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A• Salvagan•-Monografia de um grupo de Ilhotaa.

O Funchal-2.• ediçãi;-Publlcação com1moraUva do quadrtcent1nirlo da Cidade.

0• allcerce• para a hl•tórla mllltar da Madelra-Conf1rêncla1 no quar·
til do R. I. 27.
Ascendência, naturalidade & Mudança de nome da .tolo Fernanda•
Ylelra-Boaquejo blatórlco.
A• Mlgalha•-2.• edtç.fo-Conto1 1 11boceto1. ·
Um ponto de Hl•tórla P6trla-Conf1r1ncla no quartel do R. I. 27.
Hl•tórla Miiitar da Madeira-Ensaio docom1ntado.
Corogralla elementar do arquipélago da Madelra-Noçõ11 mlnlma1.
2.• ediç6o loovada pila Junta Geral Autónoma do Dl1tdlo Funchal do
Homenagem a ._tolo Fernandes Ylelra-Dlacorao na Inauguração do 11u
monumento.
Madalra•l801•02; 1807•111•-Notai • docum1nto1 1obre a ocupaçlo ln&l1u.
Um auto na Achada-Conto regional.
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Santo António de Llsbõa bosquejado na Madeira-No VII centenário 41
BUa glória.
A Madeira e as Praças de Afrlca -EBfôrço antigo madeirense.
As Freguesias da Madeira-Colecção de monografiar.
Noticia histórico-militar sobre a Ilha do Porto Santo-Memória apreselltada
á Comissão de História Militar.
Ecos da •Maria d a Fonte• n a Madeira- História local.
Moedas, Sêloa, Papel Selado e medalhas na Madeira - Elementoe para
os colecionadores.
Fasquias da Made ira-Retalhos hi stóricos.
Os peixes doa mares da Madeira -Em colaboração com Adolfo da Noronha.
As aves do arquipélago da Madeira-I ndígenas e de passngem.
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d as Form i gas da Madelr a -Indlgenae a introdu·

Os Escravos na Madelra-Htet01i1 local.

O cDlarlo de Noticias• do Fun·
chal publicou em abril deste ano, o sete telegrama:
LISBOA, 20. - A agência geral das colónias continua. recc·
bendo valiosas adesões á Inicia·
tiva da comemoração do anlver·
sarlo da abolição da esc1av1tu1a.
Qulzemos tambem dizer alguma
coisa sobre cOs escravos na Madeira•
numa sé1te de dualtnhavados artigos
que o mesmo Diário intctoa no seu n. 0
19.1C7 de 17 de Abril de 1938, ficando
agora reunidos e libertados, na 1tlforrla
dama separata.
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Os escravos na Madeira

Muna trl1tezs e ventura andavam llgad11 uma á outra, no1 tem
po1 da colonlzeção da Madeira.
Uma, a amargura do eacravo, roubado á 1ua terra dl1tante, para
vir trabalhar, de aol·nado até depois de·e1cond1do, na terra doutrém,
regá·la com o 1uo• do proveito. A oaba,-é a alegria na1cente do H·
nhor, ao ver na terra abençoada, cre1cer,
palmos, e alourar, a cana
tarta em dôce 1uco. Ventura1 e d11ventar11-contrast11 da vida.

ª°'

01 canavlal1 de a11ucar puxaram a eecravldão, ju1tlftcada nê11e
tempo, em que a fé Irrompia em contendae, etcodada1 numa rodela de
conveniências.
Cbtgar á terra da Guiné era um âacelo, uma ambição de1med1da
Em 1441, António Gonçalves, dobrado o Cabo Bojador, trouxe ao
Infante, pretos cativos, e um dêle1, de certa categoria, prometeu dar
ouro em pó e outro1 preto11 por 11, 18 o puze11em 1 de nôvo, na 1ua
terra. A11lm 11 fez, e ftcou Iniciado o comércio da e1cravatura no Rio
de Ouro.
A1 caravela de Lago1 panavam na Madeira e daqui te apronta·
ram ootr11 para o Continente Negro• .Trlltão, êle proprlo, e Zsrco, m11,
da 1111 gente apena1, foram de feição ao vento, procurar, ao Deo1·dará,
fortuna, afiar o brío, ganhar honra, trazer prê11.
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Eram precl101 braços, para a lavoura. O e1cravo, alavanca de
ô1eo, maquina barata, rendia bem.
Val·1e procurá-lo.
Era um regre110 à História Antiga, ao tempo patriarcal, com o
e1cravo domé1tlco; á _velha Grécl11, .com o e1cravo lavrador; ao )mp1frlo
Romano, com o escravo lndustri11I.
·
A e1cravatura, qual br11Z11 pi1ca, entre H clnz111 do p111sado, e1·
pertada, à1 vezes, na sua 1onolêncla vermelha, paio iôpro medl1val,vlnha a 11p.agar-1e no orvalho do cristianismo, ao conceito de liberdade
e amor, de1soldando a· cadela da -opre11ão.
Um vento forte, na lareira de África levantou faúlb11, Incendiando
amblçõe1, e o preto, preguiçoso, apanhado ató:ilto, tinha que dar o corpo á actlvldade, a alma requerida para uma nova fé.
Não era o antigo direito de guerr11 em que o vencedor dlapunha
do vencido. Era a eacravatura sem rebate, com o rótulo urgente da
clvllizitção, em que a força faz lei.
Trl1te situação de ser coisa e não gente, 18r objecto num mercado de compra e venda, doação e penhora, não ter querer e ·.ter um
dÔno,· ficar 1ujelto ao capricho da 1ua ·· vontade, em aervld.ã o: abaohita.
A feitoria de A,rgnlm e depol1 Angola deram abundância de preto• á Madeira.
Aqui perto, 0111 Afortunada1, andava o Infante D. Henrique em
dl1puta com 01 eaatelhanos, 1obre a· 1na poHe. Tinham êles jà 1u11,
algumaa Ilhas, porém as mais importantes, conaervavam-18 lnfiala. Carregámos nelaa e a resistência foi·nos cara, apen111 a façanha de algan1
prltlonelro1 que, pela robo1tez e corpulência, foram julgado• optlmo1 para
·
o trabalho e na verdade o foram.
Os senhores da Madeira, enquanto 01 rei• de Eapanba, Fernando
e ltabel, não haviam conqulatado de todo o arquipélago canarlenl8,
aventararam-18 ·li Ir á caça do guanche, em locunõea furtiva&, eeíndolhe1 mala barato que comprá-lo no mercado da Gomera.
Daa praças de Atrl<'a vieram-nos 01 ucravo1 mouro1. Oa fidalgos
madelren1&1 acudiram a Ceufa, Tanger,. Alcacer~Ceguer, Ari.lla, Azamor,
Larache, Castelo Real, Mazagão e ~alim, donde trouxeram catlvo1.
Batalharam multoa na Indla, m111 com pouco• e1cravo1 re1re111·
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Pretos & Pretas
.
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O valor do e1cravo dependia da provenlêlcla e casta, 1exo, Ida·
de, robustez, aptidão, sendo cotado v.ariavelmente em dlfereiltea épocas.
O preto era o mal1 em conta, • por iHo maior número dêle1 houve, empregado• no árduo trabalho de de1bravar- a terra, britar a pedn
arrumá-la, a 1uster os trabalhos de cultivo nas margens dai ribeiras e
pelas encostai. Cabouquelro e valador, besta de cnga, carpindo o pêso,
era movido á pranchada no retardo manhoso, pelo capataz, 1em piedade.
Pelo final do aeculo XV h'lvla acrescido tanto a população escura,
que o duque D. Manuel, vendo já muito• senhores da Madeira batalhando na1 praç111 de Afrlca e alada se aprontando outros em seu so·
côrro, expediu uma carta de agradecimento, para que fica1&em na Ilha
«pella rezão dos multo• negros q. nella ha•, temendo uma revolta de
e1cravo1.
O 1enado da vila do Funchal determinou que negro ou negra
achado de noite merecia açoutea, no Pelourinho: Na vereação de 27 de
Julho do 1470, ficou estabelecido que os escr!lvo1 trouxessem bem vlalvel, um sinal da 1ua condição.
·
Ampliando anterlore1 prevlléglos, concedera D. Manuel aos dona·
tario1, pqderem •mandar cortar as orelhas ao1 e1cravo1 aue o mereceHem, por ju1t!ça».* E a Câmara do Funchal pediu para que essa medida abraogeHf'i todo1 01 ladrõe11 em geral, msi o rei achou mala pru·
dente mandar dizer que-não. Seria de mau efdlto, aparecer algum
branco de1orelhado.
cNo rol da confiHão, no aono de 1552, 18 acharam na cidade do
Funchal, entre negro& e mulatos captívoa dol1 mil e setecentot; e de·
pois, no mesmo anno, foram ter a ela quatro navloa com tresentos es·
cr11vos que fizeram por todoa trea mlli..
' Arq. Gorai da C. M. do Fnachal T. l fll. 111.
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Em 1556, OI cor1árlos franceses que saquearam a cidade, levaram
consigo trel8ntoe e1cravo1 que venderam na Rochela, pJr baixo preço,
não havendo, all necessidade de serviço de negros. Flzer.am miagua na
Madeira, onde a falta de trt b1Jhadore1 se fazia 1entlr, por 1110 foi per·
mltldo ao1 1eu1 moradores, mandarem carregar anualmente a Cabo
Verde, um navio de preto1, só pagando direito, quando oa revendeHem.
Os pntos deitavam a 1oa danH na proclHão de Corpo de Deu1,
com 10ldo1 de gaitas, grlto1, saltinhos e plnote1, compu1ados ao bater
do tamborU. A crepl4a• no1 lagare1, preparatória da ultima espremeção
do ;pé·de-vlnho• faz bem lembrar um b !llnqoe africano. As vazllb11
de cabaçu, o pllão de lô!O para ce1traçoar» o trigo, 11 irande colhét
de pau, ião ve1tígfo1 doa oten!íllo1 de que 1e a~rvla a pretalhada.
Um bairro 1eu, Uveram na vila do Funchal e a recordá·lo ficou a
Rua dai Pretaa. A Fonte da Negra é outra recordação, na coita norte
da Ilha do Porto Santo.
mim vai á fonte
mim quebra o pote . ..

São ruto1 de cantiga. de preta.

Mulatos & Mulatas
E1peclalmente em Machico, bivia mulataa multo bem tratadas, e
de rica• vozes, que he alnal da antiga nobre11 de 1eu1 moradoret; por·
que em todas a1 cana1 grande• e rlc!IB ha esta multiplicação do1 que
11 1ervem•.
Eata era a opinião do cronl1ta, achando multo natural o apareci ..
mento das tal1 molatlnb!IB, com que H dôna1 18 conformavam, dando·
lhes bom aga1alho.
Um lntere11ante caso conta Gaapar Fructuoso :
•Havia hum mulato captivo fugido de 1eu senhor e alevantado no
mato, o qual, para grangear de comer, 18 vestlo de pelle1 de 11nlmae1
que matava e H clpirlo de cbocalhol que para Isso buscou; e andando
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no ermo, sabia desta maneira a modo de aalvaje, aos caminho• e 111·
teava 01 montelro1 e caminhantes qne pelo caminho p111avam e 01 roo·
bava do que levavam e tanto damno fazia por aquella parte, que já
nenhuma peuoa ouaava passar por ali, porque em vendo·o 1e eepan·
tavam delle, cuidando que era 1alvage ou Diabo, pelo verem alto do
corpo e dlstarçsdo daquella maneira, o qnal mulato era de Idade de
trinta e cinco anno1, pouco mais oo meno1, e quem quer o via, tugia
delle como do Diabo e deixava o que levava e elle tomava o que pa·
recla e áquellea que alcançava e a que não achava de comer lhe1 dava
mult11 pancad11.
Vindo ter á noticia de Marco• de Br11ga, determinou de crer 1aber
o que era, e a11l o fez; porque partindo aó de eua c11a, 1e foi ao logar
que lhe dlceram onde este aalvaje 11hla e a fazer 18UI saltoa e fazen·
do-se caminhante, o mulato 1alvage lhe aahlo ao caminho com grande
Htrondo, matinada e terror para o eapantar, como fazia a todo• 01 que
ali caminhavam, e arremetendo ao dito Marcos de Braga (que lhe não
fugiu como os outroe faziam) 18 abraçou com elle; e tanto andaram a
breço1 até que o mulato cahlo no chão debaixo, e ahl o deeplo daa
palies que trazia e o amarrou e levoa pira cau, e o meteo a lavrar
com bom boi em uma caog11 e arado; e lavrando o meamo Marco1 de
Braga com o arado, qoando picava o boi nomeava por seu nome-cEl
rajado-» quando para o mulato dizia «El diabo•.
E aasl o teve algana dias em casa e o suglgou, livrando do trabalho que naquella terra . padeciam os caminhantes que por ella plllla·
vam, até que, depois de o ter bem caatlgado levou o mulato salvage
a seu senhor».

Reza a tradição ter sido o local deata contenda, acima da Igreja
de N.• S." do Monte, num chãosinho de contraforte ao caminho que le·
nva ás serras do Poiso, e que sé ficou chamando -Terreiro da Luta.
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Canários & Canárias
Em 1490, foi proi'blda a permanência de e1cravos daa IlhH Caná·
rias•* •homens e moço1 de 10 ano• para cima; a1 e1crava1 telaa 'ha
quem qolzer•.
D. Manuel entendia que na Madeira não deviam permanecer H·
tranjelro1 de e1pecle alguma, «pollH grãdes fo1J1e1 & hos homee1 deata
ylha eram byndo1 a muyt11 grandes neçe1sldade1 & deblam díbldas
& - 18 nom bemdesem bees de raiz, nem e1prauos (escravoa) nem
_a1praua1, nem beata. ... *
Era a crlte do aa1ocar, 1obrecarregado o produto de tal forma,
que não valia a pena fabricá -lo. A cana tinha 1ldo levada ás Canária.
e ali produzia exuberantemente. O a11ucar chegara a baixo preço pela
coocorrência.
Foi levantada a p ;ofü'.ção da re1ldêocla permanente ao1 e1tranjel·
roa na Madeira, e em 1505 mandlldo1 ficar 01 canário• mestre• de 1110·
car, cativos ou forros, para que não fo1sem eo1lnar para fóra da
Ilha o 1eu mlstér. Quem aa1lm procede1se 1 Incorria na coofi1cação do1
bens.
O 3. 0 donatario do Funchal, Simão Gonç11lve1 da Câmara, tinha ao
1eu 1ervlço pe11oal alguns escravo• canário• de e1tlma.
João Esmeraldo, na sua Lombada, acima da Ponta de Sol, oitenta·
va contenta almas 1ua1 captlv11, entre mouro1, mulato1, mulatas, negro1
e· negraa e canario1•.
• Idem fie. 261 • segalntee.
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Mouros & Mouras
O moüro mal1 Inteligente e adiantado em reh!ção ao preto, era um
ucravo apreciado na Industria do coelmento do mtl 001 engenho•, no
tr.brlco do pão e bolos (do c1co e escraplad#), queijo tenroJ .na aber·
turfl de clateroé1, no traçado das levadas, curtimento. doa coiro•, etc,
A bota mourisca como antigamente se chamava á bota ebã, 1em
tacão, 011da pelo nosso camponê3 ou bota. de vilão é de orfgem árabe,
f11brlcada com a p ele de e ~ bra, cordovão ou coiro de Córdova que lhe
deu o nom1>, tendo o cano voltado com· uma lhta vermelba de marro·
qalm.
.

O• mouros deixaram-nos o cascuz, easa muu granule.da de farl ·
nba de trigo, tão apreciada e que 111 classu pobre1 16 a comem em
ocatiõ :'9 festivas cem um naco de carne de porco, em batl1ado1 e casa·
menfus;- condimentado co.m um raminho de segarelha .l)u coentro que
torna . o p rato mala aromático e ~ petltoso.
Naa no11as olarl111 se faziam 01 cu1cuzelro1, vasos de bt1rro com
arlficlol, para a sua preparação. Enorme• eram os existente• nos con·
ventos, para a amasaadura ds comunidade e preparar os p ressotes que
faziam cêle, 118 carinhosas madres.
Em ordem de D. Sebastião, que regulou 01 trajarei e 01 comêre1,
é determinado que não se tÔJll o cuscuz, em dia que se sirva o 1Jrrcz.
Algun1 mouros er!m p11atore1: ficou na História o mouro Barqne
que . cuidava . de um rebanho de ovelhas na Ilha do Porto Santo, quao
do se urdiu a trama dos profetas.
Trouxeram·no da serra para crer no •homem Hncto que f11zia mlla·
gres, respondendo que se o propheta sar!IHe bumli nogra de seu senhor,
t~o 11leljãdfl do parna1, da i6U nadmt:iuto, c1ue ftõdnvií do joe!ho1, elle

creria oelle, e o adoraria por sancto; mas não de cutra manelre : o que o
propbeta não tez. O qu!l dito de um mouro 111lv11ge, foi para mala coo·
fo1ão de moradore1 tão clnl1tão1 e dt1creto1•. Oa aferrado• a 1,tma ldel ~
nem com provH 1e convencem.
A1 raztaa que 1e fizeram nH terrH ds Manrltaola com o único
fim de apanhn mouros, foi um procedhneoto pouco cavalbelro10 na·
cerbaodo o ódio de crenç1 e de raça.

O clamor dum chefe árebe 18 levaot~, pua lamentar em carta a
el·rel D. Manuel a conduta do governador Azamboja, , em 1505, que ea·
tava entendido com oa 1enbore1 da Madeira DO tornechneDto de e1cra•
vo1 mouro1. ("')
Formaram nucleoa lmportantet DO Faial, Mach!co, s.· Cruz, Ponta
do Sol e especialmente no Funchal, onde o 2. 0 donatário 01 tratou com
mais benevolencla, conseguindo grupar·H num bairro que ficou deal·
goado-a Moorarla,-onde se levantou depois a Igreja de S. Pedro.
Nas •grandl11lma1 festas de multH lotH de ricos premios, gran·
dei togaças e groseas dadlvas• que em ccaafõ9s solerie1 eram organl·
11daa pelo• donatárlo1, gouvam 01 escravos de uma ceita expanaão
em folgar e multas aortee de dançat eram exibidas pt:oloa mour01, que,
modltlcad11 ncs ademanee, 1e· ad11pt11ram ao 1erão IUalgo, cbtgando até
061-- a moorl1ca - na dolênel!1 do cantar e de meneio•, a1 laoga·leogaa
1err11nas da nossa gente dos campo•, come: ·-o oevoelro ·corrlquelro• a
cformlga que o 1eu·pé prende»:
E1ta lenga·leoga tem o seu ccnceito filotófico:
Desde o &lto até o fundo,
nada é forte, neste mundo

A11lm coor:lulu a formiga depois de vêr que tod111
(") Ooc11mento1

1790 - pge. 11·2•.

ar 4b '. cn cvp!a<lo1 '101 otll(lnai• d•

Torr~

111

col1111 de·

do TomlJJ-l,lsboa ~
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pendhm om11 daa oolra1, 1ea1 tqulUbrlo, de1coajuotando-1e a vida por
melo doma 1lmples faca:

O' fac•, tu és tílo forte
que m1t111 ligeira cabr•;
. A cabra qu1 bebe a ãgu1,·

A água que 1p1g1 o lume;
O lume que queima o [11u;
O pau que bate no cio:
O ao que mata lo gato;
O gato que come rato;
O rito qae fura o murÓ/
O muro que veda o vento,'
O vento que espalha a nuvem;
A nuvem que tipa o sol,0 sol q11e de11ete a neve,A 11eve que meu pé pr1nde.

Alêm do1 conto1, á lareira, de prlnceaa1 mour11 encantad11 1 de
tap&te1 mágicos e d11 varinha. de condão, lnflaênclas de longe emanadas e tio carlnboaamente abaorvldaa.
via
um
dos
em

Num retábulo vetusto em que figurava o doador doma capela, se
em 1egundo plano nma chusma de aeos eacravor, usando alguns
pequ•no turbante cónlco·eaplral de ponta Oáelda, que com o andar
tempo• ft z derivar a carapuç!l do :vilão e a toalhinha pendente,
ceibre-nuca, da vllôs, dê11e1 antigos treje1 já deaaparecldo1.

O afunilamento tubado da carapaça remonta, pc.rém, ao 1eguodo
quartel do século pa11ado, exsgêro propositado para comércio e recor·
d11 ção local do vlejante.
Certos 1ltlo1 marcam uma recordação mourl1c •: -a F11jã da Moo •
ra, na frfgueala da Serra de Agua, terra oferecida por um 1enbor â
1ua eacrava libertad& ;-A Cova do Mouro, no Monte, e1co.ndtrljo dom
fugido 101 mau1 trato• Hcebldo1.

,f;
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Em térras do norte da ilha, no Faial, 01 e1crâ\Tos escavaram num
tufo de pedra mele, uma pequenina mesquita com nma entrada dldu·
çada, onde se reuniam a ocultaa. E' hoje a c11pela de N.• S.ª da Penha
de França.
lolmfgo1 da religião e de · re'ça, e em re-vlndlcta, os mouros ronda·
vam 08 mares da Madeira, .não fÓ atacando as oius da pl8Hgem, como
a11alt11ndo 111 p1voaçõa1. O Caofç1l foi ama vez a88olado, déva1tada a
Fejã doa Padres, no· Campanarlo, e tremenda pllhilgem caiu scbre o
Porto Santo, doa piratas argelinos que deluram a plvoação em e1·
combro1 e rescaldo, e a pobre Ilha qua.I du&bltada.
• \Tai·te p'ra ArgelJJ ê uma pr11ga popular qtt' relembra bem o ta·
que doa cor1ãrlos e o catlvtiro em terra. de molram~. Era o Inverso
da medalha.
tJ m fundo foi creado para a reml1&io do1 cativos, formado por
contribuição voluntaria e um acresdmo nH deapeus d! juatfç!l. Além
dos prialonelro8 de varlavel preço, em função de categorl•j gro11a soma
era pedida pela lmtgem dos santo1 roubados e aHlm foi remida a pe·
que nina Imagem de S.• CatarJna que regr.e88c u de Argel ao Porto Santo.

No gel"a.1
Em te1tamento8 antigos, ligaram no1 haveres do defunto rico, o
rol do1 escravos e a sua dlstrlbufção pelos herdeiros. Algumlll veze1,
um eacravo era legado a dois parentes, cabendo por:anto, metade do
1eu valor a · c11da um, e geralmente era então vendido para liquidação
da herançt.
·
H svla um certo rebuço nos contratos de venda, rebate de coas·
ciência· mais piedosa, quando vem declarar vender o escravo, mas «como 88 fo11e um saco de 01101~ apen11,-re11al\Tando au!m a almt ...
sobre a qual não queria que alguem julga11e ter sobre ela preten1ão
de po11e.
A alforrla era concedida com fteqliêncla no1 te1tamento1 maa
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tambem o 1eobor benemérito vloh1 ao tabelião para que firmaa1e um
papel, de como dava a liberdade ao seu escravo ou eaérava.
Ao fôrro nascla·lbe ama nova alma e na 1ua libertada viva, era
laborlo10, ecocómlco e cumpridor, segdo alvo de Inveja movida em aospetta ao seu proceder. E tal, que foi ordenado em 1483,_ao juiz, lnqulrl11e do comportamento doa fôrro1 e não pude11em ter ea1a1 alogadaa ·
aem licença.
Algon1 escravos eram trezld()I a ganho, recebendo paga de tra·
balbo em beneficio do sen ssnhor que disso lhes d1va um tanto, con·
1egulndo aHlm formarem um modesto petú ~io.
Outros • r tm Interessados no1 fruto• dt herdade, Indo vendê los
no mercado aonde tinham barrac•, de toda a sorte, excepto uvas de
que se faz vinho, diz uma das licenças camarárias.
Escuvo de caaa ftialg~, era arrog~nte e pretencloao quando ms·
· recendo uma protecção eepeclal do seu senhor. Este, multa. ve:te1 o
tinha por confidente, lnformsdor, vlgla, pau para toda a obra, autor de
crlme1 que Ili jultlçH local1 não conheciam ou não queriam conhecer,
e, ecoando Ili qoelxaa, vlnhs entãr.i do Reino um corregedor com alça•
da sobre certos delitos, como foi o Dr. An:óolo Mlz Machado que, com
certa 1urpre111, apresentou na CAmara do Funchal o 1eu alvará em 28
de Abril de 1683, dizendo a qu' vlnb : -·inquirir de vârlaa mortes pra·
tlcada1 por escravoe, como foram n do juiz da vila de S;• . Cruz, um
loglês e alguoa mancebo• enamorados de donzelas que arreliavam 01
pais na escô!ba do noivo. A um dêste1, haviam . cortado a cabeç.a e as
miio1.
01 «rebu11adoa• eram quasi sempre e1cravo1 a mau 1ntento, cobertos com ~ma longa capa, tapando quaal o rosto, armado·• de faca·
lbão ou punhal, áa orden1 duma conjura.

Posturas
nas diferente• re1oluçôes eamarárla1 e pelo que ae acha\ta eata•
tuldo nas Ordenl!.ÇÕ01 do Rtino, &e regularam i: s posturas, que eram
apregoadas ao povo 011 praç ~s públlc11, chamando ·s.e a luo - lançar o
bando.

OIS ESC:RAVOS

CompUamo1 a matéria referente aos eacravo1 na ' Madeira, no 1é·
colo XVI, dl1trlbolda de 1562 .em diante :
Todo o q. nam for chrtstlo trará sinal no peito oa no hombro,
de panno vermelho ou amarelho de maneyra q. se VFja sob penn• do
c011theudo nas orden1çi1es.

Já em 1470 havia tido mandado 1Bslgnal1t o escravo, e 11111lto1
ilohore1 lhe punh!lm uma marc!l sua, auplementar.
Net1hu mouro cativo netn forro pósto q. xpio (eri11tão) se/a, trarA.
afma e ae for ach1do de dia p1g1rá dozentos ra. e a arma ao perde·
tif e etJlo n&lh se entenderá no q. a sohem tratei' com tJeUlJ senhores.

Esta pena tol mait tarde ttiodlftcada depol1 duma' correlÇão qne
prc íblu expre11amei1te aetertt os esêravo11 portadore11 de arm11.
tJs negros cativos <J. vem dos lagares do termo da <Jtdade naih
serão ach1dos com armas nem paos feitiços .

Não podiam usar bordêíe1 com pontelras revestld'ls de ferro, nem
h111te11 aguçad11, de oliveira.
Nenhu mourisco posto q. xpio seja, ande de noite em fuenda
·alheia sob penna de dozentos rs.

Era Indicio de ser ladrão,
Oa mourlsóos cativos e forros, das ave Martas por d!aente atee
as mattlnaa nam andem pellos caminhos fora da cidade nem sejam
_&chados fora della sob penna de serem presos e perderem as aro:as e
pagarem quinhentos ra. e este n1m ·se entendeu a hos que vlerem do
trabalho da Fazenda de aeus snnra amos e com recados seus que poderam ter lugar atee ho sino com tãto q. nam tr1glo- armH prq.
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ent1m encorrerão n1 penna pera as fuendas e seram achados no ca·
mlnho dl1eltos da f• zenda p1r1 cisa.
O slno·de-corrsr ou slno-do·concelho, tangido á bôca da noite,
obrigava 01 moradorH a recoiber ·a 1011 ca1as.

Todo o homem trabalhador solteiro que estiver · amanceb1do cõ
eacraua pague mil IS por cada vez q. for achado, sendo 1 esc1aua ca·
tlua & o mesmo se entendera sendo home casado ou se/a exêcutado
na pena da ordenação.
Pela dite man.ra amolher branca q. se achar estai amancebada
com tscrauo cativo . . .
Nenhfl escrauo nem escraua catiua lera casa por sy daluguer sob
penna de quinhentos rs os quaes pagara o que lha 1lug1r e assy o
snnor q. lho consentir.
O foral da cidade do F11acbal traz, lambem penat sobre a mancebia.

Nenhum forro nem pessoa outr1 recolhe1á. catluo nem fatio seu
sob a pena de quinhentos rs. e este nam se entendera nos escrauos
q. vim com recados de seus senhores e os que recolhem de seu apta·
zlmento e entender seha nas cas.cs onde se persume segulrsse eucon·
usnlente da conuerssacam delles como he em tauernas e noutras par·
tes onde recolhem fatio e comé e bebem e q. seus senhores nam
querem.
Nenhum Pastor que fora da pouoação uluer recolha catiuo nem
catlua sob pen• de mllrs. e o mesmo se entendera nos que uiuem em
lug1re1 e · quintas com seus amos e em outros per si da rrenda·
mentos.
·
Nenhum escrauo mourls<Jo dos lugares debaixo venha a esta cl(l4de sem i aslnido dé seu snrior sob pena de oern rs pera_ o ilçilde
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ou meirinho e perderá a arm11 que lhe achtrem posto· que seu sflor
lhe dee licença,

Determlnaç6es ecleaiaatlca•
Nu Conatltulçõe1 do Bispado 1e encontram determlnaçõe1 acêrca
dos e1cravo1, e do 1eu procedimento recomendando·1e aos senborem
amos que facilitem o seu ·casamento, para que não vivem em pscado,
NH visitações ás fregue6it11, luslate-se especialmente 1obre a tn1·
trução rellglo1a .

Provlalo do biapo D. Lula de Figueiredo •obre oa E•·
cravoa, em 1 de Janeiro de 1J92
·
Conalderando 061 como de dlueraa11 parte• e terras ·de guine uem
a esta Uba e Bpdo multo• escranos e eácrauaa gentloa q. per terem ja
Idade e uzo de Razão pella graça dloloa desejando de professar a nossa
uncta Religião Cbrlatan de sua llure uontade pedem o sacramento · de
Bap\11mo e q. pera dignamente 18 lhe aver de admlnl1trar deuem 1&r
doutrinados nos mlsterlos de nossa 1ãta he e terem arrependimento doa
pecados da Vida .Pa11ada e propoalto de uluer noua vida · Cbritta.n p&ra
alcançar a graça q. per elle se daa mandamos q. não St>jão bap!lzado1
•enão depol1 q. sendo bem lnatrnldoa entender e q. pello ·Lanatorlo ex·
- terlor de egoa se laua e allmpa dalma lnterlormête e q. renunciando o
error de sua Infidelidade e mala obras da vida paeaada perq. erão 1e•uos do demonyo flcão nouamente feitos filhos de d1. per adopção pera
o q. deuem primeiro saber a doutrina Cbrl1tao, e ao menos 11 Oreção
do Pater 001ter e os mandamento• da ley d" da de modo q. quando se
ounerem de baptfzu 111lbão per iY responder as perguntas q. ·no baptlsmo .s e fazem.
E pera q. per falta da doutrina Cbristao se não negue ou dlllate
por multo tpo o sacrãmento do Baptl1mo aos q. o deaejão e querem re ·
ceber; admoe1tam91 a todas as pe1aoaa deste Bpdo de qualquer calldade
e coodicilo q. forem. q. tendo escra uos d6 sete tmnoa per!\ cima pera
!:;aptizar lhe fação co1n multa dUlgeucia óµtlHar a donlrina Chrl1tn.n o
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mal1 cou1a1 Hlma ditas e mandamos aos Rectore1 utgarlos e cur11s daa
lgra1 q. com grande cuidado ae Informem dos escrauos e escrauH q.
em 1u11 freguesias ouuer e achando q. não aabem o Pater noster e
Ave Maria, Artigo• ele fee e mandamentoa da ley de da procedão con·
tra 1eu1 1nr1 pera q. 01 en1lnem ou fação ensinar a dita deut11lna e 01
mandem ao Templo q. a ensinarem, e emquanto a não 1ouberem lhes
não admlnl1trem o sacramento do Baptiamo nem outro algum 1eodo já
baptlzado1,
Forem acontecendo q. antes de serem doutrinados venbão a e1tar
em prouauel perigo de morte e pella breuldade do tempo não 1ouberem a doutrina Christan e pedirem bapti1mo admlnl1trar1elhe1 ha enal·
nando lhes primeiro muy declaradamente segando o tempo premltlr per
1y ou pelo lnterpetre, não sabendo a llmgoa q. se tirem do 1ervlço do
demonjo e do error de 1ua lnftdelldade e creão na Sanctl1Slma Trindade M 100 d1 Pai filho e 1plrltosancto em cujo nome 1e ande baptlzar.
Creão q. o li.lho de ds foi feito .homem pera salvação dos homens
e por elles padeceo morte e resurglo e creão e confe11em crer ao meno1
lmpllclta e geralmente as mais cou1a1 q. os Chrl1tãos comumente crem
e abomlnê e reprouem os pecado• da uida pastada e renunciem o de·
monyo e se entreguem a Jhu Christo a cuja lei se querem obrigar e
prometão o maia cedo q. com ajuda de ds. poderem e pllo tempo me·
lhor endlante enhmderem trabalharão per aprenderem mais declarada·
mente a doutrina da 1ancta fee e q· com humildade comprlrão 11 obrl·
gaçoen1 de Nossa Santa Religião·

Provisão do bispo D. Fr. José do Nascimento
em 5 de Janeiro de 17 42
mandamos a tod11 as pe11011 aHlm eclesiastlcos como seculares
en1inem ou façam ensinar a doutrina crlstãa a seus f ,oe creadas escra·
vo1, mandando-os lambem p.• e11e effeito aa lgr.•' de su11s freg.'ª no1
D. 0 • e dl11 S. 0 • de goardlJ. a hora1 competentes q. 01 Rv.ºª Parochos
determinarem p.• lhe1 ensinar a douctrlna crlstã11.

OS ESCRAVOS

Provlalo do lliapo D. Gaspar Afonao da Çoata Brandão
em 24 de Julho de t781
todo1 01 clerjgo1 de ordem 1acr11 e benefictados de qualquer
grao ou dignidade q. 1ejão não tenham em 1oaa caaas creadas ou e1·
cravai que não tiverem clncoenta anno1 de Idade completo• e de tio
boa vida e co1tume1 que não haja 1a1pelta contra o 1eu procedll;neoto,. ,

O Curral (das ·freiras)

Entre a1 capltanl11 de Funchal e Machico, havia o entendimento
na entrega do eacravo tugido ao senhor; ao sei capturado, H neg111e
o nome de aea dôno, era punido com quarenta açoutes.
Para eacaparem aos castlgo1, tugiam para o Interior da Ilha, para
1ítios detconversavel1 na 1&rranla. Então, mandou o duque D. Diogo,
que seus senhores os mandassem prender, no tempo de quatro metes,
passado o qual, qualquer pessoa que lhes deitasse a mão, ficava de
poíse, mas teria que vendê·los para fóra da Ilha.
Injustiças e opre11õet ião o diabo. Dgma vez, revoltaram-se coo·
tra o feitor de João Rodrigues, da Calheta, no comêço do 1éculo XVI,
e deram cabo dêle. A justiça tomou-lhes conta e fornm clnc9 enforca·
dos na vila.
Ot escravo1, a·monte, pa&1ado o tempo em que poderiam ter
por-direito, capturados, foram·H havendo em auxílio mútuo, criaram
rebanhos em livre pasto, Indo bosc11 protecção natural 001 algare1 e
montadoa da serra, até d11cerem a uma enorme depre11ão vulcânica,
em larga profund11a, protegida de eriçados píoearo1 e rlbanças, em
pa110 dlficll e re1v1ladlo de eacórlH llmadaa,- de Inverno, pelos córre·
gos de alto, formando ca.-relr()lj- de eatlo, apartadas em 11000111 vere·
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DeprBHio uulclinlca do Curl'al .

das, conduzindo ao montante da Ribeira dos Socorrldo1, região Inexplorada, até então, pela dificuldade em lá cbtogar-se.
Por um de1luzldo punhado de moedas, o 2. 0 donatário comprára
barato o Curral, a um 1enhor do Campanário, que não conhecia o que
vendia.
Qoizera·o João Gonçalves da Câmara para fazer uma doação de
terras a sna1 filb a1, n. Elvira e D. Joana, que Iam professar no con·
vento de St.• Clara.
Mais seguros ficavam os escravos no .seu valbacouto do Curral,
agora, das Freiras, 1em probabilidades de Incómodo, e para 111 madres,
com certo provento, pois a êsae núcleo ordeiro de povoação colorida e
já fôrra, que desbravava a terra, semeava e colbla,-vleram juntar·se
caaais protegido• do convento, que já no 1éculo XVI pagavam uma
pen1ão ou fôro, ao procurador du freiras, e eat111, mantinham aU um
capelão numa pequena ermida, dedicada a St. 0 António portngnês.
Com o andar do tempo e pelo final do século XVIll, a capela
paHou 11 Igreja e 11 povoação a p11róqula, 1ob o patrocínio de N.• S.•
do Llvr11mento.
Se bem que, na mistura de 111ngue, os glóhulo1 tendam a agru·
par-se numa afeição dlverH, as aglutln11çõas 1e comportem diferente·
mente, trabalhem as células em função do pigmento, mala ou menos
abaotvldc;;-no grande laboratório blo·qoímlco, resultam Ili color11ções
1eo1lvels da pele, coeficiente doma equação para estudo, principalmente
entre nós, na gente do pôvo, onde mais 1e observam cert(ll caracterís·
Ucos, poslçõea e ademâ aes que poderão lembrar ou fez~r-1e derivado•
das antlg!ll raçat de 1ubmlssão.
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Libertação dos escravos

Foi o papa Paulo . 111, como zelador das almas e protector da cria·
tandade, quem primeiro se Insurgiu, em 1537, contra a deprimente condição do escravo.
A América e o Brasil mcesaitav11m do negro, como trabalhador
mais afeito a um clima quente t>, por isso, foram n!'goclá·lo. Um breve
de Roma laoç11va sever111 penas aos cristãos que «sob pretexto de conquista red11zl1sem á escravidão os í 1dlo1 occident11Is e merid'onals•.
Pouco caso se f11z, porém, do latim.
Felfpa li, o Plo, de .Portug11I, declera tambem, que são livres todos
os habitantes do füa!ill, mas 111 bô .s vontades, a dls' â och1, fttctlmente
1e contrariam.
Velu a lei de 3 de Satembro de 1761, proíblndo a compra de es·
cravos vindo• da Amarica, A1la e A.ftlca. Era m"io·camiobo andado
P.&ra aniquilar um rendoso · negó ~lo, que conUnuou clandestinamente a
ser efectuado.
Na Madeira, o corregedor, F:ranclsco Moreira de Matos, fez aviso
aos moradores que não coo1entlria a importação de mais negros, sob
qualquer pretexto, mas 11pe11r disso, em 1767, !pareceu um navio inglês,
cojo com11ndandante pretendia descarregá-los no Funchal, o que foi
obstado, e, comunicando ao Ministro o seu procedimento, baixou 11 carta
de 14 de Junho de 1768, esclarecendo que «a Ilha da Madeira é parte
adjacente do Reino, e como tal, a lei deve ter aqui, execução• eem

outrae Interpretações.

os :ksc:a.Ávo.S
Depol1 da Revolução Franceea e proclamação doa Dlreltoa do Hc;·
mem, várlot humanlataa pugnaram pela libertação doa escravos, aendo
em Portugal o aeu maior p'iladin<.>, o marquê.t Sá da Band,,fra que oon·
aegnlo de D. Padro V, em 29 de Abril de 1858, a a'!>ol çã-1 total da ee·
-eravatura em terra• portugues11.
Oitenta ano1 ião pa11adoe, maa convém
eacrevera já:

no~ar

que Sá da Bandeira

-Em 1839 - cDocumentoa cfficla!e rt1Jstlvoe ao tratado entre P'1r·
tugal • a Grã-Bretanha para a 1uppreeeão do trafico da escravatura•, e

-Em 1840-•Tr,)ftco da eacravatura e o bili de Jord Palmeratoo•.
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