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    A abolição definitiva da escravatura em Portugal a-
conteceu em 1876. Em Moçambique, a escravatura ‘conti-
nuaria’ até 1950-1960, em forma de legislação colonial da 
lei do contratado ou voluntário, em que qualquer indivíduo 
considerado indígena poderia ser preso por vagabundagem, 
ao circular sem nenhum tipo de autorização patronal. (De-
creto-Lei 39 666). Na realidade obrigado a trabalhar em al-
go que não quisesse, e deslocado  de seu local de residên-
cia, à força, para esse trabalho.  

 

Existe um paralelismo com «um alvará de 26 de 
Maio de 1533, os escravos encontrados de noite, em Lis-
boa, seriam flagelados.» (Capela 1978, 7) 
 

    No caso em questão, em Moçambique, nas cidades, 
vilas e povoações, a condenação por essa circulação sem 
documentação, era o envio para o trabalho forçado nas 
plantações dos colonos portugueses, praticamente a custo 
zero.  
 

    Para esse recrutamento, existiam a administração 
portuguesa que controlava o ‘indigenato,’ e o chefe de pos-
to das localidades, com autonomia total de pôr e dispor. Pa-
ra tal efeito, “o gerente de uma grande plantação” pagaria 
“1.000$00 por cabeça a administrador de circunscrição 
bem conhecido” (idem, 8-9). Outra forma de condenação e-
ra a cobrança do ‘imposto de palhota’ (habitação tradicio-
nal). A impossibilidade desse pagamento aumentava os ju-
ros da dívida, penalizando o nativo com o trabalho  forçado  
 

nas plantações.  
Houve casos de resistência que seriam punidos se-

veramente, incluindo o envio dos revoltosos para as roças 
de cacau de São Tomé e Príncipe. Muito poucos regressa-
ram com vida. (Conhecemos alguns em 1967).  

Um português, D. Sebastião Soares de Resende 
(1906-1967), primeiro bispo da Beira (1940), Moçambique, 
no entanto, ergueu-se frontalmente a favor dos desprotegi-
dos africanos baNto, de Moçambique, devido aos muitos a-
busos coloniais, em particular na Zambézia. O bispo teria 
deixado no seu Diário, datado de 14 de Outubro de 1944:  

«Precisa-se de aplicar aqui a doutrina das Encícli-
cas sociais dos Papas Leão XIII, Pio XI e Pio XII. A escra-
vatura já passou à história e é preciso que cesse o abuso de 
se construir grandes fortunas com o sangue de pretos» (ibi-
dem, 12).  

Estas injustiças coloniais são um dos factores que 
provocariam a adesão popular a uma Frente de Libertação 
de Moçambique em 1962 e a uma luta armada anti-colonial 
entre 1964-1974.  

Para compreendermos o presente temos de perce-
ber o passado, para evitarmos erros no futuro. Evidente-
mente que temos também de saber contextualizar sem cair 
na tendência de extrapolação, saltando desse passado para a 
contemporaneidade, sem avaliação adequada. Uma situação 
dessas impedirá uma ilação lúcida da problemática colonial 
comparando-a com o presente, em prejuízo da actualidade 
pelo distanciamento do passado, muitas vezes desconheci-
do na sua essência.  

Ainda que cada tempo tenha o seu contexto, no en-
tanto, não se pode esquecer esse passado, anulando-o com 
uma situação presente, ainda que difícil.  

Ora, para tal efeito é preciso termos sempre presen-
tes fontes credíveis e reconhecidas, durante a pesquisa.  

Por outro lado, as novas redes sociais cibernéticas, 
infelizmente, têm contribuído negativamente para a lucidez 
colectiva, veiculando citações aleatórias, de legitimidade 
não comprovada, de personalidades públicas e políticas, do 
passado recente.  

Tais citações, descontextualizadas, são divulgadas 
e inseridas em quadros de imagens formatadas em JPEG, 
de duvidosa intenção, e sem legitimidade de fonte. 
 

 

 

PROJECTO A ESTAR CONCLUÍDO ATÉ FINAIS 
DE JUNHO PRÓXIMO... JÁ DECORRE O 

PROCESSO DE VENDA DOS IMÓVEIS COM O 
FINACIAMENTO DO MILLENNIUM BIM... AS 
CASAS SÃO VENDIDAS COM A CHAVE NA 

MÃO... TODAS DEVIDAMENTE MOBILADAS E 
EQUIPADAS COM TODOS OS 

ELECTRODOMÉSTICOS, TAPETES, CORTINAS, 
LENÇÓIS, TOALHAS...  

*** É SÓ ENTRAR E VIVER *** 
 

 

in Memoriam dos Ancestrais Africanos 

    

«A escravatura já passou à 
história e é preciso que cesse o 
abuso de se construir grandes 
fortunas com o sangue de pretos.» 
(Resende 1944 apud Capela, 12) 
 

 

    Crónica de Mphumo Kraveirinya 
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um processo colonial secular e histórico, cristalizado nessa 
memória.  

Aspecto também presente ou latente, no imaginário 
colectivo dos cidadãos dos novos países surgidos do antigo 
império português. Só a simples referência a uma lusofonia 
remete a esse passado colonial comum, goste-se ou não se 
goste – É a realidade. (MK©2014) 

Como é sabido, erros do presente não anulam erros 
graves do passado. Todavia, o processo é inverso: os erros 
políticos do presente, em Moçambique (e mesmo de Portu-
gal), desde 1975, são consequência dos erros anteriores do 
passado colonial.  

Nesse contexto, sem dúvida, a memória residual do 
imaginário colectivo português, actual,  é  fruto  cultural  de 

 
(Poema para ser lido por jograis) 

NÃO NOS ABANDONES!! 
 
I 

Em minhas insónias 
Vultos de espíritos, aos milhões… 
(serão 120, serão 160… milhões, ou 
mais?) 

II 
Murmuram em surdina: 
Não nos abandones… 
Não nos abandones!! 
 

Refrão 
Faz que não nos esqueçam… 
Faz que não nos esqueçam… 
 

III 
Das florestas dos espíritos africanos, 
Espoliados e vendidos… 
Fomos traídos. 
 

NÃO NOS ABANDONES!! 
Poema in Memoriam dos Africanos do passado; 

'Passageiros' forçados dos navios tumbeiros. 
 

 
IV 

Nas rotas de escravos, 
Homens, Mulheres e Crianças  
(como nós, levados) – 
para a Europa, Américas e Ásia,  
nos navios tumbeiros,  
gado humano. 
 

V 
Porém,  
na História torna-se 
Um mero acaso, do processo, 
Da codícia e ganância dos 
homens. 
(Das artimanhas ninguém fala)… 
 

Refrão 
Não nos abandones… 
Não nos abandones!! 

 
VI 

Milhões de vozes ecoam  
Em Spirituals and Blues, 
Nas têmporas das minhas noites,  
insones! 
 

 
Refrão 

…Não nos abandones…  
…Não nos abandones…  
(Continuam cantando)  
 

VII 
Oh Sweet Lord, Help me… 
My life a misery… 
 
(Mas… o único lorde 
surgindo, é o senhor amargo, 
impiedoso, 
Látego na mão) 
 

Refrão 
…Não nos abandones…  
…Não nos abandones!!! 

 
VIII 

(Continuam cantando em meus 
sonhos, 
até o Sol raiar!) 
 
[Mphumo Kraveirinya© 
30.10.2014]  
 

 

Pintura do alemão Joahnn Rugendas (1802-1858), ‘porão 
de um navio tumbeiro’ (1835). Na página anterior, pintura ‘Sa-
pataria’ no Brasil (1931?) do francês Jean-Baptiste Debret 
(1768-1848). 
 

 

Leia e Divulgue O Autarca 
O Seu Diário Electrónico Editado na Beira 

 

Referências: Capela, José (1978). Escravatura – Conceitos – A Empresa de Saque. Portugal, Porto: Edições Afrontamento. / 
Delacampagne, Christian (2002). Histoire de l’esclavage (…). França, Paris: Le Livre de Poche. 
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de inverdades científicas (ditas como verdades científi-
cas), visando perpetuar o servilismo institucionalizado, 
pós-colonial. 

Promotores do Tráfico de Escravos de África 
para o Mundo  – Séculos XV-XIX (1433-1888): 

Alguns Elementos Históricos da Escravatura 

- EUROPA: 1º Portugal; 2º Espanha; 3º França; 4º 
Holanda; 5º Inglaterra; 6º Itália (Veneza, Florença, Géno-
va);  7º Dinamarca; 8º Suécia; 9º Áustria  (grande Germâ-
nia: Prússia e Hungria); 10º Rússia; 11º Bélgica  (mais no 
período colonial); 12º Noruega  (ocasional para os baleeiros 
de ‘pesca’). (Etc.)  
 

 

Fazia parte da  antiga  tradição da Europa, europeus 
capturarem e venderem outros europeus, sobretudo os de 
pele mais clara, cabelos louros e de olhos azuis. Prática em 
particular germânica no século X, célebre pelas suas razias 
entre os ESLAVOS – povos de antigo nome SCLAVUS, S-
LAVE. Deriva daí a palavra escravo em português e ‘escla-
vo’ em espanhol, originando ‘slave’ em inglês e em francês 
‘sclave, slave’ «se dit de peuples d’Europe centrale et o-
rientale. (in Nouveau Petit Le Robert, Dictionnaire de la 
Langue Française1994; SLAV).   

 

A industrialização e os movimentos abolicionistas 
pressionam a Europa e as Américas, a abolirem a escrava-
tura. De novo o negócio – antes, para obtenção do trabalho 
escravo; e depois, pela substituição por maquinaria. Era 
preciso vender máquinas que substituíssem a mão-de-obra 
escrava. A Inglaterra da revolução industrial do século 
XVIII, aboliu em 1807. E em 1815 no Congresso de Viena, 
alguns países europeus acordam em abolir a escravatura.  
 

    Nas colónias europeias em África, a partir de fi-
nais do século XIX, depois da abolição da escravatura 
pelos países europeus – Portugal em 1876 e a extensão 
do ocidente, o Brasil, em 1888, são os últimos a abo-
lir. O colonialismo europeu assume novas formas de es-
cravatura, encapotadas.  
 

    As sequelas deixadas por 581 anos de desumani-
dades e humilhações originariam os racismos do século 
XX/ XXI. Obviamente esses complexos (coloniais) her-
dados levarão outras tantas centúrias a diluir, ou a desa-
parecer. Porém é preciso ir desconstruindo os inculcados 
complexos de superioridades e de inferioridades,  a partir 
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Cronologia oficial da abolição do tráfico de escravos 
africanos nos países muçulmanos: 

- Turquia aboliu em 1858 (antes de Portugal, pri-
meiro país europeu a iniciar o tráfico transatlântico em 
1433, e o último na Europa a abolir, em 1876. A Espanha 
foi o penúltimo país europeu a abolir a escravatura para a 
Europa em 1870).  

 

- Magrebe: Marrocos em 1923. (Norte de África 
muçulmano).  

- Mauritânia (em 1982).  
- Djibouti, então parte da Somália, colónia france-

sa, na África oriental, praticou a escravatura até 1956. Inde-
pendente desde 1977.  

 

A maioria dos países africanos eram colónias euro-
peias. Exceptuando a Etiópia que, em 4 mil anos, nunca foi 
colónia. Em 1896 repele a tentativa de invasão colonial da 
Itália. No século XX, durante a segunda guerra mundial, 
sofre cerca de 6 anos de ocupação-vendetta da Itália dos 
‘fascio d'azione rivoluzionaria’ de Mussolini (1935-1941). 
A Etiópia resiste com acções de guerrilha com apoio britâ-
nico, e derrota a Itália. Primeiro país africano a derrotar um 
país europeu nos séculos XIX e XX.  

 

- Península Arábica: todos estes países aboliram 
oficialmente a escravatura somente no século XX, por pres-
são ora da Inglaterra ora dos Estados Unidos da América. 
Alguns exemplos:  

- Iraque em 1924. / - Transjordânia e Irão em 1929. 
/ - Bahrein 1937. / - Kuwait 1949. / - Qatar 1952. / - Arábia 
Saudita, o maior aliado muçulmano do ocidente aboliu a 
escravatura, somente em 1962. 

 

- África muçulmana: No século XXI a escra-
vatura tomou outras formas, como no Darfur – Sudão 
muçulmano, com cativos núbios do sul, para abastecer 
o mercado árabe de eunucos, guarda-costas, e haréns 
no Médio-Oriente. 

(Mphumo Kraveirinya, 31.10.2014). 
 


