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A Guiné portuguesa figura marginalmente na Iiistoriografia de África e 
rnesino na da colonização poauguesa. Tratava-se de uma colónia com pouco 
peso nas receitas e despesas do Ministério da Marinha e Ultramar. No entanto, 
iio princípio do século XX proporcionava grtiides lucros comerciais e era tea- 
tro de muitas operações militares, embora praticamente todas de pequena en- 
vergadura. Nos pontos seguintes procura-se encontrar a explicaçâo para dois 
paradoxos: corno coexistiram durante tantos anos guerras e comercio. h parti- 
da iiiutuamente e?tclusivos, e como se pagavain as guerras, atendendo a que, 
coin os poucos ineios militares utilizados, o desfecho de praticamente nenhu- 
ina delas permitia a cobraiiça regular de impostos de soberania. 

1 - Capitais conierciais e canipanlias militares 

As matérias psiinas para algumas das iiidústsias de cresciineiito niais iii- 
tenso até à I Guerra Mundial - bicicletas, automóveis, quíniica - vieram das 
regiões tropicais. 

A vulcaiiizaçáo - uma técnica que combina a borracha natural com en- 
xofre para a tosiias resisteiite às mudanças de temperatura sein perda de elasti- 
cidade - começou a deseiivolver-se nos E.U. desde 1839 mas só na década de 
1890 (mais particularmeiite depois da patente do pneumático por Dunlop) se 
criou uma gigantesca procura de borr~clia para o equipamento de veíciilos.' Ao 
tnesino tempo, e graças aos avanços da química, as propriedades de algumas 
oleaginosas africanas começarain a ser aproveitadas para produzir artigos táo 
diversos conio sabonetes, corantes e lubrificantes para motores. 

Um outro ponto ein comum a todas estas plantas era o facto de, ein várias 
regiões americanas e africanas, elas gesniinarem sem cultivo e de a sua colhei- 
ta ser fácil. Até ao aunieiito da procura ter esgotado as regiões de crescimento 

' O maior iiiercado da horracha eram os Estados Unidos, partilhado pclas firiiias Goodiich 
(desde 1870 e Firestone (dcsde 1900). Na Europa. o niercado dos pneumaticos para bicicletas 
eseve ligado à casa Micheliii dcsde 1891. LESOURD. 1976: 169-170. 



espontâneo, podiam obter-se grandes quantidades de borracha, goma arábica, 
amendoim, coconote ou óleo de palma com poucas horas de traballio semanal. 

Na Guiné portuguesa cresciam algumas destas espécies naturais e os fac- 
tores que permitiam lucros comerciais elevados pareciani reunidos: a colónia 
distava da Metrópole apeiias 7 dias de viagem em vapor, o seu sistema 
hidrográfico permitia transportes intei-iores baratos (sem necessidade de gran- 
des investimeiitos em portos e caminhos de ferro) e, principalmente, estava 
povoada por sociedades agrícolas integradas desde há séculos em circuitos 
comerciais, o que evitava as despesas da sua submissão militar para conseguir 
exportações.' Tudo se conjugava portanto para que, inesmo fora das fases de 
alta de preços, a margem de benefício proporcionada aos europeus pela troca 
desigual aí tivesse causado uma intensa concorrência coniercial. 

Entretanto, na Europa e nos Estados Unidos, a acuinulação de capital 
que se encontrava lia origem desta procura de produt~s tropicais estava a alte- 
rar a forniação dos lucros comerciais. Algumas firmas industriais tinhain-se 
tornado suficientemente grandes para se desenvolvereni verticalinente, crian- 
do plantações elou filiais comerciais para a compra de iiiatérias prinias. Além 
disso, a conceiitração do capital bancário ia alargando o volume do crédito, o 
que permitia libertar capital anteriorineiite retido na circulação de iiiercadorias. 
Corno resultado destas tendências, a massa dos lucros puramente comerciais 
desceu, coin a necessáriacontrapartidade tei-em aumentado os lucros industriais 
e financeiros. 

Como estes processos demoraram a deseiivolver-se em Portugal, os seus 
estabelecimentos comerciais, nomeadamente os que operavam na Guiné, fo- 
ram confrontados coin uina concoi~êiicia acrescida. Para as firmas alemás, 
americanas, inglesas e francesas, o acesso mais fácil ao ci-édito permitia au- 
mentar a escala das compras e oferecer ao mesmo tempo melliores preços aos 
produtores locais, visto que os seus lucros comerciais se realizavam agora so- 
bre capitais próprios proporcionalmente inenores. Os estabelecimentos comer- 
ciais portugueses ou cabo-verdianos, que operavam apenas com capitais pró- 
prios, eram obrigados a manter margens unitárias muito maiores pelo que, em 
condições de igualdade de oportunidades, estavam cada vez mais em desvan- 
tagem na concorrência com os capitais estrangeiros3. A nova fase da concor- 
rência tinha-se iniciado pelo menos em 1878, ano em que uma portaria minis- 
terial legalizou a abertura sem restrições da colónia ao comércio inter~iacional. 

"O Nrdignia quer agirardeiire, qlrer(~o!l~ora, qiici-arroz, qiierpniii?os; para os a/cai~çarcliega 
ús arvores ninis j>>risiirias, faz-llies iriiia iiicisão i 7 0  rrorico, e eiii policos iIioiiieiiros ai-iuijju a 
ntocda - a  boriaclra - erri rroca do qiial o riegociniire lhe rlú o que ellc qiier: Alerii d'isso 
cri!rii.a o arroz, que /Ire corrstir~fe o prifrci/>al alirrze~~to, n~ltiii? a rrioficari-a, collre a coconorc, 
ariigos de lierniura, arrigo />obre, rrias cujo giai10e abrrrrda~icia coriipensa a ~iobreza. Não d 
i~irlgar irei;sc, ii<is oirrras coloiiias, Nrdigeiici que tizri~allic />o>-coirtapro/,ria />aia coiirriierciai: 
coiiiofrrz o da Giriiré." CHAGAS, 1910: 87. 
"O coiiiiirorio rriais iiiiporranre esrú iia rirão de fraiicczes e alerirães, ~ ~ o i s  qi~e a rriaioi.icl dos 
r~egociairrcs poi-titgrrezes ,ião qizo. a~riscai. o seir capirrrl serli garihar desde logo 20W." 
CHAGAS. 1910: 87. 



Compreende-se assim que, pelo menos desde a década de 1890 até à I Guerra 
Mundial, a hegemonia comercial na Guiné tenha pertencido às casas alemãs, 
oriundas precisamente do mercado de maior concentração de capital financei- 
ro. Um estudo de 1916 mostrava que, em 12 anos compreendidos entre 1901- 
-1913, as percentagens médias do comércio alemão na alfândegas da Guiné 
foram, para a importação e exportação, respectivamente de 46,3% e 64,3%. 
No seu conjunto, o comércio alemão representou em média nesses anos cerca 
de 54% do movimento comercial da colónia? 

Gráfico 1 - Percentagens do comércio alemão na Guiné Portuguesa 

Esta implantação alemã - e, em menor escala, francesa e americana, fez- 
-se directamente, isto é, através dos seus agentes comerciais, mas também uti- 
lizou pequenos comerciantes comissionados, sendo por vezes difícil distinguir 
os assalariados dos parceiros c~merciais.~ Para muitos estabelecimentos pomi- 
gueses, o beneficio comercial assemelhava-se cada vez mais a uma comissão 
imposta pelas grandes casas estrangeiras6. Daí ter-se exacerbado a concorrên- 

FONSECA, 1916:70. 
Por exemplo, a firma Schacht, que não era das grandes casas alemãs, utilizava pequenos 
comerciantes - libaneses, portugueses e caboverdianos estabelecidos por sua conta (e nesta 
qualidade, pagando o imposto de palhota), como vendedores à comissão. Segundo o governo 
da colónia estes comissionados tinham-se feito passar por empregados de Shacht para efeitos 
de reclamação de indemnizaçóes. AHD-MNE, 3" P., A.8, Maço 34. Governo da Provincia da 
Guin.6, 10/6/1908. 
Antes do surto da borracha, a hegemonia comercial parece ter sido das casas francesas, que 
devem ter iniciado o processo de comissiona$ão do pequeno comércio português e 
caboverdeano. PELISSIER, 1997: vol.1, 155-156. 



cia pelo que Ihes restava de mercado protegido, isto é, os concursos niais ou 
menos viciados para fornecimentos ao governo da colónia7. 

Não era só na apropriação de lucros comerciais que os capitais poriugue- 
ses estavam em perda, visto que também os benefícios do frete marítimo esca- 
pavani ii marinha mercante portuguesa. Hamburgo tornara-se o principal porto 
de chegadados produtos guineenses &Europa e tendia a concentrar o transpor- 
te de mercadorias para esse destino, mesmo das não alemãs: eni percentageiii, 
a toiielagem de navios alemães nos portos da Guiné passara de uma média de 
51 em 1899-1900 para62 em 1913. 

Não pode haver dúvidas de que na década de I900 o grande comércio 
tinha caído sob o controle de firmas, que para além da sua maior dimensão, 
beiieficiavam ainda do seu estatuto diploinático para reclamar interferências 
dos respectivos governos em seu apoio. 

1.2. As dificuldades orçamentais: o comércio para as guerras 

No orçamento de 1901-02, as receitas da província foram calculadas em 
cerca de 126 contos e as despesas em 208. Segundo um Atlas geográfico que o 
publicou, este défice de 82 contos mostrava 

"quão  precnria e' aiizdri a situação firzarlceim d ' n q ~ i e l l n  
provincin, izão obstnizte os vnliosos recursos rlnturaes d e  
que elln dispõe e qire n ã o  se teetn podido ou sc~hido  apro- 
~eitnr."~ 

Contudo, mais impoitante do que a simples existência de uin défice, exis- 
tente em quase todas as colónias portuguesas, é perceber por que razão na 
Guiné não se tinha tomado ainda maior. Mais: como é que uma região cronica- 
mente em estado de guerra não se toxnou iticomportável para o governo central 

' Em 1907, um comerciante português lamentava-se deste modo: "Aiires <Irr celeb~eporrario do 
nobre r~iitrisiro Julio de I/illieiia (creio qitc de 1878) o coi~ii~~eirio dos rios da Giiiiid era 
resenmdo paiu os riacioiraes, c se os navios de lotigo curso iairr pelo Rio Giutide acitiia 
receber "tririircailo" ús.feirorias Jnziaiir-rro e111 vN.t~lde d'~lr~ia Iice~~ça especial que 1160 se 
iregaija; i~ras que lmdci-ia se-lu seiri qi<c iiiiigitci>i se Inii6insse de ieclai>ln>: 
Foi iressa epoclia qire .se.fiieiuiri ris giuirriesfoi-titiias de Li~dgeio Teixciin, de ,iiei< pae, e de 
orztros, it~rlepetrder~te~rzeiire de qr~n lquer fo>nec i~~~e~~roaogo~~e~ io ,  que fuico~~sa qrteiruirca os 
/>iroccupoi<. 
Hoje qrre as c c m  eslinngeii-us,fizsiri rro irrterior iriiia coiicoii-ciicia ~r~ortr~l ús i~acioilaes, isto 
sysre~iraricai?le~itc, é jitsro qrie 12ds f l  I ~ O S S O  Iur110 c/1fllnel?10~ e /~~-oI~>sle~rlos contra o a6~1si1>o 
costunze, q~re hoje vigora coslo lei, de se pirsciiidi~ do coiiclirso /in>.a a rirljudicação dos 
foriiecitrioztos ús di~jersas esraç6es ojj'iciaes." Carta dii Giriné. "Jomal do Coniercio". 611 11 
1907. Segundo o ministro iiiglEs em Lisboa, a hostilidade de v8rios comercianles portugucses 
ao governador Muzanty, acusado de favorecer os capitais estrangeiros. podem ter estado na 
origem da sua destituição. PRO, FO 367188, F. A. Villiers, 15/6/1908. 

E ATLAS. 1906: 15 



de um estado de fracos recursos. Como seria de esperar, as despesas militares 
e administrativas constituíain a principal verba do orçamento provincial: em 
1901, nada menos de 73% das despesas correntes'. 

Seria de esperar que uina tal incidência de despesas destas natureza ti- 
vesse acabado por depender exclusivamente do financiamento metropolitano 
pois com tantas populações insubinissas (algumas das quais -como os Papeis 
de Bissau - vivendo a poucos metros das autoridades), como cobrar impostos? 
Por outro lado, praticamente sem impostos de capitação, que resultavam da 
"pacificação", como fazer a guerra? Por exemplo, em 1908, na conjuntura 
imediatamente anterior às campanhas do governador Muzanty, as revoltas ini- 
ciadas ou em preparação já tinham praticamente anulado os ganhos de cobran- 
ças directas realizados durante os anos do governo de Júdice Biker (1901- 
-1903). Apesar da sua hostilidade a Muzanty e a tudo quanto o pudesse benefi- 
ciar politicamente (nomeadamente uma vitória militar obtida à custa de uma 
expedição custeada por Lisboa), um comerciante estabelecido em Bolama re- 
conhecia desta forma a impossibilidade de inverter a situação militar com os 
recursos da colónia: 

"Ha oito r~tezes qrte o corizniercio está corlipletarnente pa- 

rado, e toda n esperarzça de tr~elltores tentpos residia rta 
virida da expediçcio ((vinda da Metrópole). Se gorar está 
perdida esta proi~iiicia para rizuitos aniios."1° 

Na falta de receitas do imposto de palhota, havia apenas duas soluções. 
A mais importante aproveitava a prosperidade comercial e era constituida 

pelos rendimentos alfandegários. No triénio 1899-1 901, a soma dos rendimen- 
tos aduaneiros (impostos de importação, de exportação), portuários (imposto 
de tonelagem, farolagem e balizagem, pilotagem, baldeação) e os emolumentos 
sanitários constituíram em média 75% das receitas do orçamento provincial. 

Esta era uma razão adicional para contemporizar com os maiores contri- 
buintes líquidos: os comerciantes estrangeiros e especialmente os alemães." 
Deste modo, se  as guerras se faziam para servir o comércio, o comércio servia 
- ainda que não fosse suficiente - para financiar as guerras. 

Uma segunda solução, e que pode ter tido uma particular incidência na 
Guiné, representava igualmente uma consequência da mercantilização da so- 

V Para as receitas de 1899 e 1900, ANUARIO, 1905: 413; para 1901. ATLAS, 1906: 15. 
' O  Carru da Guiii4. "Jornal do Comercio", 21/5/1908. 
" Esta preocupação é patente num oficio do MNE para o Ultramar, sensibilizando-o para as 

reclamações da casa Rolf "Aiiiiiir<ciosidade coi~i que o diploiiiara allenião se occnpa d'csln 
>ec/n,~~uqão, sobre o qitnlnLegnção I~~~~~erir~/járeccOe,a i-exposta ... ~~iosrra que este nssrtinplo 
Ilie iiiei-ce iritci-esse especial. Por isso ... é ii>r/>ossivel deirar de dai. a este caso iuna cerro 
ii>il>orrnncia. Coii,iei>i-rios, pois, iesl~oiider n lodos osponiieiioi-es que o PI-iiicipc de Raribor 
expoe iia sirn iiorn." AHD-MNE. 3' P.,A.8, Maço 34. Ministeno dos Negocios Estrangeiros, 
31/12/1909. 



ciedade guiiieense. Nos eritrepostos de Bolaina e Bissaii tinha-se desenvolvido 
um estrato mercantil afsicano cujos interesses coiiicidiam em parte com os das 
casas conierciais europeias e que, em função disso. tiiilia niesnio ganho utna 
certa identificação étnica: os chamados "Gmmetes". Independeiitemente de as 
autoridades portuguesas terem igualmente utilizado outros auxiliares africa- 
110s' nomeadametite Fulas e Maiidingas, os Grumetes constituíram frequente- 
mente a base das tropas de 2" linha e estas eram a primeira solução de recurso 
para as expedições puiiitivas. 

3. As expedições militares na Guiné em 1908 

As duas expedições que descreveremos a seguir - e que exemplificaiii as 
viitualidades das solucões niilitares de recurso específicas da Guiiié - reves- 
tem-se de contornos e pormenores pouco coiiliecidos. Forani ambas dirigidas 
contra os Balaiitas, tendo os portugueses do seu lado, Grumetes e muçulmanos, 
no caso da operação contra a aldeia de Sainoje, e uiii senhor da guerra jalofo 
gambiaiio, Abdul-in-Ja): no caso pacificação da região do Balanta Bravo'?. 

3.1. A expedição contra Samoje 
No seguimento de várias reclainações, por parte das autoridades da França. 

relativameiite a incidentes ocorridos entre 14 de Abril de 1905 e 19 de Dezein- 
bro de 1906, os responsáveis portugueses realizaram uma expedição punitiva 
contra a aldeia balanta de Samoje. De facto, numa nota, de 19 de Outubro de 
1906, enviada pela Legação em Lisboa ao ministro português dos negócios 
estrangeiros, Luís Cipriano Coelho de Magalhães, que acompanhava unia re- 
clamaçáo do governador da África Ocidental Francesa, os franceses acusavam 
os habitantes da aldeia de Samoje de terem atravessado a fronteira e roubado 
gado a um seu súbdito, Sainba Diao. Este acto teria sido testeniuiiliado pelo 
pastor Jola Bandé o qual, por iiieio de um tiro, aleitou a povoação viziiilia de 
Haroutnbou. O dono do gado, juntamente com Maondé Haudé, acorreu ao 
local da detonação, sendo este último atingido por uin disparo que lhe provo- 
cou a morte. A população de Haroumbou seguiu o trilho deixado pelos atacan- 
tes, tendo encoiitrado ferido Suma Maiié, o qual, como se recusasse a denunci- 
ar os "cúmplices", acabou'por ser morto. Ante isto, os franceses pediam a aber- 
tura de um inquérito e ameaçavam o governo da província da Guiné de que, 
caso as suas exigências iião fossem satisfeitas, participariam a ocorrência ao 
ministro dos negócios estrangeiros da França. 

O inquérito instaiirado pelas autoridades portuguesas, a 9 de Janeiro de 

' ?  A prop6sito deste mcrceiiário. Antóiiio Carreira escreve que "em 1913-1914 or~aiiizou um 
corpo de merceniirios e coadjuvoii Teixeira Pinio na paciíicaç80 de Manjacos, Brames, papéis 
e Oincas (Mandingas e Balantas, do Oio)". No eiitanto. conforme teremos oportunidade de 
ver ele já se encontrava activo ein 1908, tendo paiticipndo na referida campanha contra os 
Mandingas, em finais desse ano. CARREIRA, 1966: 433. 



1907, chegou a conclusões diferentes. De facto, SumaMané e Qué Mané (acom- 
panhados por Balantas franceses) teriam ido roubar gado a uma povoação Fula 
situada já no território da África Ocidental Francesa. Teria havido tiroteio en- 
tre ambas as partes de que resultou um nio~to Fula. Ao toinar conheciinento 
deste episódio os responsáveis da sua aldeia de origem Sainoje, não levaram 
os seus participantes à presença do comandante militar de Farim, nem lhe de- 
rain conta do ocorrido, temendo que este os considerasse cúmplices. Qué Mané 
foi alvo de uma iiifiutífera teiitativa de captura por parte das autoridades portu- 
guesas, após o que, a fim de "evitar novos disturbios", o chefe de Sainoje foi 
investido "da responsabilidade de todos os fastos que viessem a succeder" eii- 
quanto se aguardava "occasião propicia para lhe dar lição de maior vulto". A 
aldeia, como meiicionaremos mais à frente, acabou por sofrer um castigo exem- 
plar, tendo sido mortos vintee nove homens e detido o chefe de Simbor, "reco- 
nhecido ladrão d'aquelas paragens". 

Os dirigentes de Samoje haviam anteriormente prometido colaborar com 
os portugueses e nos inícios de 1907, o coniandaiite da Residência de Farim, o 
então alferes Augusto José da Lima Júnior fez seguir para a povoação o sar- 
gento Pereira ficando aí "estabelecido um posto militar". Este tinha uma força 
composta por um sargento e 4 soldados. Na opinião do alferes, contudo, os 
efectivos deveriaiii ser aumentados para nove praças e um cabo, além do sar- 
geiito3 que seria o comandante. 

Ainda a propósito destes incidentes, o secretário-geral do governo da 
Guiné Joaquim José Duarte de Guimarães refere a dificuldade eni os evitar ao 
longo de uma fronteira tão extensa e ao facto destas questões, muitas vezes 
resultantes de problemas antigos, serein resolvidas pelos naturais, entre eles. 
Aliás, quando estes incidentes não se revestiam de um carácter internacional 
as autoridades ou não tinham coiiliecime~ito ou só muito tardiamente sabiam 
das ocorrências. Muito oportunamente afirmava que "uriz (lia ~117zn liiil~a de 
cleli~nitaçüo separa povocrções ininzigns e nos priiizeii-os tenzpos esses iridíge- 
nas qire i160 attirzgiraii, ri verclndeirri sigil(ficnçrio rlci linlzrr de nzarcos, que os 
brar~cos lú foranz collocnr entre elles, contii~iini.niiz i10 s)~steriin de hcí iizuitos 
aizilos a(loptn(1o pnm resolver qtrest6es. Torizn er~tno este,fncto iiii~a feição de 
corzreizda iizterncicioiml porque aos europeils co~~vdiiz qile assiiit seja por uii~a 

. coiideii~~~avel politica." E este respoiisável colonial concluiu que tal como Pa- 
ris, Lisboa podia apresentar reclamações acerca de incidentes que eiivolviam 
naturais das possessões francesas ocol~idos em território da Guiné Portugue- 
sal3. 

Assim, encoiitrámos aqui o motivo da expedição levada a cabo pelas 
tropas portuguesas contra Sainoje e que René Pélissier classifica como "a mais 
misteriosa das operações" orga~iizadapelo tenente Augusto José da Lima Júiiior, 

" AHD-MNE. 3" P.. A.8, Maço 34. Seciriário geral do governo de Goiné. 12 de Agosto de 
1908; Coinandeiite miliiar de Fariin, 9 de Janeiro de 1907: documento no. 2 anexo ao oficio 
de 9 de Setembro de 1908. 



administrador e comandante militar da Residência de Farim'? Liiiia Júnior 
teria mandado cliamar o chefe da aldeia, a fini de que este entregasse os acusa- 
dos de violarem a fronteira para serem punidos; o chefe, porém, não só se 
recusou a comparecer eiii Farim como "insultou e tentou aggredir" o emissá- 
rio, o qual regressoli de mãos vazias. 

Esta afronta, considerada como "um desafio ao governo", teria de ser 
alvo de uin castigo exemplar e imediato. De acordo com o relatório elaborado 
por Lima Júnior, em 8 de Julho de 1908, apesar da força militar que tinha h sua 
disposição ser constituída por apenas vinte e seis praças, decidiu actuar. Como 
a 29 de Junho chegasse a Farim a lancha Ai~relia Correia, o tenente decidiu-se 
a partir para Samoje, embora não tivesse recebido munições para as armas 
kropatcliek que compunham o armamento dos dezassete soldados recentemen- 
te chegados de Bissau. A sete destes homens substituiu as kropatcizek por 
sr~yders, enquanto os outros dez foram abastecidos com as munições que exis- 
tiam em reserva. A estas tropas, Lima Júiiior juntou uma força composta por 
quarenta e cinco guineenses, entre Gminetes e Mandingas, e os quatro guardas 
da Residência, que segundo o autor do relatório "da melhor vontade se 
proiitificaram" a aconipaiiliá-10. Os Gruinetes e alguns Mandingas de confiaii- 
ça iam equipados com sr~)~~/er,s e os restantes com o que é descrito conio "ar- 
inas ordiiiarias". 

O comandante aproveitou a lancha Aiirelia Correia para transportar as 
tropas regulares pelo rio Cacheu, ao longo de 25 km, até alturas de Sansancotó. 
O restante do caininho, outros 25 km, foi percorrido a pé. Já os Grumetes e 
Mandingas seguiram por terra desde Farim, juntando-se aos militares portu- 
gueses no referido lugar de Sansancotó. A 1 de Julho iniciou "a marcha sobre 
Simbor", mas antes de lá chegar teve de reparar a poiite que tinha de atraves- 
sar, por esta ter sido destruída pelos Balantas, prosseguindo por Satan-Ottó e 
Bubor. Uma vez em Simbor verificou que a povoação fora arrasadae incendiada, 
não encontrando aí niliguém. Acampou neste local e aí teve o reforço de mais 
de 50 Mandingas que se colocarain à disposição dos portugueses. Alguns fo- 
ram utilizados na constmção de uma outra poiite, enquanto outros levantaram 
abrigos para se protegerem da chuva e passarem a noite. 

No dia seguinte, após atravessar o rio Cacheu, prosseguiu em direcção à 
tabanca de Sainbuiá, a qual também se encontrava deserta, onde se instalou. O 
facto de não encontrar ninguém, aliado a alguns avisos recebidos, mostrava 
que os indígenas estavam decididos a atacar a coluna militar. Ao fim de meio- 
-dia de espera, o tenente Augusto José da Lima Júnior encarregoti quatro cava- 
leiros Mandingas. três Grumetes e três soldados portugueses da inissão de ve- 
rificarem a existência de gente. Esta diligência foi coroada de êxito, pois a 
força exploratória capturou o chefe da tabanca de Simbor. O comandante rego- 
zijava-se por esta prisão, pois classifica o preso como "sendo um grande assas- 

'' Augusto José da Lima Júniordeveeniretanio ter sido promovido a tenenle, pois nestc relatório 
assim se assina. PÉLISSIER, 1997:110. 
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si110 e ladrão", que sempre se recusara a comparecer em Farim a fim de "pres- 
tar contas dos seus actos". Além disto, referia que este homem, cujo paradeiro 
era desconhecido passava "os seus dias na pratica de toda a casta de selvajaria". 
Dada a sua perigosidade foi enviado sob escolta para Sansacotó, tendo sido 
levado para bordo da Aurelin Correirr. Igual destino tiveram três mulheres que 
se recusaram a revelar o local onde se encontravam os homens. 

Após unia estada de três dias em Sambuiá, sem que ninguém aparecesse, 
no dia 5 de Julho partiu paraTalicó. Quando os Balantas pressentiram a chega- 
da dos portugueses avisaram os companheiros, com um sinal sonoro, ao mes- 
mo tempo que se instalava o pânico "entre os carregadores Mandingas de 
Sansancotó". Lima Júnior temia que estes fugissem, mas tal acabou por não 
acontecer. Finalmente chegaram ao destino, a povoação de Samoje, onde se 
tinham refugiado os habitantes das tabaiicas de Siinbor, Sambuiá, Talicó, Bagine 
e Oio. Estes ter-se-iam aí juntado para obterem superioridade numérica sobre 
os portugueses. Em Samoje, ao contrário do que, curiosamente, o comandante 
da expedição previa, forain muito inal recebidos. A chegada os portugueses e 
seus aliados foram recebidos por uin forte tiroteio, "que durou cerca de dez 
minutos". Não ripostaram, porque, por uni lado, o tenente queria falar com os 
chefes e por outro, porque dada a distância a que se encontravam da povoação, 
o seu poder de fogo se revelava inútil. Conversações mantidas por um intér- 
prete coiifirinaram a má disposição dos Balantas para coin os membros da 
expedição. O comandante depois de examinar o terreno dispôs as forças da 
forma que considerou mais conveiiiente, os Giuinetes do lado esquerdo, os 
Mandingas de Farim do lado direito e as tropas lusas à frente. Travou-se uina 
batalha coin fogo cessado durante duas horas e quinze minutos, tendo as tropas 
expedicionárias tomado de assalto a tabanca, que foi iiicendiada. 

Esta investida saldou-se por várias vítiinas. Dois homens, que não coii- 
seguiram fugir foram mortos à espada e encontraram-se, queiiiiadas dentro das 
palliotas, duas mulheres e três crianças. O tiroteio provocou ainda a morte a 
trinta e quatro Iiomens, cinco dentro da povoaçáo e vinte e nove no mato. 
Apesar de não terem encontrado feridos descobriram no inato rastos de san- 
gue. As baixas portuguesas saldaram-se por um morto, "o guarda da residencia 
Doiningos Correia" e oito feridos sem gravidade, o 2". sargento Aiitóiiio Joa- 
quim Pereira, três Gnimetes e quatro Mandingas.Após esta acção deixarani de 
existir Balaiitas em Samoje. Deste inodo, e dado ser a estação das chuvas, o 
corpo expedicionário regressou a Farim, a 7 de Julho. 

Lima Júiiior, no final do seu relatório, refere o "interesse e entusiasmo" 
pelo desfecho desta expedição por paite de algumas populações da Guiné Por- 
tuguesa e das do próprio Seiiegal. A aldeia de Samoge era classificada como 
"terra de salteadores á mão armada, que tantos trabalhos tem dado a todos." 
Além de fazer uma alusão a todos quantos se distinguirain nesta acção, o co- 
mandante militar menciona em especial Bakar Baió, chefe dos Mandingas de 
Farim que sempre o auxiliara e impedira os de Sansacotó de fugirem e abando- 



iiareiii as cargas, quaiido estes i'orarn toriiados pelo iiiedo eiii Talicói5. Ainda de 
acordo coin René Pélissier, após o iiicêiidio de Samoje os Balantas terão aceite 
pagar "o imposto e uma multa de 500 vacas" e que os franceses apreciaram o 
sucesso dos portugueses. Por últiino, refira-se que o tenente Augusto José da 
Lima Júiiior foi condecorado com a Ordein da Tome e Espada". 

Logo após a expedição, o governador da Guiiié Portuguesa, João Muzanty, 
enviou um telegraina ao seu homólogo da África Ocidental Francesa, no qual 
lhe davacoiita do êxito da acção levada a cabo contra os Mandingas de Samojei7. 
Por outro lado, o ministro dos negócios estrangeiros Wenceslau de Sousa Pe- 
reira Lima escrevia ao representante de Paris Saint René Taillaiidier dizendo 
que o castigo infligido aos Balantas mostrava quanto o goveriio da Guiné leva- 
va a "peito" castigar os "abusos" "coininetidos pelos iiidigenas do seu temtorio". 
E, ao inesino tempo, evidenciava a boa vontade das autoridades coloniais em 
atenderem as reclamações dos seus vizinhos franceses.'Wais uma vez tinham 
sido marcados pontos no terreno militar, apenas com as diminutas forças dis- 
poníveis. Refira-se que o tenente Augusto José da Lima Júnior avaliava em 
51$260 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta reis) a despesa feita com 
Grurnetes e Mandingas nesta expedição. 

Pode-se" apenas acrescentar que o relato deste episódio, tal como é apre- 
sentado por René Pélissie~ difere da versão aqui apresentada tanto a nível 
cronológico coino quanto ao número baixas sofridas por ambas as partes, o 
que se deve ao facto das fontes consultadas por este autor serem diferentes das 
por nós utilizadas. No eiitanto, o relatório que seguimos, parece-nos digno de 
todo o crédito, dado ter sido escrito pelo coinandaníe da força expedicionária, 
logo i10 dia a seguir ao seu regresso 21 Residência de Farim. 

2.2. A expedição ao Balanta Bravo 
Ein 1908 realizaram-se muitas outras expedições na Guiné, iiicluindo as 

que tiveram a participação da força militar chegada da Metrópole em Março. 
Contudo, entre Novembro e Dezembro de 1908, houve nova operaçáo militar 
à base das tropas de 2" linha. 

A 29 de Outubro, chegou notícia a Bissau de incidentes relacionados 
com a baleeira Mngrlnler~n, pertença da Compaiihia Coloiiial Francesa. Esta 
embarcaçáo encalhara num banco de areia do rio Geba situado a sul da povoa- 

" AHD-MNE, 3"P., A.8, Maço 34, Comandante militar da Residência dc Parim, 8 de Julho de 
1908. 
PELISSIER, René. 06. cii., p. 110. 
,\IID-\ISE. 3"P.A.S. \I.iqo 22. O t c ~ ~ o d u i c l ~ ; . r ~ i i i ~ r : / ~ \ ~ i o s ~ ~ ~ i i i i i i c .  "Dorin~nt ~ii~i3:tioii  
i os iCcl.iniu'ioiis. lc, indi?i.iics ds Smiaei o111 ir'ci\Cr:iiiciit piiii i.~". Sola da Lec3;iu Frnri:cs.~ - .  
em Lisboa, 22 de setembro de 1908. - 

'QHD-MNE, 3'P.. A.8, Maço 34. Ministerio do Negócios Estrangeiros, 15 de Dezembro de 
1908. 

'" AHD-MNE, 3"P., A.8, Maço 34. Comandante militar da Residêiicia de Farim, 8 de Jullio de 
1908. 



ção de Chainbon, conhecida pelos iiidígeiias pelo nome de Chumbél, e fora 
imediatamente cercada pelos Balantas da região. Estes feriram, com gravida- 
de, um empregado europeu da Companhia, mataram o timoneiro, um africano 
cuja origem não é especificada, tendo roubado dinheiro, armamento e vestuá- 
rio de tripulantes e passageiros. Os outros rnariiilieiros salvarain-se a iiado, 
com excepção de um que desapareceu. A 2 de Novembro soube-se que Iiavia 
encalhado no mesmo local uma lancha à vela, a S. Joüo Baptista, pertença de 
um poituguês, João Lopes, e que fora fretada pela casa Louis Rolf de Bissau, 
de nacionalidade alemã. Este barco teve a mesma sorte do anterior, tendo os 
Balalitas morto um tripulante Manjaco que pretendeu resistir e ferido com gra- 
vidade "um indigena de Goli". Os atacantes roubaram dinheiro que pertencia à 
casa Louis Rolf, a niala do correio destinada 2i povoação de Geba, a carga e 
aparelho da embarcação, bem como o vestuário e bagagem de passageiros e 
tripulantes. Além disto, capturaram Osóno Pereira Tavai-es, empregado do iie- 
gociante Pedro Mendes Moreira, da povoação do Chime, um jovem, filho de 
um empregado comercial cabo-verdiano, o mestre e dois tripulantes do S. Joüo 
Bnptista. A lancha foi, então, escondida sob o denso arvoredo da nmrsem do 
rio que atravessava a povoação de Cliainbon. 

Após uma pormenorizada descrição do rio Geba entre a ponta Malafo e a 
ponta Papel o autor do "Relatósio da commissão da canho~ieira Lurio à região 
do Balanta Bravo" que seguimos, afirma que este baixio era "um 'presente da 
natureza' feito aos habitantes d'aquellaregiáo", cuja actividade principal era o 
roubo. Estes eram conhecidos como os "balantas bravos" para se distinguirem 
dos que viviam a leste da povoação de Bindoro e que se dedicavam a activida- 
des mais pacíficas, como vender ovos, galiiilias e água em Bissau. No entanto, 
sempre que podiam dedicavain-se ao roubo, que de acordo coni o relatório era 
uma característica dos Balantas. 

A 4 de Novembro cliegou a Bissuu a embarcação Salvaclor Corrêrc com o 
secretário-geral da colónia, o qual, juntamente com o comandante de Bissau, 
foi a bordo da canhoneira L~irio a fim de a requisitar "para policiar a região do 
Geba". Além disto, foi desigiiado um oficial para comaiidar o vapor Capitaiiirr 
que iria auxiliar no patsulhaniento do rio. No entanto, a Lrurio que tinha estado 
ao activo todo o mês de Outubro, no rio Jatta, iião estava nas melhores condi- 
ções pois as suas reservas de carvão eram bastante diminutas e a tripulação 
europeia reduzida a trinta e cinco praças, seiido "despensadas por dia uma 
media de 18 por motivo de doeiiça". Quanto às outras embarcações, o Salva- 
dor Corrêa necessitava de trabalhos de manutenção, nomeadamente limpeza 
da caldeira, e a lancha canhoneira Caclle~l encontrava-se em Bolania, incapaz 
de navegar. O Capitar~in, por sua vez, sofrera uma avaria que o imobilizara. 
Deste modo, foi resolvido que a Lurio I-eceberia 10 toneladas de carvão desti- 
nadas ao Salvador Corrê(~ e as 6 que o Capitaiiin tinha disponíveis ein Bissau. 
Como a canhoneira necessitasse de trinta e duas horas para a caldeira Fiincio- 
nar ein pleno, o Snlvcfdor Co~rêa foi enviado para Goli até que esta aí chegas- 
se. Foi também decidido que o comandante do Lurio se reu~iiria com o seci-etá- 



rio do governo, a fim de ser decidida a forma de actuar contra os Balantas e 
conseguir restituição dos prisioneiros. 

No dia 5 de Novetiibro, realizou-se o referido encontro, na foiíaleza de 
Bissau, tendo estado também presentes negocianres relacionados com os 
Balantas, os Gmnietes mais importantes de Bissa~i e o S L I I I I ~ ~  Abdnl-in-Jay, 
classificado como "chefe de guein, estabelecido em Caranque Cunda, obediente 
ao governo". Os convocados para esta conferência foram ouvidos separada- 
mente. Os primeiros disseram nunca ter realizado trocas coiiierciais na região. 
os segundos, com excepção de um certo Catamata, além de se niostrarem re- 
servados manifestaram desconhecer a zona em questão. Toda esta "ignoraiicia 
e reserva" devia-se ao facto de iiiuitos terem as suas famílias a tiegociar, sem 
licença, no território balanta, para oeste do rio Acissou e dispersas "pelas po- 
voações de Acissoii, Banam, Dati, Bindoro, etc". Abdul-in-Jay declarou que 
não tinha qualquer receio em atacar os Balaiitas mas também não coiiliecia a 
região: pretendia deslocar-se por t e m  pois julgava que cobriria a distância 
entre Caranque Cunda e Cunlia Cunda em apenas 4 horas. 

Apesar dos Grumetes se terem oferecido para participar nesta expedição 
contra os Balantas, caso as autoridades o jiilgassem necessário, apenas quatro 
se apresentaram a bordo do L~trio, a fim de pedirem autorização para irem 
buscar os seus familiares ao território que supunliam ia ser atacado. Contudo, o 
já referido Gniniete Catamata, acompaiiliou Abdul-in-Jay, sendo incumbido 
de tarefas de relevo, tais conio "restringir os excessos de crueldade por parte 
da gente de Abdul e contageni das palhotas das povoações submettidas". Este 
cliefe colocou ii disposição das autoridades portuguesas dezasseis cavaleiros e 
224 homens, as quais Ihes fornecerdm as armas. 

Como a força disponível se revelasse muilo pequena para um atdque 
terrestre e não fosse possível obter informações concretas sem alertar os 
Balaiitas, foi decidido chamarpedro Mendes Moreira e João Carlos d' Almeida, 
os quais tinham familiares entre os prisioneiros, de modo a negociarem o seu 
resgate. Os sequestradores, por seu lado, afirmavaiii que a acção empreendida 
era unia forma de represália, niostrando-se dispostos a devolver os reféns con- 
tra a entrega de sete Balantas que o governo tinha em seu poder. 

Decidiu-se que Pedro Moreira e João Carlos d'Almeida iriam a Cunha 
Cunda discutir a troca dos prisioneiros, bem como a devolução dos astigos 
roubados. Ao mesmo tempo efectuariam o reconhecimento do local, recolhen- 
do todas as informações iinportantes, com vista a possível um ataque. Enquan- 
to as negociações decorressem estaria fundeado no porto um navio, a fim de 
prevenir qualquer incidente provocado pelos Balaiitas. Entretanto também fo- 
ram colocados à disposição do comando o já mencionado vapor Cripitariia, 
bem como as lanchas ?i vela Dias Costa, Aitrelia Corr-êa, Cacine e D. Ritta. 

No dia 6 de Novembro, a canhoiieira L~irio deixou Bissau, tendo algu- 
mas horas depois chegado a Goli, onde rendeu o Salvnclor Corrza, que regres- 
sou. No dia seguinte, o secretário do governo da Guiné passou pela povoação 
a bordo do vapor Relarizpngo, a camiiilio de Sambel Santá, onde foi examinar 



os preparativos feitos por Abdul-in-Jay, regressando no mesmo dia a Bissau. 
No dia 9, o secretário, fazendo-se transportar pelo mesmo navio, voltou a pas- 
sar por Goli, a bordo do mesmo navio, levando consigo os sete Balantas prisio- 
neiros e o negociante Pedro Mendes Moreira, que ia ao Chime buscar João 
Carlos d'Alineida. O veleiro Dias Costa seguiu para Sambel Santá a fim de 
receber a gente de Abdul-in-Jay e o respectivo equipaniento. Eiiquanto isto, os 
dois negociadores foram procurar um intérprete para comunicar com o inimi- 
go. Entretanto, a 10, o comerciante Pedro Mendes Moreira informava que os 
prisioneiros portugueses se achavam vivos, mas os seus captores recusavain- 
-se a trocá-los pelos que estavam a bordo do Lurio. Agora as exigências erain 
maiores, pois pretendiam perinutar os reféns por catorze Balantas. Estes' te- 
riam sido detidos já há muito tempo, não se sabendo do seu paradeiro. Isto, 
mais uma vez, de acordo com o relatório, mostrava a sua má fé, pois achavam 
que as autoridades não tinham capacidade para os castigar. Nesse niesnio dia 
chegou o vapor Capitaizir~ que foi colocado sob o comando do 2". tenente José 
Viceiite da Caldeira Casal Ribeiro. 

Ante o desconhecimeiito de elementos essenciais, como, por exeinplo, o 
número de eveiituais aliados e respectivos armamentos, a única opção coiisi- 
derada possível foi a realização de "um golpe de niio". O ataque de surpresa, 
contudo, apresentava sérias dificuldades, pois as tropas indígenas nem sempre 
erani as mais adequadas para este tipo de operaçóes. 

A operação foi marcada para o dia 15 de Novembro tendo sido ordenado 
o transporte das forças auxiliares de Abdul-in-Jay, que se encoiitravam em 
Sambel Santá, para Cunha Cuiida. Por outro lado, deterniinou-se que todas as 
embarcações, bem conio o Capitariia ficassem sob o comando do 2". tenente 
José Viceiite da Caldeira Casal Ribeiro. Os navios não só serviriain para o 
transporte das tropas de Abdul-in-Jay. coiiio tainbém de base de apoio e até 
lugar de refúgio em caso de derrota. 

Eiitretaiito, a 1 1  de Novenibro, a canhoiieira Lurio paiiiu para Bissau a 
fim de can.egar inantiinentos, carvão e água e deixar aí os doentes de niodo a 
serem enviados para a melrópole e levar de volta a Bolama o secretário do 
goveriio. O Capitaizia, por seu lado, zarpou para Caranque Cuiida e Chime, a 
fim de preparar o ataque surpresa. Assim, de inoniento a região do Balanta 
Bravo parecia abaiidoiiada pelas autoridades, tendo os seus habitantes julgado 
que niio iam ser alvo de nenhuma acção inilitar. Como já se refcriu, o ataque 
que fora planeado para o dia 15 sofreu alg~ins atrasos, dados os "processos 
mdinientares da niobilisação iiidigena". O 2". teiienie Casal Ribeiro consegliiii 
manter secretos os objectivos da operação militar e transportar as forças sem 
que o itiiinigo disso se apercebesse. Isto, apesar das dificuldades ligadas à pe- 
quenez das embarcações, à natureza do terreno das margens e ao facto de uma 
paite iinportante do corpo expedicionário ser constituído por cavalaria. O de- 
sembarque, contudo, realizou-se da melhor forma. Embora os portugueses e 
seus aliados atacassem de surpresa a povoação de Cunha Ciinda, os h a b' itaiites 



ofereceram resistência e conseguiram retirar as "mulliercs e haveres para as 
povoações amigas do interior". 

Cunha Cuiida e parte da povoação de Chambon foram inceiidiadas, sen- 
do a primeira ocupada e muito gado apreendido. Os Balantas sofreram trinta e 
seis mostos, enquanto as baixas portuguesas se saldaram por três feridos, uni 
deles aliás, faleceu já a bordo do Litrio. Após esta piimeira acção foi decidido 
ocupar Cunha Cunda tendo-se, para o efeito, mandado "buscar a Bissau um 
official e uin destacamento de força regular." Na noite de 17 para 18 de No- 
vembro os Balantas atacaram, sem êxito, o acainpameiito das forças do gover- 
no, com o intuito de recuperar o seu gado. No dia 18 foi decidido atacar as 
povoações a oeste de Cunha Cunda, sem que as tropas se afastassem muito da 
iiiargem, de forma a poderem contar coin o apoio naval. As aldeias de Ossagre, 
Blassi e Nhafo foram destruídas, havendo os adversários perdido oitenta e cin- 
co homens, enquanto que o lado português apeiias teve 5 feridos. Isto acabou 
por dar os seus primeiros fmtos a 19 de Novembro, pois o prisioneiro Osório 
PereiraTavares foi libertado. As autoridades posiuguesas tentarain, então, con- 
vencer os dois Balantas que o acompanhavam a levarem gente das suas povo- 
ações ao Lur-io, a fim de "llies ser dito como deviam conquistar a confiança e a 
protecção do governo". Os dias 19 e 20 de Novembro foram de tréguas e uina 
série de emissários de Cunha Cunda,Accissom, Barrain, Dati e Bindoro Gran- 
de estiveram a bordo dacanhoneira, tendo aceite as imposições portuguesas no 
que diz respeito ao desarmainento, impostos e "estabelecimento de postos ini- 
litares em numero e nos lugares que o governo quizesse". 

Os habitantes de Cunha Cunda foram os mais penalizados, pois tiveram 
de entregar as armas e apresentarem-se no posto militar já aí estabelecido. 
Enviaram-se também instruções a este comandante militar para informar as 
populações retidas a leste desta tabanca "que o goveriio receberia as suas apre- 
sentações em condições analogas ás que foram inipostas ás povoações" do 
oeste. Deu-se como prazo ináximo para se apresentasse, o dia 24 de Novein- 
bro, data em que o Oci-io voltaria a Goli. A 23 elementos de Cuiiha Cunda 
entregaram no posto armamento e três dos prisioneiros da lancha S. João 
Baptista e a 25 o últinio dos sequestrados, bem como a embarcação. 

Como os representantes de Goli não comparecessem em Cunha Cunda, 
até ao meio-dia de 26 de Novembro "afim de entregareili armas e ser lavrada 
acta de amizade'' foi ordenado a Abdul-in-Jay para avançar. Este não encon- 
trou grande resistência, tendo logo no primeiro dia feito nove prisioneiros de 
Goli, os quais estavam "armados com longas e catanas" e incendiado Goli e 
Besunha. A 27 as tropas governamentais ficaram acampadas perto de Malafo, 
sendo espiados pelos Balantas, que se preparavam para opor resistência. De 
forma a não perder as vantagens obtidas, anteriormente, ordenou-se a Abdul- 
in-Jay que atacasse Malafo, o que veio a ter lugar, por volta do meio-dia de 28 
de Novembro. Os Balantas sofreram catorze mortos e tiveram de se retirar 
para o inato, não sem serem perseguidos pelas tropas de Abdul-in-Jay e a po- 
voação acabou por ser inceiidiada. Depois disto estabelecerain-se postos iiiili- 



tares em Goli e em Malafo, quais foram "guamecidos com auxiliares" até se- 
rem substituídos por tropas regulares. Com a partida da Lurio de Malafo os 
Balantas voltaram a atacar Goli, a 3 de Dezembro. Retiraram-se após terem 
morto dois homens, bem como dois cavalos das forças governamentais e dei- 
xado em poder destas três prisioneiros. Além disto, sofreram sete mortos. 

As populações de Inxelá e de Malafo acabaram por se submeter e a 4 de 
Dezembro começou-se a abrir uma estrada que ligaria Caranque Cunda a Cu- 
nha Cunda. Entre as aldeias de Malafo e Inxelá já existia um caminho transitá- 
vel e construiu-se um porto na primeira destas povoações. 

A concluir o extenso relatório sobre estes acontecimentos, o seu autor 
lembrava simplesmente o facto dos portugueses estarem há séculos estabeleci- 
dos na região do Geba, sem que efectivamente a dominassem. Daí que, sem 
esta expedição, a única forma de evitar mais incidentes passasse pelamanuten- 
ção permanente de um vapor no no, o que estava novamente fora de questão 
~ealizar.~" 

Conforme nos é dado ver no gráfico 2, em ambas as expedições referencia- 
das, o papel dos auxiliares africanos foi determinante, representando na de 
Samoje 76% dos efectivos (Gmmetes e Mandingas) e na do Balanta Bravo 
87% (Gmmetes e Fulas), o que faz com que sigam o padrão estabelecido por 
René Pélissierpara o conjunto das operações militares entre 1841 e 1936 (83%) 

Gráfico 2 -Percentagem de efectivos africanos 

Durante quase um século, comércio e tropas de 2" linha pagaram o que a 
Metrópole não podia custear. 

ui AHD-MNE 3"P., A.8, Maço 34, Relatório da commissão da canhoneira "Lurio" à região do 
Balanta bravo. 



Durante décadas, a administração colonial portuguesa na Guiné serviu 
essencialn~ente de instrumento político à exploração comercial europeia. Dos 
rios da Giiiné saía uma corrente de exportações cuja cotação no mercado mun- 
dial estava em alta - especialmente a borracha- de que beneficiavam sobretu- 
do firmas alemãs (até à I Guerra Mundial) e acessoriamente as belgas e france- 
sas. 

A protecção aos circuitos comerciais e a sua ainpliação implicavam des- 
pesas militares elevadas para o Estado português. Foram utilizadas duas for- 
mas para não sobrecarregar o orçamento metropolitano: os rendimentos alfan- 
degários na Guiné e o uso de auxiliares africanos nas operações militzres. Esta 
última solução representava em boa parte um sub-produto do comércio, pois 
os Gmmetes tinham-se transformado em intermediários das casas europeias. 
Desta forma, poucas experiências coloniais terão materializado com tanta in- 
tensidade a simbiose entre comércio e guerra como a Guiné portuguesa anterior 
ao I" conflito mundial. 
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