen, um sub-comité do Grande Conselho encarregue das relações diplomáticas com 

o Ocidente, dirigido por Kung e com competência para tratar das relações externas na 

capital 423 . A China era assim integrada na ordem europeizada através do 

estabelecimento de relações diplomáticas permanentes e da aceitação do direito 

internacional ocidental como mecanismo válido de contacto com as potências 

                                                
419 Fairbank, Reischauer e Craig, op.cit, p.561. 
420 Beeching, op. cit., p.231.  
421 Devido à Primeira Guerra do Ópio, o Comissário Lin havia sido um dos primeiros oficiais chineses de 
relevo a aperceber-se da superioridade militar e da necessidade de apreender estes conhecimentos. De 
acordo com Hsü: �[i]t was Commissioner Lin (�) who first championed the idea of learning about the 
West. (�) With his rudimentary knowledge of the West, Lin developed a certain measure of respect for 
British power. The very fact that he purchased two hundred foreign guns to strengthen the Canton 
defense and ordered the translation of manuals of Western gun-making manifested his acute awareness of 
the superior barbarian weaponry and the need for China to unlock its mystery.(�) The defeat in the 
Opium Wars was dismissed by most Chinese scholars and officials as an historical accident. Nonetheless, 
a few farsighted private scholars associated with or influenced by Lin sensed the advent of a new era in 
China�s relations with the outside world.� Hsü, op. cit., p.275. 
422 �The  (�) [period] roughly from 1861 to 1972, stressed the adoption of Western firearms machines, 
scientific knowledge, and the training of technical and diplomatic personnel through the establishment of 
translation bureaus, new schools, and the dispatch of students abroad. Diplomatic innovations were 
introduced to insure good relations with Western powers so that China could discover their shipbuilding 
and armament secrets. As already indicated, the motivating force was the desire �to learn the superior 
techniques of the barbarians to control the barbarians�; there was no recognition of the need for 
anything else from the West.� Idem, ibidem, p.282. Sobre a estratégia de adaptação de Estados não 
europeus perante as grandes potências ocidentais, Hobsbawm  escreve o seguinte: �The rulers of both 
China and Egypt rejected a policy of national resistance, preferring � in so far as they had the option � a 
dependency on the west, which maintained their own political power. At this stage relatively few among 
those who in those countries wanted resistance through national regeneration, favoured straightforward 
�westernization�. Instead, they opted for some sort of ideological reform which would allow them to 
embody whatever made the west so formidable in their own cultural system.� Hobsbawm, The Age of 
Capital: 1848-1875, p.160. 
423 Todavia, as decisões sobre política externa ainda tinham de vir do imperador e o Zongli Yamen não 
tinha competência sobre as províncias costeiras, para as quais eram nomeados dois comissários para os 
assuntos externos. Vide Fairbank, Reischauer e Craig, op. cit., p.561. Sobre a origem do Zongli Yamen, 
vide per tot. a já referida obra de Masataka Banno, China and the West, 1858-1861: the Origins of the 
Tsungli Yamen, Cambridge, 1964. 
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ocidentais, mesmo que continuasse a utilizá-lo de forma limitada424. Anteriormente, a 

China não dispunha de qualquer instituição competente para gerir as relações entre 

Estados baseada nas concepções europeias de igualdade e soberania 425  e o Zongli 

Yamen, apesar das suas competências restritas, acabou por simbolizar o reconhecimento 

chinês de uma nova ordem regional, ao mesmo tempo que se preparava para contestar 

essa mesma ordem assim que tivesse capacidade para tal. Chi-ming Hou realça o facto 

de o Governo chinês ter criado cerca de dez arsenais e docas durante a década de 1860, 

com o objectivo de dotar a China de suficiente poder militar para alterar a situação em 

que se encontrava426 . Contudo, este período de apaziguamento acabou por ter um 

alcance mais reduzido do que teria se tivesse sido prosseguido a partir de um período 

anterior às Guerras do Ópio. Apesar dos esforços, a China acabaria por não conseguir 

fortalecer-se e aumentar o seu poder de modo a conseguir derrotar as grandes potências 

ocidentais. O novo Extremo Oriente surgido das Guerras do Ópio, um sistema 

multipolar sob o qual se ergueu uma ordem europeizada, acabou por se manter na região 

sem que a China conseguisse alterá-lo427.  

 Assim, as Guerras do Ópio provocaram uma alteração da ordem regional. 

Contrariamente ao que certos autores defendem, a ordem sínica desapareceu com a 

alteração na distribuição de poder � a estrutura sistémica que define a ordem 

internacional � mesmo que tenha mantido algumas das suas características formais até 

ao final do século. A nova ordem regional não era tão institucionalizada como a 

anterior, mas o conjunto de valores e condições comuns de estabilidade e 

previsibilidade nas relações entre os Estados da região passou a definir-se com base 

numa nova distribuição de poder em que a China deixou de ser a unidade hegemónica. 

Conforme será analisado seguidamente, o Extremo Oriente sínico deixou de ser um 

                                                
424 Vide Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, pp.179-181. 
425 Banno salienta esta mudança política e institucional:�China before the Opium War (1839-1842) would 
not recognize any other state as equal to herself. Foreign relations were viewed as part of an hierarchical 
order consisting of «China at the center» (Chung-hua) and «barbarians on the periphery» (i or iti). 
Foreign nations were treated as «tributary states» (ch�ao-kung-kuo) incorporated into a world order 
based on this hierarchical distinction. Consequently China had no institutional organ corresponding to a 
foreign office in a modern state, which presupposes the existence of a state system based on 
interdependence among equal sovereign states.� Banno, op. cit., p.2. 
426 �[T]he government tried to develop the manufacture of ammunition and weapons in the hope that 
China would become militarily strong enough to defend herself against foreign invasion or to drive out 
foreigners from Chinese soil. In the 1860s, some ten arsenals and dockyards were constructed by the 
government.� Hou, op. cit., p.131.   
427 Sobre o falhanço das reformas chinesas vide Cameron, Mahoney e McReynolds, op. cit., pp.306-325. 
Ver igualmente Anexos, Mapa 11, p.265. 
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sistema unipolar após a Primeira Guerra do Ópio, evoluindo de um sistema multipolar 

desequilibrado para um sistema multipolar equilibrado após a Segunda Guerra do Ópio. 

 

4.2 A Ordem dos Tratados Desiguais 

 

Adriano Moreira afirma que �[o] desequilíbrio e disfunção dos sistemas, cuja 

mais grave manifestação é a guerra, exige que o estado de natureza seja eliminado ou 

contido por uma nova ordem�428. As Guerras do Ópio provocaram a disfunção do 

sistema e consequente reestruturação do mesmo com base numa redistribuição de poder, 

que conduziu a um reordenamento regional429 . Após a Primeira Guerra do Ópio a 

hegemonia sinica terminou e, como consequência, a ordem hegemónica sínica 

desapareceu e foi substituída por uma nova ordem que, no entanto, demorou ainda 

quase duas décadas a institucionalizar-se. Esse período de transição � em que não só a 

distribuição sistémica de poder evoluiu da multipolaridade desequilibrada para a 

multipolaridade equilibrada, mas em que também surgiram alterações formais em 

termos de tratados � faz com que alguns autores suponham que a ordem sínica se 

manteve após a Primeira Guerra do Ópio. Na realidade a ordem sínica desapareceu com 

o fim da posição hegemónica chinesa, passando o comportamento dos Estados a definir-

se com base na estrutura de poder dominada pelas potências ocidentais e tendo sido 

imposta uma ordem vestefaliana favorável aos seus interesses, a ordem dos «tratados 

desiguais», que transformou não só as relações entre a China e as potências ocidentais 

mas também as relações inter-estaduais em toda a região anteriormente controlada pelo 

Império do Meio. 

 

4.2.1 Os Tratados Desiguais   

 

 Os «tratados desiguais» representaram a superioridade do poder ocidental sobre 

a China e a europeização da ordem regional. A China deixou de ser hegemónica e o 

sistema tornou-se multipolar � dominado pelas grandes potências ocidentais � uma 

condição sistémica que apesar das idiossincrasias locais havia sido basicamente 

                                                
428 Adriano Moreira, Teoria das Relações Internacionais, Coimbra, 1999, p.287. 
429  Viotti e Kauppi parafraseando Gilpin quanto ao papel das guerras nas mudanças em política 
internacional: �historically, the principal mechanism of change has been through war with reordering of 
the international system through a peace settlement that creates a new systemic equilibrium.� Viotti e 
Kauppi, op. cit., p.145. 
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exportada da Europa. A institucionalização deste sistema multipolar e a tentativa de 

perpetuação dos interesses das grandes potências em detrimento dos países da região 

conduziram à celebração dos chamados «tratados desiguais» com a China e com outros 

Estados locais, como o Japão e o Sião. Ainda que o sistema tributário não tivesse 

desaparecido com as Guerras do Ópio, a tradicional ordem sínica tornou-se vazia e 

irrelevante porque a estrutura de poder que a sustentava foi alterada. 

 

 O Sistema Multipolar 

 

A nova distribuição de poder ficou expressa nos tratados que foram celebrados 

após as duas Guerras do Ópio, ilustrando uma nova ordem regional marcada pelo 

multipolarismo sistémico. A Grã-Bretanha era o Estado mais poderoso do sistema 

internacional e foi a principal causadora da mudança de ordem no Extremo Oriente, 

razão pela qual alguns autores afirmam que após as duas Guerras do Ópio a própria 

China se tornou uma extensão não colonizada do império britânico � parte do seu 

império informal430 � até porque foi a Grã-Bretanha que maior influência ganhou no 

país após 1860 e a viragem na política externa chinesa. Não obstante a superioridade 

britânica, não estávamos perante um novo sistema unipolar controlado pela Grã-

Bretanha, dado que esta não era hegemónica, mesmo que pudesse dizer-se que a China 

tinha caído mais sob a sua influência do que sob a influência de qualquer outra grande 

potência. Como afirma Paul Knaplund, o que a Grã-Bretanha conseguiria seria a 

hegemonia comercial no Sul da China 431 . O que não equivale a uma hegemonia 

sistémica, centrada na distribuição de poder militar.  

As duas Guerras do Ópio representaram o fim da hegemonia chinesa e a chegada 

de uma nova ordem que mesmo tendo sido imposta inicialmente pela Grã-Bretanha, foi 

incluindo outras grandes potências ocidentais � a França, Rússia e E.U.A. � que 
                                                
430  Segundo Osterhammel, ��informal empire� implies more than economic asymmetry, cultural 
dependency, or the sporadic use of preponderant influence by a Great Power towards a weaker 
neighbour. �Informal empire� rests on the three pillars of: (1) legal privilege for foreigners; (2) a free 
trade regime imposed from outside; and (3) the deployment of instruments of intervention such as 
gunboat and the �imperial� consul. In China, some kind of British informal empire existed from the first 
treaty settlement of 1842 which concluded the First Opium War, until the destruction of the treaty port 
system by the Japanese in December 1941�. Osterhammel, �Britain and China, 1842-1914�, in op. cit., 
ed. Porter, p.148-149. 
431 �British Commercial interests scored their greatest gains in the Far East as results of England�s wars 
with China, 1840-1842 and 1857-1860. New ports were opened for British trade; the important island 
and port of Hong-Kong was ceded to Britain; and opportunities were secured for British capital and 
enterprise which ultimately led to British commercial hegemony over southern China.� Knaplund, op. cit., 
pp.191-192.  
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rivalizavam com a Grã-Bretanha432. Mesmo que estas potências revisionistas tivessem 

optado por uma competição pacífica, as intenções ofensivas dos Estados mantinham-se, 

sendo apenas mais benéfico para eles agir daquela forma naquele período, não 

provocando conflitos e concentrando-se na abertura de novos mercados e 

estabelecimentos de novas zonas de influência. O Extremo Oriente ainda era 

suficientemente vasto e a presença daquelas potências demasiado incipiente e limitada 

por outras prioridades para que fosse rentável a alguma das grandes potências impor-se 

militarmente às restantes. Uma guerra entre potências ocidentais pelo controlo da China 

e do Extremo Oriente não era uma opção viável para nenhuma delas. A Grã-Bretanha 

era a unidade mais poderosa, tendo iniciado e concluído a destruição da ordem do 

Império do Meio. Contudo, à Grã-Bretanha não convinha tornar-se numa potência 

hegemónica, já que não tinha capacidade para fazer naquela região o que fez na Índia 

em termos de controlo directo do território, sendo que os custos desse controlo haviam-

na desencorajado a procurar aumentar as possessões territoriais no Extremo Oriente433. 

Em primeiro lugar porque não tinha poder militar suficiente para ocupar todo o Extremo 

Oriente devido às suas limitadas forças terrestres, essenciais para garantir o domínio 

hegemónico do sistema. Em segundo lugar porque mesmo que a Grã-Bretanha tivesse 

esse poder, não era a potência hegemónica internacional ou sequer europeia, pelo que 

teria de enfrentar o balancing das outras grandes potências ocidentais. Deste modo, o 

interesse da Grã-Bretanha era manter uma ordem pró-ocidental estável que lhe 

permitisse prosperar economicamente através do comércio, estando atenta à distribuição 

de poder na região com o objectivo de impedir o surgimento de qualquer hegemonia. 

Existia assim uma ordem regional de equilíbrio de poder entre as grandes potências 

ocidentais � Grã-Bretanha, França, Rússia, e os emergentes E.U.A. � que era 

formalmente mantida pelos «tratados desiguais» e para a qual eram atraídas as pequenas 

potências como Portugal que, salvo certas excepções, eram apoiadas pelas grandes 

potências como forma de contrabalançar outra grande potência ou como modo de 

enfraquecer ainda mais a posição de países como a China e o Japão, obrigando-os a 

vincularem-se com outros Estados ocidentais.  

                                                
432 Ver Anexos, Mapa 2, p.260. 
433 Hsü nota o seguinte: �The mutiny of 1857 in India, which demonstrated the extreme difficulty of 
governing Hindus and Muslims, was a sufficient lesson to London that Britain should not seek additional 
territorial possessions in the East.� Immanuel Hsü, «Late Ch�ing Foreign Relations» in op. cit., Vol.11, 
Twitchett e Fairbank, p.71. Ver igualmente Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, pp.151-153. 
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O processo de mudança de ordem teve um início formal com a Primeira Guerra 

do Ópio, em 1839, e terminou com o fim da Segunda Guerra do Ópio, em 1860. O 

período compreendido entre as duas datas separa uma ordem regional hegemónica de 

uma ordem regional de equilíbrio de poder em que esse equilíbrio foi gerado e moldado 

por unidades externas, as grandes potências ocidentais, das quais se destaca a Grã-

Bretanha. Durante esse período de mudança de ordem, as grandes potências ocidentais 

cooperaram no sentido de terminar definitivamente com a hegemonia chinesa. Esta 

cooperação manifestou-se a um nível militar, com a aliança franco-britânica durante a 

Segunda Guerra do Ópio, e a um nível político, com a cooperação diplomática em torno 

da celebração dos «tratados desiguais». Portugal acabaria por lucrar com esta ordem de 

equilíbrio de poder, em que a cooperação momentânea das potências ocidentais, em 

torno de interesses mútuos, beneficiou os portugueses aquando da celebração dos 

tratados com o Japão e a China. Todos os Estados na região procuravam mais poder ou 

evitar perdê-lo de forma irreversível. As grandes potências tinham condições para se 

estabelecerem na região e obter grandes benefícios através de uma ordem de equilíbrio 

de poder e, naquele momento, a cooperação (ainda que limitada) era o mecanismo que 

oferecia melhores garantias de sucesso. Se as grandes potências ocidentais se 

envolvessem num conflito entre elas, todas acabariam por obter mais custos do que 

benefícios, já que lhes seria impossível, devido aos limites do seu poder, conquistar a 

hegemonia regional. Neste caso quem beneficiaria seria a China, já que as grandes 

potências se anulariam, e mesmo que emergisse um Estado ou grupo de Estados 

vencedores, o seu poder militar estaria demasiado debilitado para conseguir alterar e 

manter uma nova ordem regional. 

 A ordem dos «tratados desiguais» reflectia o espírito vestefaliano da ordem 

eurocêntrica. Efectivamente, esta nova ordem representou a europeização daquela 

subsistema, da mesma forma que tal já sucedera nas Américas. Representou a projecção 

do poder europeu e a medida até à qual esse poder se impôs no Extremo Oriente. Se 

fosse rentável colonizar a China isso teria acontecido, mas não era possível às grandes 

potências ocidentais concentrar os seus recursos naquele subsistema sob pena de se 

prejudicarem em regiões prioritárias, como a Europa para as potências europeias e a 

América Latina para os E.U.A.. Além disso, se a China fosse colonizada isso acarretaria 

níveis de competição mais elevados entre as grandes potências e poderia conduzir a 

conflitos militares entre elas. O que lhes interessava era manter uma influência política 

na região com uma presença notável, usufruir da abertura do mercado chinês e 
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aproveitar o vazio de poder chinês na periferia do seu sistema. Era essa presença notável 

que lhes permitiria usufruir de tratados vantajosos para si, em detrimento dos países 

asiáticos que os assinavam. 

 

 Os Tratados 

 

Os «tratados desiguais» ilustraram a nova distribuição de poder na região. As 

Guerras do Ópio transformaram um sistema unipolar num sistema multipolar 

equilibrado. Com base nesse sistema, dominado pelas grandes potências ocidentais, 

erigiu-se uma ordem regional que começou a ganhar forma em 1842 com o Tratado de 

Nanquim e foi consolidada com os Tratados de Tien Tsin de 1858. A nova ordem 

regional era europeizada, baseada no modelo vestefaliano, assente em tratados 

internacionais celebrados com base na defesa formal da soberania e igualdade entre os 

Estados. Como todos os tratados, aqueles que foram celebrados entre as potências 

ocidentais, a China e outros Estados da região, expressam a desigualdade material entre 

as unidades, que neste caso ficou bem patente nos benefícios não recíprocos que os 

ocidentais obtinham dos asiáticos. Os «tratados desiguais» são assim designados por 

reflectirem a disparidade de vantagens obtidas pelas partes ocidentais e orientais. Gong 

aponta três razões para justificar esta conceitualização: foram impostos pelo poder 

militar europeu; os tratados conduziram a obrigações desiguais que comprometeram a 

soberania chinesa; e porque estes tratados vieram a simbolizar a percepção de 

humilhação e injustiça que a China tinha acerca das suas relações com o Ocidente434.  

Os ocidentais não só impuseram a celebração desses tratados como também 

manipularam o seu conteúdo em seu proveito. Os chineses referem-se amargamente a 

este período mas não podem esquecer-se que a sua ordem regional assentou nessa 

mesma desigualdade e disparidade de direitos e deveres, ainda mais evidentes por se 

tratar de um sistema hierarquizado. Assim como todas as ordens internacionais, a nova 

ordem regional foi imposta pelo poder e moldada pelos interesses das unidades 

sistémicas mais poderosas. Neste caso foi a Grã-Bretanha que maior contributo deu para 

o desaparecimento da anterior ordem regional, e que impôs uma legitimidade baseada 

em tratados idêntica à das ordens europeias pós-Vestefália. Esta nova ordem regional 

baseou-se em tratados onerosos para os Estados asiáticos e que privilegiavam os 

                                                
434 Gong, «China�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, p.172. 
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Estados ocidentais mas a designação de ordem dos «tratados desiguais» torna-se 

pleonástica, já que a ordem resulta do poder e da sua distribuição, pelo que a igualdade 

entre as unidades sistémicas é apenas é um formalismo herdado das concepções 

jurídico-políticas saídas aplicadas em Vestefália. Enquanto no sistema internacional 

existirem unidades com diferentes capacidades a ordem é desigual, ainda que se baseie 

ilusoriamente numa legitimidade teoricamente igualitarista. A ordem de Viena foi 

construída pelas grandes potências, nascida da desigualdade, assim como a nova ordem 

do Extremo Oriente, ou a anterior ordem hegemónica sínica. Portanto, a utilização da 

definição ordem dos «tratados desiguais» baseia-se no facto de os tratados serem assim 

designados historicamente, e não em qualquer distinção entre esta ordem e outras, já 

que a desigualdade impera em qualquer sistema internacional em que existem unidades 

não equiparáveis, sendo a ordem imposta pelo poder das que dispõem de maior 

capacidade. 

 A partir do Tratado de Nanquim de 1842 � com a imposição do primeiro 

«tratado desigual» à China � abriram-se as portas para uma nova forma de interacção 

entre os Estados inseridos neste subsistema. O sistema tributário sínico manteve-se mas 

a China viu-se coagida em 1844 a celebrar tratados com outros países ocidentais 

(França e os E.U.A.). Além da China, países como o Sião aperceberam-se de que a 

ordem regional havia mudado e que era necessário haver uma adaptação da sua política 

externa aos novos constrangimentos internacionais. O Sião adoptaria uma política 

aberta em termos de tratados, demonstrando perspicácia em entender quem eram os 

novos actores principais no Extremo Oriente. Mais tarde, o Japão seria forçado a aderir 

a esta ordem de tratados. Pressionados pelos E.U.A. em 1853, os japoneses 

compreenderam pelo exemplo chinês que seria inútil resistir e aceitaram assinar tratados 

com as potências ocidentais. Assim, os tratados internacionais europeizados passaram a 

regular as relações entre as potências ocidentais e os países do Extremo Oriente, com 

clara vantagem para os ocidentais. Estas vantagens reflectiam-se nas dimensões 

económica, política e jurídica. Saliente-se que a China � assim como o Japão � 

negligenciou a negociação dos aspectos económicos dos tratados, estando preocupada 

principalmente com a dimensão política desses tratados435. 

 Os primeiros «tratados desiguais» foram assinados entre a China e a Grã-

Bretanha (1942), E.U.A. (1844) e França (1844). As vantagens não recíprocas 

                                                
435 Marius Jansen, The Making of Modern Japan, Cambridge, Massachusetts, 2002, p.313. 
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comummente adquiridas pelas potências ocidentais face à China foram as seguintes: a 

abertura de portos chineses ao comércio internacional, criando-se assim várias 

alternativas ao sistema de Cantão (vantagem económica); o direito atribuído aos países 

ocidentais de nomearem cônsules nos portos abertos ao comércio internacional, com 

competência para comunicarem directamente e a um nível de igualdade com as 

autoridades imperiais locais (vantagem política); um regime jurídico de 

extraterritorialidade que prescrevia que o julgamento dos cidadãos ocidentais era da 

competência das autoridades consulares e não das autoridades chinesas (vantagem 

jurídica). Além destas vantagens expressas, os ocidentais ganhariam ainda uma 

vantagem implícita devido à cláusula de revisão do Tratado de Wanghia. Abriam-se 

assim as portas para novas vantagens para os ocidentais, já que não se previa uma 

alteração na distribuição de poder. Esses tratados da década de 1840 incluíam ainda 

aspectos idiossincráticos, tendo as potências ocidentais obtido benefícios específicos. 

Por exemplo, a Grã-Bretanha obteve a cessão de Hong-Kong em 1842 e a França obteve 

benefícios religiosos em 1844.  

 Foi com base nestes tratados que as potências ocidentais celebraram acordos 

com outros países asiáticos, como o Sião e o Japão. A abertura de portos ao comércio, a 

nomeação de cônsules, a extraterritorialidade e a cláusula da nação mais favorecida 

eram os elementos base desses acordos e eram estes que ilustravam a nova ordem 

regional. Estes tratados eram a expressão da superioridade do poder europeu. Mesmo 

que o sistema tributário chinês se mantivesse e que, até à Segunda Guerra do Ópio, não 

se soubesse até que ponto os Estados ocidentais se estabeleceriam na região, estes 

tratados simbolizaram o fim da hegemonia chinesa. A China deixara de dominar 

hegemonicamente o Extremo Oriente e os tratados assinalavam não só a derrota militar 

chinesa como a consagração de novos princípios legitimadores. As pequenas potências 

regionais aperceberam-se do novo conjunto de valores e condições comuns de 

estabilidade e previsibilidade nas relações entre os Estados na região. Durante a década 

de 1850, tanto o Sião como o Japão necessitariam de se integrar nesta ordem. Quanto às 

pequenas potências ocidentais com interesses na região, das quais se destacava Portugal, 

a assinatura destes tratados representaria a melhor forma de se consolidarem a sua 

posição no Extremo Oriente face às grandes potências ocidentais que agora o 

dominavam, e de obterem vantagens face aos países locais.  

 A Segunda Guerra do Ópio trouxe novos «tratados desiguais» com a China em 

1858 e 1860, que basicamente conduziram à abertura de novos portos na China, à 
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circulação de ocidentais no interior do país e ao estabelecimento de relações 

diplomáticas europeizadas entre a China e as potências signatárias. Estes tratados 

reflectiram a vontade das grandes potências em permanecer na região e a sua 

disponibilidade em projectar poder suficiente para a controlar, assim como reflectiram o 

afundar das pretensões hegemónicas chinesas e o seu reconhecimento formal da nova 

ordem regional. Foram tratados importantes porque consolidaram e aprofundaram a 

ordem europeizada, integrando a China e a região na ordem internacional eurocêntrica.    

 

 4.2.2 O Desaparecimento da Ordem Sínica 

 

 As Guerras do Ópio e os tratados assinados entre a China e as potências 

ocidentais não fizeram desaparecer o sistema tributário chinês, que ainda se manteve 

por mais algumas décadas. Porém, tal constatação não significa que a ordem sínica se 

tenha mantido, como alguns defendem. O sistema tributário chinês sobreviveu mas a 

ordem sínica era agora inexistente. Verificar-se-ia a coexistência entre a ordem dos 

«tratados desiguais» e os formalismos pertencentes a uma ordem sínica desaparecida 

com o fim da hegemonia chinesa. É a distribuição de poder que molda as ordens e essa 

distribuição, após as Guerras do Ópio, passou a favorecer as grandes potências 

ocidentais e a sua ordem dos «tratados desiguais».  

 

 A Sobrevivência do Sistema Tributário  

 

 Após as Guerras do Ópio a ordem sínica desaparecera efectivamente, ainda que 

mantivessem muitos dos elementos formais que a caracterizavam. Assim, pode 

constatar-se um duplo desaparecimento da ordem sínica, um real e outro aparente: a 

ordem desapareceu efectivamente com a redistribuição de poder iniciada na Primeira 

Guerra do Ópio e continuada na Segunda Guerra do Ópio; por outro lado verificou-se 

um desaparecimento gradual aparente de uma «ordem» formal e vazia, dado que certos 

formalismos da ordem sínica se mantiveram até ao final do século, como se o sistema 

tributário ainda fosse o espelho da ordem vigente, quando tal já não acontecia, 

reflectindo assim o desaparecimento formal de uma ordem desaparecida há muito.  

Não obstante a ordem hegemónica sínica ter desaparecido, a principal 

característica desse ordenamento manteve-se: o tributo ao Império do Meio. Mas esta 

constatação não comprova que a ordem sínica sobreviveu às Guerras do Ópio e 
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acomodou voluntariamente os estrangeiros, como defendem certos autores 436 . A 

distribuição de poder molda as ordens e não os formalismos, que embora simbolizem 

frequentemente determinada ordem internacional, podem manter-se activos sem que a 

ordem que os implementou exista na realidade. Foi o que sucedeu no Extremo Oriente. 

Após a Primeira Guerra do Ópio deu-se uma alteração na distribuição de poder que 

acabou com a hegemonia da China na região e com a sua ordem, ainda que devido a 

determinados factores se tenham mantido características basilares dessa mesma ordem. 

As Guerras do Ópio conduziram eventualmente a uma ordem de equilíbrio de poder 

assente num sistema multipolar equilibrado em que a hegemonia de uma unidade foi 

substituída por uma relação de equilíbrio entre mais de duas unidades principais sem 

que nenhuma fosse uma potencial unidade hegemónica. O novo ordenamento regional 

baseava-se na superioridade ocidental e institucionalizou-se através de tratados 

internacionais. Esta não era uma ordem suficientemente abrangente e institucionalizada 

para substituir a ordem sínica.  

O comportamento das unidades secundárias do antigo sistema unipolar 

comprovava a alteração da ordem regional. Na periferia sistémica, apesar da já referida 

manutenção parcial e formal do sistema tributário chinês, os Estados menores seriam 

irremediavelmente condicionados pela nova estrutura de poder. Não só o seu 

comportamento estava agora condicionado pelas novas unidades dominantes, como 

seriam formalmente integrados na nova ordem pouco institucionalizada dos «tratados 

desiguais». Japão, Sião, Vietname, Coreia 437 , mais tarde ou mais cedo seriam 

condicionados ou abertamente coagidos a assinar tratados com as potências dominantes. 

No entanto, a nova ordem regional não teve um percurso sem acidentes, já que em 

alguns países, como o Japão, as potências ocidentais encontraram dificuldades antes e 

depois da celebração dos tratados, devido à resistência à influência estrangeira e à 

instabilidade política interna que conduziria à Restauração Meiji de 1868. Mas todas as 

unidades menores acabaram por ser condicionadas pela nova ordem regional ainda que 

a anterior ordem mantivesse activos alguns mecanismos. Alguns destes países 

mantiveram-se formalmente integrados no moribundo sistema tributário, mas o cálculo 

do seu comportamento já se baseava mais no comportamento das potências ocidentais 

                                                
436 Vide Fairbank, «The Early Treaty System in the Chinese World Order», in op. cit., ed. Fairbank, p.257. 
437 Curiosamente, a Coreia viria a «abrir-se» formalmente à ordem dos tratados em 1876 por pressão 
japonesa, uma unidade regional em ascensão que se comportou com os coreanos do mesmo modo que os 
norte-americanos se tinham comportado consigo vinte anos antes, aquando da chegada de Perry. Sobre a 
Coreia vide Fairbank, Reischauer e Craig, op. cit., pp.613-618. 
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do que no da China, como anteriormente. O Japão, o Sião, o Vietname ou, mais tarde, a 

Coreia, agiram com a preocupação constante de manter a sua independência face às 

novas potências ocidentais. Já não interessava sobreviver face à potência hegemónica, 

entretanto desaparecida, mas sim sobreviver face à acção das grandes potências num 

sistema multipolar equilibrado438. O Japão e o Sião sairiam triunfantes, pois apesar de 

futuramente virem a ter duas posições distintas no subsistema, conseguiram manter a 

sua independência política439. Outros, como o Vietname, não o conseguiriam440.    

A nova ordem ainda coexistiria com formalidades inerentes ao sistema tributário 

sínico, ainda que este fosse meramente «decorativo». Formalmente não pode dizer-se 

que a «ordem» sínica desaparecera após as Guerras do Ópio, mas o elemento 

fundamental em que se alicerça uma ordem internacional já não pendia a favor do 

Império do Meio: o poder. O que se alterou após as Guerras do Ópio foi a relação de 

poder entre a China e as restantes unidades sistémicas � sendo que neste caso eram 

unidades sistémicas exteriores que naquele período projectaram a sua superior 

capacidade militar na região. Não houve uma correspondência entre a alteração da 

ordem regional � assente na distribuição de poder � e o desaparecimento dos 

formalismos da ordem anterior. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra do Ópio a 

China ainda apregoava a sua superioridade política, exigindo a manutenção do sistema 

tributário e das práticas a este associadas, como o kotow. Esta posição mantinha-se 

mesmo perante as grandes potências ocidentais.  

Há quem confunda a atitude chinesa, o seu discurso oficial e a subsistência do 

sistema tributário com uma adaptação voluntária da China à «chegada» das grandes 

potências ocidentais no século XIX e não como o resultado de uma nova realidade 

estrutural que coagiu a China a vergar-se perante as exigências ocidentais. Fairbank 

defende que a China entrou no mundo moderno não pelo abandono da sua tradição 

imperial mas pela sua adaptação aos problemas do século XIX � sendo o sistema de 

tratados inicial uma extensão do sistema tributário � e que a Guerra do Ópio e os 

primeiros tratados, geralmente vistos como a aurora da nova ordem ocidentalizada, 

                                                
438 Sobre o imperialismo ocidental na periferia do Império chinês vide Immanuel Hsü, «Late Ch�ing 
Foreign Relations, 1866-1905» in op. cit., Vol.11, Twitchett e Fairbank, pp. 84-101. 
439  A partir da década de 1890, aproveitando o relativo vazio de poder na região provocado pela 
conjuntura internacional, o Japão iniciaria uma caminhada rumo à hegemonia regional. Por seu lado, o 
Sião conseguiria sobreviver politicamente como Estado tampão entre as colónias britânicas e francesas. 
440 A França assumiu a sua soberania sobre o Vietname (Anam, Tonkin e Cochinchina) após a Guerra 
Franco-Chinesa de 1884-1885, num processo de anexação que se iniciara em 1858. Vide Fairbank, 
Reischauer e Craig, op. cit., pp.602-609. 
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foram apenas o início do declínio do velha ordem sínica441. De acordo com este autor, o 

período compreendido ente 1840 e 1860 reflecte a abertura da China através dos 

tratados como base para o seu relacionamento com o Ocidente após 1860, sendo 

necessário aguardar até à década de 1880 para que o Império chinês entrasse 

diplomaticamente na família das nações eurocêntricas e começasse a mostrar sintomas 

de nacionalismo moderno 442 . Portanto, para Fairbank a fase inicial da ordem dos 

tratados, da década de 1840 à década de 1880443, não foi apenas um processo conduzido 

pelos ocidentais para introduzir a China no mundo ocidental, mas também um processo 

influenciado pelos chineses para acomodar o Ocidente na sua ordem, concedendo-lhe 

um lugar no mundo sínico 444 . Desprovidos de poder para deter militarmente os 

ocidentais, a China procurou atrai-los e introduzi-los na sua ordem sinocêntrica através 

dos tratados � os instrumentos utilizados para controlar os ocidentais. Há outros autores, 

como Wong, que sustentam a tese de Fairbank, alertando para o facto de que a China 

não era tão frágil militarmente como se suponha445 e que os tratados haviam sido uma 

acomodação das potências ocidentais pelos chineses446. Como se a China pudesse de 

                                                
441  O autor escreve o seguinte: �China entered the modern world not by abandoning her imperial 
tradition but by adapting it to meet the problems of the mid-nineteenth century. This adaptation made the 
�treaty system� in its early stages an outgrowth of the �tribute system�. (�) [T]he Opium War and the 
first treaties, in Peking today and around the world, are viewed as the dawn of the New. This essay, per 
contra, suggests that they only began the twilight of the New. Fairbank, «The Early Treaty System in the 
Chinese World Order» in op. cit., ed. Fairbank, p.257. 
442 Idem, ibidem, p.258. 
443 A China perderia qualquer hipótese de recuperar alguma da posição perdida ao tentar evitar que a 
França controlasse uma região que anteriormente a China controlava: o Vietname. Era o culminar de um 
processo que se iniciara em 1839 e que, ao contrário do que Fairbank defende, já havia efectivamente 
transformado a ordem regional, mormente após a Segunda Guerra do Ópio. A Guerra Franco-Chinesa de 
1884-1885 foi vencida pela França, já que os avanços industriais e tecnológicos do período de auto-
fortalecimento � prejudicados por problemas políticos e corrupção generalizada � não foram tão bem 
sucedidos como viriam a ser os japoneses. Este foi um dos sintomas da desintegração formal da ordem 
sínica, ao qual se seguiu a modernização e ocidentalização do país; a ascensão do Japão, consagrada na 
vitória da Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895; a segunda Convenção de Pequim, de 1898; e as 
expedições internacionais de 1900-1901 devido à revolta Boxer. Seria na década de 1880 que Portugal 
assinaria com a China o tão desejado tratado referente a Macau: o Tratado de Pequim de 1887. 
444 Fairbank, «The Early Treaty System in the Chinese World Order» in op. cit., ed. Fairbank, p.258. 
445�This state [China] proved militarily powerful enough to consolidate its borders far inside Central 
Asia, a sharp contrast to our expectations of military weakness based on interactions with Westerners.� 
Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience, p.155. 
446 �Was China so weak that the state was simply unable to prevent a series of humiliating treaties being 
imposed on it? Perhaps not. China�s tradition of dealing with foreigners, largely the steppe peoples of the 
north, formed the frame of reference within which China first approached the Europeans (�). Allowing 
westerners to reside in specific spaces in China and making them responsible for their own affairs 
(extraterritoriality) made good sense to the Qing state based on Chinese experience with steppe peoples. 
Regulating foreign trade with the use of foreigners as Chinese customs officials meant that the Chinese 
relied on intermediaries to deal with the foreigners (�).�Idem, ibidem, p.154. 
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alguma forma inverter a situação após as Guerras do Ópio e a projecção ocidental de 

poder447. 

 

Tabela 8 � Exércitos das Grandes Potências e da China em 1860∗   
 

 China E.U. França Grã-Bretanha Rússia 

Exércitos 1.000 28 608 347 862 
 

∗  Unidade de Referência: 1000 efectivos. 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 

Por último, Fairbank sublinha que o sistema tributário se manteve activo entre 

1840 e 1880, à imagem da época anterior à Guerra do Ópio, havendo o seguinte registo 

de anos em que ocorreram missões tributárias à China: Coreia, missões registadas em 

46 anos até 1894; Liu-chiu, missões registadas em 22 anos até 1877; Vietname, missões 

registadas em 9 anos até 1883; Sião, missões registadas em 5 anos até 1853; Nepal, 

missões registadas em 5 anos até 1880 e uma missão final em 1908; Birmânia, missões 

registadas em 3 anos até 1875; Laos, missões registadas em 2 anos até 1853; Japão, uma 

missão em 1871448. Comparando o período de 1840-1880 com outros períodos do 

sistema tributário chinês � em que a China era incontestavelmente hegemónica � 

Fairbank nota que em 1840-1880 há o registo de 83 missões, enquanto entre 1662 e 

1702 também houve 83 missões, em 1703-1743 ocorreram 93 missões e entre 1744 e 

1784 houve 92 missões449. Ou seja, durante um período em que supostamente a ordem 

sínica desaparecera o número de missões tributárias, símbolo da hegemonia chinesa, 

mantinha-se idêntico ao de períodos em que essa hegemonia era incontestada. O ritmo 

de missões apenas foi superior durante os períodos de 1785-1798 (48 missões em 14 

anos) e 1799-1839 (118 missões em 41 anos)450. Desta forma, Fairbank conclui que a 

ordem sínica não desapareceu com as Guerras do Ópio para dar lugar a uma nova 

ordem, dado que o mundo sínico se desintegrou gradualmente devido ao falhanço da 

estratégia usada anteriormente para manter a ordem sínica intacta � através da 

assimilação dos conquistadores não chineses � não resultou desta vez, e a China como 

                                                
447 Ver supra p.138. 
448 Fairbank, «The Early Treaty System in the Chinese World Order» in op. cit., ed. Fairbank, pp.265-266. 
449 Idem, ibidem, p.266. 
450 Idem, ibidem. 
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centro do mundo deixou de existir451. Neste trabalho a tese de Fairbank é contestada. A 

«ordem» sínica manteve-se formalmente através do sistema tributário mas uma ordem 

internacional não se baseia em instituições ou práticas, mas na distribuição de poder. 

 

A Inexistência da Ordem Sínica  

 

De acordo com o modelo utilizado, o realismo ofensivo, a ordem sínica 

desapareceu efectivamente após as Guerras do Ópio. A tese de Fairbank de que a ordem 

sínica se manteve não tem em consideração o elemento definidor de uma ordem 

internacional: o poder. Uma ordem pode ser mais ou menos institucionalizada e pode 

até coexistir com elementos de uma ordem anterior � como sucedeu no Extremo Oriente 

� mas define-se pela distribuição de poder e não pelo grau de institucionalização ou o 

seu conteúdo. A Primeira Guerra do Ópio iniciou a redistribuição de poder e a mudança 

de ordem, mesmo que traços da anterior ordem se tenham mantido e mesmo que, como 

constata Peter Fay, a China não se tenha apercebido das consequências desse conflito e 

continuasse a supor que não tinham de alterar a sua visão do mundo452. Paul Clyde e 

Burton Beers caracterizam esta fase entre o fim da Primeira Guerra do Ópio e o fim da 

Segunda Guerra do Ópio, como o da ordem sino-ocidental do Extremo Oriente453. Era 

um período de transição da ordem regional, da hegemonia ao equilíbrio de poder. No 

entanto esta definição não é suficiente. Como caracterizar o subsistema regional desde o 

final da Primeira Guerra do Ópio ao final da Segunda Guerra do Ópio?  

A Primeira Guerra do Ópio alterou a distribuição regional de poder e o Tratado 

de Nanquim foi o seu corolário. A China já não era a potência hegemónica e o sistema 

deixara de ser unipolar. Porém, o sistema não se transformou num sistema bipolar entre 

a China e a Grã-Bretanha nem se transformou num sistema multipolar equilibrado � 

pois as potências ocidentais mantinham uma presença militar reduzida na região e a 

derrota da China, expressa num tratado de alcance limitado, não significou a perda de 

capacidade e aspiração por parte da China em recuperar a sua hegemonia regional. 

Portanto, de 1842 a 1860 o subsistema do Extremo Oriente era um sistema multipolar 

                                                
451 Idem, ibidem, p.275. 
452 �For many years, indeed, the Chinese did not perceived that anything fundamental had been altered 
by the war and by the treaty. (�) They recognized the power of the English ships and men. They did not 
feel obliged on that account to remake their view of the world.� Peter Fay, The Opium War, 1840-1842: 
Barbarians in the Celestial Empire in the early part of the Nineteenth Century and the War by which they 
forced her Gates ajar, Chapel Hill, 1975, p.363. 
453 Clyde e Beers, op. cit., p.91. 
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desequilibrado, com a China como potencial Estado hegemónico. Isto porque a 

evolução da presença militar britânica na região e o comportamento das restantes 

grandes potências ocidentais não eram ainda perceptíveis. Se, devido a uma nova guerra 

na Europa, Grã-Bretanha, França e Rússia fossem obrigadas a concentrar-se 

exclusivamente naquele continente, o expansionismo europeu seria interrompido e a 

China recuperaria a sua anterior posição, sendo que os E.U.A. não tinham ainda 

capacidade para se impor como a Grã-Bretanha o havia feito em 1839-1842. Dependia 

agora das grandes potências ocidentais aumentar a sua capacidade militar na região e 

equilibrar definitivamente a distribuição de poder, manter a sua presença limitada ou, 

ainda que improvável, retirarem-se da região.  

A conclusão a que Mearsheimer chegou é a de que os sistemas bipolares são 

menos propensos a conflitos do que os sistemas multipolares e que, dentro destes o 

sistema multipolar desequilibrado é mais propenso ao conflito do que o equilibrado454. 

A China queria recuperar a sua posição de hegemonia apesar da presença das grandes 

potências ocidentais e da instabilidade interna. Encontrava-se disposta a contribuir para 

o fracasso dos tratados resultantes da Primeira Guerra do Ópio ou, no mínimo, a 

impedir o aprofundamento desses tratados. Mas se a China perdera a posição 

hegemónica com a redistribuição de poder, como pode afirmar-se que se mantinha 

como unidade potencialmente hegemónica? Não só as intenções da China permaneciam 

hegemónicas como a alteração nas relações de poder não se consolidara. A distribuição 

de poder alterara-se mas mantinha-se dependente de uma projecção dessas capacidades 

por parte dos países ocidentais, principalmente da Grã-Bretanha. Enquanto as intenções 

hegemónicas chinesas não fossem material e definitivamente contrariadas pela 

cimentação de uma distribuição de poder pró-ocidental, a China permanecia como 

potencial unidade hegemónica.  

Por outro lado, os benefícios obtidos pelas potências ocidentais entre 1842 e 

1844 eram ainda insuficientes � pretendia-se a abertura total da China e o 

estabelecimento de relações diplomáticas (ocidentalizadas) regulares � e a pseudo-

hegemónica política externa chinesa permanecer um obstáculo para os objectivos 

ocidentais. Convinha não só impedir que a China recuperasse a sua anterior posição � 

minando a aplicação dos tratados � como encontrar forma de aprofundar os mesmos 

tratados e acabar definitivamente com a oposição da China à expansão económica e 

                                                
454 Ver supra pp.33-34. 
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territorial das grandes potências ocidentais. Confirmando a conclusão de Mearsheimer, 

um segundo conflito entre a China e as ainda insatisfeitas e revisionistas grandes 

potências ocidentais era previsível. A Segunda Guerra do Ópio marcou o fim das 

aspirações chinesas nos anos vindouros devido a nova e cabal demonstração de poder 

ocidental. Os ocidentais comprovaram que a sua presença na região não havia sido um 

capricho conjuntural e os chineses foram obrigados a abandonar as suas (expressas) 

intenções hegemónicas, perante a consolidação de uma distribuição de capacidades 

materiais que lhes era desfavorável. O sistema multipolar equilibrou-se com a Segunda 

Guerra do Ópio. 

Conforme referido anteriormente, uma ordem internacional caracteriza-se como 

um conjunto de valores e condições comuns de estabilidade e previsibilidade nas 

relações entre os Estados, criada e mantida pelas principais unidades sistémicas455. A 

China conseguiu manter uma ordem internacional ao nível de um subsistema regional 

sem que a noção ocidental vestefaliana de inter-nacional fosse aqui relevante devido à 

hierarquização sistémica. Mesmo após ter sido derrotada militarmente e controlada 

politicamente por povos não chineses a entidade política do Império do Meio 

permaneceu o centro regional de poder e continuou a exercer a sua hegemonia. A noção 

do Império do Meio como centro de poder regional (neste caso essa noção era mesmo a 

de centro de poder internacional) foi o que sustentou a ordem sínica. A distribuição de 

poder foi a estrutura determinante na qual o Império do Meio assentou a ordem sínica, 

ainda que outros factores, como a cultura ou a ideologia, tivessem sido benéficos para a 

sua manutenção. Assim sendo, se uma ordem internacional assenta no poder, as duas 

Guerras do Ópio foram determinantes para alterar a distribuição de poder regional. Na 

Primeira Guerra do Ópio a China foi derrotada militarmente e foi-lhe imposto um 

tratado que lhe era prejudicial porque a coagia a agir em prol do interesse de outras 

potências. A Segunda Guerra do Ópio alterou definitivamente a distribuição de poder na 

região, acabando com o centro de poder sínico: a China era definitivamente vergada 

pelo superior poder militar das grandes potências ocidentais e desaparecia assim, a 

custo, a esquizofrénica visão sinocêntrica do mundo456.  

                                                
455 Ver supra p.11. 
456 A maioria dos oficiais e intelectuais chineses, aquando da derrota da China na primeira Guerra do 
Ópio, não se aperceberam da alteração na distribuição de poder e consequente fim da ordem sínica. 
Consideravam que havia sido um acidente isolado. Contudo, como Imannuel Hsü comenta, a derrota na 
Segunda Guerra do Ópio despertaria muitos deles para a nova realidade: �The defeat in 1860 shocked the 
intelligentsia and officialdom into a greater awakening.� Hsü, op. cit., p.276. 
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O poder chinês já não permitia manter a ordem sínica e uma nova ordem assente 

num sistema multipolar emergiu. Mas como explicar que se tenha mantido o sistema 

tributário em funcionamento, como explicar de que forma uma ordem desapareceu se o 

formalismo que a caracterizava se mantém nos aspectos básicos: a relação tributária? 

Fairbank tem razão quando refere que o sistema tributário se manteve, mas não se pode 

confundir a forma política com o conteúdo estrutural do sistema internacional. A 

manutenção do sistema tributário deveu-se essencialmente a três factores: em primeiro 

lugar deveu-se à limitada projecção de poder na região por parte das potências 

ocidentais, que não proporcionou o controlo político da China; em segundo lugar ao 

facto de a nova ordem não ser suficientemente institucionalizada para substituir as 

tradições da cultura política regional; e por último, ao peso da China em relação aos 

restantes Estados regionais.  

Uma ordem pode impor-se de modo mais repentino e institucionalizado, se for o 

resultado de uma guerra decisiva para a distribuição de poder e se daí surgir um acordo 

com estipule claramente quais os princípios dessa ordem: assim aconteceu com a ordem 

europeia de 1815, nascida da derrota de Napoleão e do Congresso de Viena. Mas uma 

ordem pode igualmente impor-se de forma gradual e pouco institucionalizada quando 

não resulta de um acontecimento decisivo e quando os princípios desse ordenamento 

não estão claramente consagrados nem protegidos através de mecanismos formais. As 

potências ocidentais, principalmente a Grã-Bretanha, acabaram efectivamente com a 

ordem sínica na medida em que alteraram a distribuição de poder na região e a China 

deixou de ser hegemónica. No entanto a projecção desse poder foi limitada, tendo sido 

suficiente para derrotar a China nas Guerras do Ópio e fazê-la perder o estatuto de 

potência hegemónica, mas insuficiente para impor cabalmente uma nova ordem regional 

assente em princípios claramente definidos e institucionalizados. Ficaram os tratados, 

que apesar de alterarem revolucionariamente as relações entre a China e o Ocidente, não 

constituíam a base de uma ordem regional institucionalizada como a de Viena. E o que 

explica a limitação da projecção do poder ocidental? Conforme analisado 

anteriormente457, as diversas conjunturas regionais onde as grandes potências estavam 

envolvidas limitou essa projecção. Em 1850 e 1860, o poder das potências ocidentais 

estava centrado noutros objectivos, num período em que o institucionalizado equilíbrio 

de poder entre as grandes potências europeias desaparecia na Guerra da Crimeia de 

                                                
457 Ver supra pp.143-144. 
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1854-1856 e a unificação italiana em 1861 parecia antever o surgimento de uma 

potência na Europa Central: a Alemanha458. Por seu lado os E.U.A. viram-se envolvidos 

numa guerra civil entre 1861 e 1865. Compreende-se assim que o Extremo Oriente não 

fosse prioridade para as potências ocidentais entre 1860 e 1880, até porque ainda 

durante a década de 1870 a Europa começou a virar-se para África e os E.U.A. 

continuaram a dar prioridade ao continente americano. Deste modo, o controlo político 

da China nunca se verificou e a expansão imperialista ficou-se pela economia e pela 

influência política, principalmente da Grã-Bretanha. Esta limitada projecção de poder 

ocidental não só permitiu a subsistência do sistema tributário sínico como está na base 

do surgimento de uma potência hegemónica local nos finais do século XIX e início do 

século XX: o Japão. 

Em segundo lugar, a ordem dos «tratados desiguais» não era suficientemente 

institucionalizada para substituir a ordem hierarquizada que fora derrubada. Uma ordem 

internacional refere-se a um conjunto de valores e condições de estabilidade nascidas 

das estruturas do sistema internacional, estando mais dependente da distribuição de 

poder e comportamento das unidades que controlam o sistema do que da 

institucionalização desse conjunto de valores. Quando o conjunto de valores e 

condições formais de estabilidade se desencontram da estrutura de poder que o 

mantinham, deixam de corresponder a uma ordem internacional e passam a ser 

elementos etéreos e efémeros, propensos ao desaparecimento e sem real importância nas 

relações entre os Estados, ainda que o conjunto de valores e condições de estabilidade 

que surgirem da nova estrutura de poder não sejam institucionalizados ou demorem a 

sê-lo. Ainda que o comportamento entre os Estados continue a reger-se formalmente por 

determinados mecanismos institucionalizados, o ordenamento do sistema reside na 

estrutura de poder que o sustenta. Os valores e condições de estabilidade acompanham 

esta estrutura e não o contrário: uma ordem internacional não tem uma flutuante 

existência normativa sem uma correspondente base de poder. Das estruturas do sistema 

nasce a ordem. Ora, a ordem dos «tratados desiguais» não é uma abrangente ordem 

institucionalizada como a do Congresso de Viena, já que estabelece uma série parcial de 

valores e condições de estabilidade que se limitam ao comércio e detalhes políticos e 

jurídicos, sem que as relações inter-estatais na região tivessem sido formalmente 
                                                
458  O que viria a desequilibrar definitivamente o sistema multipolar equilibrado de Viena. Sobre as 
consequências da criação da Alemanha e a reacção que provocou no mais importante balancer europeu, a 
Grã-Bretanha, vide per tot. Paul Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914, 
London, 1980. 
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redefinidas. Foi omitida a dimensão política, fosse a interacção formal entre os Estados 

asiáticos ou a criação de mecanismos de manutenção do equilíbrio de poder à imagem 

do Congresso de Viena. Assim, os Estados asiáticos mantiveram a cultura política em 

que assentava o seu relacionamento 459  � uma cultura que permanecia ligada ao 

sinocêntrico sistema tributário � ainda que o cálculo do seu comportamento passasse a 

basear-se na nova estrutura de poder e comportamento das grandes potências ocidentais. 

A fraqueza do Império do Meio em relação às grandes potências ocidentais era 

indisfarçável 460 . Os tratados das décadas de 1840 e 1860 deram início a uma 

transformação da cultura política oriental que eventualmente contribuiria para enterrar o 

sistema tributário chinês a partir da década de 1880, mas a transformação daquela 

cultura foi gradual e não foi correspondente à alteração da ordem regional. Daí que 

entre as décadas de 1840 e 1880 se tenha verificado a coexistência entre uma ordem 

regional pouco institucionalizada e assente num sistema multipolar dominado pelas 

grandes potências ocidentais, e uma cultura política baseada no sistema tributário 

chinês. 

Por último, a manutenção do sistema tributário chinês reflecte igualmente a 

superioridade do poder chinês face aos restantes países asiáticos. É certo que a 

inexistência de uma alternativa à cultura política regional permitiu a sobrevivência do 

sistema tributário chinês, mas não foi o único motivo, visto que se a China não 

mantivesse uma ascendência sobre os restantes países da região o sistema tributário teria 

perecido. Ainda que fragilizada face às potências ocidentais, a superioridade da China 

relativamente aos Estados vizinhos mantinha-se. Estes Estados passaram a calcular o 

seu comportamento com base nas alterações regionais causadas pelas potências 

ocidentais, mas nem por isso a China deixou de o maior Estado regional, com quem 

deveria ser mantida uma relação amistosa. A estratégia das pequenas potências não se 

resumia a não afrontar as grandes potências ocidentais. Um confronto militar directo 

com a China representaria quase certamente uma derrota para qualquer uma das 

                                                
459 Ainda que a subsistência desta cultura política tenha variado entre países como o Sião e o Laos que 
enviaram a última missão tributária em 1853 e o Nepal, cuja última missão data de 1908. Ver supra p.161. 
460 Por exemplo, Claude Buss relata o episódio do assassinato de Margary em 1876, que ilustrou uma vez 
mais a superioridade do poder britânico: �In 1876 a young member of the British consular service, Mr. 
Margary, was murdered in Southwest China. The murder of this official was seized upon as the ocasion 
for a far-reaching modification in the treay relations between China and the powers. The British 
demanded and received satisfaction in the form of the Chefoo Convention, signed September 13, 1876. An 
indemnity was exacted which included claims of British merchants against the Chinese government. A 
letter of apology was sent to Queen Victoria by a special envoy. A British officer was permitted in Yünnan 
Province. Trade rules were revised and new ports of call were opened along the Yangtze.� Buss, op. cit., 
p.85. 
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pequenas potências regionais � sem auxílio ocidental � pelo que não lhes convinha 

afrontar desnecessariamente a China. Ora, a manutenção de relações tributárias com a 

China reflecte esse cálculo e essa tentativa de evitar atritos desnecessários. Ora, visto 

que a manutenção do sistema tributário não se revelou incompatível com a nova ordem 

regional, a maioria dos países da região optou por se manter integrado no sistema 

tributário chinês até às décadas de 1870 e 1880461. Portanto, a superioridade do poder 

chinês relativamente aos restantes países da região permitiu a sobrevivência do sistema 

tributário enquanto alternativa política a uma ordem de «tratados desiguais» pouco 

institucionalizada e não acompanhada por uma célere transformação na cultura política 

regional.  

 As ordens internacionais reflectem a distribuição de poder, ainda que possa não 

existir uma institucionalização expressa dessa ordem ou que se mantenham traços 

institucionais de ordens anteriores, que neste caso são apenas manifestações formais de 

uma ordem oca que tendem a manter-se por razões político-culturais. No caso da ordem 

hegemónica sínica, o seu desaparecimento ocorreu com a derrota na Primeira Guerra do 

Ópio. Todavia, a institucionalização da ordem dos «tratados desiguais» foi gradual e 

não fez desaparecer o sistema tributário chinês, profundamente arreigado na cultura 

política regional e sustentando pela superioridade do poder chinês face aos restantes 

países da região. Este sistema sobreviveu formalmente até ao século seguinte mas desde 

1842 que passou a representar uma ordem inexistente, desprovida de correspondência 

com a distribuição sistémica de poder. A ordem dos «tratados desiguais», ainda que 

pouco institucionalizada, passou a reflectir o sistema multipolar resultante da mudança 

ocorrida no âmbito da estrutura de poder. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
461 Ver supra p.161. 
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5 

PORTUGAL NO EXTREMO ORIENTE 

 

 

5.1 Portugal na Ordem Sínica 

 

 Macau foi o centro dos interesses portugueses no Extremo Oriente durante o 

século XIX, um território cujo controlo remontava ao século XVI. Macau era um 

território de soberania chinesa que havia sido cedido aos portugueses para que estes o 

administrassem e foi assim que a situação se manteve enquanto a ordem regional sínica 

se manteve. Porém, desde o fim do século XVIII que Portugal procurou rever esse 

estatuto, pretendendo afirmar formalmente a sua soberania política sobre Macau. 

Enquanto a China se manteve como potência hegemónica na região Portugal não teve 

capacidade para se opor aos chineses e exigir a revisão do estatuto político de Macau 

em termos favoráveis aos portugueses: a soberania de Portugal sobre aquele território 

chinês. Seria necessário esperar por mudanças estruturais no subsistema regional, i.e., a 

redistribuição de poder, para que Portugal tivesse possibilidade de obter esse benefício 

em detrimento da China, ainda que essa mudança tivesse representado o fim do estatuto 

privilegiado de Portugal na China devido à renovada presença das potências ocidentais, 

principalmente da Grã-Bretanha. 

  

 Macau  

 

 No século XIX, a presença portuguesa no Extremo Oriente centrava-se em 

Macau, um território chinês ocupado pelos portugueses e transformado em 

estabelecimento comercial. Até meados do século XIX Macau era uma pequena cidade 

localizada a sul da península, sem incluir o resto da península ou as ilhas da Taipa e de 

Coloane, sendo habitada quase exclusivamente por portugueses e luso descendentes. 

Apesar dos seus contactos passados com outros países que faziam parte deste Oriente 

sínico, como o Japão ou o Sião, no início do século XIX os contactos com os siameses 

eram reduzidos e as relações com o Japão permaneciam cortadas desde o século XVII. 

Assim sendo, Macau e as relações luso-chinesas constituíam a prioridade de Portugal no 

Extremo Oriente. Macau era o único ponto territorial português no Extremo Oriente 
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sínico, onde Portugal se estabeleceu no século XVI, sendo a sua sobrevivência o único 

modo de os portugueses se manterem presentes na região. Porém, a presença portuguesa 

em Macau não tinha um estatuto definido nem era formalmente reconhecida por 

nenhum documento assinado entre Portugal e a China. A soberania sobre Macau era 

chinesa e aos portugueses era permitido gerir de forma limitada o território, co-existindo 

com as autoridades locais chinesas. Seria esta situação que Portugal procuraria alterar 

aquando da mudança de ordem regional de meados do século XIX. 

Em 1557 a China permitiu que Portugal se estabelecesse naquele território como 

recompensa pela acção portuguesa contra a pirataria local. Os portugueses foram 

inseridos na ordem tributária chinesa, não sendo Portugal encarado pela China como um 

Estado igual, mas como um Estado bárbaro tributário. Por seu lado, Portugal não se via 

como Estado tributário da China462, ainda que estivesse sujeito ao pagamento periódico 

de uma quantia pela sua presença em Macau. Em termos de contactos oficiais entre os 

dois países até ao século XVIII, houve cinco iniciativas portuguesas: Tomé Pires em 

1517 e 1563; Manuel de Saldanha em 1667; Bento Pereira de Faria em 1678; Alexandre 

Metelo de Sousa e Menezes em 1726; e Francisco Pacheco de Sampaio em 1752463. As 

dificuldades que pautaram estas missões demonstraram bem as divergências entre duas 

concepções de prática diplomática completamente diferentes 464 . Ângela Guimarães 

sublinha que �[o] estatuto concedido a Macau apresenta algumas semelhanças com o 

que fora tradicionalmente concedido aos mercadores muçulmanos relacionados com o 

Império nos seus limites do Noroeste e do Sul�465.  

A presença de Portugal em Macau estendeu-se do século XVI até ao século XIX. 

Não obstante as dificuldades sentidas por Macau após o corte de relações entre Portugal 

e o Japão466 � e consequentes perdas comerciais � o estabelecimento foi-se mantendo 

activo, constituindo um trunfo dos portugueses no Extremo Oriente. Portugal gozava de 

uma posição privilegiada na região por ser a única potência europeia estabelecida no Sul 

da China (não esquecer a presença russa no norte do país) e por deter o direito do 

                                                
462  António Vasconcelos de Saldanha atenta para o facto de que o Rei de Portugal não reconhecia 
autoridade superior: princeps superiorem non recognoscens (um dos princípios vestefalianos). António 
Vasconcelos de Saldanha, «Isenção e Soberania. A Coroa de Portugal face ao Sistema Tributário 
Chinês», in Estudos sobre as Relações Luso-Chinesas, ed. António Vasconcelos de Saldanha, Lisboa, 
1996, p.27. 
463 Idem, ibidem, pp.33-34. 
464 Idem, ibidem, p.34. 
465 Ângela Guimarães, «A Conjuntura Política: Antes de Hong-Kong» in História dos Portugueses no 
Extremo Oriente, ed. Oliveira Marques, Vol.3, Lisboa, 2000, p.13. 
466 Vide António da Silva Rego, Estudos de História Luso-Africana e Oriental: séculos XVI-XIX, Lisboa, 
1994, pp. 139-166. 
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Padroado do Oriente, ou seja, a representação da Igreja Católica. A soberania sobre 

Macau pertencia à China467, apesar de tentativas políticas e teóricas de transformar o 

estabelecimento em território português 468 . Porém, na prática sobrepunham-se em 

Macau �dois sistemas de jurisdição�, situação descrita como sendo de �soberania mista, 

dual ou divida�469, ainda que o sistema português se mantivesse por permissão chinesa e 

não por a China considerar Macau como território português. Para os chineses, �o 

território de Macau era parte integrante do Império e somente em relação à comunidade 

de «bárbaros estrangeiros» aí residentes era permitido um maior ou menor (�) grau de 

exercício e jurisdição próprios� 470 , sendo que Portugal era obrigado a pagar uma 

prestação anual à China � o foro do chão � desde 1573, ilustrando a relação de poder 

entre a potência hegemónica e uma potência secundária europeia. Era a China que 

autorizava os portugueses em Macau a �dentro de certos limites (�) reger-se pelas suas 

próprias leis, a ter as suas autoridades civis e militares e a praticar a sua religião�471, 

dentro da soberania chinesa. Enquanto a presença portuguesa permanecesse controlada, 

territorial e culturalmente, e o comércio português propiciasse lucros às alfândegas 

chinesas e funcionários imperiais, um Macau «português» seria tolerado. 

Macau encontrava-se administrativamente dependente da China472, mesmo que 

para o Governo português Macau constituísse parte do império de Portugal. 

Relativamente à China, Macau dependia do mandarim distrital de Xiangshan � que a 

partir de 1736 viu delegadas noutro funcionário, o Tso-tang, parte das suas atribuições � 

que respondia perante o vice-rei de Cantão, enquanto este fazia a ligação entre a região 

e o imperador. Existia ainda um funcionário português com um estatuto mandarínico 

subalterno ao Tso-tang � ou seja, inserido na organização administrativa chinesa � o 

procurador do Senado, que até 1840 era um membro do Senado de Macau encarregue 

                                                
467 Sobre a visão da China sobre o estabelecimento de Macau veja-se o memorial de Kying enviado ao 
Imperador em 1 de Dezembro de 1843, em António Vasconcelos de Saldanha, Para a Vista do 
Imperador: Memoriais da Dinastia Qing sobre o Estabelecimento dos Portugueses em Macau (1808-
1887), Macau, 2000, pp.79-86. 
468 Sobre a questão da soberania portuguesa sobre Macau, Geoffrey Gunn nota: �[e]mbora a afirmação da 
soberania portuguesa sobre Macau tivesse sido, ousadamente, declarada na constituição portuguesa de 
1822, a contradição entre os direitos da soberania da Grã-Bretanha estabelecidos no tratado relativo a 
Hong-Kong e o facto de que Portugal ainda mantinha Macau por consentimento tácito, foi claramente 
patenteado num trabalho publicado pelo sueco Andrew Ljungstedt numa edição de 1832 do The Chinese 
Repository�. Geoffrey Gunn, Ao Encontro de Macau: Uma Cidade Estado Portuguesa na Periferia da 
China, 1557-1999, Macau, 1998, p.87. 
469 José Vicente Serrão, «Macau (Século XIX)», in Nova História da Expansão Portuguesa, Vol. 10, ed. 
Valentim Alexandre e Jill Dias, Lisboa, 1998, p.724. 
470 Idem, ibidem, p.725. 
471 Idem, ibidem, p.726. 
472 Fairbank, «A Preliminary Framework», in op. cit., ed. Fairbank, , p.11 
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da correspondência com as autoridades chinesas e da instrução judicial de processos que 

envolviam chineses antes que estes fossem entregues ao Tso-tang473. O controlo de 

Macau pela China materializava-se também num controlo económico. Nesse sentido, 

em 1688 a China estabeleceu em Macau um controlo alfandegário, o hopu, símbolo da 

soberania chinesa e um mecanismo de controlo administrativo e económico que se 

consolidaria nos anos seguintes474. Em meados do séc. XIX Portugal iria procurar fazer 

desaparecer de Macau todos estes símbolos da soberania chinesa. 

Relativamente à posição administrativa de Macau no império português, Macau 

encontrava-se dependente do governo de Goa, ilustrando bem a autonomia de que as 

autoridades macaenses gozavam, sendo esta autonomia derivada da prioridade 

secundária que Macau representava para Lisboa. Em 1783 procurar-se-ia inverter essa 

situação e aproximar administrativamente Macau de Lisboa por intermédio de um 

modelo colonial centralizador 475 . Através deste projecto para Macau, Portugal 

demonstrava vontade em integrar o estabelecimento Macau na �economia do império, 

aproveitando a revitalização da rota (portuguesa) do Cabo, proporcionada pela 

conjuntura internacional de guerras, e (�) submetê-lo a um controlo mais efectivo e a 

uma afirmação de soberania colonial�476. A relação entre Portugal e Macau modificou-

se devido a esta reforma administrativa que visava �o reforço da intervenção estatal nos 

sectores da organização administrativa, político-militar e económica ultramarina�, sendo 

que Macau foi colocado na �órbita institucional da Coroa Portuguesa� através do 

�Estado da Índia�477, conduzindo a desentendimentos entre o governo português e o 

Senado macaense. Retiraram-se poderes ao Senado e fortaleceu-se a figura do 

governador, através de uma nova arquitectura institucional que perduraria durante o 

século XIX, resistindo inclusivamente às reformas administrativas de 1834, 1835 e 

1837478. 

                                                
473 Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, pp.726-727. 
474 Vide Ângela Guimarães, Uma Relação Especial. Macau e as Relações Luso-Chinesas, 1780-1844, 
Lisboa, 1996, p.20. 
475 Este novo projecto estava contido em Providências Régias enviadas em 1783 pelo ministro Martinho 
de Melo e Castro para Goa e Macau, em que visava alterar o estatuto político de Macau e o seu 
enquadramento no império português. Vide Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e 
Dias, p.728. 
476 Idem, ibidem, p.721. 
477 Jorge dos Santos Alves, «Natureza do Primeiro Ciclo de Diplomacia Luso-Chinesa (Séculos XVI a 
XVIII)», in Estudos de História do Relacionamento Luso-Chinês: Séculos XVI-XIX, ed. António 
Vasconcelos de Saldanha e Jorge dos Santos Alves, Macau, 1996, pp. 201-202. 
478 Vide Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.728. 
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Em termos económicos, a presença dos espanhóis, holandeses e britânicos 

diminuiu a influência e prosperidade de que Portugal gozava na região, e factores como 

a expulsão do Japão no século XVII provocaram danos comerciais que impediram que 

Macau progredisse significativamente. Mercê da ameaça dos Estados europeus, as 

opções políticas de Macau passaram sempre por procurar impedir que esses Estados lhe 

fizessem concorrência, principalmente aqueles que tivessem um poder superior a 

Portugal e se sobrepusessem aos portugueses na região 479 . Mesmo com a abertura 

limitada da China através do sistema comercial de Cantão, tornado oficial em 1757, 

Portugal usufruía duma posição única dado que mantinha uma presença territorial no 

território chinês. Em finais do século XVIII a presença dos interesses estrangeiros na 

China intensificou-se e a economia macaense começou a modificar-se. O sistema de 

Cantão atraía comerciantes estrangeiros à região e a única base territorial onde podiam 

estabelecer-se era Macau, mesmo que imperasse uma proibição formal da residência de 

estrangeiros. As probabilidades de lucrar com o comércio ilícito com a China levou 

muitos estrangeiros e portugueses a desenvolver uma intensa actividade na região, 

servindo-se de Macau como base e conduzindo a uma fase de prosperidade no início de 

oitocentos. Tornaram-se realidade o transporte e comercialização de mercadorias 

estrangeiras como se fossem portuguesas, o uso ilegal da bandeira portuguesa em barcos 

estrangeiros e o florescimento do contrabando nas ilhas próximas de Macau 480 . A 

economia do Estabelecimento passava a ter como principal fonte de receita o comércio 

de uma mercadoria ilícita: o ópio. O ópio tinha bastante procura na China e acabou por 

ser a solução comercial mais rentável. Devido à sua localização e aos privilégios 

comerciais que lhe haviam sido atribuídos, Macau era o ponto indicado para introduzir 

ópio na China. Como sublinha Valentim Alexandre, desde a ilegalização do comércio 

do ópio na China, Macau tendia a centralizar a sua introdução no império 481 . 

Infelizmente para os portugueses, também aqui a concorrência britânica se revelaria 

                                                
479 Segundo Tchai Tsoun-tchun, no seu Essai historique et analytique sur la situation internationale de la 
Chine,  �Dés 1637 (...) la rivière de Canton fut exploré par une flotille anglaise, sous le commandement 
du capitaine Weddeel. Les Portugais de Macao essayèrent de s�y opposer en excitant les autorités 
chinoises contre les établissements des Européens et en empêchant leur pénétration plus avant en 
territoire chinois�. Vide Eduardo Brazão, Política Europeia no Extremo Oriente no Século XIX e as 
nossas Relações Diplomáticas com a China, Porto, 1938, pág. 9. 
480 Guimarães, op. cit., p.19. 
481 Valentim Alexandre, �As Periferias e a Implosão do Império�, in op. cit., ed. Bethencourt e Chaudhuri, 
p.47. 
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inultrapassável, o que levou Macau à falência em 1797482. Os interesses comerciais das 

potências ocidentais, nomeadamente da Grã-Bretanha, começavam a fazer-se sentir em 

Macau e adivinhava-se o fim da posição privilegiada dos portugueses naquela região. 

 

Sintomas de Mudança 

 

O início do século trazia ventos de mudança à região, que começaram a soprar 

fortemente durante a década de 1820. Como nota José Vicente Serrão, a partir de 1834 

começou a consolidar-se uma �modificação do estatuto político� de Macau resultante da 

�nova correlação de forças entre a China e as potências europeias� 483 . Esta nova 

correlação de forças, a redistribuição de poder no sistema regional, condicionaria o 

comportamento de Portugal e faria com que a partir daqui surgissem oportunidades para 

Portugal conseguir alterar o estatuto político de Macau e obter a soberania sobre aquele 

território. Serrão nota ainda que, apesar de o projecto de 1783 procurar emancipar 

politicamente Macau da China, os primeiros quarenta anos do século XIX foram 

marcados por um aumento das manifestações de soberania do Império chinês em 

Macau, algo que talvez tenha sido consentido pelas autoridades portuguesas como 

forma de conseguir resistir à cobiça inglesa sobre o estabelecimento � que se tornava 

agora a verdadeira ameaça à existência de Macau � sendo que as investidas inglesas 

para controlar Macau em 1802, 1808 e 1839 não se concretizaram por interferência do 

Império chinês484. Não existem elementos para comprovar a verdadeiro grau do referido 

consentimento português às manifestações de soberania chinesa, mas há dois pontos que 

podem ser objectivamente constatados nesta época sintomática da mudança regional que 

ocorreria: em primeiro lugar que Portugal continuava a ser uma potência dependente da 

China para se manter em Macau, sem poder para garantir sozinho a sobrevivência 

daquele estabelecimento; em segundo lugar, que neste período, em que uma guerra com 

a China e a existência de uma Hong-Kong pareciam imaginários, a Grã-Bretanha 

representava um perigo para Macau, não só pela concorrência mas pela vontade de 

tornar britânico aquele estabelecimento. 

                                                
482 D. Maria I concedeu o perdão da dívida a Macau em 1799, evitando assim o completo descalabro do 
Estabelecimento. Vide Guimarães, «A Conjuntura Política: Antes de Hong-Kong», in op. cit., ed. 
Marques, pp.20-21. 
483 Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.722. 
484 Idem, ibidem, p.729. 
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Estes indícios de mudança política foram trazidos pelos referidos interesses 

económicos ocidentais, principalmente da Grã-Bretanha. Portugal procurava o 

desenvolvimento económico de Macau � conforme expresso no projecto de 1783 � e 

esse objectivo conduziu também a um renovado vigor em termos de projectos 

económicos regionais, ainda que sem grande sucesso. Macau procurou não depender 

exclusivamente de uma solução comercial � o ópio � através de vias alternativas. Jorge 

Santos Alves atenta para a �busca de uma nova geografia diplomática e comercial para 

Macau�485, no sentido em que se procurou a reanimação de mercados que nos dois 

séculos anteriores constituíram importantes fontes de rendimentos para os macaenses: 

em 1820 estabeleceu-se no Sião uma feitoria permanente e um consulado; entre 1808 e 

1811 foram feitas tentativas de comerciar na Cochinchina; e em 1810-1811 idênticas 

tentativas foram efectuadas relativamente ao Camboja, procurando-se conseguir a 

abertura de uma feitoria486. Porém, o ópio tornara-se a mercadoria que fazia mover o 

comércio regional e Macau não conseguiu fugir à sua influência. Em 1800 o ópio 

tornou-se ilegal na China e Macau passou a ser utilizado como entreposto pelos 

mercadores estrangeiros, fazendo com que Macau prosperasse. Em 1821 as autoridades 

chinesas proibiram o comércio do ópio e aumentaram a vigilância, de modo que os 

traficantes de ópio foram abandonando Macau, facto que conduziu a um declínio 

económico do estabelecimento 487 . Com a mudança da ordem regional chegariam 

também Hong-Kong e a abertura de outros portos ao comércio internacional, ameaças à 

estabilidade da já frágil economia macaense e, consequentemente, à viabilidade 

económica (e política) de uma presença de Portugal na região. 

Macau era o epicentro dos interesses de Portugal no Extremo Oriente no século 

XIX mas pelo facto de a região não ser uma prioridade de Lisboa, a iniciativa da defesa 

da posição de Portugal na região partia mais das autoridades de Macau do que da capital 

portuguesa, ainda que coubesse ao governo central definir a estratégia a seguir. Como 

refere Alfredo Gomes Dias, �o pensamento que norteou as relações com a China 

baseou-se no estreitar de laços político-diplomáticos e, também, no envolvimento do 

poder mandarínico local nos interesses comerciais que davam razão à existência do 

Estabelecimento�488. Jorge Santos Alves refere ainda que �[a] hábil tecelagem da sua 

                                                
485  Jorge Santos Alves, Um Porto entre Dois Impérios: Estudos sobre Macau e as Relações Luso-
Chinesas, Macau, 1999, p.171. 
486 Idem, Ibidem, pp.172-173. 
487 Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, pp.747. 
488 Alfredo Gomes Dias, Sob o Signo da Transição: Macau no Século XIX, Macau, 1998, p.80.   
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rede de contactos e relações político-diplomáticas e mercantis fez de amortecedor para 

muitas das crises da cidade e serviu, afinal, de garante da sua continuidade como porto 

internacional�489.  Relativamente a decisões que envolviam uma região periférica e não 

prioritária como o Extremo Oriente, o governo central baseava as suas decisões nos 

relatos que recebia do governo local e delegava nele a execução da sua política. No seio 

deste processo decisório, desenvolveram-se vias não oficiais de contactos entre os 

portugueses e a China. Alves, aludindo às relações diplomáticas luso-chinesas entre os 

séculos XVI e XVIII, faz a distinção entre dois �modelos expansionistas portugueses� 

que conduziram à abertura de diferentes canais diplomáticos, �o da diplomacia, 

instrumento de política externa da Coroa Portuguesa� e o da �diplomacia dos 

particulares portugueses e luso-asiáticos, geralmente patrocinada por Macau (�) que 

era uma diplomacia regional, visando unicamente a salvaguarda dos interesses do 

empório macaense�490 . Rigorosamente, não pode considerar-se como diplomacia os 

actos preconizados por particulares, mas a distinção de Alves ilustra a importância que 

os interesses privados macaenses desempenharam nas relações entre Portugal e a China, 

do mesmo modo que estes interesses privados haviam sido fundamentais para o 

agudizar do relacionamento sino-britânico na década de 1830. Contudo, o Governo de 

Lisboa e a pouca atenção prestada a Macau continuaram a marcar a política externa de 

Portugal relativamente à China e àquele estabelecimento. 

 No que concerne as relações entre Portugal e os restantes Estados do Extremo 

Oriente sínico do início do século XIX, ou eram quase inexistentes ou se cingiam às 

missões católicas naqueles territórios491. Os contactos estabelecidos com os países e 

populações da ordem sínica não foram mantidos e no século XIX só a presença de 

portugueses em Macau permanecia como lembrança do que fora outrora o país europeu 

mais activo na região. Mesmo a presença portuguesa no Extremo Oriente não-sínico não 

era suficientemente estimulada pelas autoridades de Lisboa492. Portugal mantinha o 

controlo de territórios no arquipélago malaio, como Timor e Solor, mas era necessário 

reabilitar política e economicamente aquelas possessões493. Durante a década de 1850 

                                                
489 Alves, op. cit., p.166. 
490 Saldanha e Alves, op. cit., pp. 186-187. 
491 Era o caso das missões católicas na Birmânia e no Camboja. Sobre este tema vide Manuel Teixeira 
Portugal na Birmânia, Macau, 1983, pp.96-111; e Manuel Teixeira, Portugal no Camboja, Macau, 1983, 
pp.49-65. 
492 Vide Rita, «Domínio Português no Oriente», in op. cit., ed. Peres, pp.557-560. 
493 Vide Maria da Graça Bretes, «Timor», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, pp.777-789; e Valentim 
Alexandre, «Situações Coloniais: I � A Lenta Erosão do Antigo Regime (1851-1890)», in op. cit., ed. 
Bethencourt e Chaudhuri, p.145. 
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Portugal e os Países Baixos procuraram definir os limites das suas possessões no 

arquipélago, num momento em que a região malaia � incluindo a península e o 

arquipélago � se encontrava bipolarizada entre o controlo britânico a norte e o controlo 

holandês a sul494 , com as possessões portuguesas a permanecerem encravadas nos 

domínios holandeses. Portugal e os Países Baixos assinaram a 20 de Abril de 1859 o 

Tratado de demarcação e troca de territórios portugueses e holandeses no arquipélago de 

Solor e Timor495, um acordo no qual Portugal não parece ter saído beneficiado, como 

nota Maria da Graça Bretes, mesmo que se tivesse colocado um ponto final na questão 

da delimitação das fronteiras496. A insubordinação hierárquica, confusão institucional e 

falta de uma estratégia regional espelham a pouca importância que a região tinha no 

quadro da política externa portuguesa497. Se Macau era periférico para os interesses de 

Portugal, as restantes regiões do Extremo Oriente, incluindo as possessões portuguesas 

fora da ordem sínica, eram a periferia da periferia.  

 

Tabela 9 � Populações de Portugal e Principais Unidades Sistémicas em 1860∗   
 

 China E.U. França G.B. Japão Portugal Rússia 

Populações 379.382 31.513 36.510 28.778 32.538 3.911 74.100 
 

∗  Unidade de Referência: 1000 habitantes. 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 

 Com o fim a hegemonia chinesa e a mudança de ordem regional, ainda que esta 

região fosse periférica para os interesses nacionais, Portugal teria oportunidade para 

obter benefícios sobre a China e sobre países que faziam parte do sistema controlado 

por si, como o Sião e o Japão. 

 

5.2 Portugal, Macau e o Fim da Hegemonia Sínica 

 

 A partir do momento em que a Primeira Guerra do Ópio deu origem a uma 

redistribuição de poder e que a Grã-Bretanha ganhou uma base territorial na China � 
                                                
494  Uma realidade que começou a ser formalmente desenhada com o Tratado de Londres de 1824, 
celebrado entre a Grã-Bretanha e os Países Baixos. 
495 Vide Portugal, Nova Collecção de Tratados, Convenções, Contratos e Actos Públicos Celebrados 
Entre a Corôa de Portugal e as Mais Potências, Vol.1, Lisboa, 1890, pp.225-229.  
496 Bretes, «Timor», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.801.  
497 Cf. Rita, «Domínio Português no Oriente», in op. cit., ed. Peres, pp. 559-560.  
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terminando com o estatuto privilegiado dos portugueses � Portugal procurou melhorar a 

sua posição sistémica na região através do controlo efectivo e formal de Macau, além de 

procurar manter a viabilidade económica. Após a Primeira Guerra do Ópio, Lisboa 

procurou o controlo político do território por intermédio de uma política ofensiva e da 

sua execução por parte do Governador Ferreira do Amaral, conseguindo uma situação 

de soberania de facto; e continuou essa política através da negociação de um tratado 

com a China em que esta reconhecesse de jure a soberania de Portugal sobre Macau, 

melhorando a sua posição sistémica ao conseguir acompanhar a maior potência 

regional, a Grã-Bretanha, no controlo formal de parte do território da antiga potência 

hegemónica. Conforme Guimarães reconheceria em 1860, era necessário que Portugal 

celebrasse um tratado com a China, �entrando assim na communhão das potencias� que 

o haviam feito e que por isso arrogavam possuir �uma posição superior às das demais 

potencias� no Extremo Oriente498.  

  

 5.2.1 Portugal e a Primeira Guerra do Ópio 

 

 A Primeira Guerra do Ópio ilustrou a redistribuição regional de poder e viria a 

afectar Macau e os interesses de Portugal na região. Portugal deixava de ser a única 

potência ocidental a controlar parte do território e Macau passava a enfrentar a 

concorrência de Hong-Kong. Conforme nota Serrão, neste período �colocavam-se a 

Macau fundamentalmente dois grandes problemas: afirmar plenamente a soberania 

portuguesa sobre o território, objectivo projectado desde os finais do século XVIII, mas 

nunca consumado até à data, e encontrar alternativas económicas susceptíveis de travar 

a decadência que se acentuava� 499 . A questão política é aquela que cumpre aqui 

examinar. No contexto de fragilidade chinesa e superioridade britânica, Portugal 

encontrou oportunidade para prosseguir os objectivos de obter o reconhecimento da 

soberania portuguesa sobre Macau, ainda que a concorrência britânica contribuísse 

ainda mais para a sua fragilidade económica. Devido a esta alteração na estrutura 

sistémica de poder Portugal enfrentou dificuldades no que concernia a sua posição na 

Primeira Guerra do Ópio, acabando por optar pela neutralidade. Foi também neste 

                                                
498 Ofício de 12 de Fevereiro de 1860, vide António Vasconcelos de Saldanha et al, Colecção de Fontes 
Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos relativos às 
Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-
1873), Macau, 1997, p.112. 
499 Serrão, «Macau (Século XIX)», op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.722. 
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contexto que Portugal pôde pressionar a China � ainda que sem sucesso � no sentido de 

obter um tratado idêntico ao que os britânicos celebraram em 1842 em que a soberania 

de Portugal em Macau fosse formalmente reconhecida. 

 Macau e a Guerra  

 

O estabelecimento de Macau viu-se envolvido na Primeira Guerra do Ópio 

quando os britânicos se refugiaram na cidade em Abril de 1839 � devido à ofensiva do 

Comissário Lin contra os traficantes de ópio � e procuraram a protecção do Governador 

Silveira Pinto. Portugal via-se agora obrigado a tomar uma opção incómoda que poderia 

revelar-se essencial para o seu futuro na região. Apoiar os britânicos, apoiar os chineses 

ou manter-se neutro? Alfredo Gomes Dias nota que foi �deste modo que Macau se viu 

envolvido no conflito, abrindo uma crise no Estabelecimento e obrigando-o a tomar 

opções políticas que podiam pôr em causa duas distintas: a «velha» aliança com a Grã-

Bretanha e as relações estreitas com a China, quer ao nível imperial, quer ao nível 

local.�500. Portugal não tinha possibilidades de se manter em Macau contra uma China 

hegemónica mas também não podia opor-se ao país mais poderoso do mundo a quem 

estava ligado por uma aliança estratégica, ainda que desigual. 

 Mesmo tendo recebido ordens anteriores de Lisboa para garantir refúgio à Grã-

Bretanha501, o governador português acabou por recusar-se a receber os britânicos em 

Macau devido ao receio de arrastar Portugal para um conflito com a China, mesmo que 

neste caso se arriscasse a uma incompatibilização com a Grã-Bretanha. Mas tal decisão 

surge da necessidade momentânea e não de qualquer sobreposição de alianças ou 

tomada de posição oficial no conflito. Aliás, a presença portuguesa em Macau não 

resultava de qualquer «aliança» com a China, apenas do interesse recíproco de dois 

Estados que nem sequer se encontrava formalizado nem fora testado verdadeiramente 

contra terceiros. A necessidade momentânea levou as autoridades de Macau a recusar 

ajuda à Grã-Bretanha, mas era urgente desenhar uma política oficial para um conflito 

inevitável entre a potência hegemónica regional de quem o estabelecimento dependia 

directamente e a maior potência global de quem dependiam, directa ou indirectamente, 

muitos dos interesses de Portugal, a maioria mais prementes e importantes do que 

Macau.  

 

                                                
500 Dias, op. cit., pp. 44-45. 
501 Vide Gelber, op. cit., p.74. 
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Neutralidade 

 

O estabelecimento de Macau resultou de interesses comerciais e da tolerância da 

China e o poder chinês poderia ser facilmente utilizado para fazer perigar a presença 

portuguesa no território 502 . A China permitiria a Portugal permanecer em Macau 

enquanto tal situação lhe fosse conveniente. Quanto à aliança de Portugal com a Grã-

Bretanha, era longa e tinha sido recentemente activada nas Guerras Napoleónicas, além 

de os britânicos terem sido parte determinante nos conflitos internos portugueses que 

marcaram a primeira parte do século XIX. No entanto, as alianças não se mantêm 

devido a valores ou a tradições históricas, uma realidade expressa na célebre frase de 

Palmerston referente à política externa da Grã-Bretanha: �[n]ão temos aliados eternos, 

nem inimigos permanentes�503. Pelo contrário, as alianças têm em conta os objectivos 

das unidades em determinado sistema. Se no sistema europeu a aliança entre Portugal e 

a Grã-Bretanha havia funcionado até então, apenas o interesse dos Estados garantiria 

que esta se mantivesse nesse sistema ou se estendesse a outro. O comportamento das 

unidades varia conforme o sistema em que estão inseridas. 

 

Tabela 10 � Poder Latente de Portugal e Principais Unidades Sistémicas em 1860∗   
 

 China E.U. França G.B. Japão Portugal Rússia 

Ferro-Aço 10 835 898 3.888 0 0 336 

Energia 0 18.282 14.260 80.738 0 104 300 
 

∗  Produção de Ferro e Aço (unidade de referência: 1000 toneladas) e Consumo de Energia (unidade de 
referência: equivalência em 1000 toneladas de carvão). 

                                                
502 Ainda que demonstrações de força pudessem ter sido utilizadas com o propósito de proteger os 
portugueses como sucedeu aquando do episódio «Stanton». Sobre este episódio Artur Waley relata o 
seguinte: �Lin soon realized that Stanton, on the contrary, was a person �of very moderate importance�, 
and would probably have released him at once, had not Captain Smith, who, now that Elliot had gone 
north, was in charge of British interests at Macao and Canton, made the mistake of getting the 
Portuguese to demand the release of Stanton, on the ground that the kidnapping had taken place on their 
territory. This infuriated Lin, who regarded Macao not as Portuguese territory, but as a corner of China 
where Portuguese were allowed to reside.(�) The request met with a sharp refusal, followed by the 
dispatch of several thousand Chinese troops to the vicinity of Macao, nominally to protect the Portuguese 
against the predatory designs of the English.� Arthur Waley, The Opium Wars Through Chinese Eyes, 
Stanford, 1968, pp.112-113. 
503 Citado em Kissinger, Diplomacia, p.81. 
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Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 

  Logo, Portugal não podia esperar que a aliança com a Grã-Bretanha garantisse 

os interesses portugueses em Macau. A auto-ajuda é o mecanismo que melhor garante 

os objectivos de um Estado e as alianças com outros Estados são firmadas ou 

accionadas quando a unidade não puder atingir a sua meta isoladamente. Ainda que 

Portugal não o pudesse fazer, podia tentar não ajudar nem ofender nenhum dos 

intervenientes, não se incompatibilizando com a potência hegemónica regional e não 

destruindo a aliança com os britânicos. Se Portugal tomasse o partido da China no 

conflito seria para salvaguardar a sua posição em Macau e a defender o status quo na 

região, mas tal posição seria um erro porque os portugueses destruiriam a sua mais 

importante aliança por um objectivo não prioritário como a manutenção de Macau. Mas 

mesmo que a Grã-Bretanha não fosse aliada de Portugal, constituiria um igual desastre 

para os portugueses aliarem-se a uma anacrónica potência regional hegemónica � de 

uma região periférica e secundária para os portugueses � contra a maior potência 

internacional. Uma posição abertamente pró-chinesa na Primeira Guerra do Ópio seria 

uma política suicidária para Portugal.  

Por outro lado, se Portugal se colocasse ao lado da Grã-Bretanha teria de 

enfrentar o poder hegemónico regional de quem dependia para permanecer em Macau. 

Portugal não tinha poder suficiente para defender a sua posição em Macau e mesmo 

qualquer acção ofensiva plausível � à semelhança da Grã-Bretanha, baseada nas forças 

navais e no desgaste do litoral chinês � estava limitada pelos diminutos avanços 

tecnológicos da marinha portuguesa. De acordo com José Telo apenas na década de 

1860 é que Portugal começou a introduzir canhoeiras na sua Marinha504, sendo óbvio 

que era nessas embarcações que residiria a vantagem de Portugal sobre as forças 

chinesas em qualquer acção ofensiva, e não em forças terrestres ou uso de embarcações 

militarmente obsoletas. Este autor constata o seguinte acerca da fraqueza da força naval 

portuguesa face ao contexto internacional: �[e]ntre 1850 e 1880, vive-se o período de 

ouro das canhoeiras. Estes pequenos navios tornam-se o símbolo do poder europeu, a 

ponto de alguns autores se referirem a estes anos como os da «diplomacia da 

canhoeira». Portugal adopta as canhoeiras com bastante atraso. Em 1860, ainda a sua 

                                                
504  Vide António José Telo, «Tecnologia e Poder Naval Português» in A História Militar de Portugal no 
Séc. XIX, ed. Comissão Portuguesa de História Militar, Lisboa, 1995, p.356. 
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marinha é principalmente formada por navios à vela: 15 unidades à vela e nove mistas, 

entre as quais 3 corvetas, 2 escunas e 4 vapores. Alguns dos vapores podiam receber 

armamento e funcionar como «canhoeiras improvisadas», mas continuava a não existir 

na marinha nacional esse navio especializado nas pequenas guerras do Império. Seria 

preciso esperar pela acção do ministro Mendes Leal, a partir de 1862, para ver a 

canhoeira entrar verdadeiramente na marinha portuguesa, cerca de 20 anos depois da 

sua introdução pela Inglaterra�505. Assim sendo, neste período de finais da década de 

1830 Portugal não podia opor-se à China e manter, sozinha, a sua presença em Macau. 

Daí que uma política abertamente pró-britânica não fosse adequada aos objectivos de 

Portugal. 

Mas pode perguntar-se o seguinte: caso Portugal se unisse à Grã-Bretanha, esta 

não podia ajudar Portugal a manter-se em Macau? Certamente que durante a Primeira 

Guerra do Ópio tal protecção seria uma realidade, mas o contexto pós-conflito é que 

seria problemático. Em primeiro lugar não se sabia até que ponto a Grã-Bretanha estaria 

disposta a projectar o seu poder na região e a garantir uma vitória no próprio conflito. 

Em segundo lugar, mesmo em caso de vitória britânica com auxílio português, 

adivinhar-se-ia mais depressa a tentativa britânica de controlar Macau do que a cedência 

de Hong-Kong por parte dos chineses. Ainda que Portugal não fosse um concorrente ao 

nível da Grã-Bretanha, era o único Estado ocidental com uma presença territorial em 

solo chinês e a cobiça inglesa sobre esse território já se revelara anteriormente. Esta 

realidade é ilustrada pelas tentativas de ocupar Macau em 1802 e 1808, e pelo ofício de 

6 de Setembro de 1839 enviado por Elliot a Palmerston �salientando a necessidade de 

os ingleses tomarem conta de Macau para sua protecção�506 . Aliar-se com a Grã-

Bretanha para depois ter de enfrentar a ira chinesa e a própria cobiça britânica não eram 

opções viáveis para Portugal. Consequentemente, a neutralidade acabaria por ser a única 

posição racional que Portugal poderia manter durante ao conflito. A neutralidade 

portuguesa começou a tornar-se evidente na resposta que Silveira Pinto deu a Elliot 

quando este se ofereceu para defender Macau de um eventual ataque chinês em Abril de 

1839 507 . Na sua resposta, Silveira Pinto declinou a �generosa oferta� devido à 

                                                
505 Idem, ibidem. 
506  António Vasconcelos de Saldanha, Alfredo Gomes Dias e Jin GuoPing, Colecção de Fontes 
Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos Relativos à 
Neutralidade Portuguesa durante a I Guerra do Ópio (1839-1842), Macau, 1998, p.47.  
507 Carta dirigida por Elliot a Silveira Pinto a 13 de Abril de 1839, idem, ibidem, pp.93-94. 
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necessidade de manter uma �austera neutralidade� em relação à crise que se 

desenrolava508. 

 

 

Tabela 11 � Exércitos de Portugal e Principais Unidades Sistémicas em 1860∗   
 

 China E.U. França G.B. Japão Portugal Rússia 

Exércitos 1.000 28 608 347 12 22 862 
 

∗  Unidade de Referência: 1000 efectivos. 
 
Fonte: Pennsylvania State University, Correlates of War Project � National Material Capabilities Data 
(v3.02), Department of Political Science Penn State, www.correlatesofwar.com, 2005. 
 

A neutralidade de Macau foi uma decisão difícil de tomar, devido não só aos 

riscos envolvidos, como à própria negligência a que Lisboa votava Macau. Com efeito, 

a crise de Abril de 1839 veio ilustrar este desinteresse. A Lisboa cabia a última palavra 

e a neutralidade foi a estratégia escolhida não sendo, no entanto, fruto de uma clara 

estratégia para a região, mas das reacções do Governo de Macau aos eventos, numa 

política de discricionariedade confirmada posteriormente por Lisboa como política 

oficial. O modelo ultramarino centralizador obrigava o Governo de Macau a ficar 

dependente das decisões de Lisboa, e estas eram omissas ou chegavam tardiamente. 

Rodrigues de Basto, juiz de direito, enviou um ofício509 ao Barão da Ribeira de Sabrosa, 

Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, em que se queixava da falta 

de orientação de Lisboa. Rodrigues de Basto lamentou-se acerca da �(�) falta de 

Providências aqui, nos casos árduos, e de comprometimentos com os Chinas, vendo-se 

as Autoridades entregues a si mesmas por qualquer resolução de imensa 

responsabilidade, porque quando para aqui vim, o Governo não dá as necessárias 

Instruções com respeito às nossas relações com os Chinas (como a mim me acontece 

apesar de mais de uma vez as pedir) e com respeito ao País, cujo solo é chinês, e dele 

pagarmos foro anualmente ao Imperador.�510  Não sendo Macau uma prioridade do 

Estado português, o Governo de Lisboa negligenciava este estabelecimento.  

Por outro lado, Rodrigues de Basto realçou as relações do Governo de Macau 

com as autoridades locais chinesas, elogiando a �fina política com que nos houvemos 

                                                
508 Carta dirigida por Silveira Pinto a Elliot a 15 de Abril de 1839, idem, ibidem, pp.94-95. 
509 Ofício de 26 de Setembro de 1839. Idem, ibidem, pp.55-87. 
510 Dias, op. cit., p.51.  
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com os Mandarins, durante a crise, sem acarretar o compromisso nacional� 511 . 

Rodrigues Basto sublinha ainda a dificuldade da opção entre apoiar a Grã-Bretanha e a 

China, escrevendo que se a convivência entre portugueses e chineses em Macau, 

administrados por governos distintos, fosse mais vezes considerada, �não se veria este 

Estabelecimento, várias vezes complicado com os Estrangeiros, e com especialidade 

com os Ingleses (como várias vezes se tem visto) que invejam ver tremular o Pavilhão 

Português por estas partes, e tanto mais quando de toda a Ásia é este o único ponto, 

onde ainda só nós possuímos terra; e que por serem nossos aliados na Europa, desejam 

ser preferidos aqui, quando a boa razão pede, que a principal aliança seja com o dono do 

Solo.�512 O juiz de direito considerava que as boas relações entre o Governo de Macau e 

a China, a nível e imperial e local, não deveriam ser colocadas em causa devido à 

aliança de Portugal com a Grã-Bretanha. O ofício termina com uma visão pessimista 

sobre o futuro do Estabelecimento de Macau devido à presença de estrangeiros e aos 

incómodos por ela provocados, destinados a conduzir o Estabelecimento ao seu 

�aniquilamento.�513 O sentimento anti-britânico de Rodrigues Basto era evidente neste 

ofício. Os sentimentos anti-britânicos em Macau justificam-se mas a posição oficial do 

Governo de Lisboa, agindo como actor racional, não podia fundamentar-se num factor 

emocional e popular e, como notava Silveira Pinto, tratava-se de �um assunto a ser 

tratado com muito jeito para não nos comprometermos com os ingleses�514. A Macau 

interessava manter a sua situação privilegiada anterior à Primeira Guerra do Ópio, mas 

esse desejo era insustentável, já que as mudanças que se avizinhavam tinham origem na 

transformação da estrutura de poder regional e essa transformação nem Portugal nem 

Macau poderiam impedir directamente.  

Durante o conflito a Grã-Bretanha testou por várias vezes a neutralidade que as 

autoridades portuguesas mantinham na Primeira Guerra do Ópio, como por exemplo ao 

procurar utilizar Macau como porto para os seus navios, como sucedeu em Janeiro e 

Outubro de 1840515. Diplomaticamente, a Grã-Bretanha pressionou igualmente a revisão 

da posição neutral portuguesa, como exemplifica a nota de 19 de Outubro de 1840 de 

Howard de Walden, Secretário da legação britânica em Lisboa, enviada ao Ministro dos 

Negócios Estrangeiros português, Rodrigo da Fonseca Magalhães. Neste caso, a Grã-

                                                
511 Idem, ibidem.  
512 Idem, ibidem, pp.51-52.  
513 Idem, ibidem, p.52.  
514 António Ventura, «Portugal e a Guerra do Ópio», in Macau, nº 63, Macau, 1997, p.48.  
515 Cf. Saldanha, Dias e GuoPing, op. cit., pp.108-116 e pp.140-142. 
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Bretanha acusava Portugal de tomar uma posição em prol do governo chinês, posição 

essa que indiciava uma de duas situações graves: ou a neutralidade portuguesa estava a 

ser mal aplicada ou então Macau era efectivamente governado pela China e aí os 

britânicos poderiam conquistá-lo516. Esta situação ilustra bem a difícil situação em que 

Macau se encontrava e as fortes pressões a que foi sujeito pelos governos da China e da 

Grã-Bretanha. 

 A Primeira Guerra do Ópio terminou com a vitória da Grã-Bretanha e com os 

Tratados de Nanquim. O poder britânico havia levado a potência hegemónica a ceder e 

dava início à mudança de ordem regional. A mudança de ordem regional não traria 

apenas consequências políticas mas também consequências económicas, e as alterações 

trazidas pelo Tratado de Nanquim, como Hong-Kong 517  e a abertura de portos ao 

comércio internacional, conduziram Macau a uma profunda crise económica durante a 

década de 1840518. Ainda que esta mudança prejudicasse Macau inicialmente, seria este 

processo transformativo a proporcionar a Portugal a primeira tentativa de celebrar um 

acordo formal com a China em que fosse reconhecida a soberania portuguesa sobre 

Macau, um objectivo traçado no projecto de 1783. Sem a Primeira Guerra do Ópio, o 

fim da hegemonia chinesa e o facto de a Grã-Bretanha ter forçado a China a assinar um 

tratado internacional, Portugal não teria tido capacidade própria para colocar na agenda 

dos dois países a celebração de um tratado luso-chinês, e muito menos um tratado em 

que o estatuto de Macau fosse definido. Nem a China aceitaria celebrar um tratado com 

Portugal nem, mesmo que o negociasse, aceitaria reconhecer a soberania de Portugal 

sobre Macau. A derrota da China abriu as portas a uma eventual negociação de um 

tratado com a China, ainda à sombra do que o poder britânico conseguira. Restava saber 

se Portugal tinha poder para conseguir colocar a China a uma mesa de negociações, 

ainda por cima negociando a cedência de parte do seu território a uma pequena 

potência. 

A 26 de Julho de 1842, o Governador Silveira Pinto relatava a Lisboa a marcha 

dos britânicos sobre Pequim e aludia ao facto de que �se apresentava a ocasião para que 

um comissário competentemente autorizado pela Coroa de Portugal fosse pedir para 

obter alguma coisa do Imperador Celestial que traga ao menos vantagens para o 
                                                
516 Neste caso, Walden contestava o facto de Governo de Macau se ter recusado a deixar os navios de 
guerra britânicos permanecerem no seu porto após o protesto do Governo chinês. Idem, ibidem, pp.145-
146. 
517 Veja-se a reflexão de Silveira Pinto sobre Hong-Kong e as suas consequências para Macau no seu 
ofício de 21 de Janeiro de 1841. Idem, ibidem, pp.164-166. 
518 Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.747. 



 187

 

comércio desta cidade (�)�519. O Ministro da Marinha e Ultramar, Joaquim José Falcão 

acedeu a este pedido e, passados alguns meses, requisitou ao Ministro dos Negócios 

Estrangeiros em 21 de Novembro de 1842 a nomeação de um comissário régio para 

negociar com a China, baseando este pedido no aumento da presença ocidental na 

China520. Não seria uma medida suficiente para Pinto, mas constituiu um primeiro sinal 

de que os portugueses (pelo menos em Macau) estavam dispostos a aproveitar este 

período de mudança e de fragilidade chinesa para obter benefícios sobre a China. 

Quanto ao desejado tratado luso-chinês, desenrolaram-se em 1843 e 1844 conversações 

em Cantão e Macau entre as autoridades macaenses e as chinesas com o objectivo de 

negociar um tratado sobre Macau. Conseguiria Portugal negociar com a China um 

tratado formal em que Macau fosse reconhecido como território de soberania 

portuguesa? 

 

 Um Tratado Luso-Chinês 

 

 A vitória da Grã-Bretanha na Primeira Guerra do Ópio, a criação de Hong-Kong 

e a consolidação da atemorizante presença britânica na região acabaram por ser um 

factor de risco para a existência de Macau. Em Novembro de 1841 tinha decorrido no 

Templo de Lingfong uma reunião entre as autoridades portuguesas de Macau e as 

autoridades chinesas, sendo que os portugueses, por intermédio de José Vicente Jorge, 

haviam procurado alertar os chineses para o perigo que as �vantagens obtidas pela Grã-

Bretanha� representavam para o Império e para o facto do desenvolvimento de Macau 

convir à China por ser uma possessão que, ao contrário de Hong-Kong, não constituiria 

um perigoso precedente em relação às restantes potências ocidentais521. Os portugueses 

procuravam não só obter os favores da China como minar os projectos da Grã-Bretanha, 

que tão prejudiciais seriam para Macau. Alexandre considera que a fundação de Hong-

Kong foi mortal para o papel de intermediação que a cidade de Macau tivera durante 

séculos, �marginalizando-a e subalternizando-a em relação ao novo entreposto 

britânico�522.  

                                                
519 Ventura, op. cit., p.46.   
520 Saldanha, Dias e GuoPing, op. cit., pp.377. 
521 António Vasconcelos de Saldanha, «Um Estabelecimento a Refundir e a Criar de Novo: Macau e a 
Política Externa Portuguesa na China (1842-1853)», in op. cit., ed. Saldanha, p.55 e ss.  
522 Alexandre, «As Periferias e a Implosão do Império», in Bethencourt e Chaudhuri, op. cit., 1998, p.49. 
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Como nota Vasconcelos Saldanha, Lisboa parece ter acordado da sua apatia em 

relação ao Extremo Oriente com o tratado de 1842, aproveitando a ocasião da nomeação 

do novo Governador de Macau, José Gregório Pegado, para delinear as medidas 

consideradas prementes para o relacionamento luso-chinês no âmbito da nova 

conjuntura, relativas às questões do Padroado, à autonomização do Governo de Macau, 

ao desenvolvimento económico de Macau � atendendo à presença britânica na região � 

e à genérica recomendação de manter relações de amizade com a China523. Entretanto, 

Pinto continuou a pedir junto de Goa e Lisboa, em vão, que lhe fossem concedidos 

poderes especiais para reclamar junto dos comissários chineses condições favoráveis 

para Macau524. O Ministro da Marinha e Ultramar voltaria a reagir aos eventos devido a 

estímulos vindos de Macau, neste caso as propostas de Setembro de 1842 de Rodrigues 

de Basto, que defendia a adaptação de Macau à concorrência de Hong-Kong e a 

actualização de objectivos antigos de Portugal em Macau, como o alargamento dos 

limites do territío, a paridade na comunicação entre as autoridades portuguesas e 

chinesas e a autonomia jurisdicional face ao sistema judicial chinês525. A Março de 1843 

o Ministro da Marinha e Ultramar ordenou na Portaria de 31 de Março de 1843 que se 

obtivessem da China as seguintes concessões: alargamento do território de Macau até à 

Casa Branca, retirada dos mandarins, paridade nas comunicações com as autoridades 

chinesas e o gozo das vantagens obtidas pela Grã-Bretanha no Tratado de Nanquim526. 

Após o Tratado de Nanquim de Agosto de 1842, teve início um debate em 

Macau sobre o futuro político do território527, o qual, juntamente com a influência da 

portaria do Ministro da Marinha e Ultramar, levariam ao documento entregue ao Alto-

comissário Imperial Kiying a 29 de Julho de 1843528. Neste documento, composto por 

nove artigos, eram apresentadas disposições políticas e económicas cujo objectivo 

último era ceder formalmente o controlo absoluto de Macau aos portugueses. Destes 

artigos, destacam-se os dois primeiros em que o Governo de Macau invocava os direitos 

de Portugal sobre o Estabelecimento e o princípio da igualdade entre os Estados, no que 

                                                
523 Saldanha, «Um Estabelecimento a Refundir e a Criar de Novo: Macau e a Política Externa Portuguesa 
na China (1842-1853)», in op. cit., ed. Saldanha, pp.62-64. 
524 Idem, ibidem, p.64. 
525 Idem, ibidem, pp.66-67. 
526 Idem, ibidem, pp.68-69. 
527 Envolvendo essencialmente Silveira Pinto, Rodrigues Basto e o Leal Senado. Dias, op. cit., p.54. Cf. o 
as adendas de Moraes Carneiro às instruções de Pegado de Junho de 1843. Saldanha, «Um 
Estabelecimento a Refundir e a Criar de Novo: Macau e a Política Externa Portuguesa na China (1842-
1853)», in op. cit., ed. Saldanha, p.70.  
528 Dias, op. cit., pp. 63-65. Vide igualmente Saldanha, «Um Estabelecimento a Refundir e a Criar de 
Novo: Macau e a Política Externa Portuguesa na China (1842-1853)», in op. cit., ed. Saldanha, pp.94-101. 
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se refere à correspondência entre as autoridades. No artigo primeiro faz-se referência ao 

Tratado de Nanquim e ao facto de a China ter cedido Hong-Kong à Grã-Bretanha: 

�[q]ue havendo sido cedida à Coroa Britânica em toda a sua plenitude a Ilha de Hong-

Kong sem ónus de qualidade alguma, seria certamente grande injustiça obrigar ainda os 

Portugueses que têm sido constantes amigos dos Chinas a pagarem um tributo o que 

seria além de injusto excessivamente injurioso em presença dos títulos que têm os 

Portugueses (�)�529.  Não tendo o poder dos britânicos, os portugueses procuraram 

obter benefícios com base em assumpções valorativas. Invocavam a injustiça que 

ocorreria se a Portugal não fossem concedidos os mesmos direitos que aos britânicos; e 

a amizade que uniu os dois Estados. No sentido de sobreviver no sistema internacional 

anárquico as unidades devem maximizar o seu poder e agir calculando a distribuição 

sistémica de poder, e não com presunções normativas. Nas relações internacionais não 

existe o dever ser, a justiça ou a amizade entre os Estados: existe o poder. Apesar da 

retórica valorativa ou de decisões políticas erradas, os Estados são unidades racionais 

que agem tendo em conta as relações de poder, dentro dos limites existentes no que 

concerne as informações existentes sobre o comportamento dos outros Estados. Não 

obstante a retórica do artigo primeiro, o Governo de Macau procurou aproveitar o 

momento de fragilidade chinesa, colando-se às iniciativas da potência vencedora. As 

referências à justiça e amizade constituem factores de legitimidade que só são relevantes 

quando são sustentados pelo poder. O poder impõe os seus valores; não são os valores 

que levam à obtenção de poder. Como qualquer Estado, a China procurava maximizar o 

seu poder. Não conseguindo aumentá-lo e encontrando-se mesmo em perda, à China 

restava a maximização pela menor perda possível de poder. Só perderia o controlo 

político sobre Macau se fosse coagida e não por razões históricas ou noções imaginárias 

de amizade entre os Estados. Só o poder faria com que a China cedesse Macau a 

Portugal.  

O documento fazia também referência à delimitação das fronteiras do 

Estabelecimento. No artigo primeiro pode ainda ler-se: �seja bem especificado de modo 

que não venha a oferecer dúvida alguma no futuro que o terreno que de direito pertence 

aos Portugueses é todo o que medeia entre o Cerco ou Barreira e o mar por um lado, e o 

rio por outro assim como o Porto da Taipa oferecendo-se mesmo os Portugueses a 

conservar sempre um Posto Militar no lugar da Porta do Cerco para evitar qualquer 

                                                
529 Dias, op. cit., p.63.  
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transgressão ou para que sejam evitadas quaisquer desordens�530. Em lugar da genérica 

e informal assumpção de que o Imperador permitia aos portugueses permanecer em 

Macau em troca de um tributo, a delimitação formal das fronteiras do Estabelecimento 

seria o primeiro passo em direcção à autonomia política do território sob governação 

portuguesa. O documento continha ainda no artigo nono uma disposição relativa à 

confirmação dos acordos por parte de um representante plenipotenciário português531. 

 No segundo artigo os portugueses de Macau focavam a questão da igualdade 

entre os Estados, relativamente à correspondência oficial: �[q]ue a correspondência seja 

mantida sobre um pé de mútua igualdade, visto não poder ter lugar outra coisa em 

presença do modo que os Altos Funcionários Imperiais estão obrando com os 

Empregados das outras Nações� 532 . Um dos elementos que ilustrava a ordem 

hegemónica do Império do Meio era a noção de supremacia sobre todos os outros povos 

e Estados. A Primeira Guerra do Ópio iniciou a transformação dessa ordem e a 

igualdade na correspondência oficial foi consagrada no Tratado de Nanquim. Logo, esta 

pretensão dos portugueses, só por si, não invalidaria um tratado com o Império do Meio, 

à semelhança do que as restantes potências ocidentais conseguiram. O problema residia 

na questão da cessão definitiva de Macau, um feito que só a Grã-Bretanha conseguiu 

por intermédio do seu poder militar. 

  O documento apresenta ainda as pretensões económicas do Governo de Macau. 

Segundo Alfredo Gomes Dias, estávamos perante um ensaio da �transformação de 

Macau em porto franco à semelhança de Hong-Kong�533. De facto, os portugueses 

pretendiam a redução dos direitos de ancoragem a um nível inferior aos de Whampoa; a 

redução dos direitos de importação relativos aos comerciantes chineses no porto de 

Macau; acesso das embarcações portuguesas aos portos abertos pelo Tratado de 

Nanquim ao comércio internacional; e livre acesso a Macau de navios de todas as 

nacionalidades534. Já a 24 de Janeiro de 1842, o Governador Silveira Pinto demonstrara 

a Lisboa a sua preocupação relativa às pautas alfandegárias e à intenção da Grã-

Bretanha de transformarem Hong-Kong num porto franco535.  

 As negociações entre o Governo de Macau e o Alto-comissário Kiying não 

foram favoráveis às pretensões portuguesas. Inicialmente, os chineses apenas aceitaram 
                                                
530 Idem, ibidem. 
531 Idem, ibidem, p.65.  
532 Idem, ibidem, p.63. 
533 Idem, ibidem, p.55.  
534 Idem, ibidem.  
535 Ventura, op. cit., p.45. 
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a redução dos direitos alfandegários e o artigo sexto que se referia à liberdade de 

construção e reconstrução de edifícios em Macau. As restantes pretensões não foram 

atendidas, não permitindo a Macau a obtenção de autonomia política ou as condições 

necessárias ao seu florescimento económico. Silveira Pinto, que havia sido substituído 

no cargo de Governador de Macau por José Gregório Pegado, foi enviado a Cantão em 

Outubro de 1843 como representante macaense para encetar novas negociações com as 

autoridades chinesas536. Em Novembro de 1843 as negociações em Cantão terminaram e 

as autoridades chinesas concordaram em conceder mais vantagens comerciais a Macau, 

mantendo-se no entanto inalterada a sua posição relativa aos restantes pontos. A recusa 

dos chineses manteve-se em relação à maior autonomia política consubstanciada no fim 

do foro; à delimitação da fronteira terrestre nas Portas do Cerco; à abertura do porto a 

todos os países; e à exigência de sanção dos acordos por um ministro 

plenipotenciário 537 . Estava assim excluída a possibilidade de negociar um tratado 

internacional luso-chinês, assim como qualquer discussão referente à alteração do 

estatuto político de Macau. 

O decreto imperial de 13 de Abril de 1844 estabelecia que a cobrança do foro se 

mantinha; que o território se estenderia até aos Muros de Santo António; que a 

igualdade existiria na correspondência oficial entre Macau e as autoridades 

mandarínicas do distrito; que o pagamento da amaragem seria idêntico ao dos outros 

navios estrangeiros; que Macau tinha permissão para negociar com os cinco portos 

abertos pelo Tratado de Nanquim e para consertar navios e edifícios sem licença 

especial; e que se reduziriam as pautas alfandegárias em trinta por cento538. Sem poder 

para suplantar a China, esta nunca aceitaria abdicar de parte do seu território e Portugal 

não poderia impor um tratado à semelhança do que fizera a Grã-Bretanha. Face à sua 

posição de neutralidade na Primeira Guerra do Ópio e à concorrência que Macau 

poderia representar para os britânicos, pelo menos nesta fase incipiente de uma Hong-

Kong britânica, a Grã-Bretanha não apoiaria Portugal nas suas pretensões de soberania 

sobre Macau. Em suma, Portugal não tinha poder próprio ou aliado para conseguir 

tornar-se formalmente soberano em Macau. Kiying tinha razão quando aconselhou os 

                                                
536 Vide Saldanha, «Um Estabelecimento a Refundir e a Criar de Novo: Macau e a Política Externa 
Portuguesa na China (1842-1853)», in op. cit., ed. Saldanha, pp.114-131. 
537 Dias, op. cit., p.57.  
538 Ventura, op. cit., p.50. 
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portugueses a �que não acalentassem vãs esperanças nos seus corações�539 quanto às 

suas pretensões sobre Macau. 

Macau insistiria novamente em negociar as propostas contidas no documento de 

Julho de 1843. Em Junho de 1844, Kiying chegou a Macau com o propósito de se 

encontrar com o ministro plenipotenciário dos E.U.A. 540 . A China permanecia 

obviamente indisposta a perder Macau, pretendendo continuar a controlar o 

Estabelecimento em vez de ceder o controlo absoluto do território ou o próprio território 

a outro Estado, pelo que as tentativas portuguesas se revelavam infrutíferas. O incidente 

com Silveira Pinto, em que Kiying se recusou recebê-lo, enquanto horas depois recebia 

o Governador Pegado, revela a indisposição da China em negociar um tratado com 

Portugal. Tal incidente explica-se pelo facto de Silveira Pinto ter sido nomeado 

conselheiro de D. Maria II e autorizado a encetar negociações com as autoridades 

chinesas nessa condição541. Deste modo, Silveira Pinto apresentou-se a Kiying com o 

alto estatuto diplomático de representante directo da Coroa portuguesa, e já não como 

procurador do Governo de Macau, condição na qual esteve envolvido nas negociações 

de Novembro de 1843 em Cantão. Kiying não estava autorizado a discutir com um alto 

representante de Lisboa questões relativas a Macau, o que ficara claro com a recusa do 

artigo nono. Este incidente revela igualmente que o Governo chinês pretendia manter os 

seus contactos com os portugueses a um nível local, evitando assim contactos que 

conduzissem a um relacionamento directo com o Governo de Lisboa.  

Dois anos depois do Tratado de Nanquim, Portugal não podia associar-se à 

posição de força dos britânicos da qual se socorreram outras grandes potências (França 

e E.U.A.) que assinaram os subsequentes tratados, e não tendo poder próprio para coagir 

o Império do Meio, não conseguiu arrancar um tratado. O máximo que Portugal 

conseguiu de Kiying foi a aprovação do artigo quinto, referente à concessão de 

liberdade ao porto de Macau, podendo receber navios de todos os países542. Um decreto 

imperial que paternalistamente concedeu benesses difere radicalmente de que um 

tratado assinado entre dois Estados soberanos, à semelhança do que Portugal pretendia. 

Contudo, tendo em conta as elevadas pretensões dos portugueses, o resultado das 

negociações não pôde considerar-se negativo.  

                                                
539 Citado em Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.730. 
540 Dias op. cit., p.58. 
541 Alfredo Gomes Dias defende que essa nomeação foi conhecida após as negociações em Cantão. Idem, 
ibidem, p.59. 
542 Idem, ibidem, p.58.  
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 Macau optou correctamente pela neutralidade na Primeira Guerra do Ópio. A 

ordem regional começara a alterar-se com a redistribuição de poder e o desejo de alguns 

portugueses de �afastar a Grã-Bretanha da região de modo a reconquistar o exclusivo 

das relações políticas e económicas com o Império Chinês�543  revelava-se ilusório. 

Infelizmente para Macau, a superioridade do poder britânico na Primeira Guerra do 

Ópio conduziu ao comércio livre, um tabuleiro que a Grã-Bretanha era hegemónica, 

dado ser a maior potência naval e comercial. Hong-Kong espelhava esse domínio e o 

comércio começou a ser desviado de Macau para aquela cidade, até porque Macau não 

acompanhou Hong-Kong em termos de liberalização comercial, vindo a ressentir-se 

desse erro, que só em 1846 seria corrigido544. A ordem hegemónica desaparecera e as 

grandes potências ocidentais começavam a (re)descobrir o Extremo Oriente e a ofuscar 

Macau.  

Continuava a ser o Governo de Macau e os interesses particulares a funcionarem 

como força impulsionadora dos interesses portugueses na região. Devido à instabilidade 

interna e a diferentes prioridades da política externa portuguesa, o Governo de Portugal 

mantinha Macau na periferia do interesse nacional. Por exemplo, conforme sublinha 

António Ventura, analisando a correspondência diplomática de 1840 a 1843 entre o 

Encarregado de Negócios português, o Barão da Torre de Moncorvo, e Lisboa, é notória 

a escassez de referências ao Oriente 545 . Ainda assim, perante a recusa chinesa de 

negociar um tratado sobre Macau, Portugal alterou o estatuto administrativo de Macau, 

por decreto de 20 de Setembro de 1844546, transformando Macau, Timor e Solor numa 

província independente do Governo-geral do Estado da Índia, procurando assim reforçar 

a ligação entre Lisboa e Macau, além de aumentar o grau de importância do 

Estabelecimento. 

Falhado o tratado com a China, Portugal teria de esperar por outro contexto 

regional desfavorável à China para procurar impor o seu maior objectivo político 

regional: a soberania sobre Macau. Em termos económicos Macau teria de transformar-

                                                
543 Idem, ibidem, p.47. 
544 Na opinião de Artur Gomes �Macau, que não obstante o exemplo de liberdade comercial do seu 
incipiente vizinho manteve, até 1846, o seu antigo regime aduaneiro, ressentiu-se desde logo desse seu 
enorme erro�. Artur Gomes, Esboço da História de Macau: 1511 a 1849, Macau, 1957, p. 340. 
545 Ventura, op. cit., p.44.  
546  �Por tal decreto, o governador da província residiria em Macau, havendo (�) um governador 
subalterno em Solor e Timor. Quanto ao Leal Senado, continuou equiparado às câmaras municipais, como 
tinha sido determinado em 1837 pelo governador Adrião Acácio da Silva Pinto.� António da Silva Rego, 
O Ultramar Português no Século XIX, Lisboa, 1969, pp. 70-71. 
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se num porto franco e procurar criar alguma dinâmica comercial, de forma a sobreviver 

à concorrência de Hong-Kong. O decreto de 20 de Novembro de 1845 formalizou essa 

transformação e Macau começava assim a libertar-se parcialmente da China ao rejeitar 

as suas pautas alfandegárias.  

Concluindo, Portugal utilizou a Primeira Guerra do Ópio e a mudança de ordem 

regional para pressionar a China a ceder formalmente Macau. A neutralidade 

demonstrada durante a Primeira Guerra do Ópio, até com sinais de simpatia para com a 

causa chinesa, não foi suficiente para obter as vantagens que Portugal procurava obter, 

mas foi a única política razoável que Portugal poderia ter seguido. Não se 

incompatibilizou com a potência hegemónica � entretanto derrotada � nem com a maior 

potência mundial. Quanto ao fim da hegemonia chinesa, os portugueses aproveitaram 

este contexto para pressionar a China a negociar um tratado em que, entre outros 

benefícios, Macau fosse considerado território português. A negociação de um tratado 

foi recusada porque Portugal não tinha a capacidade britânica para forçar a China a 

fazê-lo, mas ainda assim a iniciativa foi positiva e Portugal obteve alguns benefícios das 

autoridades chinesas, ainda que por decreto imperial e não por um tratado internacional. 

Mediante a recusa chinesa em definir o estatuto político de Macau em prol de Portugal 

através de um tratado, a política de Lisboa tornou-se mais agressiva e os decretos de 

1844 e 1845 seriam o prelúdio de uma estratégia agressiva por intermédio da qual 

Portugal procurou forçar o reconhecimento da sua soberania política sobre Macau 

perante uma China fragilizada. Portugal não tinha poder para obrigar a China a celebrar 

um tratado mas podia pressioná-la através de um governo agressivo em Macau, mesmo 

que de forma limitada. 

 

5.2.2 Entre as Guerras 
 

 A Primeira Guerra do Ópio acabara com a hegemonia chinesa e demonstrara que 

o poder do Império do Meio era limitado face às capacidades militares ocidentais. A 

ordem mudara mas atravessa um processo de redefinição em que não era claro qual o 

destino dessa mesma ordem: iriam as potências ocidentais, principalmente a Grã-

Bretanha, prosseguir uma projecção de poder na região que lhe permitisse um maior 

controlo do sistema regional e fazer a China dobrar-se definitivamente? Neste contexto 

de incerteza, mas em que o Império do Meio demonstrara os limites do seu poder 

militar, Lisboa procurava fazer com que Macau se tornasse formalmente território 
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português, encarregando Ferreira do Amaral de o conseguir. A política de Ferreira do 

Amaral conduziria a uma soberania de facto de Portugal sobre Macau, e também à sua 

morte. Na sequência da morte de Amaral debateu-se em Macau até que ponto Portugal 

deveria impor os seus objectivos à base da política da canhoeira, à imagem da Grã-

Bretanha. Este debate terminaria com a chegada do Governador Isidoro Guimarães e a 

consagração de uma estratégia diplomática.  

 

 

 Ferreira do Amaral e a Soberania «de facto» 

 

Os elementos da ordem hegemónica do Império do Meio ainda não haviam 

desaparecido completamente com a Primeira Guerra do Ópio e a China ainda se 

considerava a grande potência regional. Para Portugal era importante aproveitar este 

contexto regional e conseguir obter o reconhecimento formal da sua soberania sobre 

Macau. Na tentativa de negocial um tratado com a China em 1843-1844 tornou-se 

evidente que a �aquisição «pacífica» de direitos de soberania� sobre Macau não seria 

possível e é �neste sentido que se devem entender as medidas tomadas em 1844-1845 e 

(�) a acção governativa de Ferreira do Amaral�547. Só vergada pelo poder é que a 

China cederia Macau a Portugal, mas o problema de Portugal é que não tinha poder para 

o fazer nem aliados com interesse em fazê-lo. Ferreira do Amaral foi Governador de 

Macau deste Abril de 1846 a 22 de Agosto de 1849, dia em que foi assassinado devido 

às suas posições ofensivas em relação aos chineses. A sua acção constituiria uma 

solução precária para esse problema: Portugal aproveitaria a fragilidade chinesa para 

impor medidas que conduziram a uma situação de soberania de facto sobre o território, 

mas não teria poder suficiente para impor à China o reconhecimento dessa soberania. 

Lisboa formulou objectivos precisos que Ferreira do Amaral devia prosseguir: 

afirmar a soberania de Portugal sobre Macau e implementar o decreto de 1845548. O 

Governador cumpriu e levou a cabo uma política agressiva face à China, impondo a 

vontade dos portugueses num período em que a capacidade de reacção chinesa era 

reduzida. Entre 1846 e 1849, Ferreira do Amaral acabou com o pagamento do foro do 

                                                
547 Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, p.730. Vide igualmente Saldanha, 
«Um Estabelecimento a Refundir e a Criar de Novo: Macau e a Política Externa Portuguesa na China 
(1842-1853)», in op. cit., ed. Saldanha, pp.168-179. 
548 Aresta e Oliveira, Arquivos do Entendimento: Uma Visão Cultural da História de Macau, Macau, 
1996, p.96. 
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chão; ocupou as ilhas da Taipa e Coloane; retirou a jurisdição criminal dos mandarins 

sobre a população chinesa; terminou com a medição dos navios e o consequente 

pagamento549; ordenou a ocupação efectiva da totalidade da península; acabou com as 

restrições ao comércio; executou a transformação de Macau num porto franco; expulsou 

as autoridades alfandegárias chinesas550; lançou impostos e impediu que as autoridades 

imperiais chinesas exibissem os seus símbolos de soberania política sobre Macau551. Foi 

uma afirmação de força dos portugueses, aproveitando a fragilidade da posição chinesa 

e fazendo com que os portugueses de Macau, sob a liderança de Amaral, deixassem de 

ser considerados �pacíficos e obedientes� súbditos do Imperador chinês para se 

transformarem em �arrogantes�, à semelhança dos britânicos 552 . As autoridades 

chinesas transferiram o posto alfandegário para Whampoa553. Esta política conduziu a 

um clima de hostilidade entre as autoridades portuguesas e chinesas, que culminou com 

a morte de Ferreira do Amaral e com os confrontos militares na Porta do Cerco e Forte 

de Passaleão, em Agosto de 1849. Pela primeira e única vez, Portugal e a China 

envolveram-se num conflito militar directo554, ainda que fosse a uma escala reduzida. A 

25 de Agosto de 1849, na sequência da morte de Ferreira do Amaral e de ataques da 

artilharia chinesa localizada no Forte de Passaleão, o subtenente Vicente Nicolau de 

Mesquita liderou trinta e seis homens na conquista do forte, impedindo o que parecia 

uma invasão iminente. Foi um feito militar importante para Macau, pois o ataque da 

artilharia chinesa às tropas portuguesas estacionadas na Porta do Cerco, como sublinha 

Fernando Figueiredo, �evidenciava a inferioridade dos meios materiais e humanos de 

que os Portugueses dispunham�555, o que confere ainda mais valor à acção militar dos 

portugueses, ainda que, como se verificará mais tarde, um clima de guerra aberta com a 

China não fosse sustentável. 

Ferreira do Amaral pretendia implantar uma soberania portuguesa de facto sobre 

Macau, que depois pudesse vir a ser reconhecida juridicamente. Mas as situações de 
                                                
549 Idem, ibidem, p.98.  
550 De acordo com Silva Rego o encerramento do hopu �originou profundo descontentamento entre os 
vizinhos chineses que estavam habituados a locupletar-se à custa da extinta alfândega�. Rego, O 
Ultramar Português no Século XIX, p.70. 
551 Dias, op. cit., pp.71-72.  
552 Veja-se o memorial de 28 de Maio de 1849 de Xu Guangjin ao Imperador, em Saldanha, Para a Vista 
do Imperador: Memoriais da Dinastia Qing sobre o Estabelecimento dos Portugueses em Macau (1808-
1887), pp.99-103. 
553 Vide memorial datado de 27 de Agosto de 1849 de Xu Guangjin para o Imperador, idem, ibidem, p.106. 
554 Vide Carlos Bessa, «Macau e China. Um Só Combate em Rara Relação de Séculos», in op. cit., ed. 
Barata, pp.318-320. 
555 Fernado Figueiredo, «Conjuntura Política: depois de Hong-Kong» in op. cit., ed. Oliveira Marques, 
p.46. 
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facto e de direito nas relações entre os Estados dependem sempre da relação de poder 

entre esses Estados. A deteriorada situação interna chinesa podia permitir fugazes 

comportamentos desviantes aos portugueses em Macau, mas só através de um tratado 

em que o Império do Meio manifestasse formalmente a cedência de Macau aos 

portugueses � uma potência demasiado pequena para depender apenas do seu escasso 

poder � seria possível atingir o que Ferreira do Amaral e Lisboa desejavam: um Macau 

inquestionavelmente português556.  

 

A Guerra ou a Paz? 

 

No ofício nº1 de 27 de Agosto de 1849 enviado para o Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, referente à morte de Ferreira do Amaral, o 

Conselho do Governo de Macau constatava que se achava o Estabelecimento �em 

estado de guerra com os Chinas, não tendo o Conselho nem mais gente, nem meios, 

para conservar o estado violento em que as coisas se acham; esperando a todo o 

momento do Governo de Sua Majestade as providências tanto de um bom, e prudente 

Governador, como meios de concluir as dissenções com os Chinas logo que estes 

tenham dado plena satisfação a sua Majestade do insulto feito ao seu representante�557. 

Também após a morte de Ferreira do Amaral, surgiu em Macau uma corrente de opinião 

que defendia a guerra contra a China. Este período da história de Macau foi de grande 

instabilidade, sendo que Portugal tinha essencialmente duas opções benéficas: promover 

uma política de diplomacia com a China em que se procurassem salvaguardar as 

«conquistas» de Amaral e, eventualmente, celebrar um tratado com a China em que 

estas fossem reconhecidas pelos chineses; ou enveredar pela opção militar e, à 

semelhança da Grã-Bretanha, arrancar um tratado à China em que esta reconhecesse um 

Macau português. O drama de Macau prendia-se com a dura realidade de que a primeira 

opção dificilmente levaria ao esperado tratado e que Portugal não tinha capacidades 

materiais (ou intenções) para fazer guerra à China. 

 A morte de Amaral tinha vindo confirmar a realidade paradoxal de que era 

impossível a �Macau impor, pela força das armas, a sua presença na China e (�) provar 

que só pela força é que a China estava disposta a fazer cedências aos países ocidentais, 

                                                
556 Vide Saldanha, «Um Estabelecimento a Refundir e a Criar de Novo: Macau e a Política Externa 
Portuguesa na China (1842-1853)», in op. cit., ed. Saldanha, pp.354-370. 
557 Dias, op. cit., p.76.  
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onde Portugal se incluía�558. Surgiram vozes em Macau que defendiam a intervenção 

militar de Portugal contra a China, à semelhança da Grã-Bretanha, já que a China 

apenas �tremendo� satisfazia as pretensões ocidentais559. A postura de força de Ferreira 

do Amaral, �mais virtual do que real�560, havia conduzido a uma percepção errónea do 

poder de Portugal. Os defensores da intervenção militar, iludidos pela projecção de 

poder do antigo governador e alimentados pelo tenso clima político que se gerou após o 

assassinato, entre o Governo de Macau e as autoridades de Cantão, advogaram 

veementemente uma viragem nas relações entre Portugal e a China. Carlos José 

Caldeira exemplifica essa argumentação ilusória ao utilizar, inidoneamente, os 

exemplos da vitória militar da Grã-Bretanha e o esporádico episódio do Forte de 

Passaleão, como prova de que o peso populacional chinês não tinha correspondência em 

termos de poder militar561 . Efectivamente, ao peso demográfico não corresponde o 

poder militar, mas a verdade deste facto não conduz à falaciosa conclusão de que a 

China, não sendo tão poderosa como aparentava, seria derrotada pelos portugueses de 

Macau. Em primeiro lugar, Portugal não era uma grande potência como a Grã-Bretanha 

nem conseguiria encetar uma campanha como a que levou os britânicos à vitória na 

Guerra do Ópio. Em segundo lugar, o episódio do Forte de Passaleão não se pode 

considerar uma tentativa efectiva e planificada por parte das autoridades imperiais. Não 

obstante este episódio vitorioso, resistir a um isolado ataque de artilharia não pode 

comparar-se à conquista e manutenção pela força de um território que, para além de 

fazer parte de um Estado com um poder superior a Portugal, se situava a milhares de 

quilómetros e nem sequer constituía uma prioridade da política externa portuguesa. O 

poder latente e militar de Portugal não lhe permitiam prosseguir uma política hostil em 

relação à China e mantê-la a longo prazo. O facto de Macau ter recebido efectivo apoio 

militar da Grã-Bretanha e apoio logístico da França562, o que poderá ter servido de 

dissuasão a novas investidas chinesas, não invalidava as dificuldades em que Portugal 

se colocaria se dependesse de alianças. Tanto a Grã-Bretanha como a França 

                                                
558 Idem, ibidem, p.81.  
559 Autores como Marques Pereira ilustram essa posição: �[s]e a expedição á China, resolvida em 1849 e 
1850, tivesse sido levada por diante; se não explodisse a fragata D. Maria II no ancoradouro de Taipa; se 
não se tivessem dado outras circumstancias conhecidas de todos, e, finalmente, se o feitio portuguez não 
manifestasse essa vulgar tendência para a pouca tenacidade, de que enferma ha dois ou tres seculos, � a 
China teria tremido, Amaral seria vingado e a ilha de Hian-Chan, a da Lapa, com tudo o mais, seriam 
nossas. J. F. Marques Pereira, Ta-ssi-yang-kuo: Arquivos e Anais do Extremo-Oriente Português, Vol.1, 
Macau, 1984, p.226.  
560 Dias, op. cit., p.80.  
561 Idem, ibidem, pp.82 e 87. 
562 Idem, ibidem, p.46 e 48.  
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procuravam apenas uma oportunidade para desequilibrar ainda mais a relação de forças 

com a China. Mesmo assim, equacionou-se um ataque punitivo a Cantão e a imposição 

de um tratado à semelhança de Nanquim. As corvetas Iris e D. João I, e a fragata D. 

Maria II foram enviadas para Macau, mas os insuficientes recursos militares, a 

instabilidade política gerada pela morte do Governador Pedro Alexandrino da Cunha e a 

explosão da fragata D. Maria II a 29 de Outubro de 1850, inviabilizaram a campanha563. 

Curiosamente, mesmo após este episódio, o Conselho de Governo de Macau insistiu 

com Lisboa na defesa da opção militar em Novembro de 1851, comparando os 

resultados positivos da política da canhoeira das grandes potências ocidentais com os 

resultados negativos de Portugal e Espanha, que não optaram por essa posição 564 . 

Erradamente, o Governo de Macau havia-se desviado da linha menos conflituosa que 

haviam momentaneamente adoptado após a morte de Ferreira do Amaral, julgando que 

uma expedição de canhoeiras vergaria definitivamente a China. Procurava-se o fim das 

hostilidades com uma contundente e cirúrgica vitória militar portuguesa.  

Portugal acabou por não optar por uma intervenção militar. Conforme Alfredo 

Gomes Dias nota, a decadência da posição chinesa devido a factores externos, as 

potências ocidentais, e factores internos, a decadência política imperial e a Revolta 

Taiping, não eram suficientes para permitir a Portugal optar pela via militar565. Aliás, 

mesmo que a vontade política de Lisboa se tornasse favorável à intervenção militar, 

Portugal não teria sequer poder para manter uma ocupação hostil de Macau. Se Portugal 

procurasse impor a abertura de portos ou a obtenção de vantagens comerciais, uma 

campanha naval organizada poderia ser suficiente, mas o Estado português encontrava-

se numa posição diferente, em que o seu interesse residia numa presença territorial, cuja 

defesa não poderia depender apenas de forças navais, propícias a ataques costeiros e 

bloqueios mas insuficientes para defender eficazmente uma ocupação territorial. No 

caso de existir capacidade militar para defender uma ocupação militar, os custos 

excederiam os benefícios para Portugal, pelo que uma intervenção militar contra a 

China para ocupar Macau não estaria de acordo com o interesse nacional português. Se 

Portugal tivesse optado pelo factor militar para conquistar uma posição permanente e 

independente em Macau, o máximo que teria conseguido seria uma vitória temporária, 

conquistada devido à fragilidade chinesa ou ao apoio de uma grande potência. Contudo, 

                                                
563 Dias, op. cit., p.84.  
564 Idem, ibidem, pp. 84-85.  
565 Idem, ibidem, p. 86.  
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uma eventual vitória seria pírrica, já que Portugal não tinha poder suficiente para 

defender militarmente uma praça isolada frente a um Estado que, apesar do atraso 

militar, era suficientemente forte para derrotar os portugueses e a sua reduzida força 

militar. Portugal, além de não possuir poder militar para fazer frente à China, teria ainda 

dificuldades em projectar a sua força devido às grandes massas de água que separam os 

dois países, aquilo que Mearsheimer designa por maior obstáculo à projecção militar 

das forças terrestres566, essenciais à ocupação de um território inimigo. Na década de 

1840, o exército português contava apenas com 31 mil efectivos, tendo esse número 

descido para 21 mil efectivos em 1850567, uma fragilidade numérica à qual se acrescenta 

a fragilidade estrutural do poder militar português, com carências tecnológicas e sem 

uma marinha capaz de fazer o que os britânicos fizeram. É óbvio que não seria benéfico 

a Portugal, num período de regeneração política e aposta no desenvolvimento material 

do país � a partir de 1851 � empenhar os escassos recursos do país numa guerra 

longínqua e pouco profícua com a China. Seria um desastre militar e orçamental. E se 

Portugal se aliasse a um Estado mais forte do que a China para garantir uma presença 

política independente em Macau? Esta opção não seria viável a longo prazo. Mesmo 

que a Grã-Bretanha, a França ou a Rússia estivessem dispostas a tal aliança, Portugal 

não poderia fazer depender a sua presença em Macau de uma aliança que, 

invariavelmente, se desfaria quando os interesses de um ou mais aliados se alterassem. 

Portanto, a opção pela guerra não seria benéfica para a presença portuguesa em Macau, 

já que mesmo que conduzisse a uma vitória, o seu cariz seria nefasto, colocando os 

portugueses numa situação de maior hostilidade face à China, algo dificilmente 

manobrável, estivesse Portugal sozinho ou aliado a outro Estado.  

 A diplomacia era a melhor opção para garantir a presença portuguesa em Macau, 

mas só em condições excepcionais é que a postura diplomática portuguesa conduziria a 

um aumento de poder político sobre o Estabelecimento, nomeadamente através de um 

«tratado desigual» entre Portugal e a China.  

 

 Guimarães e a Diplomacia 

  

A chegada de Isidoro Guimarães como Governador de Macau a 19 de Setembro 

de 1851 significou o regresso a uma política diplomática com a China, em que se 

                                                
566 Mearsheimer, op. cit., p.83.  
567 Ver Tabela 3, p.56. 
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procurou normalizar as relações entre os dois países após o terramoto causado pela 

governação de Ferreira do Amaral. Isidoro Guimarães foi uma figura central na política 

diplomática de Portugal no Extremo Oriente, tendo-se mantido como Governador de 

Macau de 1851 a 1863. Foi este Governador que negociou e assinou os três tratados de 

amizade e comércio, entre 1859 e 1862, com o Sião, o Japão e a China, que ilustram a 

posição regional portuguesa na mudança de ordem promovida pelas grandes potências 

ocidentais. Encontrando Macau numa fase de instabilidade, Isidoro Guimarães vai 

contribuir para a acalmia política interna, o equilíbrio das finanças, a normalização das 

relações com a China, a neutralidade durante a revolta Taiping e a Segunda Guerra do 

Ópio, e a assinatura dos referidos tratados568.  

Em Agosto de 1853 o Conselho Ultramarino desenhava aquilo que considerava 

ser a estratégia ideal para Macau, defendendo uma política activa em relação à China. 

Face à instabilidade vivida na China, este órgão consultivo sublinhou a necessidade de 

tomar medidas extraordinárias para garantir a sobrevivência de Macau: plenos poderes 

governativos, políticos, militares e diplomáticos para o Governador de Macau; o 

aumento da presença militar na região, principalmente da força naval � um �barco de 

vapor pequeno� ou �embarcações de guerra pequenas� � consideradas essenciais para a 

defesa do estabelecimento e não para atacar a China, uma ideia �absurda e ridícula�; e, 

no âmbito do Real Padroado do Oriente569, fazer defender os interesses católicos na 

China através do envio de missionários570. Nem todas estas propostas foram seguidas 

pelo Governo de Lisboa, mas duas delas marcariam a posição portuguesa face à China 

nos anos seguintes: o papel fundamental do Governador de Macau e a opção pela 

diplomacia em detrimento da guerra. O acontecimento que ilustra o regresso a uma 

política de não hostilidade para com a China é a Revolta Taiping. Macau manteve-se 

imparcial. Caso Portugal pretendesse hostilizar a China, prosseguiria uma política de 

apoio aos rebeldes, independentemente da opinião do seu Governador. Guimarães 

considerava que os rebeldes eram falsos cristãos cujas palavras não passavam de 

blasfémias e ociosos que nutriam ódio pelos estrangeiros, apoiando não oficialmente as 

                                                
568 Alfredo Gomes Dias, «Isidoro Guimarães: Um Governador e Três Tratados», in Macau, nº 32, Macau, 
1994, p.60. 
569 O Real Padroado foi prolongado pela Concordata de 1857. Vide Figueiredo, «Conjuntura Política: 
depois de Hong-Kong» in op. cit., ed. Marques, pp.59-60. 
570 Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a 
China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao 
Processo da sua Ratificação (1853-1873), pp.55-57. 
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posições das autoridades imperiais571. Isidoro Guimarães notou ainda que a coerência da 

posição portuguesa em relação ao conflito contrastava com a posição das restantes 

potências ocidentais, que foi oscilando entre o apoio inicial aos rebeldes e a incerteza 

em relação a estes572. Os portugueses regressaram assim à discrição de uma diplomacia 

neutral face à China. 

Restava a Portugal agir diplomaticamente entre as grandes potências ocidentais e 

a China, esperando que houvesse alguma oportunidade para, através da diplomacia, 

obter dos chineses o desejado reconhecimento formal da soberania portuguesa sobre 

Macau. A Segunda Guerra do Ópio, em que a Grã-Bretanha e a França acabaram 

definitivamente com os devaneios hegemónicos da China e consolidaram a ordem dos 

«tratados desiguais», proporcionaria a Portugal um contexto propício aos seus 

objectivos. Restava saber até que ponto as condicionantes sistémicas compensariam a 

falta de poder de Portugal relativamente à celebração de um «tratado desigual» com a 

China em que Macau fosse consagrado como território português.  

  

 5.2.3 Portugal e a Segunda Guerra do Ópio 

 

A Segunda Guerra do Ópio fragilizou ainda mais a China e provocou a 

consolidação da nova ordem regional pró-ocidental, baseada nos «tratados desiguais». 

No entanto, a neutralidade de Portugal durante o conflito impediu que negociasse um 

tratado com a China em conjunto com as grandes potências. Portugal continuou sem 

conseguir celebrar um tratado formal com a China que reconhecesse a sua soberania 

sobre Macau, dado que a sua posição na Segunda Guerra do Ópio impediu os 

portugueses de beneficiar imediatamente da segunda redistribuição de poder na região 

favorável às potências ocidentais.  

 

 Neutralidade 

 

 Em Outubro de 1856 teve inicio a Segunda Guerra do Ópio. Após este conflito 

consolidou-se a europeizada ordem regional de equilíbrio de poder imposta pelas 

grandes potências ocidentais. Portugal manteve-se neutral neste conflito, seguindo a 

mesma lógica utilizada na Primeira Guerra do Ópio. Porém, se na Primeira Guerra do 

                                                
571 Dias, Sob o Signo da Transição, p.97.  
572 Idem, ibidem, pp. 97-98. 
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Ópio a neutralidade tinha plena justificação já que a mudança de ordem e a fragilidade 

do Império do Meio não eram assim tão evidentes e os desígnios da Grã-Bretanha para a 

região não eram claros, no segundo conflito a derrota chinesa era evidente e uma nova 

ordem regional começava a consolidar-se. Neste sentido, a neutralidade de Portugal 

num novo conflito entre a China e as grandes potências ocidentais já não era a decisão 

racional óbvia para defender a sua posição sistémica.  

 Em Macau manteve-se a neutralidade já demonstrada na Primeira Guerra do 

Ópio e na Revolta Taiping, e Guimarães continuou a defender, em termos pessoais, a 

posição chinesa. Guimarães não concordava com os argumentos apresentados como 

justificação para iniciar o conflito e para ele a razão estava �da parte do Governo Chinês 

de um modo demasiadamente claro (�)�573. Lisboa instou Isidoro Guimarães a manter 

a neutralidade e a procurar obter vantagens do conflito. O comportamento do Governo 

português explica-se pela premissa de que todos os Estados, tendencialmente, procuram 

aumentar o seu poder e melhorar a posição sistémica quando têm essa oportunidade, 

mesmo que a opinião pessoal dos intervenientes políticos seja contrária a esse mesmo 

comportamento. Portugal continuava a manter uma difícil posição neutral naquele 

período de instabilidade, evitando incompatibilizar-se com a China e com as grandes 

potências ocidentais, nomeadamente a Grã-Bretanha. Essa posição era mantida ao 

mesmo tempo que os portugueses procuravam lucrar com o conflito, obtendo um 

tratado da China que não só a colocasse na órbita das grandes potências ocidentais no 

Extremo Oriente, como também lhe conferisse formalmente a soberania sobre Macau. 

 Lisboa informou Guimarães de que Macau devia seguir uma política neutral que 

lhe permitisse �desviar-se das consequências da presente guerra e aproveitar qualquer 

eventualidade dela� que pudesse ser favorável ao mesmo Estabelecimento574. Desde 

Junho de 1853 que tinham sido atribuídos a Guimarães plenos poderes para encetar 

negociações com a China que conduzissem a um tratado de paz, comércio e amizade. 

Todavia, a dificuldade permanecia: mantendo a neutralidade, sem poder para garantir 

per se uma ocupação militar e utilizando a diplomacia, como podia Portugal aproveitar 

a fragilidade da China e a redistribuição de poder regional para conseguir declarar a 

soberania portuguesa e definir finalmente o estatuto de Macau?  

 Guimarães manteve uma política de reconciliação face à China, um esforço 

diplomático ilustrado pelo facto de ter escrito ao vice-rei de Cantão, Ye Mingshen, 

                                                
573 Ofício de 12 de Dezembro de 1856. Idem, ibidem, p.110.  
574 Idem, ibidem, p.106. 
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oferecendo a protecção de Macau aos chineses que dela precisassem, mantendo-se 

neutral no que concerne o conflito575. Aos chineses agradava a posição de Portugal e a 

amabilidade de Guimarães, e em resposta à carta do Governador de Macau, o vice-rei de 

Cantão expressou o seu contentamento e a distinção que fazia entre uma beligerante 

Grã-Bretanha e uma grande nação que era Portugal576. No entanto, não seriam estes 

sentimentos e comparações positivas a levar a China a ceder parte do seu território a 

Portugal. A Grã-Bretanha podia ser obviamente mal considerada pelas autoridades 

chinesas, mas o seu poder levou-a a obter a cessão de Hong-Kong, ao contrário do 

Portugal que viu as negociações de 1843-1844 falharem. Aliás, a soberania de facto de 

que Portugal gozava em Macau havia sido conquistada pela política agressiva de 

Ferreira do Amaral. Guimarães � apesar da sua opinião pró-chinesa e da sua política de 

reconciliação com a China � apercebia-se daquela relação entre o uso do poder e a 

obtenção de vantagens, mesmo que continuasse a defender uma relação estreita com a 

China e se tivesse mantido a neutralidade nos conflitos que opuseram a China às 

potências ocidentais. Portugal necessitaria do apoio das grandes potências para celebrar 

um tratado com a China referente a Macau.  

 Guimarães tinha a percepção de que o poder, e não somente as boas relações, 

seria essencial à celebração de um tratado com a China, visto que o que Portugal 

pretendia não eram somente as concessões feitas aos restantes países, com excepção da 

Grã-Bretanha. Portugal pretendia alienar parte do território chinês em seu proveito. Daí 

que Guimarães reconhecesse que o apoio das grandes potências ocidentais seria 

fundamental. Antes da Segunda Guerra do Ópio, em 1854, já o Governador instava 

Lisboa a iniciar contactos com as principais potências ocidentais envolvidas na região, 

principalmente com a Grã-Bretanha, no sentido de pedir que estes Governos instruíssem 

os seus plenipotenciários a apoiarem as pretensões de Portugal em negociar um tratado 

com a China577. Sem o apoio daquelas potências seria difícil a Portugal impor à China 

uma perda territorial por via diplomática, sem o uso do poder militar. A 12 de 

Dezembro de 1856, após o início do conflito, o Governador insistia com Lisboa, 

notando que ao conflito se seguiria invariavelmente a negociação de novos acordos 

                                                
575 Idem, ibidem, pp.106-107. 
576 Ofício de 24 de Novembro de 1856. Idem, ibidem, pp.107-108. 
577 Ofício de 19 de Abril de 1854. A 15 de Junho de 1853 Guimarães recebeu uma carta de plenos poderes 
de Lisboa para negociar um Tratado de Comércio e Navegação com a China: consultar Saldanha et al, 
Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos 
relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua 
Ratificação (1853-1873), pp.51-52. 
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entre a China e as potências ocidentais e que Portugal necessitava de ser incluído nessas 

negociações se quisesse celebrar um tratado com a China. Em Maio de 1857, Sá da 

Bandeira pediu ao Marquês de Loulé que tentasse obter o apoio da Grã-Bretanha e da 

França para que o plenipotenciário português, Isidoro Guimarães, fosse admitido nas 

conferências previstas com os comissários imperiais chineses para a negociação de 

tratados (previstas para 12 de Junho de 1857) 578 . O apelo repetiu-se em Abril de 

1858579.  

 Entretanto, a Grã-Bretanha cobrava a Portugal o facto de se ter mantido neutral 

durante o conflito, condicionando o seu apoio às negociações entre Portugal e a China, e 

pressionando os portugueses a alterarem a sua política de neutralidade, assim como 

haviam pressionado durante a Primeira Guerra do Ópio. Optando pela neutralidade, 

Portugal não teve direito a sentar-se na mesa de negociações dos Tratados de Tien-Tsin 

de 1858 apesar do pedido feito pelo Conde do Lavradio ao Governo de Londres, 

invocando um �direito� que não releva nas relações internacionais sem se encontrar 

suportado por poder580. A Grã-Bretanha fez questão de lembrar aos portugueses que 

quem permaneceu neutral e não apoiou o esforço de guerra aliado não merecia colher os 

frutos581. A 12 de Março de 1858, Isidoro Guimarães lamentou a oportunidade perdida 

de participar nas negociações dos futuros Tratados de Tien-Tsin, devido à falta de apoio 

da parte dos plenipotenciários das potências ocidentais que deviam. A neutralidade que 

Portugal sempre manteve nos conflitos que opuseram a China às potências ocidentais 

provou ser um impeditivo para usufruir do espólio dos vencedores, ainda por cima 

quando as posições pró-chinesas e anti-britânicas em Macau foram sempre pouco 

discretas. Ao não ter apoiado o esforço de guerra franco-britânico durante a Segunda 

                                                
578 Ofício de 12 de Maio de 1857, idem, ibidem, pp.62-63. 
579 Ofício de 16 de Abril de 1858, idem, ibidem, p.64. 
580 Ofício nº69 de 16 de Junho de 1858 do Conde do Lavradio para o Marquês de Loulé: �Quando expus a 
Lorde Malmesbury o interesse e direito que Sua Majestade tinha a que o seu Plenipotenciário fosse 
admitido às Conferências de Cantão, Lorde Malmesbury não combateu um só dos meus argumentos; 
perguntou-me porém se o Governo de Sua Majestade estava disposto a tomar parte nas hostilidades, que 
deviam preceder o tratado de paz, como o estavam as outras Potências cujos Plenipotenciários haviam 
sido admitidos a tomar parte nas Conferências de Cantão�. Dias, op. cit., p.123.  
581 Na Nota de 22 de Junho de 1858, Lord Malmesbury respondeu ao pedido do Conde do Lavradio de 
inclusão de Portugal nas Conferências de Cantão: �The undersigned begs leave to assure the Count of 
Lavradio that Her Majesty�s Government have received this overture with satisfaction, and as far as they 
are themselves concerned, would very gladly accept the cooperation of Portugal, and see a 
Plenipotentiary of the Crown of Portugal associated with the British & other Plenipotentiaries in 
negotiation with the Chinese Government. But the undersigned must be permitted to observe that the 
position occupied by Portugal in regard to the present state of affairs in China is so essentially different 
from that occupied by Great Britain and the other Powers with whom Great Britain is associated, that 
unless Portugal places itself on the same line with them, it may be very difficult for it to take an equal 
part in any negotiation which may result from the present state of things�. Idem, ibidem, p.124. 
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Guerra do Ópio, Portugal viu-se impedido de negociar um tratado com a China em 

1858. 

 Não obstante a percepção de que o poder das potências ocidentais era essencial 

para que Portugal fosse incluído nas negociações, Guimarães continuava a utilizar uma 

retórica normativista, invocando o direito de Portugal a participar nessas negociações: 

�[é] para lamentar que Portugal seja excluído destas negociações em que se hão-de 

tratar de negócios que nos dizem respeito tão de perto; a circunstância de possuir 

Portugal uma colónia na China, como é Macau torna a nossa posição muito especial, e 

devia dar algum direito para entrarmos nas negociações não pelas forças de que 

podemos dispor, mas como nação particularmente interessada na questão que se vai 

tratar�582. Em Agosto de 1858 Guimarães reiterava a convicção de que se tinha perdido 

a melhor ocasião para se celebrar um tratado em que se estenderiam a Portugal as 

vantagens que as grandes potências ocidentais haviam obtido em relação à China, 

considerando Guimarães que teria sido fácil concluir um tratado como fizeram a Rússia 

e os E.U.A.583. Ou seja, Guimarães considerava que Portugal poderia ter optado por 

uma estratégia idêntica aos russos e norte-americanos que, não sendo partes beligerantes 

na Segunda Guerra do Ópio, conseguiram usufruir do seu desfecho. Apesar de a opinião 

de Guimarães ter fundamento importa sublinhar três pontos: a desconfiança da Grã-

Bretanha; o facto de Portugal não ser uma grande potência como a Rússia e os E.U.A. 

portanto poderia enfrentar dificuldades em juntar-se a estas potências; e o conteúdo 

problemático do tratado que Portugal esperava obter da China � que incluiria o 

problemático estatuto político de Macau � um problema dificilmente solúvel nas 

conferências de paz, a não ser que existissem fortes pressões diplomáticas das grandes 

potências nesse sentido, o que não era provável584. 

Perdida a oportunidade de participar nas conferências de Setembro de 1858, 

Lisboa instruiu Guimarães para que este procurasse negociar um tratado com a China, 

contando com o presumível apoio da Grã-Bretanha e França 585 . Reatadas as 

                                                
582 Idem, ibidem, p.119. 
583 Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a 
China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao 
Processo da sua Ratificação (1853-1873), Ofício de 21 de Agosto de 1858, pp.81-82. 
584 Nenhuma das grandes potências desperdiçaria capital diplomático para arrancar à China parte do seu 
território em benefício de Portugal. 
585 Portaria do Ministro da Marinha e Ultramar de 24 de Agosto de 1858, Saldanha et al, Colecção de 
Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos relativos às 
Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-
1873), p.85. 
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hostilidades, Guimarães procurou inserir Portugal em futuras negociações de paz nas 

quais esperava obter o referido tratado com a China. Como o Governador de Macau 

notou, teria sido mais fácil a Portugal entrar nessas conferências ao lado de potências 

não beligerantes como a Rússia e os E.U.A., do que pretender negociar um tratado com 

a China na sequência das novas hostilidades, em que apenas as potências beligerantes se 

sentariam à mesa das negociações586. Não obstante o cenário pouco optimista, Portugal 

manteve a sua estratégia diplomática, continuando a insistir junto da China para que 

fosse negociado um tratado entre ambos os países. Mas sem capacidade militar para 

coagir os chineses e sem a pressão das grandes potências ocidentais, tornava-se difícil o 

sucesso das diligências de Guimarães junto dos chineses para iniciar as negociações de 

um tratado, como as de Janeiro de 1859587. O pedido foi recusado pelos chineses e 

Guimarães reconheceu que Portugal só poderia �conseguir o tratado� se fosse apoiado 

�sincera e fortemente pelas grandes potências estrangeiras�588. A 12 de Abril de 1859 

era enviada a Guimarães uma carta de plenos poderes do Governo português, para que 

aquele negociasse com a China um tratado de amizade e comércio589. No entanto, 

pequenas potências como Portugal ou a Bélgica estavam ainda impedidos de negociar 

com a China, cujos comissários apenas estavam autorizados a negociar com a Grã-

Bretanha, França e E.U.A., países que estavam concentrados em garantir os seus 

tratados e não em apoiar pequenas potências590.  

 A derrota dos aliados ocidentais em Peiho adiou as pretensões de Portugal, ainda 

que Guimarães manifestasse esperança de que se a China recusasse a ratificar o tratado 

sino-americano591, os E.U.A. � uma potência não beligerante � ver-se-ia obrigada a 

pressionar a Grã-Bretanha e a França para se sentar à mesa das novas negociações que 

se seguiriam às renovadas hostilidades. Quanto ao apoio a Portugal, britânicos e 

franceses continuavam a responder que a questão do seu apoio só deveria ser debatida 

após a vitória sob a China e Guimarães, pondo a hipótese de esse apoio não se 

materializar, defendia que a estratégia de Portugal deveria igualmente passar pela 

cooperação com potências não beligerantes � como a Prússia e a Dinamarca � para 

                                                
586 Ofício de 7 de Agosto de 1859, idem, ibidem, p.110. 
587 Idem, ibidem, pp.94-97. 
588 Ofício de 10 de Abril de 1859, idem, ibidem, p.99. 
589 Idem, ibidem, p.102. 
590 Conforme revela o ofício enviado por Guimarães para Lisboa a 3 de Maio de 1859, idem, ibidem, 
pp.103-104. 
591 Ofício de 7 de Agosto de 1859, idem, ibidem, p.110. 
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pressionarem os chineses a aceitarem negociar com esses países e de modo a 

contrabalançar a perigosa influência da Grã-Bretanha na China592.  

 As hostilidades entre a aliança franco-britânica e a China continuaram, 

terminando apenas em 1860 com a Convenção de Pequim, sendo que Guimarães não 

augurava um futuro positivo para o defunto império que a Primeira Guerra do Ópio 

começou a enterrar593. Com a derrota da China em 1860, a Grã-Bretanha e a França 

viram satisfeitas as suas pretensões, ao passo que a Rússia e os E.U.A. também o 

conseguiram. Por outro lado, a cooperação entre potências não beligerantes não passou 

de uma miragem, não advindo daí qualquer resultado palpável. O esperado tratado luso-

chinês acabou por não surgir como resultado directo da Segunda Guerra do Ópio, ou 

seja, não foi nas conferências de paz desse conflito que Portugal negociou esse tratado 

com a China. Apesar de Guimarães focar por diversas vezes nos seus ofícios, instruções 

que os plenipotenciários britânico e francês haviam recebido dos seus governos para 

contarem com a presença de Portugal em negociações de paz594, torna-se óbvio que tais 

instruções não correspondiam a uma real vontade por parte da Grã-Bretanha e França de 

incluírem em tão delicadas conferências uma pequena potência neutral, cujas pretensões 

iriam provavelmente dificultar as já delicadas negociações. Explica-se assim que o 

assunto da negociação de um tratado luso-chinês tenha sido rechaçado para uma ocasião 

posterior ao «entendimento» entre as potências beligerantes, opinião transmitida a 
                                                
592 Ofício de 12 de Fevereiro de 1860, idem, ibidem, pp.111-113. Guimarães temia uma hegemonia 
britânica na China: �É impossivel deixar de notar as anomalias que se estão dando nestas negociações 
da China, ao passo que se fazem preparativos para se vingar o desastre de Pei-ho estão os ingleses 
organizando as Alfandegas Chinesas com empregados seus que chegam aos bandos d�Inglaterra, sendo 
essa organisação uma consequência do tratado que se não acha ractificado. Esta organisação das 
alfandegas é a mais flagrante violação da independência do Império Chinez que se poderia tentar, e que 
se as outras nações não tomarem cuidados hade dar aos inglezes uma influencia perigosa neste paiz, e 
para o conjurar é necessário que todas as nações que tem interesse nesta parte do mundo não percam de 
vista os acontecimentos, e que obrem d�accordo�. Idem, ibidem, p.113. 
593 Guimarães dissertou sobre esta questão: �Sei (confidencialmente) que as forces alliadas, que vão para 
o Norte, e que constao de treze mil homens inglezes e septe mil e quinhentos franceses, atacarão os fortes 
de Taku, e se assenhorearão de Tien-Tsing, e que só depois de practicado este feito d�armas, que se julga 
necessário para vingar o desastre do anno passado, e restabelecer o prestigio europeo n�esta parte do 
mundo, é que se abrirão as negociações de que Lord Elgin e o Barão Gros são encarregados. Apesar da 
injustiça da guerra actual, é uma triste necessidade, para que o Governo China se não torne intratavel, 
orgulhôso como está com a victoria de Taku, porem desgraçadamente d�estas hostilidades, e da provável 
humilhação da Côrte de Pekim, deve seguir-se grande abalo na força moral das authoridades Chinêzas, e 
augmento da rebelião e anarchia (�). Não ha duvida que o Governo Chinez obra com grande instincto da 
sua conservação, quando se oppõe ás relações com os estrangeiros; sem a primeira guerra inglêza não 
haveria um só rebelde na China , e o seu govêrno gozaria ainda de todo o seu prestigio e força�.  Arquivo 
Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Japão, Ofício nº1, 16 de Junho de 1860, 
AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
594 Ofício de 7 de Agosto de 1859 e Ofício de 12 de Fevereiro de 1860, Saldanha et al, Colecção de 
Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos relativos às 
Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-
1873), pp.110-111. 
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Guimarães pelos ministros da Grã-Bretanha e França na China � Bruce e Bourboulon � 

e partilhada pela Rússia (e Espanha)595. O único modo de a Grã-Bretanha e a França não 

terem podido escapulir-se a um apoio directo e veemente à negociação de um tratado 

luso-chinês, teria sido se Portugal se tivesse aliado a esses países durante a Segunda 

Guerra do Ópio. Logo, surge aqui a questão de se saber se a política de neutralidade terá 

sido a melhor opção para os interesses de Portugal. 

 

A Opção Correcta? 

 

Se o poder é o principal definidor das relações entre os Estados e se Portugal 

pretendia obter vantagens em detrimento da China, seria lógico que se unisse 

militarmente à Grã-Bretanha e à França para usufruir do seu poder e impor um tratado à 

China nas negociações de paz. A China seria obrigada a assinar um tratado com 

Portugal em que se definisse o estatuto de Macau de maneira favorável aos portugueses. 

Além disso, Portugal ficaria protegido pela ordem dos «tratados desiguais», guardada 

pelo poder das grandes potências ocidentais. Macau estaria assim resguardado da 

retaliação chinesa. Este raciocínio é correcto à luz da lógica do poder mas os custos e os 

benefícios de um comportamento devem ser cuidadosamente calculados antes de agir. 

Se Portugal se aliasse militarmente à Grã-Bretanha e à França contra a China, mesmo 

que isso lhe garantisse um lugar à mesa de negociações, os custos acabariam por superar 

os benefícios. O benefício conseguido seria um tratado luso-chinês em que, 

eventualmente, Macau se tornasse formalmente português. Contudo, este objectivo teria 

um preço demasiado elevado para que Portugal o garantisse através de uma aliança 

militar contra a China durante a Segunda Guerra do Ópio. 

Em primeiro lugar colocavam-se os já referidos custos orçamentais a que 

Portugal não podia dar-se ao luxo numa fase em que se concentrava no 

desenvolvimento económico596. Garantir a assinatura de um tratado em que a China 

reconhecesse formalmente a soberania de Portugal sobre Macau não constituía uma 

prioridade para Portugal, ainda por cima quando, apesar da instabilidade da sua 

situação, os portugueses já controlavam efectivamente aquele território. Após décadas 

de conflitos internos não interessava a Portugal subsidiar uma campanha militar no 

Extremo Oriente.  

                                                
595 Ofício de 21 de Setembro de 1860, idem, ibidem, p.114. 
596 Ver supra p.200. 
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Em segundo lugar deve analisar-se até que ponto seria preferível permanecer em 

Macau com base num tratado resultante de uma guerra. Decerto que a China não teria 

grande espaço de manobra para retaliar e reconquistar Macau após a Segunda Guerra do 

Ópio e numa fase de apaziguamento em relação ao Ocidente, mas como pequena 

potência � e desconhecendo a evolução política internacional � Portugal deveria jogar 

com os interesses da China e não tornar gravosa uma presença que havia sido 

mutuamente benéfica, dado que não sabia até que ponto duraria a protecção da ordem 

dos «tratados desiguais». Já quando no início da década de 1850 Guimarães optou por 

uma aproximação à China, era visível que um Macau incompatível com os interesses da 

China era menos sustentável do que um Macau que não afrontasse esses interesses, ao 

mesmo tempo que se mantivesse minimamente integrada na nova ordem regional. Aliás, 

como se verificou posteriormente, um tratado luso-chinês acabou por não ser assim tão 

vital para a permanência dos portugueses em Macau nas décadas seguintes. Seria 

preferível a Portugal manter uma soberania de facto sobre Macau, indirectamente 

protegida pela referida ordem dos «tratados desiguais» � ao mesmo tempo que se 

procurava negociar um tratado com a China � do que envolver Portugal num conflito 

que não só seria dispendioso como colocaria uma pequena potência numa posição de 

força cuja manutenção assentava em capacidades de que não dispunha por si. De modo 

a constatar a falta capacidade militar de Portugal na região durante aquele período, veja-

se o relatório de Isidoro Guimarães de 22 de Janeiro de 1861 no qual descreve as forças 

militares de Macau, que incluíam 297 praças do Batalhão de 1ª Linha e 428 praças do 

Corpo de 2ª Linha, insistindo na necessidade de Portugal enviar novos contingentes 

devido às limitações de recrutamento em Macau, dado que o povo não tinha �aquela 

classe de povo de que se fazem soldados no (�) paiz�597. Para além dos limites dos 

recursos populacionais e consequente dificuldade em dispor de um grande contingente 

militar, Macau não dispunha igualmente de armamento suficiente para bloquear 

consistentemente uma investida chinesa a larga escala. No mesmo relatório, Isidoro 

Guimarães apresenta os números referentes ao armamento, destacando que o Batalhão 

de 1ª Linha dispõe de 120 espingardas, estando iminente a chegada de 300 espingardas 

importadas da Grã-Bretanha, e que as fortalezas, �velhas� e �mal construídas� serviam 

contra os chineses, aqueles contra quem deviam estar prontos, estando armadas com 

                                                
597 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº4, 22 de Janeiro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
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peças de artilharia598. A confiança do Governador na resistência aos chineses deve 

referir-se a um conflito de curta escala e duração, sob pena de estar errado por não 

contemplar a realidade na relação de poder entre os dois países. A curto prazo esta 

capacidade defensiva poderia permitir resistir a uma investida de escala similar à do 

Forte de Passaleão, mas revelar-se-ia incapaz de resistir a um ataque organizado, que 

envolvesse forças e armamento adequados à conquista de Macau. E se naquele 

momento a China não tinha condições para o fazer, devido à conjuntura política ou à 

falta de meios militares, os recursos chineses permitiriam que a China, a médio ou 

longo prazo, tivesse condições para tomar Macau aos portugueses.  

Um tratado luso-chinês não era um fim em si mesmo, mas um documento que 

retratasse um contexto de estabilidade em que a presença dos portugueses em Macau 

fosse garantida não só por uma distribuição de poder favorável a Portugal, mas também 

por um entendimento minimamente conseguido entre uma pequena potência ocupante e 

um Estado que, apesar de se encontrar em declínio, era mais poderoso. Se Portugal 

procurasse aquele tratado através da guerra, estaria a subverter o contexto que aquele 

acordo deveria retratar e a criar um quadro de falsa estabilidade, mais dependente do 

que nunca do poder de terceiros.  

A opção de Portugal foi a mais acertada. Os benefícios desta opção são óbvios: 

não desestabilizar o Estabelecimento, cuja rentabilidade e proveito residiam na 

estabilidade e cooperação com a China; não necessitar de gastar recursos com o 

conflito; não agudizar a difícil relação entre a China e Portugal599 cuja manutenção seria 

dispendiosa e estritamente dependente de outros Estados. Era preferível um Macau 

português sem os formalismos de um tratado internacional, que não ofendesse 

demasiadamente a China e se mantivesse inserido num contexto regional favorável, do 

que gastar recursos indispensáveis ao país para fomentar uma guerra longínqua e pouco 

relevante e herdar um Macau português formalmente reconhecido, que passasse a ser 

considerado insuportável pelos chineses e sujeito a uma retaliação mal a estrutura de 

poder ou o comportamento das grandes potências se alterasse. 

A simbiose entre uma presença em Macau que não ofendesse a China e 

iniciativas diplomáticas � enquadradas por uma nova conjuntura regional e procurando 

                                                
598 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº4, 22 de Janeiro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
 
599 A hostilidade militar teria consequências diferentes da hostilidade política demonstrada por Ferreira do 
Amaral. 
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atrair o apoio das grandes potências ocidentais � que pacientemente prosseguissem a 

negociação de um acordo entre Portugal e a China, parecia ser a melhor solução para 

Portugal, tendo em conta o seu interesse geral, e não apenas o seu interesse no Extremo 

Oriente. É certo que só muito dificilmente esta estratégia arrancaria à China o referido 

tratado, nos moldes pretendidos por Portugal, mas tendo em conta os custos que uma 

participação militar na Segunda Guerra do Ópio acarretaria para Portugal e a posição de 

força de difícil manutenção herdada de tal política, parece que um tratado entre Portugal 

e a China não oferecia benefícios suficientes perante uma política de aliança com 

britânicos e franceses 600 . Portanto, ao perguntar-se estritamente se a política de 

neutralidade durante a Segunda Guerra do Ópio foi a melhor opção para Portugal no 

sentido de conseguir negociar com a China um «tratado desigual» em que Macau fosse 

consagrado como território português, deve responder-se que não. Mas se se perguntar 

qual a estratégia que melhor defendia os interesses de Portugal, incluindo a estabilidade 

no Estabelecimento de Macau, deve responder-se que foi a neutralidade, por não 

acarretar gastos dispensáveis e por não proporcionar uma estabilidade vazia ao 

estabelecimento, já que o poder dos portugueses não lhes poderia garantir, em auto-

ajuda, os benefícios que procuravam obter. Logo, um tratado entre Portugal e a China 

deveria obter-se com base na diplomacia e no apoio sustentado das grandes potências, 

num momento posterior ao rescaldo da Segunda Guerra do Ópio. Guimarães mantinha a 

disponibilidade de celebrar um tratado entre Portugal e a China, que considerava 

necessário para Macau601. Restava saber em que condições seria possível a Portugal 

conseguir negociar tal tratado. 

 

5.3 Portugal na Ordem dos Tratados Desiguais 

  

 A ordem europeizada estendeu-se ao Extremo Oriente através dos chamados 

«tratados desiguais», consolidando-se após a Segunda Guerra do Ópio. Os portugueses 

aproveitaram este contexto para procurar definir formalmente o estatuto político de 

                                                
600  Mearsheimer: �States might also have the capability to gain advantage over a rival power but 
nevertheless decide that the perceived costs of offense are too high and do not justify the expected 
benefits�. Mearsheimer, op. cit., p.37. 
601 Guimarães finalizou o Ofício de 21 de Setembro de 1860 com a seguinte frase: �pode o Governo de 
Sua Magestade estar certo de que empregarei todos os esforços e não deixarei perder occasião para 
celebrar o tratado entre Portugal e a China, que a precaria e indefenida posição de Macao torna tão 
necessario�. Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre 
Portugal e a China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-
Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-1873), p.115. 
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Macau a favor dos portugueses e para obter vantagens sobre os Estados periféricos. Os 

tratados celebrados com o Sião (1859) e o Japão (1860) podem igualmente enquadrar-se 

num contexto de reconversão económica de Macau602 � mesmo que não tenham tido 

consequências relevantes nesse campo � numa fase em que Macau, apesar de ter 

sobrevivido economicamente603, procurava alternativas para o seu desenvolvimento. No 

entanto, o seu principal objectivo estava relacionado com o aprofundamento da 

integração de Portugal na ordem regional. No rescaldo da Segunda Guerra do Ópio 

Portugal não conseguiu negociar um tratado com a China, mas passado essa fase de 

turbulência, os portugueses conseguiram obter o apoio activo da França e da Rússia no 

sentido de negociarem e assinarem aquele tratado (1862), ainda que acabasse por não 

ser ratificado.  

   

 5.3.1 O Tratado com o Sião 

 

 O Sião era uma potência secundária na ordem sínica e ainda mais secundária se 

tornou na ordem dos «tratados desiguais». Com a ordem dos «tratados desiguais» e a 

superioridade do poder ocidental o Sião abriu-se pacificamente às potências ocidentais e 

assinou acordos com o intuito de se integrar num novo ordenamento regional ao qual 

não podia opor-se. Portugal mantinha relações com o Sião há séculos e estas haviam 

estagnado política e economicamente. No início do século XIX o Sião iniciou uma 

ténue política de abertura ao Ocidente, tendo Portugal sido convidado a celebrar um 

tratado comercial, algo que não se concretizou. No âmbito da mudança de ordem 

regional, em 1859, Portugal acabaria por assinar um «tratado desigual» com o Sião. O 

facto de uma potência pequena como Portugal ter celebrado um contrato teoricamente 

vantajoso com outra potência secundária encontra explicação na necessidade que ambos 

os países tinham de se integrarem na nova ordem regional, sustentada pelo poder das 

grandes potências ocidentais e expresso nos «tratados desiguais».   

 

 

 
                                                
602 Vide Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., ed. Alexandre e Dias, pp.748-749. 
603 Macau continuou a atravessar dificuldades económicas agudizadas pela mudança de ordem regional, 
ainda que tenha obtido alguns benefícios económicos de ambas as Guerras do Ópio, devido ao desvio de 
comércio para um porto neutral. Porém, mercê dessa conjuntura regional, a partir da década de 1850 a 
economia de Macau começou a desenvolver-se à custa de mercadores britânicos e franceses que em 1845 
iniciaram um comércio ilegal de emigrantes chineses, os chamados coolies. 
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 O Sião na Ordem Sínica 

 

O Sião da primeira metade do século XIX era uma potência secundária da ordem 

hegemónica sínica que procurava garantir a sua segurança em relação às outras 

potências secundárias do sudeste asiático604 . O domínio regional da China não era 

contestado pelos siameses, até porque as maiores ameaças à segurança do Sião residiam 

noutras potências regionais secundárias como a Birmânia. Apesar de ser uma potência 

menor, já que somente existia uma grande potência regional, o Sião não era só um 

Estado vassalo tributário da China, pois como nota Mancall, o rei do Sião recebia 

tributos de príncipes malaios, do Laos, Cambodja e Birmânia, quando o nível do seu 

poder lhe permitia impor-se sobre estas entidades políticas605. Entre 1764 e 1854 os 

conflitos em que o país esteve envolvido comprovam o interesse expansionista dos 

siameses em relação aos seus vizinhos e a necessidade de se salvaguardarem dos 

competidores equivalentes606. Em todo o caso, John Cady sublinha que a tradicional 

política externa siamesa procurava a acomodação com a potência externa dominante da 

região, que até à chegada em força dos europeus aquela potência dominante era a 

China607.  

A atitude do Sião perante o Ocidente era de afastamento, ainda que não tão 

isolado como o Japão. A relação do Sião com as potências ocidentais havia sido 

marcada por alguns episódios desastrosos para o país, que fizeram com que o Sião fosse 

avesso ao estabelecimento de relações profundas com aqueles Estados. Exemplificando, 

Luís XIV de França conspirou com o invulgar e inédito responsável pelos negócios 

estrangeiros do Sião, o grego Constant Phaulkon, para converter o Sião ao cristianismo 

com a ajuda dos Jesuítas. Este plano desembocou em ocupações militares, concessões 
                                                
604 Sobre a ordem sínica e o sudeste asiático vide Wang Gungwu, «Early Ming Relations with Southeast 
Ásia: A Background Essay» in op. cit., ed. Fairbank, , pp.34-52. Sobre os Estados tributários da China em 
1818 reveja-se o supra pp.78-79. 
605 Mancall, «The Ch�ing Tribute System: An Interpretive Essay» in op. cit., ed. Fairbank, p.68. Ainda no 
seio da ordem sínica, o destino político do Laos e do Camboja passariam por Banguecoque até à entrada 
em cena das potências ocidentais. Manuel Teixeira descreve os processos de perda de soberania total e 
parcial por parte do Laos e Camboja: �Em 1828, Rama III enviou um exército contra o Laos, sob o 
comando de Chao Phya Bodindeja, que tomou a capital Ventiane e levou o seu rei Chao Anu preso para 
Banguecoque em Janeiro de 1829. Assim desapareceu o reino do Laos. (�) [E]m 1845 chegou-se a um 
acordo: Camboja ficaria sob a protecção de ambos os contendores � Sião e Vietnão. Só assim escapou a 
ser engolida por um deles. Nem o rei nem os seus súbditos morriam de amores pelos seus protectores; 
odiavam os vietnamitas e consideravam os siameses seus inimigos�. Manuel Teixeira, Os Portugueses no 
Camboja, Macau, 1983, pp.9-10. 
606 Guerras com a Birmânia em 1764-1769, 1775-1776 e 1785-1792; as guerras com o Vietname em 
1769-1773 e 1841-1845; as ingerências, guerras e conflitos com o Cambodja em 1772, 1779, 1795 e 
1831-1834. 
607 Citado por Mancall, «The Ch�ing Tribute System: An Interpretive Essay» in op. cit., ed. Fairbank, p.69. 
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comerciais e direitos extraterritoriais aos franceses. Os siameses revoltaram-se e os 

franceses tiveram de se retirar para Pondicherry, Índia. Abbot Moffat nota que os 

sentimentos xenófobos que emergiram deste episódio tornaram-se parte da tradição 

siamesa e reforçaram o conservadorismo e isolacionismo que caracterizaram o 

pensamento siamês e efectivamente o pensamento dos Estados do leste asiático de 

meados do século XIX608. A política das grandes potências que forçou a mudança da 

ordem regional em meados do século XIX agudizou ainda mais o sentimento de 

desconfiança relativamente aos ocidentais, mesmo que posteriormente tenha forçado os 

decisores políticos siameses a reconhecerem que era essencial acomodar o Sião à nova 

conjuntura política regional.  

O isolacionismo do Sião não era semelhante ao japonês dado que os siameses 

encetaram relações diplomáticas com Estados ocidentais na primeira metade do século 

XIX, embora de natureza restrita. Em Junho de 1826 assinaram um tratado com a Grã-

Bretanha, de natureza meramente política e sem que alterasse o afastamento político e 

comercial que o Sião mantinha em relação aos ocidentais. Em Março de 1833 fizeram o 

mesmo com os E.U.A., num acordo que reflectia apenas uma troca de cordialidades 

diplomáticas. Nenhum destes dois tratados permitia à Grã-Bretanha ou aos E.U.A. o 

estabelecimento de um consulado no Sião ou a abertura dos portos siameses ao 

comércio ocidental609. Descontentes com o alcance dos tratados que celebraram com o 

Sião, a Grã-Bretanha e os E.U.A. procuraram obter do Sião tratados que lhes fossem 

mais favoráveis. Ambos tentaram fazê-lo em 1850 mas falharam610. Um exemplo das 

consequências prejudiciais (para os ocidentais) da restrita abertura comercial do Sião é a 

sua relação com os E.U.A.. As exportações norte-americanas para o Sião � 

essencialmente prata mexicana e armas � deixaram de ser comercialmente rentáveis já 

que as restrições comerciais, os monopólios reais, os elevados direitos aduaneiros de 

importação e exportação e a fixação administrativa de preços pelo governo siamês, 

tornavam demasiado oneroso o comércio com o Sião611. Excepcionalmente, devido às 

ligações históricas pouco controversas entre Portugal e o Sião, os portugueses seriam o 

único Estado ocidental a estabelecer um consulado na primeira metade do século XIX, 

em 1820, mas sem terem assinado um tratado que o formalizasse ou concedesse 

privilégios comerciais por parte dos siameses.  
                                                
608 Moffat, op. cit., p.42. 
609 Idem, Ibidem. 
610 Manuel Teixeira, Portugal na Tailândia, Macau, 1983, pp.57-58. 
611 Eckel, op. cit., p.310. 
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A China mantinha uma política externa fechada ao Ocidente e garantia a 

existência de uma ordem regional assente no seu poder, portanto o Sião tinha condições 

para manter a sua política de afastamento enquanto tal lhe fosse conveniente. A ordem 

sínica salvaguardava este imobilismo político em relação aos países ocidentais. Porém, 

caso a China fosse forçada a aceitar as imposições ocidentais, não só a cultura política 

regional se transformaria como os próprios Estados secundários se veriam obrigados a 

negociar com os ocidentais. Vergada a maior potência regional, que outros Estados 

teriam condições para resistir abertamente às grandes potências regionais? Nenhum. Se 

o fizessem abririam as portas a uma intervenção militar. No caso do Sião, a derrota 

chinesa na Primeira Guerra do Ópio em 1842 alertou os siameses para a superioridade 

do poder ocidental e das vantagens que a aprendizagem com o Ocidente poderia trazer-

lhes.   

 

O Sião na Ordem dos Tratados Desiguais 

 

O fim da ordem hegemónica sínica trouxe incerteza quanto ao futuro político do 

Estado siamês. Nos anos seguintes o Sião não só enfrentaria uma ofensiva diplomática 

ocidental como, mais tarde, o perigo da ocupação do seu país trazido pelas políticas 

expansionistas da Grã-Bretanha e França. Essas potências procuraram obter vantagens 

territoriais onde era possível: na periferia da ordem sínica. A Grã-Bretanha avançava da 

Índia para Leste enquanto consolidava a sua presença na península e parte norte do 

arquipélago malaio, ao passo que a França demonstrava o seu interesse nos reinos do 

Vietname. O objectivo do Sião no sistema internacional alterou-se com a mudança da 

ordem regional, deixando de estar confortavelmente inserido numa ordem imobilista no 

âmbito da qual a China não demonstrava vontade de se expandir através do Sião e este 

«apenas» se preocupava com rivais de estatuto idêntico. Enfrentando agora grandes 

potências com políticas ofensivas, a prioridade siamesa passou a ser sobreviver a este 

processo � o que veio a conseguir612 � mas nem por isso o Sião deixou de estar atento 

aos ganhos que poderia obter em relação às restantes potências regionais secundárias, 

                                                
612 Curtin sublinha: �Siam (�) presents the case of a modernizing monarchy so successful in reforming 
its government administration and military establishment that it was able to escape European conquest.� 
Curtin, op. cit., p.151. Mas esta análise é insuficiente, já que não obstante a importância das reformas 
internas, o destino do Sião estava mais dependente de factores externos, nomeadamente da distribuição de 
poder entre as grandes potências ocidentais e das suas estratégias regionais, do que de factores internos. 
Sobre este tema conferir Tarling, «The Establishment of the Colonial Régimes», in op.cit., ed. Tarling, 
pp.46-53. 
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como espelha a sua política em relação aos Estados malaios de Trengganu e Pahang em 

Julho de 1862613. Mas como reagir à ameaça ocidental: resistir à ofensiva diplomática e 

recusar assinar tratados com as potências ocidentais, ou aceitar assinar esses tratados e 

abrir o seu país aos interesses ocidentais? Ou o Sião mantinha o seu tradicional 

pensamento político e política externa em relação ao Ocidente, que se encontrava 

enquadrado na ordem regional sínica, ou, ainda que cedendo a pressões e assinando 

acordos desiguais, abdicava daquela postura e se enquadrava numa nova ordem regional 

em que aquela política tradicional era uma fonte de potenciais conflitos.  

Com a subida ao trono de Mongkut, ou Rama IV, o Sião afastou-se da 

tradicional política externa e gizou uma estratégia de consenso e diplomacia para com 

as potências ocidentais. Aquele monarca sempre demonstrara vontade em abrir o seu 

país e em conhecer a civilização ocidental e estava ciente de que a nova ordem regional 

apenas seria favorável ao Sião se este nela se integrasse. Apesar da opinião de Mongkut, 

os siameses estavam divididos quanto à estratégia a utilizar face à pressão estrangeira. 

Havia quem defendesse a manutenção do isolacionismo e a recusa em assinar «tratados 

desiguais» com os ocidentais, mas Mongkut e os seus apoiantes � defensores de uma 

abertura � fizeram valer a sua opinião614. Ciente de que era inútil resistir à nova ordem 

regional, o Sião decidiu inserir-se na ordem internacional ocidental que se expandira 

através desta «ordem de tratados». Tomando como exemplo principal a tentativa falhada 

de resistência por parte do império do Meio, o Sião adiantou-se à intervenção militar 

ocidental e concordou com a assinatura de �tratados desiguais» com as potências 

ocidentais interessadas. 

Em 1855 o Sião assinou um tratado com a Grã-Bretanha. Neste tratado os 

britânicos conseguiram: uma redução nos direitos de exportação pagos pelos 

comerciantes sobre os produtos siameses e a regulamentação dos direitos de importação 

sobre os produtos britânicos; autorização para comprar ou arrendar propriedades perto 

de Banguecoque; e direitos extraterritoriais, em que um cônsul britânico residente em 

Banguecoque tinha jurisdição civil e criminal sobre os súbditos britânicos615. Mongkut 

apercebera-se que seria inútil resistir aos avanços ocidentais e que seria melhor que o 

Sião se integrasse na nova ordem regional. Se a hegemónica China não resistira, como 

podia o Sião fazê-lo? A Grã-Bretanha assinou com o Sião o primeiro «tratado desigual» 
                                                
613 Moffat, op. cit., pp.104-105. 
614 Ainda que os britânicos tenham sido recebidos com uma cerimónia idêntica à que recebeu a missão de 
Luís XIV em 1685. Idem, ibidem, p.45. 
615 Idem, ibidem, pp.44-45. 
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e este incluía uma diferença principal em relação ao Tratado de Nanquim de 1842 

(excluindo-se a cessão de território siamês à semelhança de Hong-Kong): os siameses 

aceitaram um diplomata britânico residente em Banguecoque � acabando com a 

necessidade de missões diplomáticas avulsas � o que seria exigido à China nos anos 

seguintes. Em 1856 seria a vez de os E.U.A. e França assinarem tratados similares com 

o Sião616. Mongkut procurou ainda estreitar relações diplomáticas com as três potências 

ocidentais, promovendo o envio de missões diplomáticas siamesas a estes países. O 

interesse do Sião era integrar-se o mais possível na nova ordem ocidentalizada e 

garantir, através dos seus próprios mecanismos, a sobrevivência do Sião: Mongkut sabia 

que a ameaça à soberania siamesa residia na Grã-Bretanha e na França, pelo que 

procurou integrar-se na nova ordem e manter uma relação equilibrada com ambas617. 

Abriam-se assim as portas para que pequenas potências pudessem assinar tratados 

desiguais com os siameses. 

Portugal era uma dessas pequenas potências interessadas em assinar um desses 

tratados com o Sião, não por lucrar com o comércio que desenvolvia com os siameses, 

mas para promover o seu estatuto político na «ordem dos tratados». Tendo autonomia 

de iniciativa de negociação de tratados através do Governador Isidoro Guimarães, o 

Governo de Macau trabalharia no sentido de obter para Portugal um «tratado desigual» 

com o Sião, aproveitando a oportunidade criada pelas grandes potências.  

 

 O Tratado Luso-Siamês 

 

A ligação entre Portugal e o Sião iniciou-se no século XVI618, tendo conhecido 

progressos no início do século XIX. John Villiers nota que um dos impérios mais 

poderosos com que os portugueses se confrontaram na Ásia foi o de Ayuthya, no 

Sião 619 . O Sião mantinha a referida política limitada de abertura em relação aos 

estrangeiros no início deste século, procurando estimular gradualmente o comércio com 

os países ocidentais. Em 1819 o Governo de Goa e Macau aproveitou esta conjuntura 

para pedir que fosse concedido um terreno onde fosse fixada uma feitoria e um 

consulado de Portugal. O terreno foi concedido em 1820 mas os portugueses de Macau 

                                                
616 Idem, ibidem, p.62. 
617 Idem, ibidem, p.102. 
618 Vide Isabel Seabra, Relações entre Macau e o Sião: Séculos XVIII-XIX, Macau, 1994, pp.11-33. 
619 John Villiers, A Presença Portuguesa no Sudeste Asiático: Relações entre Portugal e Tailândia, 
Macau, 1985, p.13.  
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não desenvolveram as relações comerciais com os siameses, tendo sido por �insistência� 

do Governo de Lisboa que a ligação entre Portugal e o Sião se manteve620. Contudo, 

como sublinha José Júlio Gonçalves, Portugal passa a dispor de um consulado no Sião 

em 1820 enquanto as restantes potências ocidentais apenas o conseguiriam passados 

mais de trinta anos 621 . Conforme o referido, o Sião não tinha uma política tão 

isolacionista como o Japão, pelo que estas ligações limitadas com os Estados ocidentais 

não eram consideradas proibitivas. Em 1843 Macau foi visitado por um embaixador do 

rei do Sião que questionou as intenções do Estabelecimento em relação à feitoria 

portuguesa em território siamês, já que as relações comerciais entre o Sião e Macau não 

existiam. Foi por insistência do Governo de Lisboa que a feitoria se manteve em 

funcionamento, já que o Leal Senado propôs o encerramento daquela para não ter de 

suportar as despesas inerentes à manutenção dos dois funcionários portugueses da 

feitoria, pois existia uma �ausência de movimento comercial� entre Macau e o Sião622. 

Este facto ilustra a deficiente capacidade comercial dos portugueses623, mas a feitoria 

teria a sua utilidade ao servir como símbolo da ligação entre Portugal e o Sião, um 

marco da presença portuguesa naquele país. Esta presença iria facilitar o convite feito a 

Portugal em 1851 pelo Rei Mongkut para que se celebrasse um tratado entre os dois 

países. No entanto, este convite apenas foi aproveitado pelos portugueses em 1859, 

quando se tornou evidente que Portugal enfraqueceria o seu estatuto regional se não 

assinasse um tratado com o Sião, sendo que em 1855 a Grã-Bretanha o fizera, em 1856 

a França e os E.U.A., e em 1858 a Dinamarca624.  

Guimarães partiu a 9 de Janeiro de 1859 com destino a Banguecoque para 

negociar e assinar o tratado. Ambos os países lucravam com esta situação: o Sião 

procurava sobreviver na nova ordem ocidentalizada e absorver o dinamismo económico 

das potências ocidentais, e Portugal celebrava um «tratado desigual» em que saía 

beneficiado em termos sistémicos e obtinha vantagens em detrimento do Sião através da 

diplomacia, ainda que essas vantagens não tivessem sido materializadas na prática. Esta 

disposição de cooperação reflectiu-se na amistosa recepção de Guimarães em 

                                                
620 Dias, op. cit., p.143. 
621 José Júlio Gonçalves, Os Portugueses no Sião, Lisboa, 1957, pp. 454. 
622 Dias, op .cit., p.143-144.  
623 Sobre as contas deficitárias da feitoria portuguesa no Sião vide Seabra, op. cit., pp.127-134. 
624 Seguiram-se uma série de países ocidentais com quem o Sião celebrou tratados: Países Baixos em 
1860, Prússia em 1862, Suécia, Noruega, Bélgica e Itália em 1868. Teixeira, Portugal na Tailândia, p.58. 
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Banguecoque no dia 20 de Janeiro de 1859625. Porém, note-se que o Sião foi coagido 

pela hostil «diplomacia da canhoeira» a rever as condições dos tratados celebrados nas 

décadas de 1820 e 1830 em condições favoráveis aos ocidentais, razão pela qual as 

condições favoráveis obtidas em 1859 por Portugal não seriam possíveis de obter se a 

mudança de ordem pelo poder das grandes potências ocidentais não tivesse ocorrido.  

A delegação portuguesa composta pelo Governador Guimarães, o secretário José 

Maria da Fonseca e o adido Francisco de Melo Barracho626, chegou a Banguecoque a 20 

de Janeiro de 1859. Portugal assinou o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre 

com o Sião a 10 de Fevereiro de 1859627, tendo as negociações iniciadas a 31 de Janeiro 

decorrido de forma célere, sem obstáculos e num ambiente de amizade e amizade, 

conforme relata Guimarães a Sá da Bandeira628. O tratado seria ratificado a 28 de 

Agosto de 1861. Apesar do ambiente de amizade, cordialidade e da simpatia 

demonstrada pelos intervenientes nas negociações, este tratado seguiu o padrão dos 

«tratados desiguais», nomeadamente no que se referia à abertura dos países ao comércio 

ocidental e à jurisdição extraterritorial. Objectivamente, Portugal obtinha mais 

vantagens do que o Sião com este documento. O tratado era semelhante aos assinados 

pelas potências ocidentais e, conforme Guimarães comunicou a Lisboa a 16 de 

Fevereiro, obteve-se para Portugal �(�) tudo quanto se tem concedido à Inglaterra, 

França e E.U.A., e mais o direito de abrir minas e ter fábricas (�)�629. Existiram outras 

diferenças em relação aos restantes tratados: o direito de Portugal restabelecer as suas 

igrejas no Sião se Portugal mantivesse o controlo do Padroado na região; o 

condicionamento da exportação de sal, peixe e arroz a fim de não prejudicar os 

comerciantes portugueses; e a cláusula que permitia que o tratado entrasse em vigor 

interinamente enquanto se aguardava pela sua ratificação630. O Governador de Macau 

                                                
625 Cf. Ofício nº1, Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Sião, 24 de 
Janeiro de 1859, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859; e Oficio nº3, Arquivo Histórico 
Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Sião, 10 de Abril de 1859, AHU-ACL-SEMU-DGU-
005, Cx.0025, 1859. 
626 Os plenipotenciários siameses eram Krom Hluang Wongoa Thirat Sanith, Cháo Pya Niconabodin Sa 
Maha Nayok, Cháo Pya Sry Suriwang Sa Maha Pra Kalahom, Cháo Pya Ravivang Praklang, Cháo Pya 
Iom-marat, Pya Vorapong.                    
627 Cf. Anexos, Tratado3, pp.278-287; e Portugal, Nova Collecção de Tratados, Convenções, Contratos e 
Actos Públicos Celebrados Entre a Corôa de Portugal e as Mais Potências, pp.189-199. 
628 Sobre a descrição do processo vide Oficio nº3, Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária 
de Portugal ao Sião, Ofício nº3, 10 de Abril de 1859, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859. 
629 Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Sião, Ofício nº2, 24 de Janeiro 
de 1859, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859. 
630  Dias, «Isidoro Guimarães: Um Governador e Três Tratados», p.62. Vide igualmente Ofício nº4, 
Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Sião, 10 de Abril de 1859, AHU-
ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859. 
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conseguiu ainda que fosse incluído no preâmbulo do tratado o convite feito pelos reis do 

Sião para que este tratado fosse negociado. Este facto pretendia ressalvar um tipo de 

«excepcionalismo» português em que os tratados celebrados com os Estados locais 

surgem da amizade, presença e direito históricos, que ligava Portugal aos países do 

Extremo Oriente. Uma discursiva ilusão semântica. Segundo Guimarães, as condições 

excepcionais em que este tratado havia sido negociado contrastavam com as 

dificuldades enfrentadas pelas outras potências e a utilização de meios coercivos, 

referindo-se à «diplomacia da canhoeira». Guimarães escreveu: �Julguei conveniente 

consignar no preambulo do Tratado que elle era feito por convite dos Reis do Siam, a 

que Sua Majestade Fidellissima se Havia Dignado corresponder nomeando-me Seu 

Plenipotenciario, o que apresenta um contraste notavel com os Tratados das outras 

Nações, que, depois de se haverem frustrado muitas Missões enviadas para esse fim, os 

obtiveram ultimamente com grandes difficuldades, e sendo preciso usar ameaças.�631. 

No entanto esta retórica não corresponde à realidade. Em primeiro lugar, Guimarães 

transformou o convite dos Reis do Sião em prova da influência dos portugueses na 

região, quando o factor que conduziu a esse convite não foi esse � a influência de 

Portugal era irrelevante � mas o interesse do Sião em abrir-se ao comércio e procurar 

integrar-se na nova ordem regional. Em segundo lugar, o Sião apenas aquiesceu na 

assinatura de semelhante tratado devido à mudança da ordem regional e à necessidade 

de sobreviver enquanto Estado independente. Logo, Portugal beneficiou da «diplomacia 

da canhoeira» que Guimarães criticou: sem o poder das grandes potências e a alteração 

estrutural do sistema regional Portugal nunca obteria aquelas vantagens. Em terceiro 

lugar, Portugal era um Estado com intenções ofensivas, como todos os outros, não 

obstante ter utilizado a diplomacia para prosseguir os seus interesses. A simpatia 

demonstrada pelas autoridades siamesas relativamente a Portugal, tivesse ela origem 

pessoal ou cultural, não pode esconder a realidade fundamental de que o Sião se 

encontrava em plena luta pela sua sobrevivência, tendo para isso de conceder benefícios 

a Estados estrangeiros no sentido de se integrar na nova ordem regional e de se inter-

relacionar com os Estados ocidentais, grandes e pequenas potências.  

Este tratado teve importância política para Portugal no âmbito do novo Extremo 

Oriente: constituiu uma oportunidade de obter benefícios em relação ao Sião, mesmo 

que não aproveitados na prática porque a economia portuguesa não era suficientemente 

                                                
631 Ofício nº4, Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Sião, 10 de Abril de 
1859, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859. 
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dinâmica para deles usufruir; acompanhou as grandes potências ocidentais na assinatura 

de um «tratado desigual» que simbolizava a superioridade do poder ocidental; 

fortaleceu a posição de Portugal no sistema regional e o estatuto político de Macau. Este 

tratado, à semelhança dos restantes «tratados desiguais», incluía ainda uma cláusula da 

nação mais favorecida que estendia imediatamente às restantes potências ocidentais 

qualquer vantagem concedida a uma delas pelo Governo siamês 632 . Devido a esta 

cláusula, Guimarães oficia que não lhe �pareceu conveniente instar por mais 

concessões, porque, tendo pelos Tratados das outras potencias de lhes serem communs 

quaesquer vantagens que obtivessemos, seria impor aos siamezes um grande ónus�633. 

Independentemente das intenções pessoais do plenipotenciário português, esta opção 

acabou não só por proteger o Sião, mas por impedir que outras potências obtivessem 

mais vantagens relativamente ao Estado siamês. Ao contrário de um Portugal com 

debilidades estruturais políticas e económicas que mesmo que obtivesse mais vantagens 

formais do Sião não obteria daí grandes benefícios concretos, as restantes potências 

poderiam utilizar essas vantagens para aumentar o seu poder na região. Num sistema 

internacional em que as unidades interagem num jogo de soma-zero, em que o benefício 

de uns corresponde ao prejuízo de outros, Portugal beneficiou com esta auto-contenção 

negocial e pareceu comprovar a premissa de que os Estados agem não só de acordo com 

os ganhos absolutos mas também com os ganhos relativos, i.e., as vantagens que as 

outras unidades sistémicas podem obter634. 

O tratado não teve a mesma importância a nível económico dado que as relações 

comerciais entre o Sião e Portugal se mantiveram praticamente inexistentes, pois Macau 

continuava a privilegiar a China e o tráfico do ópio. Efectivamente, nas palavras de 

Jacinto Moura, este tratado não teve �grandes resultados para o comércio entre os dois 

países�635. Mas o aspecto económico foi secundário para os portugueses. A assinatura 

deste tratado contribui para que Portugal se inserisse na ordem dos «tratados desiguais», 

fortalecendo a sua posição na região. 

 

 
                                                
632 Exemplificando, Portugal beneficiou em meados de 1862 de uma vantagem concedida à Prússia pelo 
Sião, em que se tornava possível adquirir terrenos no Sião sem previamente ter residido no Sião por um 
período mínimo de 10 anos. Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº51, 3 de Maio de 1862, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
633 Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Sião, Ofício nº4, 10 de Abril de 
1859, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859. 
634 Mearsheimer, op. cit., p.52. 
635 Jacinto Moura, Relações dos Portugueses com o Sião, Lisboa, 1935, p.52. 
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 5.3.2 O Tratado com o Japão  

  

 Desde o século XVII que o Japão optara por uma política de isolacionismo, 

abrindo raras excepções relativamente à mesma636. O Japão integrava a ordem tributária 

sínica, pois ainda que permanecesse independente, isolado e pagasse tributo de modo 

avulso637, o sistema em que se encontrava integrado era aquele que a China dominava. 

Renitente, o Japão teve de abrir-se ao Ocidente em 1853 devido à pressão norte-

americana e inserir-se na ordem dos «tratados desiguais». Apesar de existir alguma 

resistência interna, o Japão integrou aquela ordem e evitou o destino da China em 

termos de confrontos militares com os ocidentais. As relações entre Portugal e o Japão 

cessaram no século XVII e só mediante a redistribuição regional de poder é que 

Portugal voltaria a encetar contactos com o Japão. Portugal, uma pequena potência sem 

ganhos económicos relevantes a obter no Japão, procurava continuar a integrar-se na 

ordem dos «tratados desiguais» após ter assinado o Tratado com o Sião e mantendo a 

perspectiva de assinar um tratado com a China. Mediante a sua política de integração na 

nova ordem regional e vencidas as principais resistências, o Japão assinou um tratado 

com Portugal em 1861. Sem as condições estruturais necessárias, Portugal não teria 

motivação imediata ou poder para forçar o Japão a assinar um «tratado desigual». 

 

 O Japão na Ordem Sínica 

 

 No início do século XIX, o Japão era um país enquadrado na ordem sínica 

apesar de prosseguir uma política de isolamento, mantendo uma ligação política e 

comercial limitada com a China. Na década de 1630 o shogunato de Tokugawa decidiu 

isolar o Japão do resto do mundo: fê-lo em relação aos ocidentais � exceptuando os 

comerciantes holandeses, que puderam permanecer na ilha de Deijima � para impedir 

qualquer influência cultural externa, nomeadamente religiosa; e fê-lo em relação às 

restantes unidades regionais por temer que a China ocupasse o Japão � principalmente 

após a subjugação da Coreia em 1637 � mesmo que mantivesse relações comerciais 

(incluindo algumas missões tributárias) com a China638. Todavia, uma política externa 

                                                
636 Vide Hidemi Suganami, «Japan�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, 
pp.185-190. 
637 Ver supra pp.78-79. 
638 Sobre a política externa durante o período Tokugawa ver Marius Jansen, The Making of Modern Japan, 
pp.63-95. 
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isolacionista não exclui uma unidade do sistema em que está enquadrada, pois uma 

parte não deixa de pertencer a um todo. E no caso do Extremo Oriente anterior a 1842, o 

todo referia-se essencialmente à ordem sínica. O isolamento do Japão ilustra a sua 

pertença à ordem hegemónica chinesa na medida em que visa impedir um 

aprofundamento dessa hegemonia em detrimento da soberania dos japoneses. No século 

XIX o sistema Tokugawa entraria em declínio 639  e a acção das grandes potências 

ocidentais demonstraria o quão prejudicial havia sido a política de isolamento para a 

posição japonesa no sistema internacional.  

Apesar do seu isolamento e de não constituir um mercado tão apetecível como o 

chinês, as grandes potências ocidentais procuraram abrir o Japão ao comércio, contando 

com a colaboração e iniciativa de comerciantes privados em algumas ocasiões. Mas 

entre o século XVII e a década de 1850, estas tentativas foram mal sucedidas: a Grã-

Bretanha procurou, sem sucesso, abrir o Japão ao comércio em 1673, 1683, 1791, 1808 

� ainda que neste último caso tenham conseguido coagir os japoneses a fornecerem 

mantimentos � e 1818; no século XVII a França de Colbert planeou enviar uma missão 

ao Japão sem que esse projecto se materializasse, e posteriormente os franceses 

assinaram um tratado em 1844 com as ilhas Liu-chiu, virtualmente irrelevante para o 

Japão e com resultados frustrantes para os missionários franceses, sendo que em 1846 e 

1850 tentaram novamente sem sucesso abrir o Japão; a Rússia teve experiências 

desafortunadas em 1739, 1792 e 1804; os E.U.A. procuraram desde 1815 proteger os 

seus baleeiros e tentaram sem resultados positivos encetar relações com o Japão em 

1837, 1845, 1846 640 . Os japoneses continuavam a seguir uma política externa 

isolacionista, expressa em medidas como o uchiharai (o afastamento dos barcos 

estrangeiros da costa japonesa). Porém, a derrota da China na Primeira Guerra do Ópio 

e a demonstração de poder dos E.U.A., terminariam com aquela política. 

 

O Japão e a Ordem dos Tratados Desiguais 

 

 O Japão aprendeu com a China a não resistir frontalmente às potências 

ocidentais e à nova ordem regional641. Como sublinha Beasley, a Primeira Guerra do 

                                                
639 Vide Marius Jansen, «Introduction», in op. cit., ed. Jansen, pp.7-12. 
640 Vide Cameron, Mahoney e McReynolds, op. cit., pp.182-192. 
641 �The problem of confronting the west had preoccupied the Japanese for some decades � certainly 
since the 1830s � and the British victory over China in the first Opium War (1839-1842) demonstrated 
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Ópio teve como consequência a constatação de que o Japão teria de rever a sua política 

de reclusão dado que, olhando para o exemplo da China, a resistência em relação aos 

interesses das grandes potências seria contraproducente: inicialmente o Japão resistiria 

mas na década de 1850 a pressão das grandes potências tornar-se-ia insuportável para 

um Japão fechado sobre si642. Não foi somente com a Primeira Guerra do Ópio que o 

Japão começou a sentir a pressão externa. Clyde e Beers atentam para o facto de que 

desde meados do século XVIII que o Japão se encontrava mais sensível à presença das 

potências regionais na região: por essa altura a Rússia estabeleceu povoações na costa 

da Sibéria, conduziu explorações às ilhas Curilhas e em 1792 procurou abrir o comércio 

com a China, tendo sido mal sucedida; em 1820 as baleeiras britânicas começaram a 

explorar as águas japonesas, conduzindo a pequenas situações conflituosas, até que em 

1842 a Grã-Bretanha derrotou a China; além destes factos, o Japão recebia notícias 

acerca internacionais através do entreposto comercial holandês de Deshima e começava 

a constatar que também os nipónicos enfrentariam uma ameaça idêntica à que a China 

havia sofrido643. Mesmo mantendo-se fechado após a Primeira Guerra do Ópio, o Japão 

demonstrou-se menos agressivo e moderou a sua estratégia: em Agosto de 1842 o 

uchiharai foi alterado e passou a permitir-se que os navios estrangeiros pudessem 

abastecer-se com alimento e combustível antes de serem afastados 644 . O Japão 

demonstrava uma maior cautela na sua relação com os ocidentais mas esta mudança não 

seria suficiente e os japoneses seriam forçados a aderir à ordem regional ocidentalizada 

que se desenhava a partir da década de 1840. 

Os E.U.A., e não a Grã-Bretanha, forçaram a abertura do Japão em 1853 através 

de uma demonstração de poder. A superioridade naval da frota norte-americana645, 

                                                                                                                                          
the achievement and capabilities of the western ways. If China itself could not resist them, were they not 
bound to prevail everywhere?� Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, p. 180. 
642 �The Opium War produced a far more favourable atmosphere for action, or so it seemed. On the 
China coast, at least, it brought widespread acceptance of the proposition that Japan, like China, must 
eventually abandon its restrictive policies. The first official manifestation of it came in 1844, when the 
king of Holland sent a letter to the Japanese government, appealing for a more liberal approach to 
questions of foreign trade. For Japan to stand in the way of the commercial ambitions that the Industrial 
Revolution and rising populations had created in Europe, the letter warned, might well bring upon it the 
same fate that China had already suffered (�). This kind of half threat, half persuasion was to become a 
familiar ingredient in Western diplomacy in Japan in later years. At this stage it had little effect. The 
Tokugawa bafuku simply replied that seclusion could not be abandoned: �Since the ancestral law has 
once been fixed, posterity must obey.� W. G. Beasley, «The Foreign Threat and the Opening of the 
Ports» in op. cit., ed. Jansen., p.263. 
643 Clyde e Burton, op. cit., p.121. 
644 Beasley, «The Foreign Threat and the Opening of the Ports», in op. cit., ed. Jansen, p.273. 
645 Kato Yuso relata o encontro desigual entre as marinhas norte-americana e japonesa: �[t]he sock of the 
�Black ships� (the steamships) was immense. Manifestations of the world�s most advanced technology at 
the time, the steamships � the US Susquehanna (2.400 tons, built in 1850), the USS Mississippi (1.600 
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conduzida por William Perry, acabou por coagir os japoneses a negociarem com os 

E.U.A. no sentido de abrirem os seus portos ao comércio, o que agradou a todas as 

grandes potências ocidentais. Apesar de ser a maior potência revisionista e de ter 

preparado uma operação de abertura do Japão com base na sua intervenção na China, a 

Grã-Bretanha acabou por considerar que os custos excediam os benefícios, pelo que 

lhes agradou que os norte-americanos tivessem aberto o Japão ao Ocidente sem 

necessidade de intervenção militar britânica646. Entenda-se que a acção dos E.U.A. não 

representava uma ameaça para a Grã-Bretanha, devido à superioridade do poder 

britânico e ao facto de a acção dos norte-americanos não alterar a distribuição regional 

de poder a favor dos E.U.A., já que os britânicos não os iriam deixar controlar o Japão. 

A partir de 1854 a Grã-Bretanha ganharia um novo interesse no Japão. Segundo James 

Hoare houve três razões que levaram a Grã-Bretanha a interessar-se pelo Japão, apesar 

de ser um mercado difícil e pouco atractivo: estender ao Japão a lógica seguida na 

China; devido ao eclodir da Guerra na Crimeia em 1854, impedir os navios russos de 

utilizarem os portos japoneses; e não permitir que os E.U.A. lhes ganhassem um grande 

avanço no Japão647.  

Em Março de 1854 foi assinado o primeiro «tratado desigual» entre o Japão e 

uma potência ocidental: os E.U.A.. A demonstração de poder de Perry no ano anterior e 

a insistência dos norte-americanos conduziram a esse resultado. Os japoneses 

procuraram evitar a deflagração de hostilidades com os norte-americanos e esse 

apaziguamento conduziu à assinatura do tratado que os E.U.A. procuravam. O tratado 

entre o Japão e os E.U.A. incluía: a abertura dos portos de Shimoda e Hakodate aos 

                                                                                                                                          
tons, built in 1839) and the USS Powhatan (2.400 tons, built in 1852, which joined the squadron in 1854) 
� towered over Japanese ships, the largest being under 200 tons.� Kato Yuso «The Opening of Japan 
and the Meiji Restaurantion» in Ian Nish et al, The History of Anglo-Japanese Relations, 1600-2000, Vol. 
1,New York, 2000, p.68. 
646 � In May 1845, Sir John Davies, British superintendent of trade and governor of Hong Kong, drafted 
secret plans for an expedition to Japan that could use the available naval force to mount �an imposing 
mission�, capable of demanding for Britain the same kind of privileges in Japan as those obtained in 
China by the Opium War.(�) The foreign office approved the proposal but nothing came of it in the end, 
largely because a suitable naval force � deemed essential to the project, for fear that without it Britain 
might suffer a rebuff damaging to its prestige in China and India � proved not to be available at the time 
when Davis wanted it. (�) To the British government and its representatives, trade with Japan was 
desirable but not worth any great effort. (�) It is not surprising, therefore, that when the United States 
announced its intention of sending an expedition there in 1852, the British response was one of 
acquiescence, not rivalry. Lord Malmesbury (�) told his superintendent of trade that �Her Majesty�s 
Government would be glad to see the trade with Japan open; but they think it better to leave it to the 
Government of the United States to make the experiment; and if that experiment is successful, Her 
Majesty�s Government can take advantage of its success.� Beasley, «The Foreign Threat and the 
Opening of the Ports», in op. cit., ed. Jansen., pp.253-264. 
647 James Hoare, «The Era of the Unequal Treaties, 1858-1899», in Nish et al, op. cit., p.107. 
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navios americanos (abastecimento de carvão e mantimentos); tratamento justo para os 

náufragos; a nomeação de um cônsul norte-americano em Shimoda; o direito (mal 

definido) atribuído aos E.U.A. de adquirirem produtos nos portos abertos; e uma 

cláusula da nação mais favorecida648. A Grã-Bretanha seguiu-se aos E.U.A., ainda que 

de forma não deliberada. Com o eclodir da Guerra da Crimeia, a Grã-Bretanha 

aproximou-se do Japão no sentido de garantir sua neutralidade no conflito e impedir o 

refúgio de navios russos nos portos japoneses. Contudo, devido a uma falha do 

intérprete do representante britânico que visitou Nagasaki, o Japão entendeu mal a 

intenção da Grã-Bretanha e (sentindo-se ameaçado) apresentou-lhe um tratado idêntico 

ao celebrado com os norte-americanos649. O tratado entre o Japão e a Grã-Bretanha foi 

assinado em Outubro de 1854. Em Fevereiro de 1855 foi a vez da Rússia conseguir 

celebrar um tratado com o Japão. Através deste tratado a Rússia conseguiu metade das 

ilhas Curilhas (ainda que as fronteiras referentes às ilhas Sacalinas não tivessem sido 

acordadas) e o acesso aos portos de Nagasaki, Shimoda e Hakodate650.  

Aqueles tratados abriam os portos japoneses aos navios estrangeiros mas não 

regulavam o comércio, devido ao facto de o acesso dos navios se limitar ao 

abastecimento dos mesmos e não à liberalização comercial, deficientemente abordada 

nos tratados. A abertura comercial dos portos chegou em 1858. Apesar de ainda 

divididos quanto ao fim da sua política isolacionista, os japoneses foram levados a 

assinar esses tratados liberalizantes � com os E.U.A., Países Baixos, Rússia, Grã-

Bretanha e França � devido a determinados factores: o deflagrar da Segunda Guerra do 

Ópio em 1856; a ameaça da chegada de uma frota britânica ao Japão para forçar a 

abertura dos portos (nos termos britânicos); e a acção diplomática dos E.U.A., Países 

Baixos e Rússia no sentido de convencerem o Japão de que necessitava de assinar um 

tratado com elas que servisse de modelo (limitativo) a um inevitável tratado com a Grã-

Bretanha 651 . Os tratados comerciais de 1858 asseguraram também às potências 

ocidentais signatárias o direito de residência diplomática e a obtenção de direitos de 

extraterritorialidade aos seus cidadãos 652 . Estes acordos representaram a abertura 

completa do Japão à nova ordem regional � permitindo a outras potências ocidentais 

aspirar a assinar tratados idênticos � ainda que a sua implementação tivesse enfrentado a 

                                                
648 Beasley, «The Foreign Threat and the Opening of the Ports», in op. cit., ed. Jansen, p.270. 
649 Idem, ibidem, p.270-271. 
650 Idem, ibidem, p.271. 
651 Idem, ibidem, pp.274-284. 
652 Suganami, «Japan�s Entry into International Society», in op. cit., ed. Bull e Watson, p.194. 
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resistência de facções políticas japonesas descontentes com as alterações e agarradas ao 

sistema tradicional. A partir da década de 1860 coube principalmente à Grã-Bretanha 

zelar pela implementação dos tratados, já que até à Restauração Meiji de 1868 os 

japoneses resistiram à mudança e a implementação dos tratados revelou-se problemática 

até ao sistema Tokugawa ter desaparecido. Os E.U.A., apesar de terem forçado o Japão 

a abrir-se, teriam uma influência menos visível na implementação dos tratados devido à 

guerra civil que deflagrou no início da década de 1860. 

De acordo com Hidemi Suganami, o Japão começou por ser um aluno coagido 

do Ocidente mas por razões pragmáticas transformou-se num aluno exemplar, 

mormente após 1868653. Os japoneses não tinham grandes escolhas e acabaram por 

optar por um apaziguamento das potências ocidentais com um objectivo idêntico ao dos 

chineses após a Segunda Guerra do Ópio: criar condições futuras para alterar a 

distribuição de poder em seu favor (o que acabaria por acontecer a partir do final do 

século). A partir daqui e apesar de pressões iniciais contrárias, o Japão procurou 

modernizar-se com o objectivo de atingir um poder latente e militar idêntico ao das 

potências ocidentais. Eckel divide a evolução do comércio e indústria japoneses no 

século XIX em três períodos: de 1858 a 1870 deu-se uma fase de adaptação dos 

japoneses a economia ocidentalizada, principalmente a indústria; de 1870 a 1885 

privilegiou-se a construção de vias de estradas e a criação de grandes instituições 

financeiras; de 1885 a 1898 deu-se o desenvolvimento de indústrias multifacetadas e a 

expansão das companhias de navegação japonesas a uma escala mundial654. 

A ordem regional mudara e a estabilidade vivida durante a ordem hegemónica 

sínica desaparecera. O Japão não podia manter-se isolado visto que a nova distribuição 

de poder não lhe era favorável e, ao contrário da posição chinesa em relação ao seu 

isolacionismo, as potências ocidentais não lhe permitiriam manter essa política. É esta 

conjuntura, uma nova ordem regional imposta pelas grandes potências ocidentais, que 

permite a uma pequena potência como Portugal celebrar um tratado com o Japão. Sem 

esta mudança de ordem as relações de Portugal manter-se-iam idênticas às existentes 

desde a introdução da política isolacionista japonesa em Agosto de 1639.  

 

 

 

                                                
653 Idem, ibidem, pp.191-192. 
654 Eckel, op.cit., pp.237-238. 
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O Tratado Luso-Japonês 

 

 A «diplomacia da canhoeira» tinha coagido o Japão a abrir-se às potências 

ocidentais e fazer parte da nova ordem regional. Apesar de Portugal não ter participado 

em nenhuma acção hostil ao Japão, Guimarães pretendia aproveitar aquela conjuntura 

para obter para Portugal um tratado semelhante aos que a Grã-Bretanha e E.U.A. 

haviam conseguido 655 . A missão diplomática portuguesa ao Japão teve um início 

periclitante devido à ausência de instruções por parte do Governo português, já que a 

Guimarães apenas tinham sido entregues os plenos poderes para negociar um tratado 

com o Japão 656 , situação insistentemente relatada a Lisboa pelo Governador de 

Macau657. Estando autorizado desde Dezembro de 1858 a negociar e assinar um tratado 

com o Japão, Guimarães não se dirigiria ao Japão no ano seguinte devido à desfavorável 

conjuntura regional. A derrota dos aliados britânicos e franceses no Peiho em Junho de 

1859 provocaram reacções anti-ocidentais no Japão, o que não proporcionava aos 

ocidentais um panorama negocial favorável, como veio a comprovar a recusa japonesa 

em negociar com a Bélgica. Apenas no ano seguinte existiriam condições para que a 

missão diplomática portuguesa se dirigisse ao Japão.  

A missão ao Japão foi composta pelo Governador Guimarães, pelo secretário 

Gregório José Ribeiro, pelo adido António Caetano Pereira e pelo intérprete João 

Rodrigues Gonçalves658. Esta delegação dirigiu-se a Iedo a 6 de Junho de 1860 para 

negociar o tratado com o Japão e viria a enfrentar a resistência do Governo Japonês, 

ainda dividido entre as práticas isolacionistas e um nova realidade sistémica regional à 

qual teria de adaptar-se para garantir a sua sobrevivência política. Guimarães tinha a 

noção de que necessitava urgentemente de negociar o tratado com o Japão devido à 

situação política japonesa, instável e tendente a mudanças que poderiam prejudicar as 

intenções portuguesas659 visto que o sentimento anti-ocidental era muito forte e a ordem 

                                                
655 Cf. referência ao Ofício de 29 de Setembro de 1858 no Ofício nº9 de 12 de Fevereiro de 1860. Arquivo 
Histórico Ultramarino, Ofício nº9, 12 de Fevereiro de 1860, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 
1860. 
656 Pelas Portarias nº88 de 30 de Dezembro de 1858 e nº40 de 28 de Maio de 1859. 
657 Vide ofício nº78 de 1859, Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº78, 9 de Setembro de 1859, AHU-
ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0025, 1859; e ofício nº9 de 1860, Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº9, 
12 de Fevereiro de 1860, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
658 Os plenipotenciários japoneses eram Midzogoetsi Sanoekino Kami, Sakai Okino Kami, Matsdaira 
Dzirobé.                                 
659 Guimarães oficiando Lisboa: �As noticias que ha do Japão, e principalmente aquellas que me dá Mr. 
Webb, Consul de Portugal em Shang-hae e que ha pouco esteve em Ieddo induzem-me a partir logo que 
chegue a Corvêta D. João I, para tentar fazer o tratado porque tanto Mr. Webb como os meus amigos no 
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dos «tratados desiguais» era vista por alguns sectores como algo a que os japoneses 

deviam opor-se. 

Não tendo poder para se impor aos nipónicos, os portugueses contaram com a 

ajuda de diplomatas estrangeiros que, sem indicações das suas capitais, optaram por 

auxiliar Portugal. Mais tarde, em Março de 1861, Isidoro Guimarães voltaria a 

reconhecer essa ajuda e a recomendar ao Governo português um sinal de 

reconhecimento àqueles diplomatas estrangeiros, representantes da Grã-Bretanha e 

Holanda660 . A delegação portuguesa ficou alojada na legação inglesa a convite do 

ministro Alcock, amigo de Guimarães. Por seu lado, o ministro holandês Donker 

Curtius escreveu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros japonês a pressioná-lo no 

sentido de o Japão celebrar um tratado com Portugal, já que a Holanda inseriu no seu 

tratado com o Japão, celebrado em 1856, uma cláusula em se estipulava que a Portugal 

se concederia um tratado semelhante661. A coincidência de parte do corpo diplomático 

ocidental ser composto por antigas amizades de Guimarães 662  facilitou a tarefa da 

missão diplomática portuguesa visto que Portugal não era encarado como uma ameaça 

por estas potências, razão pela qual os portugueses contaram com a cooperação desses 

diplomatas, o que não ocorreria se esses Estados fossem prejudicados por um tratado 

entre Portugal e o Japão. No contexto de um Japão renitente em aprofundar a sua 

integração na nova ordem ocidentalizada, interessava aos ocidentais cooperar no sentido 

de conduzirem à proliferação de acordos entre países ocidentais e o Japão.  

No dia 17 de Junho tiveram início as negociações entre os plenipotenciários de 

ambos os países. Guimarães foi bem sucedido ao conseguir que a base negocial do 

tratado fosse o tratado celebrado entre a Grã-Bretanha e o Japão, mais vantajoso para a 

potência ocidental, e não o celebrado anteriormente entre os Países Baixos e o Japão em 
                                                                                                                                          
Japão me aconsêlhao de me apressar para ir aquella Côrte, antes que mais graves acontecimentos causem 
talvez uma revolução política no paiz�. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de 
Portugal ao Japão, Ofício nº1, 16 de Junho de 1860, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
660 �[M]encionei os serviços que me prestaram alguns Membros do Corpo Diplomatico estrangeiro, que 
sem instrucções dos seus respectivos Governos me apoiaram nas difficeis negociações que alli tive de 
tratar, e tomei a liberdade de indicar o que entendia que seria conveniente para dar àquelles Altos 
Funccionarios um signal de reconhecimento da parte do Governo portuguez pelos serviços que me 
prestaram�. Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº23, 12 de Março de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-
005, Cx.0027, 1861. Vide igualmente Relatório de Isidoro Guimarães de 4 de Setembro de 1860 incluído 
no Ofício nº4 de 4 de Setembro de 1860. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de 
Portugal ao Japão, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
661 Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Japão, Ofício nº2, 16 de Julho 
de 1860, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. Note-se que na década de 1850 o relacionamento 
entre Portugal e a Holanda a Oriente foi marcado pela busca de um entendimento relativo ao arquipélago 
malaio e Timor.  
662 Ver Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Japão, Ofício nº2, 16 de 
Julho de 1860, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
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1856 onde estava estipulado que os portugueses celebrariam um tratado semelhante com 

os japoneses 663 . Os temas mais polémicos tratados nas seguintes conferências 

prenderam-se com a execução do tratado antes da ratificação e com direitos aduaneiros, 

nomeadamente em relação à entrada dos vinhos portugueses nos portos japoneses664. 

Mas as partes chegaram a um consenso sobre estes pormenores e o tratado foi 

negociado com sucesso. 

 O Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e o Japão foi assinado no 

dia 3 de Agosto de 1860665 e o seu conteúdo era idêntico ao dos tratados assinados 

anteriormente pelos nipónicos, incluindo a abertura comercial dos principais portos; o 

acesso às matérias-primas do país; livre circulação dos produtos industrializados 

provenientes dos países ocidentais; tarifas de importação reduzidas; jurisdição 

extraterritorial 666 ; e a cláusula da nação mais favorecida. Estas vantagens foram 

adquiridas devido à acção prévia das grandes potências na sua imposição: sem a 

mudança da estrutura regional de poder, Portugal nunca teria celebrado tal tratado. 

Quanto ao Japão, não obtinha qualquer benefício imediato em celebrar um acordo de 

teor desfavorável com Portugal, uma potência secundária. A razão que levou os 

japoneses a assinarem o tratado prende-se com o medo de se incompatibilizarem com as 

potências ocidentais caso se recusassem a negociar um tratado com Portugal. Portugal e 

o Japão voltaram a relacionar-se e celebraram um tratado favorável aos portugueses 

devido às alterações no sistema regional. 

 Outras potências ocidentais, como a Prússia, conheceram dificuldades aquando 

da negociação de um tratado com o Japão. Conforme relata Isidoro Guimarães a 12 de 

Janeiro de 1861, �[a] Embaixada Prussiana ainda não pôde fazer coisa alguma, e pelas 

cartas que recebi parece que poucas esperanças tem de obter tratado (�)�667. A outras, 

como a Suiça e a Bélgica, foi-lhes recusado tratado algum. Guimarães nota, no relatório 

de 22 de Janeiro de 1861, que toda esta dificuldade de outros Estados em celebrar um 
                                                
663 Conferir relatório de Isidoro Guimarães de 4 de Setembro de 1860 incluído no Ofício nº4 de 4 de 
Setembro de 1860. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Extraordinária de Portugal ao Japão, AHU-
ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
664 Na questão da redução dos direitos aduaneiros sobre o vinho deu-se a interferência do ministro francês 
que escreveu uma nota ao governo japonês reclamando uma redução de 5%, atitude que conduziu ao 
fracasso da intenção portuguesa de reduzir a vinte por cento aqueles direitos, que se encontravam nos 
trinta e cinco por cento. Cf. Ofício nº 3 de 16 de Julho de 1860, Arquivo Histórico Ultramarino, Missão 
Extraordinária de Portugal ao Japão, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0026, 1860. 
665 Cf. Anexos, Tratado 4, pp.288-293; e Portugal, Nova Collecção de Tratados, Convenções, Contratos e 
Actos Públicos Celebrados Entre a Corôa de Portugal e as Mais Potências., pp.249-257. 
666 Alfredo Gomes Dias, «O Tratado de 1860» in Macau, Macau, 1993, p.44.  
667 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº1, 12 de Janeiro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
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tratado com o Japão, �dá algum valor ao serviço que t[e]ve a fortuna de prestar� a 

Portugal ao negociar o Tratado de Iedo668. Refere ainda que este tratado é �alguma coisa 

melhor� em relação aos tratados obtidos pela Grã-Bretanha, França e E.U.A., ao que 

acrescenta que o tratado começou a ser executado, �contra o costume�, antes da 

ratificação669.  

O Governador, aquando da sua partida para trocar as ratificações com o Japão, 

lamentou não ter à sua disposição um �navio de guerra a vapor� para levar a cabo 

aquelas comissões670. Portugal necessitava de ostentar poder militar para ser aceite mais 

facilmente por um Japão a quem impunham aquele tipo de acordos indesejáveis e que 

atravessava uma fase de resistência à influência estrangeira. A mudança de ordem 

regional e a influência das grandes potências acabariam por compensar a falta de poder 

militar português. O tratado foi ratificado a 8 de Abril de 1862, tendo as ratificações 

sido trocadas entre o representante japonês Takimoto Hayato e o representante 

português, o inglês Edward Clarke, na legação dos E.U.A., cujo plenipotenciário, 

Townsend Harris, apoiou Portugal no processo de ratificação671. 

  Este tratado enquadrou-se na tentativa de Portugal se manter no Extremo 

Oriente, enquadrando-se na nova ordem de tratados e permitindo a Macau permanecer 

como um posto comercial activo. Apesar de, assim como no tratado com o Sião, as 

vantagens comerciais obtidas pelos tratados não terem tido grande significado para a 

economia de Portugal, devido às suas próprias carências estruturais, este tratado foi 

politicamente importante. Ao nível económico Macau procurava manter-se activo e 

justificar a sua existência, pelo que tanto o tratado com o Japão e com o Sião se 

enquadravam nessa tentativa de ultrapassar a estagnação económica e regressar à 

prosperidade trazida pela exclusividade comercial na região672. No entanto, o próprio 

Guimarães sabia que esta tentativa era ilusória e que a posição de Macau anterior à 

mudança de ordem regional não seria recuperada. A 21 de Setembro de 1860, 

Guimarães oficiava o Governo de Lisboa acerca dos limites económicos de Portugal na 

região: �No tratado que celebrei com a Corte de Iedo em 3 de Agosto próximo passado 

                                                
668 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº4, 22 de Janeiro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
669 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº4, 22 de Janeiro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
670 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº74, 10 de Setembro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
671 Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº1, 14 de Maio de 1862, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
672 Dias, «O Tratado de 1860», p.46.  
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estipula-se que Portugal terá o direito de nomear um Agente Diplomático para residir 

em Iedo. Estabeleci este direito porque as demais Nações que têm feito tratados com o 

Japão gozam dessa prerrogativa, mas não entendo que Portugal se deva dela aproveitar 

criando uma legação em Iedo, que seria assaz dispendiosa, e que os negócios, que é 

provável que tenhamos naquele país não justificariam�673. Assim como o Leal Senado 

de Macau considerou não rentável possuir uma feitoria no Sião, também Guimarães 

considerou não ser rentável e necessário criar uma legação diplomática no Japão. 

Apesar de serem situações distintas, revelam uma realidade única: a de que Portugal, 

através de Macau, não tinha capacidade económica para se expandir num novo Extremo 

Oriente pautado pelo liberalismo comercial.  

 Não foram os interesses comerciais de Macau a justificar a assinatura do tratado 

com o Japão, mas a permanência de Portugal no Extremo Oriente, utilizando a 

diplomacia para se integrar na nova ordem regional em que a «legitimidade» dos 

tratados tinha sido imposta pelo poder das grandes potências. A economia de Portugal, 

nomeadamente em Macau, não obteria grandes vantagens com este tratado, ao passo 

que politicamente Portugal continuava a sua integração na nova ordem regional 

servindo-se de um novo «tratado desigual» para consolidar a sua presença no Extremo 

Oriente. 

 

5.3.3 O Tratado com a China 

 

 Portugal não participou ao lado da Grã-Bretanha e França na Segunda Guerra do 

Ópio e isso custou-lhe um tratado, mas em 1861 � três anos após Tien-Tsin � a 

fragilidade chinesa, a acção da França e Rússia e a não oposição britânica, 

proporcionariam a Portugal a oportunidade de iniciar as negociações relativas a um 

primeiro tratado formal com a China. Porém, se em 1862 Portugal conseguiu negociar 

favoravelmente e assinar tão difícil tratado, o processo de ratificação ilustraria a falta de 

capacidade de Portugal em impor à China um tratado em que Macau fosse formalmente 

cedido aos portugueses e o tratado luso-chinês acabou por não ser ratificado. 

 

 

 

                                                
673 Idem, ibidem. 
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 Querer sem Poder 

 

A presença de Portugal em Macau nunca tinha sido reconhecida pela China 

através de um tratado internacional. Portugal queria ver formalmente reconhecido pela 

China a sua soberania sobre Macau através de um tratado celebrado em igualdade entre 

dois Estados soberanos, ao passo que a China continuava a encarar Portugal como um 

Estado tributário cuja presença em Macau tinha servido os propósitos comerciais do 

Império do Meio674. Ferreira do Amaral aproveitou a mudança de ordem regional e 

consequente fragilidade da China para alterar esta relação, expulsando a alfândega 

chinesa e interrompendo o pagamento do foro. No entanto, a China não deixou de 

enviar anualmente a Macau �um ofício exigindo o pagamento do foro�675 de ocupação e 

considerou que Portugal havia interrompido uma amizade de três séculos676. No âmbito 

do direito internacional, mecanismo fundamental da ordem europeizada, Macau 

continuava a não ser reconhecido como território português. Faltava um tratado. A 

«amizade» entre Portugal e a China referia-se à relação tributária baseado no poder 

chinês e no interesse comercial de ambos os países. As alterações na distribuição de 

poder na região e consequente mudança de ordem proporcionaram a Portugal uma 

oportunidade para rever essa relação a seu favor, daí que a «amizade» tenha sido 

interrompida, mesmo que Portugal se tivesse mantido neutro durante as Guerras do 

Ópio. A soberania de facto foi alcançada por Ferreira do Amaral, mas a soberania de 

jure, procurada por Guimarães desde 1861, não seria de fácil obtenção. 

Sem ter poder suficiente para se impor à China como a Grã-Bretanha havia feito, 

restava saber até que ponto poderiam os intentos portugueses ser alcançados. A própria 

China fazia a distinção entre grandes e pequenas potências, ao reiterar que não estava 

disposta a tratar com as pequenas potências do mesmo modo que o fazia com as 

grandes677. Guimarães reconhecia essa desvantagem e apercebia-se da sua importância, 

nem que fosse em termos de percepção de poder através da exibição de navios de 

guerra678. A dificuldade residiria no facto de se procurar obter vantagens da China sem 

                                                
674 Isidoro Guimarães sublinhou que os chineses sempre trataram os portugueses mais como �subditos 
fortes do que (�) nação independente e alliada�. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na 
China, nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, p.2. 
675 Teixeira, Os Militares em Macau, Macau, 1975, p.430. 
676 Idem, ibidem, p.429. 
677 Vide Serrão, «Macau (Século XIX)», in op. cit., Alexandre e Dias, p.733. 
678 No Ofício nº45 de 22 de Abril de 1862, Guimarães referia-se ao facto de não ter um navio de guerra 
que o acompanhasse naquela comissão. Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº45, 22 de Abril de 1862, 
AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
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poder para a coagir nesse sentido. Guimarães notou o seguinte em relação às 

dificuldades que Portugal esperaria para obter um tratado em que os seus objectivos se 

encontrassem consagrados: �(�) a essa difficuldade, que resultava naturalmente de se 

haver diminuido o nosso prestigio para com o Governo Chinez, acrescia outra não 

menos importante; porque � pedindo a singular situação de Portugal na China que não 

só se definisse como direito o que antes se obtivéra de facto como tambem que nos 

fossem concedidas todas as vantagens politicas e commerciaes que nações menos 

antigas do que nós no trato e commercio com a China teem sabido obter (�)�679. 

Guimarães recorre a conceitos moralistas e legais no seu discurso, focando a decadência 

do prestígio de Portugal junto da China ou os direitos que obtivera. No entanto, é 

inexistente qualquer nexo de causalidade entre os elementos citados por Guimarães e a 

celebração de um tratado entre Portugal e a China. O prestígio é uma construção 

sociológica que apenas ganha um cariz real quando ligado ao poder, nas relações 

internacionais o prestígio apenas é relevante quando encarado como um eufemismo de 

poder. Quanto ao direito, só existe quando o poder de um Estado lhe permite invocá-lo. 

Portugal não tinha poder efectivo e queria obter vantagens sobre a China através da 

diplomacia: residia aqui a dificuldade. 

Guimarães afirmou num relatório em 22 de Janeiro de 1861 que convinha que 

Portugal fizesse um tratado com a China que lhe desse o �direito a gozar as vantagens� 

que os tratados garantiam às potências que os celebraram, assim como �assentar em 

bases sólidas as mal definidas relações da Colónia de Macau para com o Império Chinês 

(�)� 680 .  Lisboa continuava a falhar. Em Março de 1861, Guimarães voltava a 

lamentar-se da falta de instruções do Governo português relativamente à relação com as 

autoridades chinesas, nomeadamente de Cantão, situação que se prolongava desde 

1859681, sendo que só em Junho de 1861 chegaram as instruções de Lisboa682. Os 

chineses insistiam na questão do restabelecimento da sua alfândega em Macau, e 

perante a iminência do início das negociações referentes a um tratado entre os dois 

Estados e a provável inserção deste assunto nas mesmas, o Governador afirmou que esta 

omissão de instruções por parte de Lisboa lhe causava �bastante embaraço estando 

                                                
679 Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-
ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, p.6. 
680 Lourenço Maria da Conceição, Macau entre Dois Tratados com a China, Lisboa, 1988, p.17.  
681 Isidoro Guimarães já havia dado conta deste caso nos seus ofícios nº126 de 12 de Dezembro de 1859 e 
nº39 de 23 de Abril de 1860, aguardando ainda instruções. Vide Correspondência Confidencial de 27 de 
Março de 1861, Arquivo Histórico Ultramarino, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
682 Através da Portaria Confidencial de 20 de Junho de 1861. 
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proxima a epocha em que poderião talvez começar as negociações (�)�683. Mas o que 

motivou o início dessas negociações, tendo em conta os falhanços de 1843-1844, 1858 e 

1860?  

Estas negociações devem enquadrar-se no âmbito da política de cooperação 

prosseguida pelos chineses após a Segunda Guerra do Ópio, em que procurou inserir-se 

na nova ordem regional. A China estava fragilizada pela instabilidade interna e pela 

derrota na Segunda Guerra do Ópio. Além disso, tanto a França como a Rússia, 

fomentando a multipolaridade do sistema, apoiaram as pretensões portuguesas, às quais 

os britânicos não se opunham directa e expressamente, parecendo importar-se mais com 

a consolidação da ordem regional do que com a concorrência que Portugal poderia 

representar. Portanto, os factores determinantes para o início de negociações entre 

Portugal e a China foram as alterações na estrutura sistémica de poder no Extremo 

Oriente e a acção das grandes potências ocidentais.   

As negociações já se adivinhavam difíceis. Receando essas dificuldades, 

Guimarães informou Lisboa em Junho de 1861 de que conviria deixar o representante 

prussiano, enviado para negociar um tratado entre a Prússia e a China, �abrir o 

caminho� poupando a Portugal os reveses que se poderiam sofrer naquelas 

negociações684. A 24 de Julho de 1861, em correspondência confidencial, Guimarães 

referiu-se de novo à missão prussiana na China, não só para voltar a constatar a sua 

dificuldade, mas também para ilustrar o facto de que Portugal contava com o apoio dos 

representantes diplomáticos da França e Rússia 685  que, conforme referido, tinham 

interesse em estimular uma nova ordem de equilíbrio de poderes.  

Guimarães reiterou posteriormente as dificuldades que Portugal esperaria, 

nomeadamente em conseguir para Macau um estatuto semelhante ao de Hong-Kong. 

Em correspondência oficial de 24 de Agosto de 1861, o Governador constatou: � [é] 

necessário contudo não cerrar os olhos sobre as difficuldades que haverá para conseguir 

o que se dezeja, porque mesmo a rasão que se aponta das differentes condições com que 

Hong-Kong foi cedido á Corôa d�Inglaterra não colhe muito a nosso favor, porque 

aquella Potência conquistou Hong-Kong á força d�armas, e pelo mesmo meio arrancou 

ao Governo Chinez o tratado que sanccionou essa conquista, caso em que nós nem 
                                                
683 Arquivo Histórico Ultramarino, Correspondência Confidencial de 27 de Março de 1861, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
684 Arquivo Histórico Ultramarino, Correspondência Confidencial, 10 de Julho de 1861, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
685 Arquivo Histórico Ultramarino, Correspondência Confidencial, 24 de Julho de 1861, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
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nunca estivemos, nem ha esperança de que se possa dar�686. Às dificuldades materiais 

em impor um tratado à China juntava-se a dificuldade formal em encontrar argumentos 

que consubstanciassem argumentos credíveis às pretensões portuguesas, como ilustram 

as palavras de Guimarães citadas por Lourenço Conceição: �tenho procurado em todos 

os arquivos, porém não acho um só título com que possa estribar as nossas pretensões e, 

em contrário, encontro-os aos montes�687. 

A negociação de um tratado luso-chinês teria um cariz diferente das restantes 

negociações. Portugal ficaria satisfeito com um tratado similar ao das restantes 

potências mas dois factores tornavam as futuras negociações mais complicadas: o facto 

de Portugal não ser uma grande potência, sendo que a China poderia recusar-se a 

negociar um tratado; e o difícil consenso acerca do estatuto de Macau. O primeiro 

obstáculo relativo às negociações parecia prestes a ser ultrapassado � conseguir que a 

China aceitasse negociar um tratado com Portugal � mas o segundo obstáculo seria 

ainda mais difícil de ultrapassar, ou seja, chegar a um consenso relativamente a Macau, 

um ponto que dificilmente seria evitado numa negociação luso-chinesa. Guimarães 

apercebeu-se desse problema ao notar o seguinte: �a dificuldade consiste não só em que 

o Governo Chinez me conceda o tratar, mas nos termos que é provavel que exija em 

referencia aos nossos negocios de Macao, o que tornará o tratado muito differente, e 

muito mais difficil do que os das outras Potencias�688 . Entretanto as instruções de 

Lisboa continuavam atrasadas, dificultando o espaço de manobra do Governador de 

Macau. Guimarães solicitou essas instruções a 12 de Dezembro de 1859, 23 de Abril de 

1860 e 27 de Março de 1861, sendo que em Abril de 1861 Lisboa ainda não as tinha 

enviado689. Essas instruções chegariam na Portaria Confidencial de 20 de Junho de 1861 

e, basicamente visavam não só impedir que a soberania de facto sobre Macau 

desaparecesse � com o retorno do hopu � como alcançar para Macau um estatuto 

idêntico ao de Hong-Kong, tendo Guimarães voltado a realçar as dificuldades que 

esperavam Portugal690 . Estavam estabelecidos os difíceis objectivos portugueses na 

negociação de um tratado com a China. 

                                                
686 Arquivo Histórico Ultramarino, Correspondência Confidencial, 24 de Agosto de 1861, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
687 Conceição, op.cit., p.19. 
688 Ofício de 26 de Abril de 1861, Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das 
Relações entre Portugal e a China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e 
Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-1873), p.133. 
689 Ver Ofício de 8 de Abril de 1861, idem, ibidem, p.137. 
690 Ofício de 24 de Agosto de 1861 e ofício de 22 de Abril de 1862, idem, ibidem, p.144 e p.147. 
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Relativamente ao apoio das grandes potências, enquanto a Grã-Bretanha 

continuou a encarar negativamente um tratado luso-chinês � devido ao estatuto de 

Macau � a França e a Rússia, principalmente a França, apoiaram determinantemente as 

pretensões portuguesas. A Grã-Bretanha não parecia propensa a apoiar Portugal. Na 

negociação dos Tratados de Tien-Tsin de 1858, a Grã-Bretanha fez ver a Portugal que a 

sua neutralidade não tinha sido apreciada. Passados três anos, a Grã-Bretanha não 

bloqueava as negociações de um tratado entre Portugal e a China, mas também não o 

apoiava com o seu poder. Guimarães relatou a Lisboa a disponibilidade dos britânicos 

em ajudarem a Prússia dentro das suas possibilidades, ao contrário da ajuda a Portugal, 

que não seria dada devido às �rivalidades que a proximidade de Macao com Hong-

Kong�691 traziam. Quanto a esta rivalidade, o Governador constatava o seguinte em 

Agosto de 1861 que o �(�) Governo Inglez vê em Macao uma Colonia rival da de 

Hong-Kong, e dezeja para nós todas as restrições fiscaes (�)�692. Assim se explica que 

a Grã-Bretanha tenha ajudado Portugal a celebrar o tratado com o Japão e não o fizesse 

em relação à China. No que concernia o Japão, Portugal e a Grã-Bretanha não tinham 

ponto de fricção que obstasse ao apoio dos britânicos. Existia assim um benefício para a 

Grã-Bretanha pois ao apoiar mais uma potência ocidental a celebrar um tratado com o 

Japão consolidava a ordem regional em que o Japão começava a inserir-se naquela 

altura. Pelo contrário, relativamente à China, Macau representava um porto concorrente 

ocidental, mesmo que esse porto não constituísse uma enorme ameaça para a Grã-

Bretanha: razão pela qual os britânicos nunca procuraram impedir activamente que 

Portugal celebrasse um tratado com a China. Mais tarde os britânicos até demonstrariam 

ter «esquecido» a posição tomada por Portugal durante a Segunda Guerra do Ópio, 

manifestando concordância e até aparente apoio concreto às pretensões portuguesas693, 

mesmo que obviamente não pressionassem verdadeiramente os chineses a celebrar um 

tratado com Portugal. Pelo contrário, a França e a Rússia viriam a apoiar decisivamente 
                                                
691  Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº45, 22 de Abril de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0028, 1862. 
692 Arquivo Histórico Ultramarino, Correspondência Confidencial, 24 de Agosto de 1861, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
693 Guimarães relatou o seguinte: �[n]ão terminarei sem declarar novamente o auxilio e bom acolhimento 
que tive d�estrangeiros, recommendando com mais especialidade ao Governo de Sua Magestade o 
almirante inglez, Sir James Hope, que, na minha passagem por Shang-hai, poz à minha disposição uma 
canhoeira para me conduzir de Taku a Tientsin, - offerecimento de que na occasião não precisei 
aproveitar-me; o Ministro d�Inglaterra (�) Mr. Bruce, que me ofereceu hospedagem na sua legação em 
Pekim e o auxilio que d�elle precizasse na negociação do Tratado, sendo muito de crer que nas suas 
entrevistas com os altos funccionarios chins repetidas vezes falasse em favor da mesma negociação (�)�.  
Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº5, 
3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, pp. 28-29. 
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Portugal nas negociações com a China para a assinatura de um tratado entre ambos, 

tendo o ministro francês desbloqueado o início daquelas negociações. Restava saber se 

esse apoio seria suficiente para levar a China a assinar e ratificar um tratado com 

Portugal nos termos pretendidos pelos portugueses. 

Em Agosto de 1861, perante os atrasos da negociação do tratado entre a Prússia 

e a China, e a impossibilidade de viajar para Tien-Tsin devido às condições 

climatéricas, Guimarães reconhecia que antes da Primavera de 1862 não teriam início as 

negociações entre Portugal e a China referentes à celebração de um tratado694. A morte 

do Imperador da China 22 de Agosto de 1861, relatada por Guimarães a 10 de Setembro 

de 1861, parecia oferecer novas dificuldades à negociação do tratado. Não tendo filhos, 

o sucessor do Imperador era incerto, facto ao qual alude Guimarães quando referiu que 

não se espantaria se a instabilidade interna chinesa conduzisse a �intrigas e desordens�, 

não sendo claro se seria o irmão do Imperador, o Príncipe Kung, a suceder, ou alguém 

favorável ao partido contrário à presença estrangeira, liderado pelo comandante do 

exército, o Príncipe Sin-com-lin-sing695. Em Dezembro, o golpe de Estado que derrubou 

os membros da regência afigurar-se-ia favorável às pretensões portuguesas, já que 

triunfara o partido considerado moderado quanto às relações com os estrangeiros. Esta 

notícia foi, obviamente, bem acolhida por Guimarães, ao mesmo tempo que se mostrava 

preocupado com a instabilidade interna chinesa696. Porém, a instabilidade política na 

China não constituiria um obstáculo para que Portugal negociasse um tratado com a 

China. 

  

 As Negociações 

 

A embaixada de Portugal chegou a Tien-Tsin a 26 de Maio de 1862, constituída 

pelo Governador Isidoro Guimarães, o secretário António Feliciano Marques Pereira, o 

intérprete João Rodrigues Gonçalves, e o adido Cabral de Albuquerque697. Tendo sido 

transportados por um navio de guerra francês, foram igualmente acompanhados pelo 

Secretário da legação francesa na China, o Conde de Kleczkouski, que conseguiu a 

                                                
694 Arquivo Histórico Ultramarino, Correspondência Confidencial, 24 de Agosto de 1861, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0027, 1861. 
695 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº74, 10 de Setembro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
696 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº92, 22 de Dezembro de 1861, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0027, 1861. 
697 Os plenipotenciários chineses eram Tchung-hou, Hang-Ki e Tchung-lun. 



 240

 

autorização de Pequim para que a Guimarães que o tratado fosse negociado na capital 

chinesa, onde chega a 9 de Junho698. O apoio francês foi fundamental para que a China 

tivesse acedido em negociar um tratado com Portugal699 . Os chineses resistiram à 

presença portuguesa na capital mas o estatuto de país �amigo de França�700, i.e., o apoio 

de uma grande potência, resolveu este problema e permitiu a Guimarães dirigir-se a 

Pequim. Contudo, os chineses pretendiam que as negociações se desenrolassem em 

Tien-tsin � à imagem das negociações com a Prússia � preservando assim a excessiva 

presença de estrangeiros em Pequim701. No dia 10 de Junho o Governador de Macau 

recebeu um ofício das autoridades chinesas no qual estas concordam em negociar um 

tratado com Portugal na sequência daqueles que haviam sido assinados com a França, 

Rússia, Grã-Bretanha, E.U.A. e Prússia, mas o Príncipe Kung alertava para o facto de se 

dever �atender logo aos interesses das duas nações para se poder assim fazer um tratado 

duradoiro�702. A China demonstrava assim que apesar de ter sido obrigada a integrar 

uma ordem de tratados não tinha intenção de abdicar dos seus interesses em Macau, já 

que Portugal não tinha poder para lhe impor cláusulas que não agradassem ao Império 

do Meio. O que não agradaria aos chineses seria perderem a sua soberania sobre Macau, 

celebrando com Portugal um tratado que formalmente consagrasse a soberania 

portuguesa, expressa ou implicitamente. Além disso os chineses pretendiam recuperar o 

controlo alfandegário de Macau através da negociação de um tratado com Portugal, o 

que segundo o Zongli Yamen beneficiaria a China 703 . Robert Hart, Inspector das 

Alfândegas Chinesas, alertou a China para o perigo de celebrar um tratado com Portugal 

em que não fossem criados novos postos fiscais e em que Macau fosse consagrado 

como território português704 , desvendando assim os verdadeiros intentos britânicos 

                                                
698 Vide Ofício nº4 da Missão Diplomática na China. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática 
na China, nº4, 20 de Junho de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
699 Ver também o ofício de Guimarães de 25 de Maio de 1861 em que está anexada a carta do Príncipe 
Kung a Bourboulon, referente à negociação do tratado luso-chinês, Saldanha et al, Colecção de Fontes 
Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos relativos às 
Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-
1873), p.142. 
700 Ver Ofício de 7 de Junho de 1862 do Zongli Yamen a Chong Hou, Ministro Superintendente do 
Comércio Estrangeiro dos Três Portos, idem, ibidem,  p.165. 
701 Ver Ofício de 16 de Junho de 1862 enviado por Hang Ki a Chong Hou, idem, ibidem, p.191.  
702 Dias, op.cit., p.153. Ver igualmente a nota do Zongli Yamen a Guimarães de 10 de Junho de 1862 em 
que se manifesta a disposição da China para celebrar um tratado com Portugal e o ofício do Príncipe 
Kung de 10 de Junho de 1862, idem, ibidem, p.173 e pp.198-199. 
703 Ver o memorial apresentado ao Imperador pelo Zongli Yamen a 13 de Junho de 1862,  idem, ibidem, 
p.177. 
704 Ofício de 8 de Junho de 1862 enviado ao Zongli Yamen propondo as linhas de conduta negocial com 
os portugueses. Idem, ibidem, p.169. 
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relativamente a Macau. Poderia Portugal ultrapassar a estratégia chinesa sem o apoio da 

maior potência internacional? 

 Guimarães propôs iniciar as negociações através da análise dos aspectos 

comerciais, ao que os chineses responderam afirmativamente, mas pressionado o lado 

português. Com efeito, o representante chinês, Hang Ki705 , relembrou que as boas 

relações entre Portugal e a China haviam sido interrompidas há algum tempo atrás e que 

o sucesso da negociação em muito dependeria de que Portugal restabelecesse a 

alfândega chinesa em Macau e voltasse a pagar o foro pela ocupação do território � os 

chineses sabiam que os portugueses não aceitariam estas cláusulas mas esta exigência 

permitiu limitar as exigências de Portugal em relação a Macau 706 . Pelo seu lado, 

Guimarães procurava demonstrar que o aumento de autonomia conseguido por Macau 

após a Primeira Guerra do Ópio era uma realidade irreversível, não fazendo sentido 

recuar ao status quo ante em que os portugueses pagavam um imposto pela ocupação do 

território e permitiam a existência de uma alfândega chinesa. No momento em que as 

negociações tiveram início, Macau era território português de facto e Guimarães queria 

torná-lo de direito, mas a China resistiria a esta tentativa. Guimarães, através de �fina 

diplomacia�, não se deixou intimidar pelas exigências chinesas nem insistiu na 

discussão da questão do hopu, procurando convencer os negociadores chineses a 

prosseguir com a negociação do tratado no tocante a pontos não controversos707. Com 

efeito, Guimarães afirmou que ambas as partes deveriam evitar abordar aqueles assuntos 

dado que �a actual situação política de Macau havia sido o resultado inevitavel de factos 

consummados, cuja importancia se não podia annullar (�)� naquela ocasião708.  

Independentemente das dificuldades que se adivinhavam, o plenipotenciário 

português havia ficado satisfeito por terem sido os chineses a abordar estas questões 

referentes à independência de Macau porque se não o tivessem feito, prosseguindo 

directamente para a negociação do tratado, a delegação portuguesa ficaria sobre pressão. 
                                                
705 Segundo o próprio Isidoro Guimarães, Hang-Ki era dos indivíduos mais preparados para negociar o 
tratado com Portugal devido à sua inteligência, conhecimento da matéria e experiência obtida nas 
negociações entre a China e as potências ocidentais. Segundo Guimarães, unindo estas características ao 
facto de Hang-Ki ter ocupado o lugar de director da alfândega em Cantão, as negociações com a China 
ficariam mais dificultadas. Ver Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº5, 3 de 
Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, pp.9-10. 
706 Vide memorando do Zongli Yamen enviado ao Imperador a 11 de Agosto de 1862, Saldanha et al, 
Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos 
relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua 
Ratificação (1853-1873), p.245.  
707 Teixeira, op. cit., p.430.  
708 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, p.13. 
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A determinada altura da negociação os portugueses seriam obrigados a levantar a 

questão da soberania portuguesa sobre Macau, sendo que para tal seriam obrigados a 

reconhecer formalmente a não existência dessa soberania709. Deste modo, Guimarães 

não poderia ter prosseguido com a sua estratégia dos «factos consumados». 

Para insatisfação portuguesa, os chineses apresentaram logo na segunda 

conferência dois artigos à delegação portuguesa em que Macau era expressamente 

considerado território chinês, Portugal pagava um foro anual710 e o hopu chinês era 

restabelecido em Macau711. A China desejava regressar à situação anterior às medidas 

tomadas por Amaral em relação à alfândega e ao foro. Contudo, se Portugal se 

encontrava numa posição em que não podia obrigar a China a aceder aos seus intentos, a 

China também não o podia fazer em relação a Portugal, dado que se encontrava 

fragilizada pela Segunda Guerra do Ópio. Após a derrota militar ante os franceses e 

britânicos e perante a oposição interna que enfrentava, a China colheria mais custos do 

que benefícios em incompatibilizar-se com um Estado ocidental devido a um território 

ocupado que não ameaçava a segurança do Estado chinês. 

Guimarães respondeu negativamente às pretensões chinesas, replicando que os 

artigos apresentados pela China eram anacrónicos e que eram refutados por Portugal, 

com base nos direitos adquiridos sobre aquele território à sua independência em relação 

à China e no facto de o restabelecimento do hopu não conduzir ao fim desejado, 

recordando ainda que havia sido aquele assunto o causar a morte de Ferreira do Amaral, 

facto que não devia ser trazido para a mesa de negociações entre dois países com 

�amigaveis intenções�712. Em termos práticos, Macau sabia que se restabelecesse a 

alfandega chinesa não seria o contrabando para a China que desapareceria � já que era 

desviado para Hong-Kong � mas sim uma fonte de receita para os portugueses, tão 

                                                
709 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, p.14. 
710 Primeiro artigo: �Macau como território china desde o seu princípio, e habitado pelos Portugueses, 
deve estar sujeito a uma certa contribuição paga annualmente por elles a titulo de foro. O empregado do 
Hoppu em Macau será o cobrador dessa contribuição�. Incluído no Ofício nº5 da Missão Diplomática na 
China. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-
ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
711  Segundo artigo: �Tendo existido antes, em Macau um estabelecimento de Hoppu, fica agora 
expressamente determinado, que um empregado do Governo Chinez será mandado residir ali, como 
d�antes, para fazer cobranças de direitos e outros impostos. Este empregado é authorisado para organisar 
regulamentos, e mais disposiçoens, para evitar fraudes, e contrabandos naquelle porto, em que o Governo 
Portuguez não poderá ter interferencia alguma�. Incluído no Ofício nº5 da Missão Diplomática na China. 
Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-
SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
712 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
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necessitados desde que a China se abriu ao Ocidente por outros pontos. Daí que 

Guimarães tenha tentado convencer os chineses de que não seria pela alfândega do 

porto de destino que travariam o contrabando, mas pela fiscalização aos portos de 

partida desses produtos e às vias que eram utilizadas713. Guimarães asseverou ainda que 

Portugal só aceitaria o restabelecimento do hopu se a China restabelecesse as anteriores 

condições de comércio, em que Macau era a �única porta que a Europa tinha 

conseguido abrir para o seu commercio com a China�, mas face a impossibilidade de tal 

evento via-se obrigado a recusar a proposta chinesa714. Após expor a sua argumentação, 

Guimarães reiterou a sua insatisfação por abordar um assunto que os portugueses 

�consideravam sellado com o sangue precioso de um leal servidor de sua Magestade�, 

acautelando para o facto de que �era impossível invocar semelhantes recordações sem 

ter de sair do caracter de boa harmonia� que o Governo português dera àquela 

missão715.  

As negociações prosseguiram sem que se alcançassem progressos, até que Hang 

Ki propôs apresentar ao Príncipe Kung e ao Conselho os argumentos portugueses e 

Guimarães propôs enviar um memorando ao mesmo Conselho, �em que mais 

extensamente se tratasse a questão e se historiassem alguns factos que melhor a 

esclareciam (�)�716. Guimarães convenceu ainda o plenipotenciário chinês a prosseguir 

com a negociação dos artigos não relacionados com aquele assunto. Apesar deste 

consenso instrumental as negociações continuaram difíceis. O Conselho não respondeu 

a Guimarães e Hang Ki manteve a mesma posição relativamente aos polémicos artigos. 

O plenipotenciário chinês informou Guimarães que não desejava privar Portugal da 

posse de Macau mas que se recusava a reconhecer �sem motivo algum� a independência 

de parte do seu território através de um tratado717. Ou seja, sem serem coagidos a tal por 

um poder superior � como aconteceu com a Grã-Bretanha em Hong-Kong � a China não 

abdicaria formalmente de uma parcela do seu território.  

                                                
713 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
714 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
715 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
716 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
717 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
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Guimarães já havia informado os chineses de que �assim como não viéra fazer 

um Tratado de paz nem exigir reparações, também não podia aceitar propostas que 

privassem Portugal d�interesses adquiridos; que sendo Macau uma colonia portuguesa 

reconhecida e respeitada por todas as nações da Europa como independente, não se 

podia esperar que (�) viesse na qualidade de representante de (�) El-Rei de Portugal, 

aceitar uma condição que privava o mesmo Augusto Senhor do antigo dominio 

d�aquella mesma colónia� 718 . Todavia, tornava-se visível que as negociações se 

encontravam num impasse, de onde os portugueses apenas arrancariam um mero tratado 

comercial, que se encontrava aquém de um tratado em que não só Portugal beneficiasse 

das condições de que gozavam os Estados signatários de tratados com a China, mas em 

que este país reconhecesse juridicamente uma situação que já existia de facto desde o 

Governo de Ferreira do Amaral. Assinando este tratado com a China, Portugal obteria a 

dupla vantagem do reconhecimento chinês da soberania portuguesa em Macau, e da 

consolidação da sua posição no novo ordenamento regional, obtendo benefícios em 

detrimento da antiga potência hegemónica do Extremo Oriente, que passaria a 

considerar Portugal como um Estado igual. Portanto, Portugal aproveitara a mudança de 

ordem regional e a fragilidade chinesa para procurar inverter a relação luso-chinesa em 

Macau: Portugal deixara de ser um Estado tributário, transformando-se no soberano de 

Macau, devido aos direitos adquiridos historicamente e às mudanças regionais, e à 

China, não estando em condições de alterar esse facto, apenas restava reconhecê-lo 

formalmente através de um tratado. Ora, nesta fase das negociações, este objectivo 

encontrava-se longe da sua concretização. 

Neste período, o apoio dos representantes diplomáticos da Rússia719 e da França 

revelou-se importante. Guimarães relata que o ministro russo, Balluzeck, teve uma 

entrevista com Hang Ki e apesar de não o ter convencido, pelo menos o havia 

influenciado720. Por seu lado, vendo que não conseguira convencer os chineses com os 

seus argumentos721, Kleczkouski convocou uma conferência com o ministro Uei Siang, 

                                                
718 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
719 Sobre documentos relativos à mediação russa nas relações luso-chinesas Vide Portugal, Relações entre 
Portugal e a Rússia: Séculos XVIII a XX, Lisboa, 1999, pp.113-114. 
720 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
721 Ver, por exemplo, o ofício de Kleczkouski dirigido ao Zongli Yamen a 27 de Junho de 1862, em que 
defendia a posição portuguesa sobre Macau, já que a inevitável tendência para a competição entre os 
britânicos e as restantes potências poderia fazer com que Macau, naquelas condições de instabilidade, 
fosse presa fácil para essas potência e uma fonte de potenciais conflitos com a China, em Saldanha et al, 
Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China: Documentos 
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um alto funcionário chinês que segundo Guimarães dominava a regência do Império722. 

Ainda segundo Guimarães, foi após esta conferência entre o ministro francês e o 

funcionário chinês que Hang Ki aceitou discutir os dois artigos que Portugal se recusava 

aceitar e a China se recusava rever, e onde residia o obstáculo à celebração do 

tratado723.  

 

Assinatura 

  

Aparentemente chegou-se finalmente a um acordo e os dois artigos foram 

alterados, dando lugar aos artigos 2º e 9º, que correspondiam às pretensões portuguesas. 

O artigo 2º estabelecia o seguinte: �É inteiramente annullado e tido como nunca 

existente por este tratado tudo o que até hoje, em qualquer logar ou epocha, possa haver 

sido escripto, ou impresso, ou verbalmente convencionado com respeito às relações 

entre Portugal e o imperio da China e entre o governo da cidade de Macau (antes na 

provincia de Cantão) e as autoridades chinezas; visto que d�ora em diante servirá de 

unico regulamento valido para as mesmas relações o presente tratado, concluido e 

assignado pelos plenipotenciários dos dois estados, devidamente munidos das suas 

respectivas credenciaes�724. O facto de se referir que a cidade de Macau se situava 

�antes na provincia de Cantão� constituía um reconhecimento da independência do 

território em relação à China.  

Por outro lado, no artigo 9º dispunha o seguinte: �Sua Magestade El-Rei de 

Portugal e sua Magestade o Imperador da China, desejando manifestar as suas 

amigaveis intenções recíprocas, concordam expressamente no seguinte: Todos os 

subditos dos dois estados, em qualquer parte do território portuguez ou chinez, serão 

sempre tratados reciprocamente como amigos. Sua Magestade El-Rei de Portugal 

ordenará ao governador de Macau que preste a mais decidida coadjuvação a evitar tudo 

o que, n�aquelle ponto, se possa tornar prejudicial aos interesses do império chinez. Sua 

Magestade o Imperador da China poderá nomear, pois, se lhe convier, um agente para 

residir em Macau, e ali tratar dos negocios commerciaes e vigiar pela observancia dos 

                                                                                                                                          
relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao Processo da sua 
Ratificação (1853-1873), pp.223-226. 
722 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
723 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
724 Ver artigo 2º, Anexos, Tratado 5, p.294. 
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regulamentos. Este agente, porém, deverá ser manchú ou china, e ter a graduação de 

quarta ou quinta ordem. Os seus poderes serão iguaes aos dos consules de França, 

Inglaterra, América, ou de outras nações, que residem em Macau e Hong-Kong e ali 

tratam dos seus negocios públicos, arvorando a bandeira nacional�725 . Neste artigo 

referia-se o facto de o Imperador chinês poder nomear agentes para residir em Macau 

com um estatuto idêntico ao dos diplomatas estrangeiros. Ora, se os agentes chineses 

nomeados pelo Imperador eram estrangeiros em Macau, reconhecia-se a independência 

deste território relativamente à China. Portanto, o tratado que os portugueses 

negociaram parecia ser-lhes indubitavelmente favorável. As partes haviam chegado a 

acordo perante esta aparente conciliação de interesses, mas residiria naqueles dois 

artigos o factor de discórdia que justificou a não ratificação do tratado entre Portugal e a 

China.  

O Tratado de Amizade e Comércio foi assinado em Tien-Tsin pelos 

plenipotenciários português e chinês a 13 de Agosto de 1862726. Parecia que Portugal ter 

obtido aquilo que ambicionava727 . Guimarães escreveu o seguinte em Setembro de 

1862: �(�) a despeito de todo um passado brilhante n�estas partes do oriente da Ásia, é 

esta a primeira vez que os direitos e privilegios da Corôa portuguesa aqui se definem de 

uma maneira clara e digna, - isto quando de ha muito a poderosa competencia de nações 

mais fortes nos veio tirar o prestigio (�)�728. Note-se que se por um lado a mudança da 

ordem regional impulsionada pela Grã-Bretanha fez com que a privilegiada posição 

comercial de Macau desaparecesse, por outro permitiu a Portugal obter benefícios sobre 

os Estados da região, como o Sião, o Japão e a China. O tratado era similar ao tratado 

celebrado entre a China e a Grã-Bretanha, mas tinha algumas variações que reflectiam 

os objectivos e idiossincrasias de Portugal e da sua posição sistémica.  

O artigo 2º acabava com a anterior relação entre Portugal e a China, baseada em 

�estipulações vergonhosas� que urgia apagar, conforme Guimarães oficiou a 28 de 

Outubro de 1862729. Além disso, este artigo considerava Macau como um território 

anteriormente pertencente à província de Cantão, sinal da sua emancipação política. Por 

outro lado, o artigo 9º equiparava os agentes nomeados pela China para residirem em 
                                                
725 Ver artigo 9º, Anexos, Tratado 5, p.298. 
726 Ver Anexos, Tratado 5, pp.294-305. 
727 Vide Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na 
China, nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
728 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
729 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº97, 28 de Dezembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0028, 1862. 
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Macau a diplomatas estrangeiros, reconhecendo-se indirectamente Macau como 

território independente da China. Os artigos 21º e 29º730, constituindo uma adaptação 

dos artigos do tratado sino-britânico, equiparavam Macau a Hong-Kong no que dizia 

�respeito à jurisdição e nacionalidade não China dos dois portos�731. Finalmente, o 

artigo 53º732 consagrava a submissão de eventuais disputas entre Portugal e a China à 

arbitragem dos ministros estrangeiros, de modo a compensar a �fraqueza� de Portugal 

naquela parte do mundo e controlar as �intrigas� que eram urdidas por alguns 

estrangeiros contra os portugueses733 . Porém, como se explica que este tratado tão 

favorável aos portugueses734 tenha sido assinado quando as posições das partes eram tão 

divergentes e dado que nem Portugal tinha poder suficiente para coagir a China, nem o 

apoio francês e russo parecia capaz de estender-se ao ponto de obrigar a China a assinar 

tal tratado? 

Conforme foi referido, Portugal havia obtido o apoio efectivo da Rússia e da 

França na negociação deste tratado. Do mesmo modo que havia focado o auxílio 

proposto pelos britânicos, Guimarães não deixou de reiterar o apoio dos ministros russo 

e francês, sublinhando o quão essencial tinha sido a acção destas duas grandes potências 

para que Portugal negociasse o tratado com a China, destacando especialmente a acção 

da França. Guimarães enalteceu-os do seguinte modo: �o Ministro da Russia, Mr. de 

Balluseck, que muito cordialmente se interessou no resultado da minha missão, 

chegando a ter com o Plenipotenciario Hang-ki, por occasião das maiores difficuldades, 

uma longa e renhida discussão (�); e muito mais principalmente o Encarregado de 

Negocios da França, Conde de Kleczkouski, já por ter conseguido que eu negociasse na 

capital, o que muito concorreu em favor do Tratado, já pelo obsequioso acolhimento 

que me fez em Pekim, alojando-me no palacio da Legação franceza, durante dois mezes, 

com todo o pessoal da minha missão, já enfim por tanto que se dedicou à negociação em 

todo o andamento d�ella que bem direi que ao seu auxilio devo em grande parte o 

resultado que obtive�735. Pegando nas palavras de Guimarães parece lógico supor que a 

                                                
730 Ver artigos 21º e 29º, Anexos, Tratado 5, pp.299-300. 
731 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº97, 28 de Dezembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0028, 1862. 
732 Ver artigo 53º, Anexos, Tratado 5, p.305. 
733 Arquivo Histórico Ultramarino, Ofício nº97, 28 de Outubro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0028, 1862. 
734 Uma das poucas vantagens não recíprocas que a China obtinha deste tratado residia no artigo 51º: o 
facto de Portugal estar obrigado a não auxiliar os rebeldes através do transporte de mantimentos, armas e 
munições. Ver artigo 51º, Anexos, Tratado 5, p.305. 
735 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. Vide igualmente o Ofício nº6 
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China assinou um tratado desfavorável com Portugal porque foi coagida por suas 

grandes potências. Esta explicação enquadra-se no modelo teórico em utilização. Mas 

será que o limitado apoio diplomático da Rússia e da França coagiria a China a 

reconhecer a soberania de Portugal sobre Macau? A Rússia e a França estavam 

dispostas a manter um equilíbrio regional de poder e a controlar a Grã-Bretanha, mas 

daí a defenderem até às últimas consequências a posição de Portugal face à China ainda 

existe uma importante diferença. Quer isto dizer que estas potências ocidentais, caso a 

China recusasse assinar um tratado com Portugal, não beneficiariam em 

incompatibilizar-se com os chineses devido a Macau. Logo, nem a Rússia nem a França 

estariam dispostas a, neste contexto, coagir verdadeiramente a China a assinar um 

tratado com Portugal, arriscando-se assim a despoletar uma crise com aquele que ainda 

era o Estado asiático mais poderoso e que ambas desejavam influenciar.  

Assim sendo, o que terá levado os chineses a, conscientemente, saírem 

prejudicados relativamente a Macau em detrimento de Portugal, uma pequena potência? 

Há três hipóteses que possibilitam a resposta a esta questão: existiu incompetência na 

negociação do tratado; houve uma errada percepção do apoio franco-russo; ou a política 

de cooperação com o Ocidente, conciliada com a sua fragilidade interna, conduziu a 

China a assinar um tratado naqueles moldes por temer que uma recusa conduzisse à 

incompatibilização com as grandes potências ocidentais. Todavia, o desenrolar dos 

acontecimentos conduziria à conclusão de que não era esta a questão que deveria ser 

colocada, visto que parece não ter sido conscientemente que os chineses assinaram um 

«tratado desigual» com Portugal. Os portugueses haviam saído beneficiados com a 

assinatura de um tratado cujo conteúdo se encontrava deturpado por erros de tradução. 

Ao que tudo indica, os chineses não assinaram conscientemente este tratado tão 

prejudicial aos seus interesses em Macau, mas sim outro tratado, fruto de uma tradução 

distinta, em que os referidos artigos não conferiam implicitamente aos portugueses a 

soberania política sobre aquele território. 

O Tratado de Tien-Tsin foi assinado pelos portugueses com base numa tradução 

elaborada pela legação francesa, sendo que o intérprete português não assistiu à 

                                                                                                                                          
de 6 de Dezembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, nº6, 3 de 
Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862. 
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�redacção e discussão�736 dos polémicos artigos 2º e 9º, o que viria a revelar-se crucial. 

Conforme foi analisado, no tratado a China reconhecia indirectamente a soberania de 

Portugal sobre Macau através de dois artigos: o artigo 2º e o artigo 9º. No entanto, 

aquando da ratificação, os chineses apresentariam a versão chinesa do tratado que, em 

relação a estes artigos, não tinha o mesmo conteúdo da versão portuguesa. Aqui 

residiria a discordância que obstou à ratificação chinesa e levaria ao fracasso deste 

processo. No memorial apresentado em 11 de Agosto de 1862 ao Imperador pelo Zongli 

Yamen � sobre o desfecho das negociações entre Hang Ki e Guimarães � está patente a 

ideia de que os chineses não se aperceberam do conteúdo dos referidos artigos, já que 

referem que o tratado era semelhante aos das restantes potências exceptuando: o facto 

de se Portugal não ter direito a ter um representante diplomático residente em Pequim 

(apenas podia dirigir-se a Pequim em casos extraordinários e não mais do que uma vez 

por ano); a proibição de nomear comerciantes como cônsules; e a acreditação de 

funcionários chineses em Macau737. Além disso, no documento está escrito o seguinte: 

�[n]ão se sabe se realmente se concretizará a nossa presença oficial em Macau, mas com 

este compromisso, Macau, uma nesga de terra, ficaria sob administração chinesa�738. 

Pela leitura deste memorial presume-se que de facto houve uma discrepância nas 

traduções e que a China não cedeu nesse ponto. Não parece crível que a China tivesse 

aceite tais artigos por incompetência dos negociadores, receio das grandes potências ou 

desejo de cooperação com o Ocidente, e que passados dois anos se tivesse arrependido 

da posição tomada e, atravessando um período mais positivo, tenha recusado ratificar o 

tratado com base no álibi da tradução. Efectivamente, Portugal não tinha poder 

suficiente para impor tal tratado e o apoio de grandes potências como a França e a 

Rússia tinha os seus limites. 

 

 

 

                                                
736 Ofício nº5 de 3 de Setembro de 1862. Arquivo Histórico Ultramarino, Missão Diplomática na China, 
nº5, 3 de Setembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, Cx.0028, 1862, pp. 30-31. Vide Teixeira, op. 
cit., p.432. 
737 Vide Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a 
China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-Chinês e ao 
Processo da sua Ratificação (1853-1873), pp.243-246. Ainda que os chineses não tivessem insistido em 
aprofundar determinados pontos � sob pena de provocar a ruptura nas negociações (p.246) � e não se 
tivessem decidido quanto às competências dos funcionários que nomearia, conforme expresso num ofício 
do Zongli Yamen de 18 de Agosto de 1862, idem, ibidem, p.268. 
738 Memorial ao Imperador de 11 de Agosto de 1862, idem, ibidem, p.246. 
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Não Ratificação 

 

 Foi o novo Governador de Macau � José Rodrigues Coelho do Amaral � o 

encarregado da representação de Portugal na última fase do processo negocial: a troca 

de ratificações. Chegado a Tien-Tsin a 20 de Maio de 1864, Amaral foi informado pelo 

plenipotenciário chinês, Xue Huan, de que o Imperador não ratificara o tratado739 . 

Amaral mostrou-se surpreendido e ofendido com esta decisão, mas a verdadeira 

surpresa residiria no facto de a China aceitar um tratado que lhe era desfavorável sem a 

isso ser obrigada ou sem obter compensações. Esta decisão baseava-se na 

incompatibilização entre as versões chinesa e portuguesa do tratado. No artigo 2º da 

versão portuguesa lia-se �antes na província de Cantão� referindo-se a Macau, enquanto 

na versão chinesa lia-se �Macau, ainda na província de Cantão�740. Para os chineses 

Macau permanecia território chinês. No artigo 9º da versão portuguesa estipulava-se que 

o Imperador podia nomear, �se lhe convier�, agentes em Macau, ao passo que na versão 

chinesa se estabelecia que o Imperador podia nomear, �se lhe convier, como dantes�741 

agentes em Macau. Assim, para a China, o Imperador continuava a poder nomear 

agentes para Macau nos moldes sempre praticados, ou seja, um encarregado da 

alfândega de Cantão com competência para tratar da cobrança de impostos. Portanto, 

Portugal e a China assinaram o tratado equivocadamente. Qual seria o desfecho deste 

equivoco, cederia alguma das partes nas suas intenções? 

A China de 1864 já não se encontrava tão fragilizada como no fim da Segunda 

Guerra do Ópio. Atravessando uma fase de reestruturação e fortalecimento internos, 

tendo derrotado os Taiping no Verão desse ano, e sem sofrer as pressões exercidas pelas 

grandes potências ocidentais antes do final daquele conflito, a China não se sentia 

coagida a ratificar um tratado com uma pequena potência ocidental que lhe procurava 

impor uma perda territorial, sendo que esse Estado nem gozava do apoio da maior 

potência internacional, a Grã-Bretanha. Perante a recusa chinesa Portugal pouco poderia 

fazer, já que não tinha poder para impor a sua vontade à China, nem o apoio de uma 

grande potência com disposição a defender firmemente os interesses portugueses. 

Decerto que a França não entraria em guerra com a China para impor o tratado. Assim, 
                                                
739 Sobre a posição chinesa relativamente à ratificação do tratado vide ofício do Zongli Yamen  de 19 de 
Junho de 1864, em Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre 
Portugal e a China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-
Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-1873), pp.353-355. 
740 Teixeira, op. cit., p.432. 
741 Idem, ibidem. 
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Portugal podia tomar três opções: renegociava o tratado sem redefinir os artigos 

polémicos, prolongando as negociações até que se verificasse uma conjuntura 

internacional mais favorável à sua aceitação; aceitava a correcção chinesa e assinava o 

tratado com os artigos redefinidos em prol dos interesses chineses, sendo que ficaria 

com um tratado que apesar de não conceder a soberania portuguesa a Macau e de 

regressar a uma situação desfavorável na qual as autoridades chinesas se restabeleciam, 

reconhecia e salvaguardava a presença portuguesa na China; ou simplesmente rejeitava 

as pretensões chinesas e acabava com as negociações. Amaral escolheu a última opção.  

Defendendo a dignidade de Portugal, Amaral recusou as pretensões chinesas e 

refutou o facto de que Macau era território chinês, exclamando: �[e]ntão ide e 

conquistai Macau!�742. O Governador de Macau recusou-se a alterar o artigo 9º e a 

atribuir quaisquer poderes ao agente chinês além daqueles que estivessem incluídos nas 

competências de um �simples cônsul da China em Macau� 743 . Assim, a recusa 

irredutível de Amaral em alterar o artigo 9º conduziu ao fim das negociações744. No 

ofício de 8 de Julho de 1864, Amaral comunicou a Lisboa que não podia ter alterado o 

tratado por Portugal ser colocado na dependência da China e pelo facto de o tratado já 

ter sido ratificado por Portugal, tendo proposto a ratificação daquele tratado e a 

renegociação posterior sobre as alterações propostas pelos chineses745 , tendo a sua 

proposta sido recusada pela China. O Tratado de Tien-Tsin estava enterrado. 

Portugal procurava que Macau fosse legitimado como território português mas 

não tinha poder para coagir a China nesse sentido. O facto de a China recusar ratificar o 

tratado devido ao conteúdo dos artigos 2º e 9º e de Portugal não conseguir impor essa 

ratificação, reflectem somente a realidade política da defesa dos interesses nacionais e 

da importância da relação de poder entre os Estados. Por um lado a China não abdicaria 

de parte do seu território sem a coacção de um poder superior ou sem obter uma 

vantagem que compensasse a perda territorial; por outro lado, Amaral não foi capaz de 

impor a ratificação do tratado devido à falta de capacidade coerciva de Portugal, uma 

pequena potência. Autores como Manuel Teixeira considerarem que se fosse Isidoro 

                                                
742 Dias, op. cit., pp.154-155. 
743 Teixeira, op. cit., p.433. 
744 Vide ofício de Amaral de 21 de Junho de 1864 relatando as razões que conduziram à não ratificação do 
Tratado de 1862, em Saldanha et al, Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre 
Portugal e a China: Documentos relativos às Negociações do Tratado de Amizade e Comércio Luso-
Chinês e ao Processo da sua Ratificação (1853-1873), pp.377-380. 
745 Vide Dias, op. cit., pp.158-159. 
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Guimarães a negociar a ratificação 746 , não teria abandonado as negociações como 

Amaral e teria feito com que Portugal não esperasse �26 anos para a China reconhecer a 

independência de Macau�747. Contudo, naquela conjuntura, não seria a sagacidade de 

um indivíduo a alterar a posição da China. Não obstante os esforços de diversos 

sucessores de Amaral em ratificar o tratado de 1862 ou negociar um novo documento, 

apenas vinte e três anos mais tarde, com o Tratado de Pequim de 1887, Portugal 

conseguiria celebrar um tratado com a China, fruto da pressão britânica e da 

necessidade da China fiscalizar o comércio do ópio748 . Mas nem nestas condições 

conjunturais favoráveis, com a pressão de uma grande potência e interesse da China em 

negociá-lo para obter vantagens na fiscalização do comércio do ópio749, Portugal obteve 

o reconhecimento da «independência» de Macau, ou para ser mais rigoroso, a soberania 

portuguesa sobre o território: obtivera uma �soberania limitada�750 pois Portugal via 

reconhecida a �perpétua ocupação e governo de Macau (�) como qualquer outra 

possessão portuguesa� obrigando-se a �nunca alienar Macau e suas dependências sem 

acordo com a China�751. 

Torna-se assim notório que a falta de poder de Portugal e a conjuntura regional 

em 1862-1864 não lhe permitiria obter da China o desejado tratado. A sua negociação 

foi possível devido à mudança de ordem regional, mas faltou a Portugal poder para 

impor a sua vontade: um tratado entre dois Estados iguais que não regressasse ao status 

quo ante a Ferreira do Amaral e que, pelo contrário, consagrasse formalmente essas 

«conquistas» e a soberania portuguesa sobre Macau. Se tivesse entrado na Segunda 

Guerra do Ópio ao lado da Grã-Bretanha e da França, Portugal teria obtido um «tratado 

de Tien-Tsin» em 1858, mas esta opção constituiria um rombo não compensado nos 

cofres do Estado português e o tratado daí resultante, imposto pela guerra, não traria a 

desejada estabilidade a Macau devido ao facto de Portugal ser uma pequena potência, 

                                                
746 A 12 de Dezembro de 1862 o Leal Senado manifestava o seu desejo de que Guimarães permanecesse 
no cargo nos anos seguintes devido ao facto de pela sua competência ser o governador ideal para 
enfrentar as dificuldades que poderiam ocorrer até à ratificação do tratado e durante a sua execução. 
Arquivo Histórico Ultramarino, Leal Senado, 12 de Dezembro de 1862, AHU-ACL-SEMU-DGU-005, 
Cx.0028, 1862. 
747 Teixeira, op. cit., p.430. 
748 Idem, ibidem, pp.435-436. 
749 Uma nova relação de cooperação entre Portugal e a China, em que ambos os Estados lucravam com 
determinado comportamento. 
750 Aresta e Oliveira, op. cit., p.107. 
751 Os artigos 2º e 3º do Protocolo de Lisboa de 26 de Março de 1887 assinado entre Portugal e a China 
referiam-se ao governo de Macau e à sua inalienabilidade sem o consentimento da China. Este protocolo 
foi reconhecido e integrado no Tratado de Pequim assinado a 2 de Dezembro de 1887 e ratificado a 28 de 
Agosto de 1888. Teixeira, op. cit., pp. 437-438. 
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passando a depender exclusivamente das grandes potências ocidentais para manter 

aquela posição de força. Só com o Tratado de Pequim de 1887, ratificado em 1888, 

celebrado no âmbito dos mútuos interesses da Grã-Bretanha e da China, obteria 

Portugal uma declaração formal de soberania (limitada) sobre Macau752. 

 

5.4 Realismo Ofensivo, Portugal e a Ordem dos «Tratados Desiguais» 

 

Resta agora recapitular os capítulos anteriores e demonstrar de que forma é que 

o realismo ofensivo permite comprovar a tese defendida neste trabalho: Portugal 

assinou vantajosos «tratados desiguais» com o Sião, Japão e China entre 1859 e 1862 

porque as mudanças estruturais no Extremo Oriente ocorridas em meados do século 

XIX condicionaram o seu comportamento e criaram condições favoráveis aos 

portugueses para fazê-lo, explicando-se assim não só porque Portugal agiu de modo 

ofensivo mas também porque o fez naquela altura e porque utilizou uma estratégia 

diplomática. O sistema internacional é dominado pelas grandes potências que, 

condicionadas pelas estruturas sistémicas da anarquia e da distribuição de poder, 

incorrem num comportamento ofensivo, maximizando o seu poder e obtendo benefícios 

sobre os outros Estados sempre que os custos sejam justificados. No entanto, uma 

pequena potência como Portugal é funcionalmente idêntica àquelas grandes potências e 

procura igualmente maximizar o seu poder e obter vantagens no sistema internacional, 

mesmo que limitada pela falta de capacidade material, como se verificou no Extremo 

Oriente em meados do século XIX. 

  

Estado Ofensivo 

 

Um Estado pode ter dirigentes políticos com características pacíficas ou um 

regime político cuja retórica oficial apregoa a paz e cooperação internacionais. No 

entanto, o facto de o sistema internacional ser anárquico e de o poder dos próprios 

Estados ser a sua única garantia de sobrevivência conduz a um dilema de segurança e a 

um processo de interacção em auto-ajuda entre as unidades sistémicas. O padrão de 

comportamento dos Estados identificável nas relações internacionais tem como causas 

                                                
752 No contexto de uma iniciativa sino-britânica de combate ao contrabando do ópio, Portugal conseguiu a 
perpétua ocupação e governo de Macau como qualquer possessão portuguesa, mas não lhe era permitido 
alienar o território. Sobre o Tratado de Pequim vide Conceição, op. cit., pp.130-179. 
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explicativas a anarquia e distribuição de poder, i.e., as estruturas do sistema 

internacional: a interacção conflitual e as intenções ofensivas dos Estados não 

encontram a sua explicação última no carácter dos dirigentes políticos ou na 

organização interna dos Estados, mas no condicionamento das estruturas do sistema 

internacional. Neste contexto, as maiores potências controlam o sistema, o que não 

significa que as pequenas potências não possuam as mesmas intenções ofensivas. 

No Extremo Oriente, mesmo que limitado pela condição de pequena potência e 

considerando aquela região como não prioritária para a sua política externa, Portugal 

agiu ofensivamente ao procurar arrancar à China a soberania política sobre Macau; e ao 

assinar com o Sião e o Japão tratados que reflectiam a desigualdade entre as potências 

asiáticas e as potências ocidentais, conferindo aos portugueses vantagens não 

recíprocas. Mesmo que o principal interveniente político na assinatura destes tratados, 

Isidoro Guimarães, tenha demonstrado simpatia pela China e tenha utilizado uma 

retórica de amizade com laivos de legalismo, assim como o próprio Governo de Lisboa, 

o que é certo é que Portugal se comportou como qualquer outro Estado na procura de 

melhorar a sua posição regional em detrimento de outros Estados, mesmo que possam 

levantar-se algumas dúvidas quanto à qualidade e competência da execução desse 

objectivo. Ainda que não seja do agrado pessoal dos seus dirigentes ou que se use um 

discurso retórico que não exponha esta lógica, os Estados são condicionados pelas 

estruturas do sistema internacional a agirem deste modo e Portugal, assim como os 

outros Estados, tende a cair neste comportamento padrão sob pena de se prejudicar.  

Se não tivesse procurado consolidar o controlo político de Macau através de um 

tratado que formalmente reconhecesse a sua soberania sobre aquele território, Portugal 

arriscava-se a que a China procurasse recuperar aquele território ou a que a Grã-

Bretanha se apoderasse dele. Quanto ao Sião e Japão, Portugal não se preocupou apenas 

em encontrar uma via alternativa económica na região. Preocupou-se igualmente com os 

ganhos relativos dos restantes países ocidentais que celebraram ou iriam celebrar 

tratados com estes países (ainda que Portugal não pudesse concorrer com as grandes 

potências); e em integrar-se na ordem dos «tratados desiguais» de modo a associar-se à 

base de poder que a sustentava e consolidar assim a sua presença na região, 

nomeadamente em Macau. 
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A Mudança de Ordem Regional 

 

A posição dos Estados no sistema internacional depende do seu poder relativo e, 

consequentemente, o seu comportamento variará conforme as suas capacidades. As 

grandes potências dominam o sistema e o seu poder permite materializar 

frequentemente as suas intenções ofensivas, uma possibilidade de que as pequenas 

potências não dispõem, já que, regra geral, apenas obterão benefícios se forem 

agressivas perante outras pequenas potências e não perante potências superiores ou 

contra a sua vontade. Assim, as pequenas potências têm oportunidades limitadas de 

prosseguir um comportamento ofensivo. 

Quando existe uma redistribuição de poder ocorrem usualmente dois fenómenos: 

a aliança entre grandes e pequenas potências; e a fragilização de uma grande potência 

ou das suas aliadas. Assim, uma pequena potência que se associe às grandes potências 

que saem beneficiadas desta redistribuição pode obter vantagens sobre as grandes 

potências que saíram prejudicadas. Este cenário verificou-se parcialmente na mudança 

de ordem regional no Extremo Oriente. Não houve uma aliança entre grandes e 

pequenas potências ocidentais, já que a Grã-Bretanha agiu praticamente sozinha na 

Primeira Guerra do Ópio e, no caso português, a aliança luso-britânica não se transferiu 

da Europa para o Extremo Oriente. Contudo, a anterior potência hegemónica e as 

pequenas potências que orbitavam em seu torno saíram fragilizadas deste processo de 

reestruturação do sistema regional. Ainda que Portugal não fosse aliado da Grã-

Bretanha ou de outra grande potência, aproveitou esta mudança de ordem regional para 

procurar obter benefícios sobre a China, Sião e Japão.  

Associando-se ao poder das grandes potências ocidentais e à ordem sustentada 

por estas; e com o apoio de grandes potências e da Holanda, Portugal encontrou um 

contexto favorável à celebração dos tratados com a China, Sião e Japão. No contexto da 

ordem sínica, Portugal não teria encontrado condições estruturais para procurar negociar 

semelhantes tratados. Aliás, a estratégia diplomática de Lisboa e as iniciativas de 

Guimarães não seriam concebíveis caso não tivesse ocorrido a mudança de ordem 

regional. Concluindo, se não tivesse ocorrido esta mudança, Portugal não teria 

oportunidade de adoptar um comportamento ofensivo perante aqueles Estados: com a 

China e Japão nem conseguiria celebrar um tratado, enquanto que com o Sião o 

conseguiria mas sem o carácter desigual. A estrutura de poder da ordem dos «tratados 
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desiguais» prejudicou inicialmente Portugal, mas posteriormente providenciou-lhe 

novas oportunidades no Extremo Oriente. 

 

Falta de Poder e Diplomacia 

 

Sendo uma pequena potência, mesmo que enquadrada num contexto favorável 

de mudança de ordem em que poderia aproveitar-se da fragilidade das restantes 

potências, Portugal não possuía condições para optar por soluções militares com a Grã-

Bretanha ou a França. Não se trata aqui de comparar o poder de Portugal e da China, 

Sião e Japão, mas de analisar a relação custo-benefício de se envolver num conflito 

militar para conseguir arrancar «tratados desiguais» àqueles países. 

Relativamente ao Sião e ao Japão nem se coloca a hipótese racional de Portugal 

ter entrado em guerra com esses países para obter compensações posteriores através de 

tratados. Os «tratados desiguais» chegariam devido à mudança de ordem regional e não 

se justificaria celebrá-los sem ser com base na diplomacia. Quanto à China, poderia não 

parecer tão descabido a alguns forçar um conflito militar com um país que se encontrava 

assolado por conflitos externos e internos, até porque ao fazê-lo poderia ser na condição 

de aliado da Grã-Bretanha e da França nas Guerras do Ópio. Apesar da escaramuça do 

Passaleão e de se ter chegado a pensar num ataque naval, compreende-se porque é que 

Portugal acabou por não optar pelo conflito, mas sim pela neutralidade. Mesmo que, 

apesar da falta de poder defensivo, Portugal entrasse ao lado da Grã-Bretanha e da 

França na Segunda Guerra do Ópio e garantisse a segurança de Macau através do poder 

das suas aliadas, os benefícios que Portugal obteria de Macau não seriam suficientes 

para colmatar os custos de uma campanha militar dispendiosa, ou seja, Macau não 

constituía uma prioridade para Lisboa e não lhe seria proveitoso fazer o país envolver-se 

numa guerra no Extremo Oriente apenas para assegurar a soberania formal sobre aquele 

território. Além disso colocava-se numa situação de exclusiva dependência das suas 

aliadas. Na Primeira Guerra do Ópio a mudança de ordem regional ainda não era uma 

realidade e os britânicos pretendiam controlar Macau, daí que Portugal não pudesse 

opor-se à China; na Segunda Guerra do Ópio não seria rentável envolver um país num 

conflito para assegurar uma soberania de jure que já existia de facto desde 1849.  

Portanto, Portugal era uma pequena potência que queria alcançar em Macau 

aquilo que uma grande potência como a Grã-Bretanha alcançou em Hong-Kong após 

uma guerra de quatro anos, sem ter poder para tal e limitado a uma estratégia não 
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militar. A diplomacia era o único meio para tentar atingir esse difícil objectivo. Desde 

1843 que Portugal procurou negociar um tratado com a China, aproveitando a 

precariedade da sua situação, mas sem nunca o conseguir. Até que em 1861, após a 

Segunda Guerra do Ópio, com o apoio dos embaixadores de grandes potências como a 

França e a Rússia, e numa fase em que a China aceitara integrar-se na ordem dos 

«tratados desiguais», Portugal conseguiu iniciar as negociações com a China. No 

entanto, presumivelmente devido a questões de interpretação, as disposições que 

implicitamente reconheciam a soberania portuguesa sobre Macau foram vetadas pela 

China em 1864 aquando do processo de ratificação. Revelou-se assim a 

indisponibilidade da China em ceder formalmente Macau a Portugal, dada a 

incapacidade material de os portugueses imporem aos chineses um tratado com 

disposições semelhantes ao tratado sino-britânico de Nanquim, referentes à cessão 

formal de território chinês.  

Resumindo, o reduzido poder português � ainda mais limitado pelo facto de o 

Extremo Oriente não ser uma prioridade para Lisboa � conduziu Portugal a uma 

estratégia diplomática de maximização de poder no Extremo Oriente. Devido à 

mudança de ordem regional e associando-se à ofensiva diplomática das grandes 

potências ocidentais, Portugal utilizou a nova distribuição de poder regional para 

colmatar as suas reduzidas capacidades e conseguir assinar três «tratados desiguais». No 

caso da China, esse aproveitamento da nova distribuição de poder não foi suficiente 

para suprir o desequilíbrio entre o poder de Portugal e a vantagem que procurava obter, 

o que conduziu ao falhanço da ratificação do tratado luso-chinês de Tien-Tsin.  

 

Conclusão 

 

 Em suma, procurou demonstrar-se que para se compreender o comportamento de 

Portugal no Extremo Oriente em meados do século XIX, é necessário partir de um 

modelo de análise estrutural. As estruturas do sistema internacional condicionam a 

acção dos Estados de modo determinante, não sendo suficiente examinar o 

comportamento de um Estado somente com base nas características dos seus líderes 

políticos ou na sua organização política interna. É óbvio que estudar as opções de 

política externa de Portugal no Extremo Oriente aquando do período seleccionado, não 

pode fazer-se sem examinar os contributos individuais de Ferreira do Amaral ou de 

Isidoro Guimarães; do mesmo modo que não se pode negligenciar a organização 
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política e administrativa portuguesa, essencial para entender as relações entre Lisboa e 

Macau. O objectivo deste estudo não era minimizar as dimensões internas da análise 

histórica, mas demonstrar que é fundamental partir de uma base estrutural para se 

compreender o comportamento do Estado português no Extremo Oriente naquele 

período. O realismo ofensivo fornece o enquadramento teórico necessário para analisar 

este período histórico da política externa portuguesa, permitindo entender a influência 

das estruturas do sistema internacional no comportamento do Estado português naquela 

região. 

 Sem partir deste modelo estrutural não é possível justificar teoricamente o 

comportamento padrão ofensivo dos Estados no sistema internacional. 

Consequentemente, esta teoria permite-nos fundamentar: a) o porquê do comportamento 

ofensivo do Estado português no Extremo Oriente, procurando controlar Macau e 

celebrando «tratados desiguais» com potências asiáticas secundárias para se enquadrar 

na nova ordem regional; b) a razão que levou Portugal a agir ofensivamente em relação 

à China e, posteriormente, Sião e Japão, apenas quando se deu uma mudança no âmbito 

da estrutura regional de poder; c) a opção de Portugal pela diplomacia para procurar 

obter daquelas potências os «tratados desiguais» que lhe interessavam, fazendo-o 

enquadrado pelas mudanças sistémicas estruturais e pelo comportamento das grandes 

potências, dado que Portugal não tinha poder suficiente para isoladamente se impor aos 

Estados asiáticos em causa. Analisando apenas factores internos, a posição portuguesa 

no Extremo Oriente em meados do século XIX não é adequadamente fundamentada. As 

estruturas do sistema internacional constituem as variáveis determinantes para, em 

última análise, compreender a política portuguesa para a região durante a mudança de 

ordem regional, que culminou na assinatura de «tratados desiguais» com o Sião, Japão e 

China entre 1859 e 1862. 
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MAPAS 
 
1- Extremo Oriente (1789) 

 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/asia/asia1789large.GIF, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
 
2- Extremo Oriente (1871) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/asia/asia1871large.GIF, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
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3- Império Chinês (1840) 
 

 
 

Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/china/qing1840large.GIF, Out. 
2005 
(Adaptação) 

 
 

 
 
4- A China e os Portos dos Tratados (1843-1864) 
 

 
 
Fonte: Jürgen Osterhammel, «Britain and China, 1842-1914» in  Andrew Porter, The Oxford History of 
the British Empire, Vol. 3, Oxford, 1999, p.147. 
 (Adaptação) 
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5- A Península Malaia Britânica (1839) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/seasia/mal1839large.GIF, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- A Índia Britânica (1853) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/india/haxbrindia.html, Out. 2005. 
(Adaptação) 
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7- O Extremo Oriente Russo (1845) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/centrasia/haxrusfe.html, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- Extremo Oriente Russo (1880) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/centrasia/haxrusfe.html, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
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9-A Indochina Francesa (1863) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/seasia/haxfrindochina.html, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
 
 
 
 
 
 
 
10-A Indochina Francesa (1885) 
 

 
 
Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/seasia/haxfrindochina.html, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
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11- Império Chinês (1890) 
 

 
 

Fonte:KMLA World History Atlas: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/china/qing1890large.GIF, Out. 
2005. 
(Adaptação) 
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TRATADOS 
 
 
1- Tratado de Nanquim entre a Grã-Bretanha e a China, de 29 de Agosto de 1842 
(adaptado) 
 
 
 

PEACE TREATY BETWEEN THE QUEEN OF GREAT BRITAIN  
AND THE EMPEROR OF CHINA. 

 
HER MAJESTY the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 

and His Majesty the Emperor of China, being desirous of putting an end to the 
misunderstandings and consequent hostilities which have arisen between the two 
countries, have resolved to conclude a Treaty for that purpose (. . . ) 
Who, after having communicated to each other their respective Full Powers, and found 
them to be in good and due form, have agreed upon and concluded the following 
[selected] Articles:  

 
 

Article 1 
 

The Government of China having compelled the British merchants trading at 
Canton to deal exclusively with certain Chinese merchants, called Hong merchants (or 
Co-Hong), who had been licensed by the Chinese Government for that purpose, the 
Emperor of China agrees to abolish that practice in future at all ports where British 
merchants may reside, and to permit them to carry on their mercantile transactions with 
whatever persons they please; and His Imperial Majesty further agrees to pay to the 
British Government the sum of 3,000,000 of dollars, on account of debts due to British 
subjects by some of the said Hong merchants (or Co-Hong), who have become 
insolvent, and who owe very large sums of money to subjects of Her Britannic Majesty.  

There shall henceforward be peace and friendship between Her Majesty the 
Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His Majesty the 
Emperor of China, and between their respective subjects, who shall enjoy full security 
and protection for their persons and property within the dominions of the other.  

 
 

Article 2 
 

His Majesty the Emperor of China agrees, that British subjects, with their 
families and establishments, shall be allowed to reside, for the purposes of carrying on 
their mercantile pursuits, without molestation or restraint, at the cities and towns of 
Canton, Amoy, Foochowfoo, Ningpo, and Shanghai; and Her Majesty the Queen of 
Great Britain, &c., will appoint Superintendents, or Consular officers, to reside at each 
of the above-named cities or towns, to be the medium of communication between the 
Chinese authorities and the said merchants, and to see that the just duties and other 
dues of the Chinese Government, as hereafter provided for, are duly discharged by Her 
Britannic Majesty's subjects.  
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Article 3 
 

It being obviously necessary and desirable that British subjects should have 
some port whereat they may [maintain] and refit their ships when required, and keep 
stores for that purpose, His Majesty the Emperor of China cedes to Her Majesty the 
Queen of Great Britain, &c., the Island of Hong-Kong, to be possessed in perpetuity by 
Her Britannic Majesty, her heirs and successors, and to be governed by such laws and 
regulations as Her Majesty the Queen of Great Britain, &c., shall see fit to direct.  

 
 

Article 4 
 

The Emperor of China agrees to pay the sum of 6,000,000 of dollars, as the 
value of the opium which was delivered up at Canton in the month of March, 1839, as a 
ransom for the lives of Her Britannic Majesty's Superintendent and subjects, who had 
been imprisoned and threatened with death by the Chinese High Officers 
And it is further stipulated, that interest, at the rate of 5 per cent. per annum, shall be 
paid by the Government of China on any portion of the above sums that are not 
punctually discharged at the periods fixed.  

 
 

Article 5 
 

The Government of China having compelled the British merchants trading at 
Canton to deal exclusively with certain Chinese merchants, called Hong merchants (or 
Co-Hong) . . . the Emperor of China agrees to abolish that practice in future at all ports 
where British merchants may reside, and to permit them to carry on their mercantile 
transactions with whatever persons they please; and His Imperial Majesty further 
agrees to pay to the British Government the sum of 3,000,000 of dollars , on account of 
debts due to British subjects by some of the said Hong merchants, who have become 
insolvent, and who owe very large sums of money to subjects of Her Britannic Majesty.  
 
 
 

Article 6 
 

The Government of Her Britannic Majesty having been obliged to send out an 
expedition to demand and obtain redress for the violent and unjust proceedings of the 
Chinese High Authorities towards Her Britannic Majesty's officer and subjects, the 
Emperor of China agrees to pay the sum of 12,000,000 of dollars, on account of the 
expenses incurred; and Her Britannic Majesty's Plenipotentiary voluntarily agrees, on 
behalf of Her Majesty, to deduct from the said amount of I2,000,000 of dollars, any 
sums which may have been received by Her Majesty's combined forces, as ransom for 
cities and towns in China, subsequent to the 1st day of August, 1841. 

 
 

Article 7 
 
It is agreed, that the total amount of 21,000,000 of dollars, described in the 3 preceding 
Articles, shall be paid as follows: 
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6,000,000 immediately. 
6,000,000 in 1843; that is, 3,000,000 on or before the 30th of the month of June, and 
3,000,000 on or before the 3Ist of December. 
5,000,000 in 1844; that is, 2,500,000 on or before the 3oth of June, and 2,500,000 on or 
before the 3Ist of December. 
4,000,000 in 1845; that is, 2,000,000 on or before the 3oth of June, and 2,000,000 on or 
before the 3Ist of December. 
And it is further stipulated, that interest, at the rate of 5 per cent per annum, shall be 
paid by the Government of China on any portion of the above sums that are not 
punctually discharged at the periods fixed.  
 
 

Article 8 
 

The Emperor of China agrees to release, unconditionally, all subjects of Her 
Britannic Majesty (whether natives of Europe or India), who may be in confinement at 
this moment in any part of the Chinese empire.  

 
 

Article 9 
 

The Emperor of China agrees to publish and promulgate, under his Imperial 
sign manual and seal, a full and entire amnesty and act of indemnity to all subjects of 
China, on account of their having resided under, or having had dealings and 
intercourse with, or having entered the service of Her Britannic Majesty, or of Her 
Majesty's officers; and His Imperial Majesty further engages to release all Chinese 
subjects who may be at this moment in confinement for similar reasons.  

 
 

Article 10 
 

His Majesty the Emperor of China agrees to establish at all the ports which are, 
by the 2nd Article of this Treaty, to be thrown open for the resort of British merchants, a 
fair and regular tariff of export and import customs and other dues, which tariff shall be 
publicly notified and promulgated for general information; and the Emperor further 
engages, that when British merchandise shall have once paid at any of the said ports 
the regulated customs and dues, agreeable to the tariff to be hereafter fixed, such 
merchandise may be conveyed by Chinese merchants to any province or city in the 
interior of the Empire of China, on paying a further amount as transit duties, which 
shall not exceed [see Declaration respecting Transit Duties below] on the tariff value of 
such goods.  

 
 

Article 11 
 

It is agreed that Her Britannic Majesty's Chief High Officer in China shall 
correspond with the Chinese High Officers, both at the capital and in the provinces, (. . 
.) on a footing of perfect equality( . . .).  
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Article 12 
 

On the assent of the Emperor of China to this Treaty being received, and the 
discharge of the first instalment of money, Her Britannic Majesty's forces will retire 
from Nanking and the Grand Canal, and will no longer molest or stop the trade of 
China. The military post at Chinhai will also be withdrawn, but the Islands of 
Koolangsoo, and that of Chusan, will continue to be held by Her Majesty's forces until 
the money payments, and the arrangements for opening the ports to British merchants, 
be completed.  

 
 

Article 13 
 

The ratification of this Treaty by Her Majesty the Queen of Great Britain, &c., 
and His Majesty the Emperor of China, shall be exchanged as soon as the great 
distance which separates England from China will admit; but in the meantime, 
counterpart copies of it, signed and sealed by the.Plenipotentiaries on behalf of their 
respective Sovereigns, shall be mutually delivered, and all its provisions and 
arrangements shall take effect. 

 
Done at Nanking, and signed and sealed by the Plenipotentiaries on board Her 

Britannic Majesty's ship Cornwallis, this 29th day of August, 1842 (. . . ) 
 
(Signed) Henry Pottinger 
             [Signatures of the three Chinese Plenipotentiaries] 
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2- Tratado de Tien-Tsin entre os Estados Unidos da América e a China, de 18 de 
Junho de 1858 (adaptado) 
 
 

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA  
AND THE EMPIRE OF CHINA. 

 
The United States of America and the [Chinese] Empire, desiring to maintain 

firm, lasting and sincere friendship, have resolved to renew, in a manner clear and 
positive, by means of a treaty or general convention of peace, amity and commerce, the 
rules which shall in future be mutually observed in the intercourse of their respective 
countries; for which most desirable object the President of the United States and the 
August Sovereign of the [Chinese]Empire have named for their Plenipotentiaries [etc., 
etc.] 
         And the said Ministers, in virtue of the respective full powers they have received 
from their Governments, have agreed upon the following articles:  

 
 

Article 1 
 

There shall be, as there have always been, peace and friendship between the 
United States of America and the [Chinese] Empire, and between their people, 
respectively. They shall not insult or oppress each other for any trifling cause, so as to 
produce an estrangement between them; and if any other nation should act unjustly or 
oppressively, the United States will exert their good offices, on being informed of the 
case, to bring about an amicable arrangement of the question, thus showing their 
friendly feelings.  

 
 

Article 2 
 

In order to perpetuate friendship, on the exchange of ratifications by the 
President, with the advice and consent of the Senate of the United States, and by His 
Majesty the Emperor of China, this treaty shall be kept and sacredly guarded in this 
way, viz: The original treaty, as ratified by the President of the United States, shall be 
deposited at Pekin, the capital of His Majesty the Emperor of China, in charge of the 
Privy council; and, as ratified by His Majesty the Emperor of China, shall be deposited 
at Washington, the capital of the United States, in charge of the Secretary of State. 

 
 

Article 3 
 

In order that the people of the two countries may know and obey the provisions 
of this treaty, the United States of America agree, immediately on the exchange of 
ratifications, to proclaim the same, and to publish it by proclamation in the gazettes 
where the laws of the United States of America are published by authority; and His 
Majesty the Emperor of China, on the exchange of ratifications, agrees immediately to 
direct the publication of the same at the capital and by the governors of all the 
provinces.  
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Article 4 
 

In order further to perpetuate friendship, the Minister or Commissioner or the 
highest diplomatic representative of the United States of America in China, shall at all 
times have the right to correspond on terms of perfect equality and confidence with the 
officers of the Privy Council at the capital [i.e., Peking], or with the Governors-General 
of the Two Kwangs [China�s southernmost provinces: Kwantung and Kwangsi], the 
provinces of Fuhkien and Chehkiang [along China�s east coast] or of the Two Kiangs 
[i.e., Kiangsi, north of Kwangtung; Kiangsu, the northern coastal province containing 
Nanking and Shanghai]; and whenever he desires to have such correspondence with the 
Privy Council at the capital he shall have the right to send it through either of the said 
Governors- General or by the general post; and all such communications shall be sent 
under seal, which shall be most carefully respected. The Privy Council and Governors 
General, as the case may be, shall in all cases consider and acknowledge such 
communications promptly and respectfully.  

 
 

Article 5 
 

The Minister of the United States of America in China, whenever he has 
business, shall have the right to visit and sojourn at the capital of His Majesty the 
Emperor of China, and there confer with a member of the Privy Council, or any other 
high officer of equal rank deputed for that purpose, on matters of common interest and 
advantage. His visits shall not exceed one in each year, and he shall complete his 
business without unnecessary delay. He shall be allowed to go by land or come to the 
mouth of the Peiho, into which he shall not bring ships of war, and he shall inform the 
authorities at that place in order that boats may be provided for him to go on his 
journey. He is not to take advantage of this stipulation to request visits to the capital on 
trivial occasions. Whenever be means to proceed to the capital, he shall communicate, 
in writing, his intention to the Board of Rites at the capital, and thereupon the said 
Board shall give the necessary directions to facilitate his journey and give him 
necessary protection and respect on his way. On his arrival at the capital he shall be 
furnished with a suitable residence prepared for him, and be shall defray his own 
expenses; and his entire suite shall not exceed twenty persons, exclusive of his Chinese 
attendants, none of whom shall be engaged in trade.  

 
 

Article 6 
 
If at any time His Majesty the Emperor of China shall, by treaty voluntarily made, or 
for any other reason, permit the representative of any friendly nation to reside at his 
capital for a long or short time, then, without any further consultation or express 
permission, the representative of the United States in China shall have the same 
privilege.  
 

Article 7 
 

The superior authorities of the United States and of China, in corresponding 
together, shall do so on terms of equality and in form of mutual communication. The 
Consuls and the local officers, civil and military, in corresponding together, shall 
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likewise employ the style and form of mutual communications. When inferior officers of 
the one Government address superior officers of the other, they shall do so in the style 
and form of memorial . Private individuals, in addressing superior officers, shall 
employ the style of petition. In no case shall any terms or style be used or suffered 
which shall be offensive or disrespectful to either party. And it is agreed that no 
presents, under any pretext or form whatever, shall ever be demanded of the United 
States by China, or of China by the United States.  

 
 

Article 8 
 

In all future personal intercourse between the representative of the United States 
of America and the Governors-General or Governors, the interviews shall be had at the 
official residence of the said officers, or at their temporary residence, or at the 
residence of the representative of the United States of America, whichever may be 
agreed upon between them; nor shall they make any pretext for declining these 
interviews. Current matters shall be discussed by correspondence, so as not to give the 
trouble of a personal meeting.  

 
 

Article 9 
 

Whenever national vessels of the United States of America, in cruising along the 
coast and among the ports opened for trade for the protection of the commerce of their 
country or for the advancement of science, shall arrive at or near any of the ports of 
China, commanders of said ships and the superior local authorities of Government, 
shall, if it be necessary, hold intercourse on terms of equality and courtesy, in token of 
the friendly relations of their respective nations; and the said vessel shall enjoy all 
suitable facilities on the part of the Chinese Government in procuring provisions or 
other supplies and making necessary repairs. And the United States of America agree 
that in case of the shipwreck of any American vessel, and its being pillaged by pirates, 
or in case any American vessel shall be pillaged or captured by pirates on the seas 
adjacent to the coast, without being shipwrecked, the national vessels of the United 
States shall pursue the said pirates, and if captured deliver them over for trial and 
punishment. 

 
 

Article 10 
 

The United States of America shall have the right to appoint Consuls and other 
Commercial Agents for the protection of trade, to reside at such places in the dominions 
of China as shall be agreed to be opened; who shall hold official intercourse and 
correspondence with the local officers of the Chinese Government(. . .) either 
personally or in writing, as occasions may require, on terms of equality and reciprocal 
respect. And the Consuls and local officers shall employ the style of mutual 
communication. If the officers of either nation are disrespectfully treated or aggrieved 
in any way by the other authorities, they have the right to make representation of the 
same to the superior officers of the respective Governments, who shall see that inquiry 
and strict justice shall be had in the premises. And the said Consuls and Agents shall 
carefully avoid all acts of offence to the officers and people of China. On the arrival of 
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a Consul duly accredited at any port in China, it shall be the duty of the Minister of the 
United States to notify the same to the Governor-General of the province where such 
port is, who shall forthwith recognize the said Consul and grant him authority to act.  

 
 

Article 11 
 

All citizens of the United States of America in China, peaceably attending to 
their affairs, being placed on a common footing of amity and good will with the subjects 
of China, shall receive and enjoy for themselves and everything appertaining to them, 
the protection of the local authorities of Government, who shall defend them from all 
insult or injury of any sort. If their dwellings or property be threatened or attacked by 
mobs, incendiaries, or other violent or lawless persons, the local officers, on requisition 
of the Consul, shall immediately despatch a military force to disperse the rioters, 
apprehend the guilty individuals, and punish them with the utmost rigor of the law. 
Subjects of China guilty of any criminal act toward citizens of the United States shall be 
punished by the Chinese authorities according to the laws of China; and citizens of the 
United States, either on shore or in any merchant vessel, who may insult, trouble or 
wound the persons or injure the property of Chinese, or commit any other improper act 
in China, shall be punished only by the Consul or other public functionary thereto 
authorized, according to the laws of the United States. Arrests in order to trial may be 
made by either the Chinese or the United States authorities.  

 
 

Article 12 
 

Citizens of the United States, residing or sojourning at any of the ports open to 
foreign commerce, shall be permitted to rent houses and places of business, or hire sites 
on which they can themselves build houses or hospitals, churches and cemeteries. The 
parties interested can fix the rent by mutual and equitable agreement; the proprietors 
shall not demand an exorbitant price, nor shall the local authorities interfere, unless 
there be some objections offered on the part of the inhabitants respecting the place. The 
legal fees to the officers for applying their seal shall be paid. The citizens of the United 
States shall not unreasonably insist on particular spots, but each party shall conduct 
with justice and moderation. Any desecration of the cemeteries by natives of China shall 
be severely punished according to law. At the places where the ships of the United 
States anchor, or their citizens reside, the merchants, seamen or others, can freely pass 
and repass in the immediate neighborhood; but, in order to the preservation of the 
public peace, they shall not go into the country to the villages and marts to sell their 
goods unlawfully, in fraud of the revenue.  

 
 

Article 13 
 

If any vessel of the United States be wrecked or stranded on the coast of China, 
and be subjected to plunder or other damage, the proper officers of Government on 
receiving information of the fact, shall immediately adopt measures for its relief and 
security; the persons on board shall receive friendly treatment, and be enabled to repair 
at once to the nearest port, and shall enjoy all facilities for obtaining supplies of 
provisions and water. If the merchant vessels of the United States, while within the 
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waters over which the Chinese Government exercises jurisdiction, be plundered by 
robbers or pirates, then the Chinese local authorities, civil and military, on receiving 
information thereof, shall arrest the said robbers or pirates, and punish them according 
to law, and shall cause all the property which can be recovered to be restored to the 
owners or placed in the hands of the consul. If, by reason of the extent of territory and 
numerous population of China, it shall in any case happen that the robbers cannot be 
apprehended, and the property only in part recovered, the Chinese Government shall 
not make indemnity for the goods lost; but if it shall be proved that the local authorities 
have been in collusion with the robbers, the same shall be communicated to the superior 
authorities for memorializing the throne, and these officers shall be severely punished, 
and their property be confiscated to repay the losses.  

 
 

Article 14 
 

The citizens of the United States are permitted to frequent the ports and cities of 
Canton and Chau-chau (. . .) Amoy, Fuh-chau, and Tai-wan (. . .) Ningpo (. . .) and 
Shanghai (. . .) and any other port or place hereafter by treaty with other powers or 
with the United States opened to commerce, and to reside with their families and trade 
there, and to proceed at pleasure with their vessels and merchandise from any of these 
ports to any other of them. But said vessels shall not carry on a clandestine and 
fraudulent trade at other ports of China not declared to be legal, or along the coasts 
thereof; and any vessel under the American flag violating this provision, shall, with her 
cargo, be subject to confiscation to the Chinese Government; and any citizen of the 
United States who shall trade in any contraband article of merchandise shall be subject 
to be dealt with by the Chinese Government, without being entitled to any countenance 
or protection from that of the United States; and the United States will take measures to 
prevent their flag from being abused by the subjects of other nations as a cover for the 
violation of the laws of the empire.  

 
 

Article 15 
 

At each of the ports open to commerce citizens of the United States shall be 
permitted to import from abroad, and sell, purchase and export all merchandise of 
which the importation or exportation is not prohibited by the laws of the empire. The 
tariff of duties to be paid by citizens of the United States, on the export and import of 
goods from and into China, shall be the same as was agreed upon at the treaty of 
Wanghia, except so far as it may be modified by treaties with other nations; it being 
expressly agreed that citizens of the United States shall never pay higher duties than 
those paid by the most favored nation.  

 
 

Article 16 
 

Tonnage duties shall be paid on every merchant vessel belonging to the United 
States entering either of the open ports (. . .) according to the tonnage specified in the 
register, which, with her other papers, shall, on her arrival, be lodged with the Consul, 
who shall report the same to the commissioner of customs. And if any vessel, having 
paid tonnage duty at one port, shall go to any other port to complete the disposal of her 
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cargo, or, being in ballast, to purchase an entire or fill up an incomplete cargo, the 
Consul shall report the same to the commissioner of customs, who shall note on the port 
clearance that the tonnage duties have been paid, and report the circumstances to the 
collectors at the other custom-houses; in which case, the said vessel shall only pay duty 
on her cargo, and not be charged with tonnage duty a second time. The collectors of 
customs at the open ports shall consult with the Consuls about the erection of beacons 
or lighthouses, and where buoys and light-ships should be placed.  

 
 

Article 17 
 

Citizens of the United States shall be allowed to engage pilots to take their 
vessels into port, and, when the lawful duties have all been paid, take them out of port. 
It shall be lawful for them to hire at pleasure servants, compradores [a native business 
liaison], linguists, writers, laborers, seamen and persons for whatever necessary 
service, with passage or cargo boats, for a reasonable compensation, to be agreed upon 
by the parties or determined by the consul.  

 
 

Article 18 
 

Whenever merchant vessels of the United States shall enter a port, the collector 
of customs shall, if he see fit, appoint custom-house officers to guard said vessels, who 
may live on board the ship or their own boats, at their convenience. The local 
authorities of the Chinese Government shall cause to be apprehended all mutineers or 
deserters from on board the vessels of the United States in China on being informed by 
the Consul, and will deliver them up to the Consuls or other officer for punishment. And 
if criminals, subjects of China, take refuge in the houses or on board the vessels of 
citizens of the United States, they shall not be harbored or concealed, but shall be 
delivered up to justice on due requisition by the Chinese local officers, addressed to 
those of the United States. The merchants, seamen and other citizens of the United 
States shall be under the superintendence of the appropriate officers of their 
Government. If individuals of either nation commit acts of violence or disorder, use 
arms to the injury of others, or create disturbances endangering life, the officers of the 
two Governments will exert themselves to enforce order and to maintain the public 
peace, by doing impartial justice in the premises.  

 
 

Article 19 
 

Whenever a merchant vessel belonging to the United States shall cast anchor in 
either of the said ports, the supercargo [person on board ship in charge of commercial 
transactions], master, or consignee, shall, within forty-eight hours, deposit the ship's 
papers in the hands of the Consul or person charged with his functions, who shall cause 
to be communicated to the superintendent of customs a true report of the name and 
tonnage of such vessel, the number of her crew, and the nature of her cargo; which 
being done, he shall give a permit for her discharge. And the master, supercargo or 
consignee, if he proceed to discharge the cargo without such permit, shall incur a fine 
of five hundred dollars and the goods so discharged without permit shall be subject to 
forfeiture to the Chinese Government. But if a master of any vessel in port desire to 
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discharge a part only of the cargo, it shall be lawful for him to do so, paying duty on 
such part only, and to proceed with the remainder to any other ports. Or, if the master 
so desire, he may, within forty-eight hours after the arrival of the vessel, but not later, 
decide to depart without breaking bulk; in which case he shall not be subject to pay 
tonnage or other duties or charges until on his arrival at another port, he shall proceed 
to discharge cargo, when he shall pay the duties on vessel and cargo, according to law. 
And the tonnage duties shall be held due after the expiration of the said forty-eight 
hours. In case of the absence of the Consul or person charged with his functions, the 
captain or supercargo of the vessel may have recourse to the Consul of a friendly 
power, or, if he please, directly to the Superintendent of Customs, who shall do all that 
is required to conduct the ship's business (. . .) 

 
 

Article 24 
 

Where there are debts due by subjects of China to citizens of the United States, 
the latter may seek redress in law; and, on suitable representations being made to the 
local authorities, through the Consul, they will cause due examination in the premises, 
and take proper steps to compel satisfaction. And if citizens of the United States be 
indebted to subjects of China, the latter may seek redress by representation through the 
Consul, or by suit in the consular court; but neither Government will hold itself 
responsible for such debts. 

 
 

Article 25 
 

It shall be lawful for the officers or citizens of the United States to employ 
scholars and people of any part of China, without distinction of persons, to teach any of 
the languages of the empire, and to assist in literary labors; and the persons so 
employed shall not for that cause be subject to any injury on the part either of the 
Government or of individuals; and it shall in like manner be lawful for citizens of the  
United States to purchase all manner of books in China. 
(. . .) 
 
 

Article 28 
 

If citizens of the United States have special occasion to address any 
communication to the Chinese local officers of Government, they shall submit the same 
to their Consul or other officer, to determine if the language be proper and respectful, 
and the matter just and right, in which event he shall transmit the same to the 
appropriate authorities for their consideration and action in the premises. If subjects of 
China have occasion to address the Consul of the United States, they may address him 
directly at the same time they inform their own officers, representing the case for his 
consideration and action in the premises; and if controversies arise between citizens of 
the United States and subjects of China, which cannot be amicably settled otherwise, 
the same shall be examined and decided conformably to justice and equity by the public 
officers of the two nations, acting in conjunction. The extortion of illegal fees is 
expressly prohibited. Any peaceable persons are allowed to enter the court in order to 
interpret, lest injustice be done. 
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Article 29 

 
The principles of the Christian religion, as professed by the Protestant and 

Roman Catholic churches, are recognized as teaching men to do good, and to do to 
others as they would have others do to them. Hereafter those who quietly profess and 
teach these doctrines shall not be harassed or persecuted on account of their faith. Any 
person, whether citizen of the United States or Chinese convert, who, according to these 
tenets, peaceably teach and practice the principles of Christianity, shall in no case be 
interfered with or molested. 

 
 

Article 30 
 

The contracting parties hereby agree that should at any time the [Chinese] 
Empire grant to any nation, or the merchants or citizens of any nation, any right, 
privilege or favor, connected either with navigation, commerce, political or other 
intercourse, which is not conferred by this treaty, such right, privilege and favor shall at 
once freely inure to the benefit of the United States, its public officers, merchants and 
citizens. 
 

The present treaty of peace, amity and commerce shall be ratified by the 
President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate, within 
one year, or sooner, if possible, and by the August Sovereign of the [Chinese] Empire 
forthwith; and the ratifications shall be exchanged within one year from the date of the 
signatures thereof. 
 

In faith whereof, we, the respective Plenipotentiaries of the United the August 
Sovereign of the [Chinese] Empire forthwith; and the signed and sealed these presents. 
Done at Tien-tsin this eighteenth day of June, in the year of our Lord one thousand 
eight hundred and fifty-eight, and the independence of the United States of America the 
eigbty- second, and in the eighth year of Hienfung, fifth month, and eighth day. 

 
  

(Signed) William B. Reed 
               Kweiliang 
              Hwashana 
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3 � Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Portugal e o Sião, de 10 de 
Fevereiro de 1859 
 
 

TRATADO DE AMISADE, COMMERCIO E NAVEGAÇÃO  
ENTRE PORTUGAL E O REINO DO SIAM 

 
 Havendo Suas Magestades Magnificas o primeiro e segundo Reis de Siam 
manifestado o desejo de fazerem com Portugal um Tratado de commercio e navegação, 
que, confirmando e consolidando as antigas relações de amisade que há seculos 
existem entre os dois paizes, ao mesmo tempo habilitasse os portuguezes a commerciar 
em Siam e os siamezes em Portugal, com vantagens iguaes áquellas que Suas 
Magestades Magnificas haviam concedido a algumas potencias occidentais pelos 
Tratados ultimamente celebrados; e apreciando devidamente Sua Magestade 
Fidelissima El-Rei de Portugal tão benevolo e amigavel convite, e desejando 
corresponder-lhe completamente, por se achar animado dos mesmos sentimentos para 
com Suas Magestades Magnificas o primeiro e segundo Reis de Siam e seus subditos, 
resolveram Sua Magestade Fidelissima El-Rei D. Pedro V de Portugal, e suas 
Magestades Magnificas Pra Bath Somdetch Pra Paramende Maha Mong-Kut Pra 
Chom Cláo Yu Hua, primeiro Rei de Siam, e Pra Bath Somdetch Pra Paramende 
Ramers Mahisvaresr Pra Pin Cláo Cháo Yu Hua, segundo rei de Siam, que se 
celebrasse entre Portugal e Siam um Tratado de amisade, commercio e navegação, que 
estabeleça sobre bases solidas as relações de paz, amisade e alliança que têem sempre 
existido entre as duas nações portugueza e siameza, e assegure aos subditos dos 
respectivos Estados as maiores vantagens commerciaes; e para esse fim nomearem 
como seus Plenipotenciarios: 
 Sua Magestade Fidelissima El-Rei de Portugal a Izidoro Francisco Guimarães, 
do Conselho de Sua Magestade, e seu Plenipotenciario na China, Commendador das 
Ordens portuguezas de S. Bento de Aviz e de nossa Senhora da Conceição de Villa 
Viçosa, e da de Carlos III de Hespanha, cavalleiro da Ordem de Christo, e da antiga e 
muito nobre Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Merito, e capitão de mar 
e guerra da armada; - e Suas Magestades Magnificas o primeiro e segundo Reis do 
Siam a sua Alteza Real o Principe Krom Hluang Wongoa Thirat Sanith; S. Ex.ª Cháo 
Pya Niconabodin Sa Maha Nayok, generalissimo do exercito do Siam; S. Ex.ª Cháo Pya 
Sry Suriwong Sa Maha Pra Kalahom, Ministro do Reino; S. Ex.ª Cháo Pya Ravivang 
Praklang, Ministro dos Negocios Estrangeiros; S. Ex.ª Cháo Pya Iom-marat, Ministro 
da Justiça; S. Ex.ª Pya Vorapong, Ministro privado de Sua Magestade o primeiro Rei. 
 Os quaes, depois de haverem communicado uns aos outros os seus respectivos 
plenos poderes, e tendo-os achado em boa e devida fórma, concordaram nos artigos 
seguintes: 
 

Artigo 1.º 
 

 É confirmada e consolidada pelo presente tratado a antiga amisade e alliança 
entre Sua Magestade Fidelissima El-Rei de Portugal e seus sucessores, e suas 
Magestades Magníficas o primeiro e segundo Reis de Siam e seus sucessores. Os 
subditos de cada um dos países gosarão no outro de inteira e plena protecção para as 
suas pessoas e bens, segundo as leis estabelecidas, e terão reciprocamente direito a 
todas as vantagens que são ou forem concedidas aos subditos de nações estrangeiras 
mais favorecidas. 
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Artigo 2.º 

 
 Continuará Portugal a ter em Siam um consul ou agente consular, 
reconhecendo reciprocamente as altas partes contratantes o direito de nomearem 
consules e agentes consulares para residirem nos portos dos estados uma da outra, 
onde julgarem conveniente estabelece-los. 
 
 

Artigo 3.º 
 

 Estes consules e agentes consulares terão a seu cargo protegerem os interesses 
e commercio dos seus compatriotas, fazer que estes se conformem às disposições do 
presente tratado, servir de intermedio entre elles e as auctoridades do paiz, velar pela 
estricta execução dos regulamentos estipulados e fazer aquelles que julgarem 
necessarios para a execução do presente tratado. 
 
 

Artigo 4.º 
 

 Os consules não entrarão em exercicio sem o �exequatur� do soberano 
territorial, e gosarão, bem como os agentes consulares e os chancelleres do consulado, 
de todos os privilegios e isenções que forem concedidos na sua residencia aos agentes 
de igual categoria da nação mais favorecida. 
 
 

Artigo 5.º 
 

 Os consules e agentes consulares das altas partes contratantes poderão içar as 
suas bandeiras respectivas nos logares da sua habitação. 
 
 

Artigo 6.º 
 

 Quaesquer questões que tenha logar entre subditos portuguezes e siamezes 
deverão ser apresentadas ao consul portuguez, que de accordo e intelligencia com as 
auctoridades siamezas, diligenciará termina-las amigavelmente; e no caso de o não 
poder conseguir, deverão as questões cíveis ser decididas pelo consul ou pela 
auctoridade siameza, segundo a nacionalidade do delinquente ou accusado, e conforme 
as respectivas leis. O consul nunca interferirá em questões que digam respeito somente 
a subditos siamezes, nem as auctoridades siamezas em questões unicamente relativas a 
subditos portuguezes, salvo em casos crimes, em que os culpados deverão ser presos 
pela auctoridade local, e entregues ao consul para serem castigados conforme as leis 
portuguezas, ou enviados para Macau para ali serem processados. Em quaesquer 
questões em que forem interessados subditos portuguezes ou siamezes, tanto o consul 
portuguez como as auctoridades siamezas terão o direito de assistir ás indagações que 
se fizerem para esclarecimento do caso, devendo-lhes ser dadas, todas as vezes que se 
peçam, copias dos depoimentos e mais peças do processo até á conclusão da questão. 
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Artigo 7.º 
 

 Os subditos do Siam não poderão apossar-se causando damno, ou de qualquer 
outro modo intrometter-se com as pessoas de subditos portuguezes, nem com as suas 
casas, prédios, terras, navios ou outra qualquer especie de bens. No caso de infracção 
d�este artigo as auctoridades siamezas tomarão conhecimento do caso e castigarão os 
culpados. Da mesma sorte os subditos portuguezes não poderão apossar-se, prejudicar 
ou intrometter-se com as pessoas dos siamezes nem com as suas casas, prédios, terras, 
navios ou outros quaesquer bens de que estes sejam possuidores, ficando a cargo do 
consul portuguez informar-se de qualquer infracção a este respeito e castigar os 
culpados. 
 
 

Artigo 8.º 
 

 Os subditos portuguezes gosarão em todo o reino do Siam e suas dependencias 
de inteira liberdade de consciencia, conforme os principios da absoluta tolerancia, 
podendo, como desde remotos tempos lhes foi concedido, cumprir com os seus deveres 
catholicos e assistir aos cultos christãos, tanto em suas casas como nas igrejas 
publicas, que poderão livremente construir nos logares que as auctoridades siamezas, 
de accordo com o consul, para esse fim destinarem, as quaes igrejas serão 
administradas por padres portuguezes, que gosarão de todos os privilegios concedidos 
aos padres de outras nações europeas que têem feito tratados com Siam. Igualmente os 
subditos siamezes nunca serão molestados nos dominios portuguezes por causa da sua 
religião, e se observará com eles o mesmo que se pratica com os de outras nações de 
differente comunhão religiosa. 
 
 

Artigo 9.º 
 

 Todos os subditos portuguezes que quizerem residir no reino de Siam deverão 
matricular-se no consulado geral de Portugal em Bangkok. As copias d�estas 
matriculas deverão ser enviadas às auctoridades siamezes. 
 
 

Artigo 10.º 
 

 Quando qualquer subdito portuguez tiver de recorrer á auctoridade siameza, a 
sua petição ou reclamação será apresentada ao consul portuguez, que achando-a justa 
e convenientemente redigida lhe dará seguimento, ou no caso contrário lhe fará 
modificar a redacção ou se recusará transmitti-la. 
 Similhantemente os siamezes que tiverem de recorrer ao consul portuguez 
deverão seguir um methodo analogo por via das suas auctoridades, que procederão do 
mesmo modo relativamente á justiça e redacção das suas petições ou reclamações. 
 
 

Artigo 11.º 
 

 É permittido aos subditos portuguezes residirem no reino do Siam, e 
commerciarem livremente em todos os portos do dito reino, comprando e vendando a 
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quem bem lhes parecer, sem que essa liberdade seja embaraçada por algum monopolio 
ou privilegio exclusivo de compra ou venda; porém só poderão residir 
permanentemente em Bangkok, e em roda d�esta cidade dentro em um circuito de raio 
igual á distancia andada em vinte e quatro horas por um barco do paiz. 
 Os limites d�este raio são: 
 1º ao norte- O canal Bangputsa, desde a sua embocadura ao rio Chão Pya, até 
ás muralhas velhas da cidade de Lobpuri, e uma linha recta tirada de Lobpuri até ao 
cães de Ta-Pra-ngam, perto da cidade de Saraburi no rio Pasak. 
 2º a leste- Uma linha recta tirada ao cães de Ta-Pra-ngam à junção do canal 
Klong-Kut, com o rio Bang-pa-Kong; o rio Bang-Pa-Kong desde a junção com o canal 
Klong-Kut até à sua embocadura, e a costa desde a embocadura do rio Bang-Pa-Kong 
até á ilha de Sirmavajah, a tanta distancia para interior quanta possa ser vencida em 
vinte e quatro horas de viagem de Bangkok. 
 3º ao sul- A ilha de Sirmavajah e as ilhas de Si-Chang da parte de leste do 
golpho, e as muralhas da cidade de Pet-Chaburi da parte de oeste. 
 4º ao oeste- A costa de oeste do golpho até á embocadura do rio Meklong, a 
tanta distancia para o interior quanta possa ser vencida em vinte e quatro horas de 
viagem de Bangkok. O rio Meklong desde a sua embocadura até ás muralhas da cidade 
de Raj-puri; uma linha recta desde as muralhas de Raj-puri até á villa de Subharnapuri 
e uma linha recta desde a villa de Subharnapuri até á embocadura do canal de 
Bangputsa no rio Chão-Pya. 
 
 

Artigo 12.º 
 

 Dentro dos limites marcados no artigo antecedente os subditos portuguezes 
poderão a todo o tempo comprar, vender ou construir casas, e fazer depositos ou 
armazens de provisões; comprar, vender, ou aforar terrenos ou plantações. Porém, se 
algum subdito portuguez quizer comprar terrenos situados a menos de 6 kilometros 
(200 sar) das muralhas de Bangkok, será necessario que obtenha para esse fim 
auctorisação especial do governo siamez, salvo o caso de ter já residido por espaço de 
dez annos no reino do Siam. 
 Os limites do circuito de 6 kilometros são: 

1º ao norte- Um �sem� ao norte do Wat Kemabhiratarane. 
 2º a leste- Seis �sen� e sete braças ao sudoeste de Wat Bangkapi. 
 3º ao sul- Perto de dezenove �sen� ao sul da aldeia de Bangkapeo. 
 4º ao oeste- Perto de dois �sen� ao sudoeste da aldeia de Bangphrone. As 
marcas do logar em que a linha do circuito corta o rio abaixo de Bangkok estão na 
margem esquerda do rio tres �sen� abaixo da aldeia de Bangmanáo; e na margem 
direita perto de um �sen� abaixo da aldeia Bangtampnhien. 
 
 

Artigo 13.º 
 

 Quando algum subdito portuguez queira adquirir bens de raiz deverá dirigir-se 
por intermedio do consul á auctoridade local competente, que de accordo com o consul 
o auxiliará no ajuste ao preço de venda, e lhe entregará o seu titulo de propriedade, 
depois de feita a demarcação dos limites da mesma. O comprador deverá conformar-se 
ás leis e regulamentos do paiz, e a dita propriedade ficará sujeita aos mesmos direitos e 
impostos a que estão sujeitas as propriedades pertencentes a subditos do paiz. Se no 
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praso de tres annos, a contar da data de posse, o terreno não for cultivado, o governo 
siamez tem o direito de annullar a venda, embolsando o comprador da quantia que 
pagar pelo terreno. 
 
 

Artigo 14.º 
 

 Os bens de subditos portuguezes fallecidos no reino do Siam, e de subditos 
siamezes fallecidos em possessões portuguezas serão entregues a seus herdeiros ou 
executores testamenteiros, e na falta d�estes ao consul ou agente consular da nação a 
que pertencia o fallecido. 
 
 

Artigo 15.º 
 

 Os subditos portuguezes poderão construir navios por sua conta nos portos de 
Siam, obtendo para esse fim licença do governo siamez. 
 
 

Artigo 16.º 
 

 Os subditos portuguezes residentes em Siam poderão empregar no seu serviço 
como interpretes, operarios, remadores, ou em outro qualquer mester subditos 
siamezes, que tenham a liberdade de se engajarem como taes. As auctoridades locaes 
terão cuidado em que sejam cumpridos os ajustes feitos para esse fim. Os siamezes 
empregados em serviço de subditos portuguezes gosarão da mesma protecção que os 
proprios subditos portuguezes; porém, se forem convencidos de algum crime que 
mereça castigo pelas leis do paiz, sendo provado o crime, deverão ser entregues pelo 
consul ás auctoridades do paiz. 
 
 

Artigo 17.º 
 

 Se alguns subditos siamezes, empregados no serviço de subditos portuguezes, se 
tornarem culpados de infracção das leis do seu paiz, ou siamezes criminosos, desejando 
fugir, se acoitarem em casa de algum subdito portuguez, taes individuos serão 
mandados procurar pelo consul portuguez ao logar do seu asylo, e provada a culpa ou 
fuga entregues ás auctoridades siamezas. Do mesmo modo quaesquer culpados 
portuguezes residentes ou commerciantes em Siam, ou quaesquer desertores de navios 
portuguezes, mercantes ou de guerra, deverão ser procurados, apprehendidos e 
entregues ao consul pelas auctoridades siamezas, logo que lhes sejam requisitados. Na 
ausencia do consul, os desertores deverão ser entregues a requisição dos comandantes 
ou capitães dos navios. 
 
 

Artigo 18.º 
 

 Nenhum subdito portuguez poderá ser detido no reino do Siam sem que as 
auctoridades siamezas provem ao consul portuguez que existem causas legitimas para 
obstar á sua partida. Os subditos portuguezes que quizerem passar alem dos limites 
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estabelecidos para sua residencia pelo presente tratado, deverão munir-se de um 
passaporte que lhes será entregue pela auctoridade siameza a requisição do consul. 
Qualquer subdito portuguez casado em Siam com mulher do paiz, que deseje retirar-se 
com a sua família, não soffrerá embaraço algum da parte das auctoridades siamezas. 
 
 

Artigo 19.º 
 

 As auctoridades siamezas não terão acção alguma sobre os navios mercantes 
portuguezes, que estarão unicamente sujeitos á auctoridade do consul e do capitão. Na 
falta de navios de guerra portuguezes, e a pedido do consul, as auctoridades siamezas 
lhe prestarão todo o auxílio de que precise para fazer respeitar a sua auctoridade pelos 
seus compatriotas, e para manter a boa ordem e disciplina dos navios mercantes da sua 
nação. 
 
 

Artigo 20.º 
 

 Se algum subdito siamez se recusar ou tentar de eximir-se de pagar alguma 
divida a um subdito portuguez, as auctoridades siamezas darão a este todo o auxilio de 
que necessite para ser embolsado da dita divida. Reciprocamente o consul portuguez 
dará todo o auxilio a qualquer subdito siamez que tenha a cobrar dividas de subditos 
portuguezes, para que obtenha o pagamento das mesmas. 
 
 

Artigo 21.º 
 

 No caso em que algum subdito portuguez estabelecido no Siam venha a fallir, o 
consul portuguez tomará conta de todos os bens do fallido que serão divididos pelos 
credores, ficando o devedor desobrigado de cobrir o deficit com os bens que possa de 
futuro adquirir. O consul portuguez terá cuidado em que todos os bens do fallido, no 
momento da quebra tanto em Siam como fóra, sejam postos sem reserva á sua 
disposição para se fazer a divisão pelos credores como fica dito. E do mesmo modo as 
auctoridades siamezas adjudicarãoe administrarão os bens de qualquer subdito siamez 
que fallir em transacções commerciaes com subditos portuguezes. 
 
 

Artigo 22.º 
 

 Os navios de guerra portuguezes poderão entrar no rio e fundear um Paknam; 
porém deverão dar parte à auctoridade siameza, antes de subirem até bangkok, e 
entender-se com ella relativamente ao logar em que devem fundear. 
 
 

Artigo 23.º 
 

 A qualquer navio portuguez de guerra ou mercante que entre arribado em 
algum dos portos do reino de Siam com avarias, ou por falta de mantimentos ou 
aguada, as auctoridades siamezas prestarão todo o auxilio necessario para que se ache 
um circumstancias de proseguir a sua viagem, Em caso de naufragio as auctoridades 
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locaes darão todo o agasalho aos naufragados, subministrando-lhes o que lhes for 
necessario, e empregando todos os meios ao seu alcance para que se salve o mais 
possivel, tanto do navio, como da carga, vigiando cuidadosamente que se não extravie 
cousa alguma dos salvados, que farão guardar em deposito para serem entregues ao 
consul, a quem communicarão o sucedido com toda a brevidade. Os proprietarios dos 
ditos navios pagarão todas as despezas, cuja conta deverá ser apresentada ao consul, 
para ser por elle examinada. 
 
 

Artigo 24.º 
 

 Os navios mercantes e suas cargas não ficaram sujeitos nos portos do reino de 
Siam a direitos alguns de tonelagem, pilotagem, ancoragem, ou outros quaesquer, tanto 
na entrada, como na saída; mas somente aos direitos de importação e exportação 
mencionados nos artigos seguintes, gosando os ditos navios de todos os privilegios e 
franquias, que são ou forem concedidas aos juncos e navios siamezes, ou aos de 
qualquer nação estrangeira mais favorecida. 
 
 

Artigo 25.º 
 

 Os direitos de importação de fazendas estrangeiras feita nos portos do reino do 
Siam por navios portuguezes nunca excederão a tres por cento do seu valor, que serão 
pagos em dinheiro ou em fazenda, à escolha do importador. No caso de haver 
desaccordo entre o importador e os empregados siamezes, acerca do valor que se deve 
dar ás fazendas, será a questão submettida á decisão do consul e do official siamez 
competente, os quaes poderão nomear cada um dois negociantes como arbitros, se 
assim o julgarem conveniente. Depois de pago o referido direito de tres por cento, as 
fazendas importadas poderão ser vendidas em qualquer parte do reino do Siam, por 
grosso ou a retalho, sem que tenham de pagar mais direito algum. As fazendas que não 
forem desembarcadas não pagarão direitos, e o importador será reembolsado dos que 
tiver pago pelas fazendas que tiver de reexportar. 
 
 

Artigo 26.º 
 

 Os direitos que têem de pagar as fazendas de origem siameza, tanto antes da 
sua exportação em navios portuguezes, como no momento da exportação, serão 
regulados pela tarifa annexa ao presente Tratado, assignada e sellada pelos 
Plenipotenciarios respectivos. Os productos que tiverem pago os direitos marcados na 
referida tarifa ficarão por esse facto livres de quaesquer direitos de transito, ou de 
outros que devessem pagar no interior do reino. Do mesmo modo qualquer producto 
siamez que tiver pago qualquer taxa interior ou de transito, não terá que pagar mais 
direitos, antes ou no momento do seu embarque a bordo de qualquer navio portuguez. 
 
 

Artigo 27.º 
 

 Os direitos mencionados nos artigos 25.º e 26.º não poderão ser augmentados 
para o futuro. 
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Artigo 28.º 

 
 Com a obrigação de pagarem os referidos direitos é concedida aos subditos 
portuguezes a liberdade de importarem no Reino do Siam, tanto de portos nacionaes 
como estrangeiros, e de exportarem para qualquer destino toda a qualidade de 
mercadorias que na epocha da assignatura do presente Tratado não forem objecto de 
prohibição expressa ou de monopolio especial. 
 
 

Artigo 29.º 
 

 No caso em que, por effeito de escassez no paiz, o governo siamez houver de 
prohibir a exportação de sal, arroz ou peixe, essa prohibição deverá ser annunciada 
um mez antes da data em que deva ter efeito, e não poderá tel-o retroactivo. Os 
negociantes portuguezes deverão participar ás auctoridades siamezas as compras que 
tiverem feito antes da prohibição. 
 
 

Artigo 30.º 
 

 O numerario, as provisões e os objectos de uso pessoal não terão de pagar 
direito algum, tanto na entrada como na saída. 
 
 

Artigo 31.º 
 

 Se de futuro o governo siamez fizer alguma reducção nos direitos estabelecidos 
para as fazendas importadas ou exportadas a bordo de navios siamezes, fica entendido 
que essa reducção será igualmente applicada aos direitos que houverem de pagar os 
productos da mesma especie importados ou exportados em navios portuguezes. 
Reciprocamente será applicada aos navios mercantes siamezes qualquer reducção de 
direitos que o governo portuguez faça para o futuro em favor de navios mercantes 
nacionaes. 
 
 

Artigo 32.º 
 

 Os navios de guerra portuguezes prestarão todo o auxílio, conforme as leis 
internacionais, a qualquer navio siamez que encontrarem carecendo de soccorros no 
alto mar; e tanto os navios mercantes como os subditos siamezes terão direito, nos 
portos onde houver Consules portuguezes, à protecção dos ditos Consules, compativel 
com as leis do paiz em que se acharem estabelecidos. 
 
 

Artigo 33.º 
 

 Se algum navio portuguez fôr roubado por piratas nas costas ou nas vizinhanças 
do reino de Siam, as auctoridades siamezas, logo que tenham noticia d�esse roubo, 
empregarão todos os meios ao seu alcance para a captura dos piratas, e para que se 
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recobrem os objectos roubados, que deverão ser entregues ao Consul ou restituidos a 
seus donos. Em quaesquer casos de pilhagem ou roubo commettidos na propriedade de 
subditos portuguezes em terra por subditos siamezes, as auctoridades locaes 
procederão do mesmo modo que para os casos de pirataria. O governo siamez não 
ficará resposavel por quaesquer objectos roubados a subditos portuguezes, provando 
que empregou todos os meios ao seu alcance para recobral-os. As mesmas disposições 
são applicaveis aos subditos siamezes e seus bens que estiverem sob o regimen do 
governo portuguez. 
 
 

Artigo 34.º 
 

 Os subditos portuguezes terão a liberdade de procurar e abrir minas em 
qualquer parte do Reino de Siam. Os interessados deverão dirigir as suas propostas ao 
Consul, que, de accordo com as auctoridades siamezas, tratará de estabelecer as 
condições sob as quaes deverá prosseguir a exploração da mina, condições que 
deverão ser sempre compativeis com os fins a que os emprehendedores se propozerem. 
Igualmente se não porá embaraço algum a que os subditos portuguezes estabeleçam 
quaesquer fabricas em Siam, sob condições rasoaveis, estabelecidas pelo Consul 
portuguez e pelas auctoridades siamezas, não sendo os productos fabricados 
prohibidos pelas leis do paiz. 
 
 

Artigo 35.º 
 

 O Consul portuguez velará por que os negociantes e capitães de navios da sua 
nação cumpram as disposições do regulamento annexo ao presente Tratado, dando-lhe 
as auctoridades siamezas o auxilio de que precisar. As multas que forem impostas por 
infracções do dito regulamento serão entregues ao governo siamez. 
 
 

Artigo 36.º 
 

 O governo e os subditos portuguezes gosarão de todas as vantagens, não 
mencionadas no presente Tratado, de que actualmente gosem ou para o futuro venham 
a gosar o governo ou os subditos de qualquer nação estrangeira mais favorecida. 
 
 

Artigo 37.º 
 

 As ratificações do presente Tratado de Amisade, Commercio e Navegação serão 
trocadas no intervallo de dezoito mezes, a contar da data da sua assignatura, ficando o 
mesmo Tratado interinamente em vigor até que seja ratificado. 
 
 

Artigo 38.º 
 

 Findo o praso de dez annos a contar da data da ratificação, se qualquer das 
duas Altas Partes Contratantes desejar que tenha logar a revisão do presente Tratado e 
do regulamento e tarifa a elle annexos, ou outros quaesquer que para o futuro tenham 
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vigor, feita a competente declaração para esse fim um anno antes de findo o dito praso, 
nomear-se-hão comissários de ambas as partes, a fim de fazer-lhe as modificações que 
se julgarem convenientese úteis ao desenvolvimento das relações commerciaes dos dois 
paizes. 
 
 

Artigo 39.º 
 

 As duas versões do presente tratado nas linguas portugueza e siameza, ambas 
do mesmo teor e sentido, e de que se tiraram tres copias exactas, farão fé igualmente 
para todos os fins, bem como o regulamento e tarifa que lhes vão annexos, igualmente 
escriptos nas linguas portugueza e siameza. 
 Em fé do que assignaram e sellaram os ditos Plenipotenciarios aos 10 dias do 
mez de fevereiro de 1859 da era christã, que corresponde ao oitavo dia da terceira lua 
do anno Pimamia Sanvarethisope da era siameza de 1220, na cidade de Bangkok, 
capital do Reino de Siam. 
 
 (Assignados) Izidoro Francisco Guimarães 
            Krom Hluang Wongoa Thirat Sanith 
           Cháo Pya Niconabodin Sa Maha Nayok 
           Cháo Pya Sry Suriwang Sa Maha Pra Kalahom 
             Cháo Pya Ravivang Praklang 
           Cháo Pya Iom-marat 
           Pya Vorapong 
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4 � Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e o Japão, de 3 de Agosto  
de 1860 
 
 

TRATADO DE PAZ, AMIZADE E COMMERCIO 
ENTRE SUA MAGESTADE EL-REI DE PORTUGAL 

E SUA MAGESTADE O IMPERADOR DO JAPÃO 
 

 Sua Magestade El-Rei de Portugal e Sua Magestade o Imperador do Japão, 
desejando estabelecer entre os dois Paizes relações de permanente amizade, e facilitar 
o Commercio entre os seus respectivos subditos, e tendo para este fim resolvido 
celebrar um Tratado de Paz, Amizade e Commercio, nomearam como seus 
Plenipotenciarios, a saber: 
 Sua Magestade El-Rei de Portugal, a Isidoro Francisco Guimarães, do 
Conselho de Sua Magestade, Governador de Macáo, Plenipotenciario de Portugal na 
China, Commendador das Ordens de São Bento d�Aviz, de Nossa Senhora da 
Conceição, de Carlos III d�Hespanha, do Elephante de Siam, Official da Muito Nobre e 
Antiga Ordem da Torre e Espada, Cavalleiro da de Christo, Capitão de Mar e Guerra 
da Armada Real, etc., etc. 
 E Sua Magestade o Imperador do Japão, a Midzogoetzi Sanoekino Kami, Sakai 
Okino Kami, e Matsdaira Dzirobé; os quaes, depois de terem apresentado os seus 
Plenos Poderes, que se acharam em boa e devida forma, concordaram nos Artigos 
seguintes: 
 

Artigo 1.º 
 

Haverá perpetua paze amizade entre Sua Magestade Fidelissima o Rei de 
Portugal, seus Herdeiros e Successores, e Sua Magestade o Imperador do Japão; bem 
como entre os seus respectivos Domínios e Subditos. 
 
 

Artigo 2.º 
 

Sua Magestade o Rei de Portugal, poderá nomear um Agente Diplomatico para 
residir na Cidade de Yedo, bem como Consules, ou Agentes Consulares, para qualquer, 
ou todos os Portos do Japão, que pelo presente Tratado se abram ao Commercio 
Portuguez. 

O Agente Diplomatico, ou Consul-Geral de Portugal no Japão, terá o direito de 
viajar livremente por qualquer parte do Império do Japão. 

Sua Magestade o Imperador do Japão, poderá nomear um Agente Diplomático 
para residir em Lisboa; e Consules, ou Agentes Consulares, para qualquer, ou todos os 
Portos de Portugal. 

O Agente Diplomático, ou Consul-Geral do Japão, terá direito de viajar por 
toda a parte de Portugal. 

 
 

Artigo 3.º 
 

Os Portos e Cidades de Hakodai, Kanagawa e Nagasaki, serão abertos aos 
Subditos Portuguezes no dia 1º de Outubro de 1860. 
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Em addição a estes, serão abertos os seguintes Portos e Cidades, nas datas 
abaixo especificadas: 

Nee-e-gata, ou se Nee-e-gata não servir como porto, outro porto da Costa 
Occidental de Nipon; logo que tal porto for escolhido se dará conhecimento. 

Hiogo, que será aberto no 1º de Janeiro de 1863. 
Em todos os Portos e Cidades acima mencionadas, poderão residir os subditos 

Portuguezes permanentemente. Terão direito de arrendar e aforar terrenos, comprar 
edifícios nelles situados, e construir cazas, ou armazens; porem nenhuma fortificação, 
ou lugar de força militar se poderá levantar sob pretexto de construir cazas ou 
armazens; e para vigiar pela execução deste artigo teem, as Authoridades Japonezas, o 
direito de inspeccionar quaesquer construcções que os subditos Portuguezes fizerem, 
alterarem, ou repararem. 

O lugar onde os subditos Portuguezes houverem de construir os seus edifícios, 
bem como os Regulamentos dos Portos, serão escolhidos e feitos pelo Consul 
Portuguez, e pelas Authoridades Japonezas locaes; e se não poderem vir a um accordo 
sobre estes assumptos, serão referidos ao Agente Diplomatico, que os regulará com o 
Governo Japonez. Nenhuma grade, muralha, ou couza que possa impedir a entrada e 
sahida, será levantada, pela Authoridade Japoneza, em torno do lugar onde residirem 
os Portuguezes. 

Os subditos Portuguezes terão a faculdade de ir onde lhes aprouver nos Portos 
e Cidades do Japão, abertos ao Commercio, dentro dos limites seguintes: 

Em Kanagawa até ao Rio Logo (que entra na Bahia de Yedo, entre Kawasaki e 
Sinagowa); e dez ris em todas as outras direcções. 

Em Hakodadi, dez ris em todas as direcções. 
Em Hiogo dez ris em qualquer direcção, excepto do lado de Kioto, a cuja cidade 

se não podem aproximar a menos de dez ris. As guarnições dos navios Portuguezes que 
forem a Hiogo, não poderão atravessar o Rio Engawa, que desemboca na Bahia entre 
Hiogo e Osaca. As distâncias serão medidas por terra, da caza do Governo de cada um 
dos portos acima mencionados; o ri sendo igual a 4,275 jardas Inlgezas. 

Em Nagasaki, poderão os subditos Portuguezes ir a todos os lugares na sua 
vesinhança. 

Os limites do Porto que for aberto na casa de Nipon, serão marcados pelo 
Agente Diplomatico Portuguez de acordo com o Governo Japonez. 

Do 1º de Janeiro de 1862 em diante, poderão os subditos Portuguezes residir na 
Cidade de Yedo; e do 1º de Janeiro de 1863 em diante, na cidade de Osaca; unicamente 
com o fim de negociar. Em cada uma destas duas cidades, o lugar em que possam 
alugar cazas, e as distancias a que possam ir, será determinado pelo Agente 
Diplomatico Portuguez e pelo Governo do Japão. 
 
 

Artigo 4.º 
 

Todas as questões, que ocorrerem entre subditos Portuguezes, que sejam 
relativas a propriedade, ou pessôa, nos Dominios de Sua Magestade o Imperador do 
Japão, serão sugeitas á jurisdicção das Authoridades Portuguezas 
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Artigo 5.º 
 

Os subditos Japonezes, que forem culpados de algum crime commetido contra 
subditos Portuguezes, serão prezos e castigados pelas Authoridades Japonezas, 
segundo as Leis do Paiz. 

Os subditos Portuguezes, que commetterem crime contra os subditos Japonezes, 
ou contra subditos de qualquer outro Paiz, serão julgados e punidos pelo Consul 
Portuguez, ou outra Authoridade Portugueza, conforme as Leis de Portugal. 

Justiça será administrada, equitativa e imparcialmente, tanto pelas 
Authoridades Portuguezas, como pelas Japonezas. 

 
 

Artigo 6.º 
 

Quando algum subdito Portuguez tiver de se queixar de algum Japonez, se 
dirigirá ao Consul. O Consul examinará o caso e fará o que estiver ao seu alcance, 
para terminar a questão amigavelmente. Do mesmo modo se algum Japonez tiver razão 
de queixa contra algum subdito Portuguez, se apresentará ao Consul, que o deverá 
attender e diligenciar arranjar o caso amigavelmente. Se estas disputas não poderem 
assim ser terminadas, o Consul requisitará o auxílio das Authoridades Japonezas, para 
que, examinando-as juntamente com ellas, sejam decididas com equidade. 

 
 

Artigo 7.º 
 

Quando algum subdito Japonez deixar de pagar as dívidas que tiver contrahido 
com subditos Portuguezes, ou se fraudulentamente se esconder, as Authoridades 
Japonezas farão o que estiver ao seu alcance para o trazer perante a Authoridade, e 
forçar ao pagamento das suas dividas. Do mesmo modo, se algum subdito Portuguez se 
esconder, ou deixar de pagar as dividas em que tiver encorrido, para com os subditos 
Japonezes, as Authoridades Portuguezas empregarão todos os meios ao seu alcance 
para o descobrir e obrigar ao pagamento das dividas. 

Nem o Governo Japonez, nem o Governo Portuguez, são responsaveis pelo 
pagamento das dividas contrahidas pelos seus respectivos subditos. 

 
 

Artigo 8.º 
 

O Governo Japonez não estabelecerá restricções que estorvem o emprego de 
Japonezes, por subditos Portuguezes, em serviçoes que não sejam contrarios ás Leis. 
 

 
Artigo 9.º 

 
Aos subditos Portuguezes residentes no Japão, é permittido o livre exercício da 

sua Religião; e tem o direito de construir edificios proprios para o culto. 
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Artigo 10.º 
 

Todas as moedas estrangeiras terão curso no Japão; e passarão pelo seu 
correspondente pezo em moeda Japoneza do mesmo metal. Tanto os subditos 
Portuguezes, como os Japonezes, usarão livremente de moedas estrangeiras, ou 
Japonezas nos seus pagamentos uns aos outros. Moedas de toda a qualidade (com 
excepção da moeda de cobre Japoneza), bem como ouro e prata estrangeiro por 
cunhar, podem ser exportadas do Japão. 

 
 

Artigo 11.º 
 

Objectos para uso dos navios de Guerra Portuguezes, podem ser 
desembarcados e armazenados nos Portos de Kanagawa, Hakodadi e Nagasaki, 
debaixo da vigilancia das Authoridades Portuguezas, sem pagarem direitos; se porem, 
algum destes artigos fôr depois vendido no Japão, o comprador pagará ás 
Authoridades Japonezas os devidos direitos. 

 
 

Artigo 12.º 
 

Se algum navio Portuguez naufragar na Costa do Japão, ou fôr obrigado a 
abrigar-se em algum dos Portos dos Dominios de Sua Magestade o Imperador do 
Japão, as Authoridades Japonezas, logo que forem informadas do facto, lhes prestarão 
todo o auxílio ao seu alcance; as guarnições serão recebidas e tratadas 
amigavelmente; e no cazo de o precisarem, serão mandadas para o Consulado 
Portuguez mais proximo. 

 
 

Artigo 13.º 
 

Qualquer navio Portuguez, que chegar fora dos Portos do Japão abertos ao 
commercio, poderá tomar Piloto Japonez para o conduzir para o porto. 

Do mesmo modo, quando os navios tiverem satisfeito os direitos e mais 
obrigações do Regulamento do Porto, e estiverem promptos a partir, poderão engajar 
Piloto Japonez, para os pôr fora do porto. 

 
 

Artigo 14.º 
 

Nos Portos do Japão abertos ao commercio teem os subditos Portuguezes plena 
liberdade de importarem dos seus portos, ou de outros quaesquer, de venderem, 
comprarem e exportarem, para os seus ou outros portos, toda a qualidade de 
mercadoria, que não seja contrabando, pagando os direitos em conformidade da Tarifa 
annexa ao prezente Tratado, sem nenhuma outra exigencia.  

As munições de guerra só podem ser vendidas ao Governo Japonez, ou a 
estrangeiros. Todas as outras fazendas poderão ser vendidas, ou compradas a 
Japonezes, sem intervenção dos empregados do Governo Japonez em taes compras e 
vendas, nem nos seus pagamentos; e todos os Japonezes poderão comprar, vender e 
usar quaesquer artigos que lhes sejam vendidos pelos Portuguezes. 
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Artigo 15.º 

 
Se os Empregados da Alfandega não ficarem satisfeitos com o valor dádo ás 

fazendas pelos seus donos, poderão arbitrar-lhes um outro, offerecendo-se a tomal-las 
por essa avaliação; se o dono das fazendas recusar a offerta, será obrigado a pagar os 
direitos conforme essa avaliação. Se a offerta fôr aceita pelo dono das fazendas, serão 
pagas immediatamente sem desconto, ou abatimento algum. 

 
 

Artigo 16.º 
 

Todas as fazendas importadas no Japão por subditos Portuguezes, e que tiverem 
pago os direitos fixados por este Tratado, poderão ser transportadas pelos Japonezes, 
para qualquer parte do Império, sem pagamento de nenhum tributo, licença ou direito 
de transito. 

 
 

Artigo 17.º 
 

Os Portuguezes que tiverem importado mercadorias nos Portos do Japão 
abertos ao commercio, e pago os respectivos direitos, poderão re-exportal-as para 
quaesquer Portos Japonezes, tambem abertos ao commercio, sem pagamento de 
nenhum direito addicional, tendo-se munido de um certificado, da Authoridade da 
Alfandega, de haverem pago os direitos devidos nesses portos. 

 
 

Artigo 18.º 
 

As Authoridades Japonezas, nos differentes portos abertos ao commercio, 
adoptarão as medidas, que julgarem convenientes, para evitar contrabandos e fraudes. 

 
 

Artigo 19.º 
 

Todas as multas e confiscações feitas a subditos Portuguezes, em consequencia 
d�este Tratado, pertencem ao Governo do Imperador do Japão. 

 
 

Artigo 20.º 
 

Os artigos do Regulamento do Commercio apenso a este Tratado formarão 
parte integrante d�elle; e são obrigativos para ambas as Altas Partes Contratantes e 
seus Subditos. 

O Agente Diplomatico Portuguez no Japão, com a pessôa, ou pessôas, que 
forem nomeadas pelas Authoridades Japonezas, teem os poderes para fazerem os 
regulamentos necessarios para pôr em execução as estipulações deste Tratado, e dos 
Artigos do Regulamento do Commercio que lhes são apensos. 
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Artigo 21.º 

 
Este Tratado, sendo escripto em Portuguez, Japonez e Hollandez; e todas as 

versões sendo conformes em espírito e intenção, será a Hollandeza considerada como a 
original; porem deve entender-se que todas as comunicações Officiaes dirigidas pelo 
Agente Diplomatico e pelos Consules Portuguezes, deverão ser escriptas em Inglez; 
para facilitar, comtudo, as transacções de negocios serão, nos primeiros tres annos 
depois da assignatura d�este Tratado, acompanhadas de uma tradução em Hollandez, 
ou Japonez. 

 
 

Artigo 22.º 
 

É estipulado, que qualquer das Altas Partes Contratantes deste Tratado, dando 
previo aviso de um anno, poderá pedir a sua revisão no 1º de Julho de 1872, ou depois 
deste dia, a fim de fazer nelle as emendas que a experiencia tiver mostrado serem 
desejaveis.  

 
 

Artigo 23.º 
 

É expressamente estipulado, que o Governo Portuguez e seus subditos, gosarão 
de todos os previlegios, immunidades e vantagens que tenham sido, ou que forem para 
o futuro, concedidas por Sua Magestade o Imperador do Japão, aos Governos e 
Subditos de outras quaesquer Nações. 

 
 

Artigo 24.º 
 

A ratificação d�este Tratado, por Sua Magestade o Rei de Portugal e por Sua 
Magestade o Imperador do Japão, será trocada em Yedo, no espaço de 18 mezes depois 
da sua assignatura. 

 
Feito em Yedo, nos tres d�Agosto do Anno do Nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Christo, de mil oito centos e sessenta; que corresponde na data Japoneza aos 
desassete dias do sexto mez do Anno primeiro de Man-Enu-Kanoi-Kanoije-Saru. 

 
(Assignados) Isidoro Francisco Guimarães 
                      Midzogoetsi Sanoekino Kami 
                      Sakai Okino Kami 
                      Matsdaira Dzirobé 
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5 � Tratado de Amizade e Comércio entre Portugal e a China, 13 de Agosto de 
1862 
 

 

TRATADO DE AMIZADE E COMMERCIO  
ENTRE SUA MAGESTADE FIDELISSIMA EL-REI DE PORTUGAL 

 E SUA MAGESTADE O IMPERADOR DA CHINA 
 

 Sua Magestade Fidelissima El-Rei de Portugal e Sua Magestade o Imperador da 
China, querendo fixar sobre bases sólidas, por meio de um tratado solemne, as relações 
de amizade e commercio que ha séculos existem entre o reino de Portugal e o imperio 
chinez, nomearam para esse fim como seus plenipotenciários, a saber: 
 Sua Magestade El-Rei de Portugal a Isidoro Francisco Guimarães, do seu 
Conselho, Governador geral de Macau, Plenipotenciário na China, Commendador da 
antiga e mui nobre Torre de Espada do valor, lealdade e merito, e das de S. Bento de 
Aviz, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Carlos III de Hespanha, e do 
Elefante de Siam, Cavalleiro da ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, capitão de mar 
e guerra da armada, etc., etc., etc. 
 E Sua Magestade o Imperador da China a Hang-Ki, alto Commissario imperial 
da dynastia Ta-Tsing, membro do Ministerio dos Negocios Estrangeiros e do Tribunal 
dos Ritos, condecorado com a Insignia do primeiro grau, General das tropas da 
Divisão da Bandeira vermelha bordada, Conselheiro d�Estado honorario, etc., etc., 
etc., e Chung-Hou, Conselheiro privado, Ministro do Tribunal dos Ritos, 
Superintendente do commecio estrangeiro nos três portos de Tang-Chou, Tien-tsin e 
Neu-choang, General interino da provincia de Tchi-ly, etc., etc., etc. 
 Os quaes, depois de haverem trocado os seus respectivos plenos poderes, que 
acharam em boa e devida forma, concordaram nos seguintes artigos de tratado: 
 
 

Artigo 1.º 
 

 Continuará a existir constante paz e amizade entre Sua Magestade Fidelissima 
El-Rei de Portugal e sua Magestade o Imperador da China, cujos respectivos gosarão 
igualmente, nos domínios das altas partes contratantes, da mais completa e decidida 
protecção para com suas pessoas e propriedades. 
 
 

Artigo 2.º 
 

É inteiramente annullado e tido como nunca existente por este tratado tudo o 
que até hoje, em qualquer logar ou epocha, possa haver sido escripto, ou impresso, ou 
verbalmente convencionado com respeito às relações entre Portugal e o imperio da 
China e entre o governo da cidade de Macau (antes na provincia de Cantão) e as 
autoridades chinezas; visto que d�ora em diante servirá de unico regulamento valido 
para as mesmas relações o presente tratado, concluido e assignado pelos 
plenipotenciários dos dois estados, devidamente munidos das suas respectivas 
credenciaes. 
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Artigo 3.º 
 

O governador geral de Macau, na sua qualidade de plenipotenciário de Sua 
Magestade Fidelissima na China, poderá vir à côrte de Pekin todos os annos, quando 
importantes negocios lh�o exijam. 

Se no futuro o governo de Sua Magestade o Imperador da China der faculdade 
para residir permanentemente em Pekin ao plenipotenciário de qualquer outra nação 
estrangeira alem das que já hoje ali têem representantes, o enviado de Sua Magestade 
Fidelissima poderá considerar essa permissão como sendo-lhe extensiva e aproveitar-
se d�ella, se o julgar conveniente. 

 
 

Artigo 4.º 
 

Os agentes diplomáticos gosarão nos logares das suas residencias de todos os 
privilegios e immunidades que lhes concede o direito das gentes: isto é, as suas 
pessoas, as suas familias, as suas casas e as suas correspondencias serão invioláveis. 

 
 

Artigo 5.º 
 

As despezas das missões diplomáticas de Portugal na China serão pagas pelo 
governo portuguez. Os agentes diplomaticos de Sua Magestade El-Rei de Portugal, 
serão recebidos com todas as honras e prerogativas de que gosaram todos os mais 
agentes diplomaticos estrangeiros de igual gerachia, acreditados n�aquella côrte. 

 
 

Artigo 6.º 
 

As correspondencias officiaes, enviadas pelas auctoridades portuguezas às 
autoridades chinezas, serão escriptas em portuguez e acompanhadas da tradução 
chineza. 

Do mesmo modo será o presente tratado escripto em portuguez e china depois 
de confrontado devidamente, e servirá de documento a cada nação a versão escripta na 
sua propria lingua. 

 
 

Artigo 7.º 
 

As formulas das correspondencias officiaes entre as auctoridades portuguezas e 
chinezas serão regulados pelas gerachias e posições respectivas, tendo por base a mais 
completa reciprocidade. Entre os altos funccionarios portuguezes e altos funccionarios 
chinezes, na capital ou em qualquer outro lugar, estas correspondencias terão a forma 
de officio ou comunicação: entre os funccionarios portuguezes subordinados e as 
primeiras autoridades de provincia usar-se-há, para aquelles a fórma de exposição 
(Chau-Hoei) e para as de declaração (Xen-Cheu); e os officiais subordinados de ambas 
as nações deverão corresponder-se em termos de perfeita igualdade. 

Os negociantes, e geralmente todos os individuos não investidos de caracter 
official, seguirão para com as auctoridades a formula de representação (Ping-Cheng). 
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Quando qualquer súbdito portuguez tiver de representar à autoridade chineza 
do disctricto, deverá primeiramente levar a sua representação ao consul, que, não a 
achando inconveniente, a fará entregar, e no caso contrario mandará escrevel-a 
n�outros termos, ou recusará transmitil-a. Igualmente quando um subdito chinez haja 
de representar ao consul de Portugal, só poderá fazel-o por via da auctoridade chineza, 
que procederá da mesma fórma. 

 
 

Artigo 8.º 
 

Em todos os portos da China abertos ao commercio poderá Sua Magestade El-
Rei de Portugal estabelecer consules para tratarem dos negocios commerciais e 
vigiarem pela observancia de todos os artigos d�este tratado. 

Os consules e as auctoridades locaes deverão tratar-se reciprocamente com 
polidez e corresponder-se em termos de perfeita igualdade. 

Os consules e consules interinos terão honras de Tau-tai, e os vice-consules, 
agentes e interpretes traductores as de perfeito. Os seus poderes serão iguaes aos das 
auctoridades consulares das demais nações. 

Estes funccionarios deverão ser verdadeiros agentes do governo portuguez, e 
não commerciantes. O governo chinez nenhuma objecção fará, porém, a que Portugal, 
não julgando necessario enviar um verdadeiro consul para qualquer dos portos, 
encarregue interinamente o seu consulado n�esse porto a um consul de outra nação. 

 
 

Artigo 9.º 
 

Sua Magestade El-Rei de Portugal e sua Magestade o Imperador da China, 
desejando manifestar as suas amigaveis intenções recíprocas, concordam 
expressamente no seguinte: 

Todos os subditos dos dois estados, em qualquer parte do território portuguez 
ou chinez, serão sempre tratados reciprocamente como amigos. 

Sua Magestade El-Rei de Portugal ordenará ao governador de Macau que 
preste a mais decidida coadjuvação a evitar tudo o que, n�aquelle ponto, se possa 
tornar prejudicial aos interesses do império chinez. 

Sua Magestade o Imperador da China poderá nomear, pois, se lhe convier, um 
agente para residir em Macau, e ali tratar dos negocios commerciaes e vigiar pela 
observancia dos regulamentos. Este agente, porém, deverá ser manchú ou china, e ter a 
graduação de quarta ou quinta ordem. Os seus poderes serão iguaes aos dos consules 
de França, Inglaterra, América, ou de outras nações, que residem em Macau e Hong-
Kong e ali tratam dos seus negocios públicos, arvorando a bandeira nacional. 

 
 

Artigo 10.º 
 

É permittido a todos os subditos portuguezes e às suas familias habitarem ou 
frequentarem os portos e cidades de Kuang-thou (Cantão), Chang-chou (Suatau), 
Amoy, Fu-chau, Nyng-po, Sang-hai, Chen-kiang, Kien-kiang, e Han-kau (no rio Yang-
tsi), Tang-chou, Tien-tsin, Neu-choang, Tan-shoei e Tai-van (na ilha Formosa), e 
Kiung-chou (na ilha de Hai-nan) e ali commerciarem ou empregarem-se livremente. As 
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suas embarcações poderão ir e vir sem embaraço, e as suas mercadorias importar-se 
ou exportar-se em qualquer tempo ilimitadamente. 

 
 

Artigo 11.º 
 

O governo chinez não obstará de fórma alguma a que os subditos portuguezes 
empreguem os subditos chinezes em qualquer occupação que as leis permittam. 

 
 

Artigo 12.º 
 

É permittido a todo o commerciante portuguez, que no desembarque das suas 
mercadorias em algum dos portos abertos tiver satisfeito aos direitos que dever, e 
também a quaesquer outros subditos portuguezes, viajarem por todas as partes do 
interior da China, quer por conveniencia do seu commercio, quer por simples diversão, 
contando que andem munidos de passaportes, que serão dados pelos consules e 
assignados pelas auctoridades locaes. O portador de um passaporte deverá apresental-
o nos lugares por onde passar, quando por elle se lhe pergunte; e estando o seu 
passaporte regular, ninguem poderá pôr-lhe embaraço a que alugue embarcações ou 
carregadores para a condução das suas bagagens ou mercadorias. Se um viajante for 
encontrado com  passaporte, ou se commeter alguma offensa contra a lei, será entregue 
ao consul mais próximo para que o castigue, não se podendo usar para com elle de 
outra qualquer medida de repressão. 

São desnecessários passaportes às pessoas que percorrerem as vizinhanças de 
qualquer dos portos abertos ao commercio, dentro da distancia de 100 lis (12 leguas) e 
no praso de cinco dias. 

As estipulações d�este artigo não dizem respeito às equipagens dos navios, 
porque para estas os consules e as auctoridades locaes farão os convenientes 
regulamentos. 

Para Nankim, ou outras quaesquer cidades que estiverem em revolta contra o 
governo, não são dados passaportes até que as mesmas cidades hajam sido retomadas. 

 
 

Artigo 13.º 
 

Quando nos portos ou n�outros logares, algum subdito portuguez quizer 
construir ou abrir casas, armazens, igrejas, hospitaes ou cemitérios, o contrato de 
compra ou aluguer d�essas propriedades será feito segundo as condições mais 
geralmente usadas entre o povo, com equidade, e sem pagamento de imposto algum por 
qualquer das partes. 

Entende-se, porém, que só nos portos abertos ao commércio é permittido o 
estabelecimento de armazens.  
 

 
Artigo 14.º 

 
Os subditos portuguezes poderão fretar quaesquer embarcações que desejem 

para transporte de carga ou de passageiros, e o preço de taes fretamentos será 
determinado unicamente pelas partes, sem interferencia do governo chinez. 
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O numero das embarcações não poderá ser limitado, nem tão pouco se 
permittirá a quem quer que seja fazer monopolio d�ellas, ou dos cules que se empregam 
em carregar mercadorias. 

Descobrindo-se que em alguma das embarcações se mette contrabando, os 
culpados serão immediatamente punidos conforme a lei. 

 
 

Artigo 15.º 
 

Todas as questões que se suscitarem entre subditos portuguezes, com respeito a 
direitos, quer de propriedade quer de pessoa, serão submettidas à jurisdição das 
auctoridades portuguezas. 

 
 

Artigo 16.º 
 

Todos os subditos chinezes que se tornarem culpados de qualquer acto 
criminoso para com os subditos portuguezes serão presos e castigados pelas 
auctoridades chinezas, segundo as leis da China, precedendo participação das 
auctoridades portuguezas.  

Os subditos portuguezes que commeterem qualquer crime na China serão 
julgados pelo consul, ou por outro funccionario publico portuguez auctorizado para 
esse fim, segundo as leis de Portugal, precedendo participação das auctoridades 
chinezas. 

 
 

Artigo 17.º 
 

Todo o subdito portuguez que tiver offensa de um china deverá fazer a sua 
queixa perante o consul, que se informará devidamente da questão e empregará todos 
os esforços para a terminar amigavelmente. Do mesmo modo quando um subdito china 
tiver a queixar-se de um portuguez, o consul não deixará de attender à sua queixa e de 
fazer todo o possível para restabelecer a boa harmonia entre as duas partes. Se, porém, 
a disputa fôr de tal natureza que se não possa terminar por esse modo, então o consul 
pedirá às auctoridades chinezas o seu comparecimento na inquirição do caso, para que 
juntamente o decidam com equidade. 

 
 

Artigo 18.º 
 

As auctoridades chinezas deverão prestar a mais inteira protecção às pessoas e 
propriedades dos subditos portuguezes, sempre que estas corram perigo de soffrer 
qualquer insulto ou prejuízo. Nos casos de roubo ou incêndio as auctoridades locaes 
tomarão immediatamente as medidas necessárias para se rehaver a propriedade 
roubada, para que a desordem termine, e para que os criminosos sejam presos e 
punidos conforme a lei. 
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Artigo 19.º 
 

Acontecendo que um navio mercante portuguez seja roubado por piratas ou 
ladrões nas águas da China, as auctoridades chinezas deverão empregar a maior 
diligência para prender e castigar os mesmos ladrões e rehaver a propriedade 
roubada, que por mediação do consul será restituída a quem pertencer. 

 
 

Artigo 20.º 
 

Se algum navio portuguez naufragar na costa da China, ou fôr obrigado a 
refugiar-se em qualquer dos portos do mesmo império, as auctoridades chinezas, logo 
que recebam notícia do facto, tomarão as providencias necessarias para o socorrer e 
proteger, acolhendo amigavelmente a equipagem e prestando-lhe, se preciso fôr, os 
meios de se transportar ao consulado mais próximo. 

 
 

Artigo 21.º 
 

Se quaesquer criminosos, subditos da China, se refugiarem em Macau, ou a 
bordo dos navios portuguezes surtos n�aquelle porto, serão entregues às auctoridades 
chinezas, precedendo requisição e provado o crime. 

Da mesma fórma, em qualquer dos portos abertos da China, todo o subdito 
chinez provadamente criminoso, que buscar asylo na habitação ou a bordo do navio de 
um subdito portuguez, não será acolhido nem occultado, mas logo entregue às 
auctoridades chinezas, precedendo requisição ao consul portuguez do mesmo porto. 

 
 

Artigo 22.º 
 

Se qualquer subdito chinez, tendo contrahido uma divida para com um subdito 
portuguez, se negar a pagar-lh�a, ou fraudulosamente se esconder d�elle, as 
auctoridades chinezas empregarão todos os esforços para o prender e obrigal-o-hão a 
pagar, depois de provada a dívida e verificada a possibilidade de pagamento. 
Igualmente procederão as auctoridades portuguezas para com o subdito portuguez que 
deixar de pagar uma dívida a qualquer subdito chinez. 

 
 

Artigo 23.º 
 

Todo o navio mercante portuguez, que tiver mais de 150 toneladas, pagará os 
direitos de tonelagem à rasão de 4 mazes de prata por cada tonelada. Tendo 150 
toneladas, ou menos, pagará à rasão de 1 maz. O superintendente da alfândega deverá 
passar um attestado com declaração dos direitos de tonelagem que tiverem sido pagos. 

 
 

Artigo 24.º 
 

Os subditos portuguezes pagarão sobre todas as mercadorias que importarem 
ou exportarem os direitos marcados na tarifa adoptada para com as outras nações, e 
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em nenhum caso lhes serão exigidos direitos mais elevados do que os que pagarem os 
subditos de qualquer outra nação estrangeira. 
 
 

Artigo 25.º 
 

Consideram-se, pagaveis os direitos de importação no acto do desembarque das 
mercadorias, e os de exportação no do embarque das mesmas. 

 
 

Artigo 26.º 
 

Qualquer das duas altas partes contratantes poderá, no fim de dez annos, pedir 
uma revisão da tarifa ou dos artigos commerciaes d�este tratado, entendendo-se que, 
não sendo feito esse pedido dentro de seis mezes contados sobre os primeiros dez 
annos, continuará em vigor a mesma tarifa durante mais dez annos contados sobre os 
precedentes dez, e assim de dez em dez annos. 

 
 

Artigo 27.º 
 

O capitão de um navio portuguez poderá, quando assim lhe convenha, 
desembarcar uma parte somente da sua carga em qualquer dos portos abertos, 
pagando os devidos direitos das fazendas que desembarcar. 

 
 

Artigo 28.º 
 

Todo o subdito portuguez que transportar para o mercado do interior do paiz 
mercadorias, de que já tenha pago os competentes direitos de importação em qualquer 
dos portos abertos, ou que comprar no interior fazendas para as levar para os portos 
do Yang-tsi-kiang, ou para os portos estrangeiros, deverá observar o regulamento 
novamente adoptado para com as outras nações. 

Os escrivães e mais empregados da alfândega que não cumprirem o 
regulamento, ou que exigirem mais direitos do que devem, serão castigados segundo as 
leis chinezas. 

 
 

Artigo 29.º 
 

Todo o navio portuguez que for despachado de um dos portos abertos da China 
para outro qualquer dos mesmos portos, ou para Macau, tem direito a um certificado 
da alfândega que o isente de novo pagamento dos direitos de tonelagem, durante um 
período de quatro mezes contados sobre a data do despacho. 

 
 

Artigo 30.º 
 

O capitão de um navio portuguez tem faculdade para, dentro de quarenta e oito 
horas contadas da chegada do seu navio a qualquer dos portos abertos da China, mas 
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não mais tarde, decidir-se a partir sem abrir as escotilhas; e n�esse caso não terá a 
pagar direitos de tonelagem. É contudo obrigado a dar parte da sua chegada para o 
competente registo logo que entrar no porto, sob pena de multa quando o não faça no 
espaço de dois dias. 

O navio está, portanto, sujeito aos direitos de tonelagem quarenta e oito horas 
depois da sua chegada ao porto, e nem então, nem à saída, lhe será exigido outro 
qualquer imposto. 

 
 

Artigo 31.º 
 

Serão livres de pagamento de tonelagem todos os barcos empregados por 
subditos portuguezes na conducção de passageiros, bagagens, cartas, provisões, ou de 
qualquer outra carga livre de direitos, entre os portos abertos da China. Todos os 
barcos de carga, porém, que conduzirem mercadorias sujeitas a direitos, pagarão 
tonelagem todos os quatro mezes, à rasão de um maz por tonelada. 

 
 

Artigo 32.º 
 

Os consules e os superintendentes das alfândegas deverão consultar-se, quando 
preciso fôr, sobre a construção de torres de pharol e collocação de bóias e navios 
pharoes. 

 
 

Artigo 33.º 
 

Os direitos serão pagos aos banqueiros auctorisados pelo governo chinez para 
os cobrarem, em saicî ou em moeda estrangeira, conforme o ensaio feito em Cantão 
aos 15 de Julho de 1843. 

 
 

Artigo 34.º 
 

Para assegurar a uniformidade dos pesos e medidas e evitar confusões, o 
superintendente das alfândegas entregará ao consul portuguez de cada um dos portos 
abertos um padrão conforme ao que é dado pela repartição da cobrança publica à 
alfândega de Cantão. 

 
 

Artigo 35.º 
 

Todo o navio mercante portuguez, ao approximar-se de qualquer dos portos 
abertos, terá a liberdade de tomar um prático que o faça entrar; e igualmente o poderá 
tomar para sair, quando assim lhe convenha e haja satisfeito no porto a todos os 
direitos que dever. 
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Artigo 36.º 
 

Todas as vezes que um navio mercante portuguez chegar a qualquer dos portos 
abertos da China, o superintendente da alfândega mandar-lhe-ha um ou mais guardas, 
que poderão ficar na sua embarcação ou passar para bordo do navio, segundo melhor 
lhes convenha. Estes guardas receberão da alfândega a comida e tudo o mais que 
precisarem, e não poderão acceitar propina alguma do capitão do navio ou do 
consignatário, sob pena proporcional à importância do que acceitarem. 

 
 

Artigo 37.º 
 

Vinte e quatro horas depois da chegada de um navio mercante portuguez a 
qualquer dos portos abertos, os papeis do mesmo navio, os conhecimentos e mais 
documentos deverão ficar entregues ao consul, o qual deverá também, dentro de vinte e 
quatro horas, communicar ao superintendente da alfândega o nome do navio, o registro 
das suas toneladas e qual a carga que transportou. Se, por negligência, ou qualquer 
outro motivo, quarenta e oito horas depois da chegada do navio, se não tiver cumprido 
com o que ficou estipulado, o capitão ficará sujeito à multa de 50 taeis por cada dia 
mais de demora, não excedendo, porém, o total da pena a 200 taeis. 

O capitão do navio é o responsável pela exactidão do manifesto, no qual deverá 
declarar a carga minunciosamente e com toda a verdade, sob pena de multa de 500 
taeis no caso em que o manifesto seja achado inexacto. Não incorrerá, porém, na pena 
quando, no espaço de vinte e quatro horas depois da entrega do manifesto aos 
empregados da alfândega, queira corrigir algum erro que possa ter descoberto no 
mesmo manifesto. 

 
 

Artigo 38.º 
 

O superintendente da alfândega permittirá que o navio descarregue, logo que 
tenha recebido do consul a nota feita nos devidos termos. Se o capitão do navio 
começar a descarregar sem permissão, será multado em 500 taeis, e os objectos que 
tiverem sido descarregados serão confiscados. 

 
 

Artigo 39.º 
 

Todo o negociante portuguez que tiver carga para embarcar ou desembarcar, 
deverá obter para isso uma permissão especial do superintendente da alfândega sem o 
que toda a fazenda embarcada ou desembarcada ficará sujeita a ser confiscada. 

 
 

Artigo 40.º 
 

Não se poderá baldear fazendas de um navio para outro sem liderança especial, 
sob pena de confiscação de todas as fazendas baldeadas. 
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Artigo 41.º 
 

Quando o navio tiver satisfeito no porto a todos os direitos que dever, o 
superintendente da alfândega passar-lhe-ha um attestado e o consul restituir-lhe-ha os 
papeis, para que possa seguir viagem. 
 
 

Artigo 42.º 
 

Quando houver duvidas sobre mercadorias que, segundo a tarifa, pagam 
direitos ad valorem, e o negociante portuguez não podér combinar com o empregado 
da alfândega no valor d�essas mercadorias, cada uma das partes chamará dois ou três 
negociantes para as verem, e o preço mais alto que qualquer d�elles offerecer para as 
comprar será o valor d�ellas. 

 
 

Artigo 43.º 
 

Os direitos serão pagos pelo peso de cada mercadoria, depois de deduzida a 
tara. Se entre o negociante portuguez e o empregado da alfândega houver duvidas no 
fixar da tara, cada uma das partes escolherá um certo numero de caixas ou de fardos 
de entre cada cem da mercadoria em questão, tomar-se-ha o peso bruto d�esses 
volumes, fixando depois a tara de cada um d�elles, e a tara média que resultar será a 
adoptada para todos. 

No caso de qualquer outra duvida ou contestação, aqui não designada, o 
negociante portuguez poderá appellar para o seu consul, o qual communicará a 
questão ao superintendente da alfândega, e este fará por concluil-a amigavelmente. A 
appellação, porém, só poderá ser attendida quando seja feita dentro do praso de vinte e 
quatro horas; e, n�este caso, até que a duvida seja resolvida, não se poderá fazer nos 
livros da alfândega assento algum relativo às mercadorias em questão. 
 
 

Artigo 44.º 
 

As fazendas avariadas terão uma redução de direitos proporcional à sua 
deterioração. No caso de haver duvida, será resolvida como na clausula d�este tratado 
relativa às mercadorias que pagam direitos ad valorem. 

 
 

Artigo 45.º 
 

Todo o negociante portuguez que, depois de importar mercadorias em alguns 
dos portos abertos da China e de satisfazer os competentes direitos, as quizer 
reexportar para qualquer outro dos mesmos portos, deverá fazer d�ellas uma relação 
que entregará ao superintendente da alfândega, o qual, para evitar fraudes, mandará 
examinar pelos seus empregados se os direitos foram pagos, se as fazendas deram 
entrada nos livros da alfândega, se conservam as marcas originaes e se os assentos dos 
livros estão em harmonia com o referido na relação. Achando tudo conforme, declaral-
o-ha no certificado do despacho, mencionando também o total dos direitos pagos, e de 
tudo isto dará conhecimento aos empregados das alfândegas dos outros portos. 
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Chegando o navio ao porto para onde conduz as fazendas, ser-lhe-ha permittido 
desembarcal-as sem pagamento de direitos alguns addicionaes quando no exame 
d�ellas se reconheça serem as mesmas. Quando, porém, n�esse exame se descubra 
fraude, as fazendas poderão ser confiscadas pelo governo chinez. 

Se algum negociante portuguez quizer reexportar para paiz estrangeiro 
fazendas que tenha importado com pagamento dos competentes direitos, deverá fazer 
d�ellas uma relação satisfazendo as mesmas condições exigidas na reexportação para 
os portos da China, pelo que se lhe dará um certificado de restituição de direitos 
(drawback), que será acceite em pagamento de direitos de importação ou de 
exportação por qualquer das alfândegas chinezas. 

Os cereaes estrangeiros, que tiverem sido trazidos a algum dos portos da China 
por um navio portuguez, poderão ser reexportados sem embaraço, quando se não haja 
desembarcado porção alguma d�elles. 

 
 

Artigo 46.º 
 

As auctoridades chinezas adoptarão em todos os portos as medidas que 
julgarem mais convenientes para evitar a fraude e o contrabando. 

 
 

Artigo 47.º 
 

Os navios mercantes portuguezes só poderão frequentar aquelles portos da 
China que por este tratado são declarados abertos ao commércio. É-lhes, portanto, 
defeso entrarem n�outros portos, bem como fazerem commércio clandestino nas costas 
da China, e o que violar esta disposição ficará sujeito a ser confiscado pelo governo 
chinez com toda a carga que tiver a borde. 

 
 

Artigo 48.º 
 

Se algum navio mercante portuguez for encontrado a fazer contrabando, toda a 
carga, seja qual for o seu valor ou natureza, ficará sujeita a ser confiscada pelas 
auctoridades chinezas, que poderão mandar sair do porto o navio, depois d�elle saldar 
todas as suas contas, e prohibil-o de continuar a negociar. 

 
 

Artigo 49.º 
 

O producto das multas e confiscações, infligidas na conformidade d�este tratado 
a subditos portuguezes, pertencerá ao governo chinez. 

 
 

Artigo 50.º 
 

Todos os navios de guerra portuguezes que vierem com intenções amigáveis, ou 
que andarem em perseguição de piratas, terão plena liberdade de visitar quaesquer 
portos nos domínios do Imperador da China, e de n�elles fazer aguada ou comprar 
mantimentos, para o que lhes será prestado todo o auxílio, bem como para fazerem 
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reparações quando preciso seja. Os commandantes dos navios deverão tratar com as 
auctoridades chinezas em termos de igualdade e cortezia. 
 

 
Artigo 51.º 

 
Nenhum commerciante e nenhum navio portuguez poderá levar a rebeldes ou 

piratas quaesquer mantimentos, armas ou munições. 
No caso de contravenção, o navio será confiscado juntamente com a carga, e o 

culpado entregue ao governo portuguez para ser processado e punido com todo o rigor 
da lei. 

 
 

Artigo 52.º 
 

Serão extensivas ao governo portuguez todas as vantagens e immunidades que o 
governo chinez conceder a qualquer outra nação. Da sua parte o governo portuguez, 
quando outra nação conceder à China quaesquer vantagens, mostrar-lhe-ha também, 
de modo possível, a sua amisade. 

 
 

Artigo 53.º 
 

Sendo possível, não obstante exigir a paz e amisade entre Portugal e a China, 
que venha no futuro a suscitar-se qualquer duvida que as duas altas partes contratantes 
não possam facilmente decidir de commum acordo, é expressamente estipulado que, 
n�esse caso, cada um dos dois governos convidará o ministro de qualquer das nações 
estrangeiras que têem tratado com a China para decidir a questão, e que, se os dois 
ministros não combinarem, se nomeará, por accordo dos dois governos, um terceiro, 
cuja decisão será definitiva. 

 
 

Artigo 54.º 
 

As ratificações do presente tratado, por Sua Magestade Fidelissima El-Rei de 
Portugal e Sua Magestade o Imperador da China, serão trocadas em Tien-tsin, no 
praso de dois annos, contados da data da assignatura. 

Trocadas as ratificações, o governo chinez dará conhecimento do tratado às 
auctoridades superiores de todas as provincias para que o ponham em completa 
execução. 

 
Em fé do que os plenipotenciários assignaram e sellaram o presente tratado. 

Feito em Tien-tsin no 13.º dia do mez de Agosto do anno de Nosso Senhor Jesus Christo 
1862, que corresponde ao 18.º dia da 7.ª lua do primeiro anno do Tung-che. 

 
(Assignados) Isidoro Francisco Guimarães   
                      Hang-Ki  
                     Chung-Hou 
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