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Notavel refuta4}ão da logiea bÍz:m·á do artigo

sobr~ TROP~CA_L LABOUR do ,jornàl o <SJ'AR», feita
na sessão do J Jonselho Legislativo de 8 do corrente ·
pelo ilustre representante do Distrito de, Moçambique o-Snr. Com~ndante José Torres.
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ERRATA
Na I.ª pagina 2.ª linha onde se lê: ((que só um vital» deve lêrse «que nm nó vital.11

Ha na historia das colonias,. como na historia das nações, momentos que constituem como que só um vital no
decurso da sua existencia, da importancia dos quais não é
dado a todas as pessôas aperceber-se, tanto na sua feição
actual, como especialmente nas consequências remotas, que
são aqu'elas que influem mais poderosamente na modificação de um estado de cousas que interessam profundamente
à vida de um povo como nação.
A Província de Moçambique está atravessando um
desses momentos. Se· é certo que a dentro das suas frontei- .
ras, muitos, a maioria dos portuguêses, mesmo, teem a visão
nítida do futuro e se apercebem das dificuldades que nos
cercam, das que nos pretendem crear e da forma c'omo se
procura emulsionar e embaraçar a nossa ação, sempre nobre,
leal e generosa, tanto nas relações para com os povos que
administramos, como nas que mantemos com aqueles que
á outrance pretendem a nossa colaboração para seu engrandecimento material e egoista; é certo, tambem, que alguns
se obstinam a obliterar a verdade servindo, talvez inconscientemente, interesses estranhos, visto que assim acontece pela forma como apreciam a ação da nossa administração · e dos nossos colonos e como servem de caixa de
resonancia à intriga que de fora nos movem, com aquela ·
aleivosia propria da impotencia moral que dá foros de justiça à força material com que nos tempos classicos conseguiu vencer, tambem, o lobo da fabula.. . . . ./-:~--;·:~:;-1;,~
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Ha na historia das colonias,. como na historia das nações, momentos que constituem como que só um vital no
decurso da sua existencia, da importancia dos quais não é
dado a todas as pessôas aperceber-se, tanto na sua feição
actuaI, como especialmente nas consequências remotas, que
são aqu'elas que influem mais poderosamente na modificação de um estado de cousas que interessam profundamente
à vida de um povo como nação.
A Provincia de Moçambique está atravessando um
desses momentos. Se é certo que a dentro das suas frontei- .
ras, muitos, a maioria dos portuguêses, mesmo, teem a visão
nítida do futuro e se apercebem das dificuldades que nos
cercam, das que nos pretendem crear e da forma c'omo se
procura emulsionar e embaraçar a nossa ação, sempre nobre,
leat e generosa, tanto nas relações para com os povos que
administramos, como nas que mantemos com aqueles que
á outrance pretendem a nossa colaboração para seu engrandecimento material e egoista; é certo, tambem, que alguns
se obstinam a obliterar a verdade servindo, talvez inconscientemente, interesses estranhos, visto que assim acontece pela forma como apreciam a ação da nossa administração · e dos nossos colonos e como servem de caixa de
resonancia à intriga que de fora nos movem, com aquela ·
aleivosia propria da impotencia moral que dá foros de justiça à força material com que nos tempos classicos conseguiu vencer, tambem, o lobo da fabula.. . . ..'."~-~-;:;::Ti".;',~
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Se pois é necessario limar os dentes da calunia aos
estranhos que teem de servir-se dessa forma de lutar como
unica maneira de embaciar o prestigio da nossa colonisação,
não é menos necessario esclarecer os nossos compatriotas
menos avisados, que possam: deixar-se embair com essa
Iogica seminarista que se está expendendo dentro da nossa
casa, para servir os interesses do Rand, em detrimento inconsciente dos interesses da Provincia e com um prejuizo
criminoso para a segurança e continuidade do exercicio da
nossa soberania na Provincia de Moçambique.
A louvavel exaltação com que o Comandante José
Torres denunciou o momento critico que atravessamos e
alevantou o grito de alarme e de prevenção contra a armadilha traiçoeira que nos foi armada, merece bem de todos
os portuguêses de alma e coração, que prezam acima de
tudo a manutenção integra do nosso patrimonio colonial,
e por isso alguns dos que nesta colonia compartilham desses
elevados sentimentos patrios, se dão pressa em vulgarisar
essas nobres e eloquentes palavras de uma previdente sagacidade, para que não fiquem estereis essas frases calorosas
e levem aos confins da civilisação o elevado significado da
grandiosa lição que encerram.
·

Um [rnno de nortn[nâses de

Mo~ambiune

·i

TROPICAL LABOUR !
Antes de arquivar e de divulgar aos quatro ventos da
publicidade da Provinda a
brilhante demonstração de
insubsistencia das declarações contidas no artigo a que
nos reportamos, feita' no
vibrante discurso proferido
pelo Snr. Comandante José
Torres, individualidade que
merece a mais alta estíma de
todos os portuguêses que prezam a integridade do nosso
territorio e soberania, daremos conhecimento ao publico
da versão feita pelo Ouardian
do celebre editorial do Star.
Não resistimos a reproduzir tambem a solicita nota
explícativa do Guardian que
ainda mais apimenta o cosinhado saboroso com que nos
mimoseiam os nossos visinhos que teem encontrado em
n"ós portuguêses de t0dos os
tempos, bôas disposições e
vontade de servi-los, que eles
nem mesmo encontram dentro
da União.
Ele aí vai:
<Ü 'jornal o Star num editorial em que trata da mãod' obra tropical, diz que em
certos meios se está fazendo
um esforço para provar que
os portugueses não podem
permitir o recrutamento de
indigenas para as minas de
ouro, ao norte · do paralelo

22, em virtude da procura
local de mão-d'obra para esses territorios.
<Onde é que está essa procura e em que condições se
propõem empregar a mãod'obra? Nos territorios do
Nyassa existem apenas quatro plantações e a população indigena está calculada
em mais de meio milhão, de
um tipo excelente. Constanos, realmente, que eles são
os melhores trabalhadores das
areas tropicais que teem trabalhado no Rand. A população toial das areas tropicais
portuguesas eleva-se a três
milhões, com uma população
masculina adulta de cerca de
quatro milhõel'.
Pode-se por acaso manter
a serio que as companhias
agrícolas dessa area precizem
de qualqu Pr coisa que se pareça com es::;a população para ocorrerem ás suas necessidades?
Ha ainda um outro aspecto
do assunto que merece consideração-é a questão dos salarios. Um correspondente
com grande conhecimento
das condições existentes nas
areas tropicais, informa-nos
de que os salarios pagos pelos patrões locais são de menos de 6d por dia e que uma
parte a preciavel desse salario
miseravel é absorvído por impostos, com a obrigação efecti va de trabalhar para o proprietario do prazo. Se esta informação é exacta, o movimento de ccão na mangedoura» (1) por parte dos agricul-

tores interessados, para evitarem os patrões de fora de
se utilizarem da mão-d'obra
indige.m, pode muito bem ser
evado ao conhecimento do
uiz do mundo - a Liga das
Nações. S_ob este ponto de
vista pode-se notar tambem
que uma das condições do
Tratado da Paz foi o serem
removidas as restrições ao livre movimento de mão-d'obra
entre todos os paises. Quando
a razão para se proibir a entrada dos indigenas tropicais na União estava em
questões de humanitarismo
e saude, nada se podia dizer
contra essa proibição, mas
razões baseadas apenas no
desejo egoista de explorar
um enorme excesso de mãod'obra nos territorios tropicais, com o fim de a parte
re 1ativamente pequena de
mão-d'obra ali necessa1·ia poder ser obtida a salario de
fome, não são razões que se
recomendem a qualquer tribum~.! internacional. Em virtude de todas estas circunstancias as companhias agrícolas das areas tropicais andarão de bom aviso se se
abstiverem de lançar ohstaculos no caminho de acordos
razoayeis que permitam que
os indigenas trabalhem onde
muito bem quizerem.

(1) A frase inglesa <movimento de cão na mangedoura» ou cpolitica de cão na
ma n ge doura> emprega-se
quando ~é quere dizer que
uma pessoa não poder usar
o : que outra deseja e no entanto não permite que ela a
obtenha. A frase vem dum fabula em que um cão se deitou numa mangedoura não
permitindo que um boi se
aproximasse para comer l'
feno que nela se encontrava.

O espírito deste artigo a
que já respondemos, foi integralmente destruído pelas seguintes declarações solemnes
do Comandante José Torres,
solemnes pela pessôa que as
proferiu, pelo lugar onde foram escutadas, pelos cal oro- 1
sos aplausos que dispertaram
e pelas categoricas afirmações que a proposito do assunto foram feitas pelo pri:.
meiro Magistrado da Província.

***

Foram as seguintes as palavras do Comandante José
Torres:
Ha outro ' ponto, de bem mai or
importancia, que vou tratar. É de
caracter bem mais grave do que
aquele que acabei de tratar. Deligenciarei expô-lo com o cuidado
e a reserva que ele deve merecef, ·
atendendo á sua altíssima importancia. Muitos assuntos eu desejava ter abordado neste conselho
mas atendendo á repercussão que
as minhas palavras pudessem ter,
tenho evitado considerai-os 2'.li m
de qúe uma expressão mais vaga
ou uma formula menos clara possmn servir de base para ataques
daqueles que contra nós manifestam hostilidade. Aqui, dentro desta
sala, ainda nada se disse, sobre a
convenção, que neste momento se
está negociando com a União Sul
Africana, alem das palavras trocadas sobre esse assunto na ultim a
sessão, pelo digno vogal o Snr.
Adriano Maia e V. Eir.ª Snr. Presidente e as palavras então trocadas, ag declarações então feitas ,
não passaram de generalidades
que não abordaram o mais insignificante detalhe dessas negociações.
Nãofoisó aqui, no Conselho, que
se procedeu ,tlssim, mas, em toda a

parte, nós os Portuguezes temos
ma ntido uma atitude correcta, não
pretendendo estabelecer nada que
s e assemelhe a uma polemica ainda que ligeira. A Imprensa da Provincia, sem discrepancia de um
u nico dos seus elementos, quando
estudou esse assunto tão momentoso para todos nós, fel-o simplesmente debaixo do ponto de vista
do utrinario, encarando-o sob o
aspecto de uma simples exposição
de circumstancias, de fixação de
opi niões, d-e destri1~ça de elementos que era de c-onveniencia tornar
bem patentes.
·
A essa atitude correcta, cooscientemente digna, não se tem corres pondido do outro lado da fronteira , pois , no Parlamento e na
Imprensa, tem-se tratado do assunto por uma forma bem merecedor a dos nossos reparos . Enquanto,
co mo afirmei ha pouco, na nossa
I mprensa nada de agravante . foi
escripto para os visinh os com que
estamos a negociar, na União, não
só os jornaes se permitem fazer,
sobre nós,afirmações absolutamen- .
te calumniosas, mas, ainda, nos dirigem ameaças se não cedermos
perante os seus pontos de vista .
Acusam-nos sem saber o que
afir mam e chegam a referir-se, ao
q ue se passa em casa dos outros,
·acusando, sem terem atentado nas
circ unstancias e até sem querere m ver o que se passa na sua
propria casa. (Apoiados do Sr.

Chefe do Dfparlamento).

Neste momento, eu que, como
diss e ha pouco, tenho tido sempre
o euidado de não proferir qualq uer palavra que pudesse servir
de arma aos mal intencionados,
es pecialmente nesta opurtunidade
e m que se jogam altos inter-esses,
vou abordar um assunto que ha
:rpuito desejava tratar com largueza, a questão da mão de obra indígena, questão ácerca da qual,tanto
den tro da Provincia, como fóra
dela, existe uma opinião absolutamente falsa e que necessita em
a bsoluto de ser corrigida. E' um

artigo do Star recentemente publicado que me obriga a abordar,
imediatameute, esta importante
questão que? sem esse motivo gravissi mo , eu certamente não traria
ao Conselho .
Nesse artigo conteem-se afirm açõe7 falsas, atentatorias dos nossos direitos soberanos, envoltas
em ameaças impudentes, send o
absolutamente necessario repeli r
umas e destruir as outras.

O artigo do "Star"
O artigo em questão publicad o
no Star de 1 de Junho é cto teot'
seguinte:
«Em certas regiões, estâ-se
tentando demonstrar que os
portuguezes nã o podem permitir que se recrutem trabalhadores para as minas de
ouro ao norte do paralelo 22.
porque 9.S necessidades locaes
de mão de obra o não pode m
consentir.
Onde existe essa necessidade assim instante e em que
termos se propõem empregar
essa mão de obra ?
No territorio da Companhia do Nyassa só ha quatro
plantações e a população indígena é avaliada em mais de
meio milhão, do mais excelente typo .
Nós sabemos que na verdade eles constituem os melhores homens que das regiões tropicaes tem vindo tra baihar para as minas do Rand.
A população total dasareas
tropicaes sob o domínio portuguez atinge quasi tres milhões , com uma· população
masculina adulta de cerca. de
3/4 de milhão.
Pode, alguem, com seriedade, garantir que as ernprezas
agrícolas naquelas areas precisem de qualquer coisa que
se assemelhe a estes nurneros
para satisfazer as suas necessidades de mão de obra ?

Ha outro aspecto da questão que merece consideração
- a questão dos salarios.
Um correspondente, com
consideravel conhecimento
das condições existentes nas
regiões tropicaes, informa-nos
de que os salarios pagos pelos patrões nessas regiões são
inferiores a 6 d. por dia e que
uma porção consideravel desses misera veis salarios é
absorvida pelo pagamento de
contribuições havendo conjugado com elas nos prazos, a
obrigação efectiva · de trabalfiar para os arrendatarios
dos prazos./
Se esta afirmação é exacta,
uma agitação semelhante á
do cão agarrado a um osso,
apossou-se dos plantadores
que ali ha, com o fim de evitar que patrões de fora possam utilisar essa mão de obra
indigena, assunto para o qual
pode ser chamada a atenção
do arbitro do mundo-a Liga das Nações.
Acerca deste assunto pode
lambem considerar-se que
uma das condições do tratado
de Paz, fdi a remoção de todas as restrições sobre o
intercambio de trabalhadores
entre todos os paizes.
Quando as razões para a
prohibição da entrada de trabálhadores tropicaesna União,
era uma razão de caracter
humanitario ou medico, nada
se podia dizer a essa restrição. Mas razões, que se basei a m simplesmente sobre um
desejo egoista de explorar um
enorme exced ente de mão de
obra, que existe nas regiões
tropicaes, com o fim de que,
a pequena porção empregada,
possa ser arranjada por salarios de fome, não são razões
que se recomendem perante
um tribunal internacional.
Em vista de todas estas circunstancias, as companhias

agricolas, nas reg1oes tropicaes portuguezas, deveria m
seguir o bom caminho de se
cohibirem de lançar obst aculos á frente de razoaveis combinações que permitam q ue
os indígenas vão trabal har
onde eles desejem».

Falsas afirmações
Devo declarar a V. Ex.ª que eu
não ligaria, ao artigo que acabo de
ler, mais importancia do que aquela que tenho ligado a artigos semelhantes, egualmente tenden ciosos e interesseiros, publicados na
imprensa Sul Africana, se porventura neste momento, se não es tivessem realisando no Cabo, as ne gociações para \:! nova convenção
em que deverão ser regulados os
assuntos que se referem ao recru tamento da mão de obra para as
minas do Rand, no no:=;so territorio.
No momento actual esse artigo
é um indice precioso das inte nções de que se acham possu idos
aqueles que comnosco estão negociando esse acordo e reputo-o, nessas condições, de .uma tal gravidade que tenho a certeza dP. não abusar da atenção do Conselho , ocupando-me dele detidamente.
Esse artigo revela, a par de uma
má fé dificil de exceder, uma ignorancia não só sobre o que se pas sa nesta colonia, mas, ainda, fac to
mais digno de reparo, um desconhecimento quasi absoluto, sobre
o que se passa nas colonias que
fazem, aqui, em Africa, parte do
Imperio Britanico, mas esse fact o
pode considerar-se natural, pois, se
sempre me mereceram admiração
os methodos e os processos cuidados do seu povo, nunca me mereceram elogios os conhecimentos
que ele revela quando se trata de
questões, por vezes rudimeu tares,
especialmente em certos meios
como o do jornalismo.
Ha no artigo inexactidões fla grantes, a ponto tal, que pode mui-

to bem dizer-se que as suas bases
são inteiramente falsas sendo licito imediatamente concluir que, se
as premissas são inexactas as conclusões são insubsistentes.
Assim, examinando um por um
os periodos desse artigo, nós vemos logo no terceiro período, · onde ha
referencia aos
trabalhos realisados dentro dos
territorios da Companhia do Nyassa, a afirmação de que, dentro
daqueles territorios, só ha quatro
plantações; pois essa afirmação,
mesmo referida a 1914, sem considerarmos toda a obra reali~ada
depois dessa data, é absolutamente falsa, só podendo iludir a
precisão fingida das afirmações,
quem desconheça em absoluto o
qoe ali ha feito, que poderá ser
pouco em relação ás possibilidades da região, mas que é infinitamente mais do que o artigo indi' ca.
Antes de J.914, nns territorios
do Nyassa, havia uma importante
plantação na margem sul da Bahia
do Tungue, outra na foz do M'salo,
outra na Arimba, ao sul do lbo,
outra em Mueve, na Bahia de Porto Amelia e ainda outra em M'cufi,
um pouco ao norte do Rio Lurio,
além do importantissimo grupo de
plantações existentes na região de
Cuamba, de Maziabango, de M'tengula e outras regiões do Lago,
mesmo que se ponham de lado,
inteiramente, os interessantissimos
nucleos de trabalho na Quissanga,
no lbo, em Mucojo, para não citar
outros pontos, nem fatigar o Conselho com mais enumerações escusadas.
O que cito, que fica muito
aquem da verdade, pois não passa
de uma simples enumeração feita
de memoria,
mostra
que o
numero 4, citado com tanta precisão, talvez propositadamente
com o proposito de lançar poeira
nos olhos, é um numero que se
afasta extremamente da verdade.

Os indigenas da Provinda
Outras afirmações são egualmente falsas com esta.
Pretende dar-se a impressão
de que os indigenas dos territorios do N yassa são indígenas
do melh~r typo, qualquer coisa
comparavel com o typo dos indigenas que se encontra fixado no
mi da Província de Moçambique.
De facto não o são e, bem ao contrario se puzermos lado a lado,
um indigena das regiões do N yassa
ou mesmo dos districtos de Moçambique e Quelimane, veremos
imediatamente uma diferença absolutamente marcada entre uns e
outros, diferença absolutamente
comprehensivel se atentarmos em
que de um lado, aqui, ao sul, se
deu nma seleção positiva, enquanto ao norte, se deu uma seleção .marcadamente negativa, excepção aberta dos pequenos nucleos
Angoni e Aj·aua.
As raças que se encontram no
sul da Província são os invasores
ultimas d'estas regiões, são os representantes dos povos guerreiros
que avassalaram o sul da Africa,
selecionados em milhares de
,..combates, que tendo assimilado nas suas hostes, tudo o
que podia representar alguma
cousa de forte e valente, 'eliminaram, ao mesmo tempo, aqueles que
não podiam suster os seus ímpetos sempre victoriosos, dirigidos
como eram a povos, cujas faculdades físicas se tinham lentamente attenuado por uma tra;nquilidade ociosa.
Ao norte, é o contrario que se
dá, um clima . mais quente , exigindo uma menor resistencia phis1ca, por uma menor amplitude de
oscilações de temperatura, uma
fertilidade maior do solo não obrigando a um tamanho esforço phisico para obter a alirnentação'. indispensavel,. uma tranquilidade que
não era quebrada desde a incursão dos Zimbas no seculo XVII. e
acima de tudo a sabida dos mais

robustos, pel.o intenso trafego de
escravos, feito pelos arabes, com
base em Zanzibar, antes que lhe
pudessemos ·cortar o uso dos portos da costa e interromper-lhes os
caminhos d~s caravanas que, pelo
Lugenda, se dirigiam para Quiloa,
conduziram ao resultado de que a
média da população é notavelmente menos robusta do que as
populações do sul, ou mesmo das
populações, que, vivendo em latitude eguaes, se encontraram na
sua evoluação historica em condições diversas.
Dar a impressão, de que ·ha alguma paridade entre. ellas, é procurar ferir urna nota falsa, que,
podendo impressionar quem aborde ligeirameJ_lte a questão, não
pode, nem por um instante, prender a atenção de quem tenha dedicado a estas questões o cuidado
que ellas devem sempre merecer.

A necessidade de mão de

obra na Provincia
No artigo vem a pergunta «Se
pode alguem garantir com seriedade que as ernprezas agrícolas
precisem de qualquer cousa que
se assemelhe a 3/4 de milhã~,
para satisfazer as suas necessidades de mão de obra?, e eu posso
desde já afirmar, com absoluta sei:urança, com inteira veracidade,
que sim , que a Província de Moçambique exige corno condição,
absolutamente insofismavel do seu
desenvolvimento, ter á sua disposição a mão de obra existente
dentro da Província.
. Primeiro que tudo, tres milhões
não é a população só das regiões
tropicae~, mas a população de
toda a província, urna boa parte
actualmente enfeudada ás minas
do Rand. Só uma parte d'essa
população se encontra nas regiões
t.ropi~aes, que tanto interessam o
articulista do Star e essa, é facilimo demonstrar, é bem preciso mantel-a, a todo transe, dentro · da Província de Moçambique,

pois ella hoje tem que cumular as
lacunas abertas, aqui no sul, pela
emigração para o Rand e alimentar as explorações agrícolas e ind ustriaes que aqui se estão desenvolvendo, é quem fornece
trabalhadores para as importantíssimas plantações das regiões de
Chimoio e Macequece, as assucareiras do Zambeze, as collossaes
plantações <!la Zambezia, objecto
da admiração, ou melhor do espanto, dos estrangeiros que as visitam, as prometedoras tentativas
do districto de Mbçambique· e as
explorações agrícolas do Nyassa:
Se algum excedente ha n 'este momento, ainda não deve elle, ·por
modo nenhum, ser d'ali arredado,
pois elle representa, com aquelle
que possa ser obtido por methodos de cultura mais aperfeiçoados, ou por uma mais intensiva
exploração dos terrenos, o reservatorio natural para alimentar
nov:is tentativas industriaes ou
agricolas. Enfeudal-a, como se
fez aqui no sul, seria erro gravissimo, seria compremeter antecipa·
damente todo o desenvolvimento
futuro, seria. estrangular á nascença todo o progresso das · regiões do norte da Província e fal sear inteiramente a missão de que
a nós proprios nos inve~timos de
realisar e assegurar e desenvolvimento economico d'aquelas re- .
gíões. (Muitos apoiados).
Não são, Snr. Presinente, razões
sentimentaes que invoco, porque
essas, n'estes tempos de utilitarismo, de nada valem, são razões
de caracter economico que aponto
e é em virtude d'ellas que eu respondo áº pergunta do Star, sem o
menor receio de que alguem de
boa fé me desminta, que, na verdade, é absolutamente essencial,
para satisfazer as necessidades do
desenvolvimento da Provincia, e a
continuação, com probabilidades
de successo, dos trabalhos empre- ·
hendidos no norte della, toda a
mão de obra actualmente existente
norte do paralello 22.

ao

Os salarios das Minas
e Agricultura

relação ao que se paga na industria
muito especialmente na industria mineira, que, sendo a
mais rica, a mais remuneradora
de todas, é aquela que, em regra,
paga mais, por ser de convenien-'
eia sua atrahir o maior numero
de mão de obra possivel ·
Se estudarmos, assim, os sala rios pagos aos indígenas, dentrn
da União, vemos em face dos elementos de informação que eu
pussuo e que eu reputo exactos
que, enquanto na Província do
Cabo a agricultura paga salarios
de 20/- a 30/- a industria mineira
paga salarios de 78/-, na Província
do Natal paga a agricultura salarios de 6/ - a 30/- a industria mineira paga 44/-, no Transvaal, na
região opulenta por excelencia , a
agricultura paga salarios só de
10/- a 30/- enquanto, lrtdo a lado ,
a industria mineira do· ouro e do
car~ão, paga salarios de 70/ - a
80/-, no Orange a agricultura paga
simplesmente 10/- a 20/- e na
mesma região a iudustria mineira
paga em media salarios de 60/-,
só havendo, na Rhodesia, um quasi
nivelamento entre os salarios agrícolas de 15/ - a 30/ e os salarios
das minas que ali pagam entre
15/- e 45/-.

e

Mas este é simplesmente um aspecto da questão, o outro, aquele
s obre o qual o Star mais longamente se espraia, é a questão dos
salarios acerca do qual eu quero
fa zer umas considerações preliminares antes de entrar detidameute
no seu exame. Antes de comparar
o que são os nossos salarios de
f ome e;om os liberaes salarios das
colonias britanicas que nos cercam , eu quero comparar os salar ias pagos dentro da União pelas
minas do Rand e pela agricultura,
em tod as as provín cias, que a
com põem , para ver se se póde,
com sin ceridade, tentar accusarnos de pagar pouco, só tendo pre·
sentes no espírito os salarios pagos pelas minas de ouro.
É absolutamente indispensavel,
proceder-se assim , porque de
outra forma, punhamos absolutamente de lado, uma das mais importantes faces do problema ;
ques tões d'estas tem que ser con
s ideradas em todos os seus aspectos, sem. omissão de um só , e, assim, como para vermos o que são
na realidade os salarios que aqui
se pagam , temos que estabelecer
o confronto com os salarios pagos
A Industria Mineira e
em toda a Africa, do mesmo modo
temos que examinar o que se dá,
a Agricultur~
para cada caso especial, n'este
complicado organismo que é o
É perfeitamente comprehensivel
esla enorme diferença entre os
Continente Africano.
Olhar para a Africa Portugueza salarios pagos pela agricultura e
e considerai-a p omo uma parcela os pagos pelas minas, considerana bsolutamente isolada, completa- do a matematica industríalisação
mente estranha ao que a cerca, é das minas e o aleatorio das exd esvirtuar inteiramente a questão; plorações agrícolas. Nas minas a
a nossa Provincia tem que ser concentração dos valores cuidaestudada como uma · parte inte- dosamente determinados previagrante de um todo, subjeita ás mente, permite uma certeza de lumesmas circunstancias que esse . cros tanto mais avultados quanto
todo, influenciada, mais ou menos, maior for a intensidade dos trabalhos de exploração dos filões
pel o meio que a cerca.
Do mesmo modo, a questão dos auríferos, ao passo que na agrisalarios tem que ser examinada cultura, de processos lentos, sub não só em relação ao que se paga jeitos a todas as variações meteona agricultura, mas, tambem, em rologicas e a outras determinan-

tes puramente occasionaes, tornam-se- as explorações muito me
nos suceptiveis de intensificação
ao mesmo tempo que adiam, por
longos prazos, os lucros remuneradores.
Recordo-!Yie nitidamente que
ainda ha dias, tendo opurtunidade
de trocar impressões, com um
subdito britanico, acerca do movimento economico da União lhe
ouvi, com muita estranheza, que
a industria mineira constituia a
ruina da União. Perante a minha
admiração, foi-me então explicado que a concorrencia feroz das
minas do ouro, no mercado da
mão de obra, era absolutamente
nociva ao desenvolvimento de
todas as outras fontes de riqueza
que não fossem as minas, pois as
companhias míneiras, na sua febre do extrahir todo o ouro possível, enqu_a nto ele tinha. um preço
elevado, muito acima do vulgar
em epochas normae~, estavam pa- ·
gando salarios altíssimos, desafiando toda a concorrencia, prejudicando assim a obtenção de trabalhadores para a agricultura ou
mesmo para qualquer industria
que não fosse a mineira. Em vez
de na Uniã0 poderem ser exploradas as enormes riquezas do solo
por intermedio da agricultura, esse
aproveitamento estava sendo ai.tamente prejudicado pela exploração dos filões auriferos; o que se
havia de fazer?, dentro de cada tonelada de conglomerado aurífero
ha um certo numero de onças de
ouro cujo numero se conhece com
aproximação mais que suficiente,
enquanto, de cada hectare de terreno agricultado, só se pode tirar,
em bons anos, uns dez sacos de
milho e o que valem esses sacos
de milho a par das onças de ouro
das minas?
Por um lado a precisão das
machinas, o rendimento certo das
perfuradoras pneumaticas, dos explosivos poderosos, dos · esmagadores e trituradores, das mezas
de amalgamação, dos tanques

de cyaneto e ao lado d'isso a
lentidão das juntas de b.ois arrastando um arado, as semeadoras, os cultivadores, alenta acção
do calor, fazendo cres.c er as pl antas, a incerteza das chuv?-s, tardas
em aparecer para, por vezes,
cairtim em torrentes devastad oras,
lavando a terra, deixando-a nua
de toda a vegetação e no fim
de tudo, para coroa da obra, as
labutas da colheita, as d ificuldades da colocação dos productos
agrícolas nos mercados euro peus
enquanto o ouro é aguardad o anciosamente.
Realmente o seu inter! ucutor
tinha razão, era verdadeiramente
dificil á agricultura e mesmo ás
. outras industrias da União luctar
contra o colosso das minas do
Rand, contra o potentado das minas de ouro.
As minas deram, po~' tonelada
de conglomerado triturado um lucro entre 10/11, em 1911, e 5/8,
em 1918, e a colheita de milho de
um hectare só tem um valor de 110
shellings do qual tem que se deduzir as despezas para determmar· o
lucro realizado pelo agricaltor.
Se na União havia fundadas
queixas contra ele, nós podiamos
com razões absolutamente analogas afirmar que as minas do Rand
constituem um cancro que' arruinou, por uma forma dificil de remediar, todo o des.envolvimento
do sul da Provincia. (Apoiados) .

Os salarios da fome
Mas, sem me espraiar mai s em
considerações que conquanto justas
poderão, n'este momento, parecer
ociosas, examinemos os nossos
safarias de fome, vejamos a justeza das criticas que nos faz em e,
para vermos tudo, começe mos por
considerar que os nossos salarios
de hoje, na Província, são, com leves modificaÇões, os mesmos que
pagavpmos, quando o valor da
nossa moeda era muito proximo
do par.

•

os salarios pagos em Moçambiqu e
e Quelimane, vejamos ao par que,
situação era a que existia em 1914 ,
quando a França e a Grãn Breta nha se lançaram em guerra con tra
a Alemanha quae:5 eri;un então os
salarios pagos pela Agricult ura
nas colonias visinhas ?
Eu vou dizel -o ao Conselho em
face dos dados que possuo e que
reputo merecedores de confiatwa .
Na Província do Cabo paga va-se
4$50 a 6$75 por mez. Na Provincia do Natal pagava-se 1$35
a 6$75 por mez. No Transvaa l
pagava-se de 2$25 a 4$õü '' por
mez. No Orange pagava-se de 2$50
a 4$50 por mez. Na Rhodesia
do Sul pagava-se 3$35 a 6$75
por mez. -Na British East. Africa ,
1914 a 1922.
O. salario mínimo pago em Mo- hoje colonia de Kenia pagava-se,
çambique é hoje de 3$00 por mez na costa, onde os salarios são
e na Zambezia, n'essa Zambezia mais elevados, aos trabalhadores
que tanto se procura denegrir pa- indige11as boçaes , de ::>$60 a 4$50
gam ·$40 por semana ... ·.
sem comida, e aos trabalhadores
O Snr. Representante do dis- já ecfucados 5$40, sem comida ,
tricto de Qaelimane, Comandante. ou 4$50 com comida, ·por mez.
José Cardozo (interrompendo)- No interior do British East Africa
Perdão, esse é o salario estipulado na região do planalto, pagava-se
na lei. Companhia alguma da ao trabalhador indígena, quando
Zambezia paga hoje esse salario. junto ás suas casas, sem lhes dar
Quasi todos seguem muito de parto alimentação entre 2$70 e 3$60
o nível da junta local de trabalho e quando eles eram de longe e não
do distrito, não falando já -da ali- tinham ou podiam ter o recurso de
mentação e assistencia que são cui- irem comPr ás suas casas, os seu s
dadosamente facultadas.
salariss eram aumentados de $90
Snr. José Torres (continuando) 1$12,5. Ainda na mesma c:olonia,
- Agradeço o esclarecimento de na região visinha dos Lagos os
V. Ex.ª. Como sabe tenho um co- salarios eram ainda mais baixos,
nhecimento muito ligeiro do que 1$35 a 2$25 sem comida. Na
se passa no districto de Queli- Uganda, no antigo protectorado
mane e por isso, referindo-me ao Britanico, os salarios desciaw mais
salario pago em Quelimane, su- ainda, 1$35 sem comida, na repuz que fosse o salario marcado gião de Bukedi , por mez; 1$12,2
na lei aquele que eslivesse em sem comida por mez aos adultos e
vigor na distric\o, mas com pra- e $56, por mez, aos rapazes, n a
zer registo que o salario é sem- região de Toro. No Nyassalan d,
pre superior, contudo, peço licença nessa colonia britanica, em gran qne, para os meus calculos, para de parte encravada entre os nosfazer resaltar mais flagrantemente sos distritos de Tete e de Quelia verdade , eu me sirva d'esse nu- mane, nesse ponto em que tanto
mero para demon~trar o nenhum se censura a nossa actividad e ~
valor das acusações que nos diri- pagavam-se nessa epoca sóm ente
gem .
1$00 a 1$45 por mez, com a liSendo de tres escudos e 1$80 mentação, ernquanto no German
E absolutamente justo que comecemos por considerar, se, como
raras vezes se dá, só muito tarde
acordaram os nossos acusadores e
se o estado de cousas que eles
afirmam ser gravíssimo, no nosso
territorio, é uma situação que vem
de longe, ou se ela nasceu de circunstancias puramente transitorias, acidentaes, casuaes .
Os - nossos salarios são, como
dissemos, os rnesmos que eram
em 1914 ao começar a guerra, os
mesmos que eram em 1918, quando o armistício foi assignado; nas
colonias britanicas que ficam ao
sul, a oeste e ao norte de nós permanece o mesmo estado de cousas:
salarios que não mudaram de

East Africa de então, o Tauganika
Protectorate tle hoje, se pagava
qm:ilquer cousa entre $90 e 3$60
Em face destes numeros tão singelos, destes numeros que para
nós só sofreram a modifi'2ação que
a accidental desvalorisação da
nossa moeda lhes veio trazer que
havemos de dizer e de pensar?

Acusações de hontem
e de hoje

comida ao indigena, são, globalmente, inferiores aos nossos, reduzidos ao valor actual da nossa
rnoeda,apesar das calamitosas circunstancias em que nos encontramos e contra os quaes lodos nós
1utam_gs com todo o nosso esforçor.
Lá, sem comida, ainda considerando a paridade da libra em 10
rupias, medid a só muito recente mente adaptada, paga-se ao cambio de hoje 15$60, assim como
em Bukedi, emquanto em Toro, se
paga 12$96. Aqui, na nossa colonia,considerando o valor da comida que se fornp,ce ao indigena, os
salarios totaes minimos valem

Os reparos que nos dirigem
agora e dos quaes o artigo do Star
é um éco, não são de hoje, vêm
de muito longe. Recordo-me das
campanhas feitas contra a nossa 15$00.
Quando a nossa moeda estava
Zambezia pelo Nyassaland Times
de Blantyre ou pelo Rhodezia He- na visinhança do par accusavam rald de Bulawayo. O Nvassaland nos de pagar salarios ínfimos e
Times accusava-nos dos salarios hoje, quando devido a circunstanbaixos que pagavamos, dos 1$80 cias que nós todos nos esforçamos
pagos aos ·trabalhadores agricolas por tornar rapidamente annuladas,
da Zambezia, escondendo cuida- acusam-nos ainda, apesar de condosamente que . esse salario que tinuar , a situação anterior de haele chamava ridículo era superior . ver colonias britanicas onde se
a0 mais alto salario pago ao tra- paga menos ao indigena do que
balhador agricola no Nyassaland, nós pagamos aqui.
Saldrios de fome, significando
que nessa epoca valia, trocado em
moeda port'.1gueza, simplesmente salarios minimos em face dos ele1$45. Esquecia-se ele que em vadissimos salarios das minas de
colonias inglezas, como apontamos our.o, ha-os por toda a parte, cá,
ha pouco, se pagavam salarios como nas colonias visinhas.
bem mais inferiores ainda aos
· A população das colonias·
nossos, e sem comida, como se fazia -em toda a. Uganda.
inglezas tropicaes
Era esta a verdade acerca da
Precisam as minas de vuro de
nossa tão calumniada Zambé?:ia.
A assinatura da Paz com a li- mão de obra abundante, precisam
quidação das cobssaes despezas de estender a outros paizes a sua
que a guerra nos causou, com o ação nociva, estabelecendo, em
readaptamento de toda a nossa outros pontos, a agudez do proactividade á nova situação, veio blema da mão de obra que creacausar-nos um tremendo desequi- ram no Transvaal e aqui, no sul
librio economico, sucessivamente da Provincia, sentem-se capazes
agravado, mais e mais, por uma de utilisar a mão de obra tropical
tremenda descida dos cambios, em condições taes que, a mortalitrazendo uma profunda desvalori- dade dos indígenas que trabalhem
sação para a nossa moeda, mas, nas minas, não dê mais brutaes
apesar de tudo não somos nós ain- percentagem., teem largo campo de
da quem paga mais baixo salarios recrutamento dentro das colonias
ao trabalhador indigena. Os salá- africanas, que pertencem ao imrios na região de Kenia junto dos perio Britanico.
Tem logo ao norte a Rhodesia
~randes lagos, onde não se fornece

do Sul, onde hoje não é permitida
nenhuma acção de recrutamento,
teem um pouco mais ao norte a
Rhodezia do norte, com uma larguissima população, tem a Uganda,
teem ainda a antiga ~'\frica Orientai Alemã, hoje Protectorado do
Tanganika, e o Nyassaland.
Devem bastar-lheR,teem ahi gente de sobejo, sem necessidade nenhuma de vir aqui procurai-a a
territorio estranho. Não nos dig:im
que não ha ali gente que chegue.
A colonia de Kenia tem uma população de 2.750.000 indigenas, a
Uganda tem 3.310:000 indigenas,
o Nyassaland tem 1.230:000 indigenas e o terntorio de Tanganika
7.500:000 indigenas, emquanto a
nossa provincia tem só tres rni,lhões, apezar da sua grande area.

(Muitos apoiados).
Se querem um índice mais correcto, mais exacto, ha um outro
que dá melhor ideia da população
disponivel: a densidade da popu- ·
lação.
.
Kenia tem 12 indígenas por ·
milha quadrada, a Ugand1.t, tem
30 por milha quadrada, o Nyassaland tem 28 por milha quadrada,
o Tanganyka tem 19, 6 por milha
quadrada, enquanto a nossa província tem uma rlensidade de população que não excede 10 habitantes por milha quadrada, só
comparavel à de Kenia com as
suas zonas deserticas indicando
estes números, muito bem, quaes
são os territórios que podem ser
desfalcados na sua população, pela
emigração, sem que isso os deva
affectar muito fundamente.

Necessidade de evitar
a emigração
Nós necessitamos. a todo transe, poupar a população indígena
que se encontra dentro do nosso
·território, não só pelo o que o desenvolvimento económico da colónia exige mas ainda, para que a
sua população atinja uma densidade suficiente, para assegurar

esse desenvolvimeuto no futuro.

(Apoiados) Não é, permitindo o
afadamento dos homens válidos,
por largo periodos, que devemos
esperar que o seu crescimento se
faça, na proporção devida, podendo considerar-se verdadeiramente
criminosa toda a política que o
consinta (Apoiados).
Temos dentro d'esta colónia
uma missão a cumprir, um mandato a executar, não por investidura alheia, mas conferida por
nós mesmos, por aqueles que, antes de nós, aqui chegaram e aqui
vieram exercer uma acção de que
os seculos registam a memoria. Só
forçados poderemos deixar de a
ct1mprir integralmente e estou
convencido que só esse argumento,
a força, nos poderá irnpedfr que a
executemos até final. (Vozes:-

Muito bem !).
Nenhuma razão, de pezo, existe que nos leve a ceder a mão- de
obra disponivel, ao norte do paralelo 22, para as minas do Rand e
só esse argumento brutal da força,
nos poderá levar a ceder a exigencias que nenhuma consideração
justifica, mas, em face desse argumento, eu posso afirmar a V. Ex.a,
Sr. Presidente, com a certeza
absoluta de que neste momento
exprimo o pensamento unanime
de todos os portuguezes que vivem dentro desta colonia, que
nem um só de nós em tal consentirá e á força será respondido
com a força, até á exhaustão final,
até que, dentro de nós não haja já
uma só gota de sangue. (Muitos

apoiados).
Desculpe-me, Sr. Presidente, do
calor que tomei neste instante.
Assuntos diplomaticos, requerem
ser tratados com calma e serenidade e eu afastei-me dela, por
momentos, bem a meu pezar. 11'i-lo,
porque, Sr. Presidente, ha uma
cousa sagrada para mim, a Patria
Portugueza e estas coloqias, restos
de um imperio vastíssimo, legado dos nossos antepassados, que
é um dever meu
de todos nós

e

conservar para os nossos filhos.
A ameaça, contida no artigo do
Star, sobre isso que eu julgo um
palrimonio sagrado, fez-me perder
a frieza, que exigem as referencias a uma negociação entre dois
povos, mas eu pergunto a V. Ex.a,
então, a que veem arneacas, quando se trata de eslabelecer um
entendimento entre dois povos?
Não devem eles negociar no
exercicio dos seus direitos soberanos, integras e completos, procurando livremente um acordo no
melhor dos seus interesses, respeitando-se mutuamente, reronhecendo um ao outro a faculdade,
de , cada um, garantir as suas conveniencias, cedendo até ao limite
delas, estabelecendo urna harmonia, uma conjugação de esforços
pa r a melhor vantagem de cada
um , satisfazendo as necessidades
r ecip rocas até ao ponto em que
isso não re presenta prejuízo para
nen hum deles?
Assim com prehendern-se negociações, assi m é que se r ealisa um
ente ndim ento, se faz um tratado
e ntre duàs naçõ es, altas partes
con tractantes , na plenitude dos
seus direitos soberanos.

Ne nh ~ m a coação se pode estabelecer porque então não é urna
conve nção que se re alisa , mas uma
capitulação que se obtem e suponh o que não é isso que V. Ex.ª firmará com o seu nome, nem o que
a União pretende que nós realisemos , porque não posso supor, nem
por um instante, que o Star traduza, ainda mesmo vaiamente, o
pensamento daqueles que se encontram á frente do Governo da
União .
A convenção tem que ser um
Pacto honroso para ambas as partes e, para que se chegue a urna
.5 0Jução dessa ordem, é necessario,
que, cada um vá só , como apontei
lha pouco, até ao limite que as
:suas conveniencias lhe indicam.

fVozes:-Muito Bem).-

·

S. Thomé e o Rand
A sahida dos indigenas ao norte
do paralelo 22, para o Rand, seria
absolutamente nefasta ao progresso da Provincia, ao desenvolvimento das iniciativas que nela se
estão revelando, seria a sua mina,
a sua morte . Tenho a certe:rn absoluta que V. Ex.ª assim o comprehende e que saberá encontrar
os argumentos que levem estas verdades ao conhecimento de todos.
V. Ex.ª, numa medida que tornou logo depois da sua chegada,
deu a noção completa do que pensa . V. Ex .ª, prohibindo a emigração para S. Thomé, c:olonia nossa,
a demonstração mais cabal, mais
completa, da perfeição que pode
atingir a nossa acção colonial, do
esplendido trabalho que podemos
r ealisar em todo o nosso dorninio
colonial , mostrou bem qu e não
quer sacrificar o desenvolvimento
a prosµeridade desta colonia, a
ga rantir a ri queza de q ualquer
outra região . Se V. Ex ª recusou
a uma colonia portugueza, a mão
de obra que el a tão persistentemente car ecé e tão in sistenternen. te reclama, nã o foi seguramente
para conced er a colonias est rangeira s, dem a is, quando elas, como
neste caso, não nece'3sitam de vir
pro cura r, fóra do imp erio de qu e
fa ze m par te, essa mão de obra.
Esse act6. do Governo de V.
Ex.a, que eu aplaudo calorosamente e com igo toda a Província,
pela orientação que ele r epresenta, é para todos os que trabalham
nesta colonia, de norte a sul, a
garantia mais segura, de que V.
Ex.ª não cederá neste ponto, para
nós todos absolutamente essencial.
Tendo marcada a sua maneira de
vêr em relação a uma colonia portugueza, V. Ex .ª . não modificará a
sua opinião, tratando-se de uma
colonia estrangeir.a, ;iinda mesmo
que ela, nas suas instancias, sáia
daquela linha de çorreção, que é
norma manter-se em negocia<;ões
desta ordem. (Muitos apoiados).

e

Por isso eu peço a V. Ex.ª que
faça sentir por todas as formas,
mas sempre de uma maneira clara
e inilud-ivel, que pertence á ProYincia a mão de obra aqui existente, visto o norte constituir a
reserva onde se vão buscar trabalhadores para pôr em movimento
todas as iniciativas da Pro'vincia e
que, se algum excedente ha, neste
momento, dentro em pouco, ele
será totalmente absorvido, por
maneira que é dever nosso mantel-o aqui dentro, pronto a ser
utilisado.
Eu por mim, protestarei contra
tudo quanto pretenda arrancal-a
para satisfação de interesses
al heios, e fal-o-hei enquanto para
isso ti ver ºforças, e por todos os
meios ao meu alcance, como verdadeiro portuguez que me orgulho
de ser. (Muitos apoiados e vozes

de:-Jl..1.uito Bem).
O orador foi muito cumprimentado no final da sessão.

O Sr. Presidente - Responden<lo á loriga dissertação feita pelo
Sr. José Torres ácerca dum artigo
pub licado no Star do dia 1 de
Ju n ho sobre o recrutamento da
mão de ·obra para as minas do
Rand ao norte do paralelo 22, afirma que as suas considerações foram inspiradas no mais elevado
sentimento patriotico, vendo pelos
numeras por ele citados que o
nosso preto tem recebido em muitos casos, sal,arios superiores aos
que são pagos em colonias inglezaR. Na verdade os salarios pagos
pelas minas u·ão podem ter comparação possível. São sedarias de
excepção, por que essa industria
bem os pode pagar. A agricultura,
eácomo lá, está em condições muito diferentes.
Pode garantir ao Conselho, que
.a Convenção será negociada em
bases honrosas para as duas par1es e nada afectando a nossa soberania. As pessoas dos negocia-

dores, ele presidente como Alto
Comissario e o proprio Parlamento a cujo referendum terá de
ser submetida a Convenção, são
disso um penhor seguro.
O recrutamento de mão de obra
ao norte do paralelo 22, está já
hoje, para ele presidente, fóra de
toda a discussão, não por motivos
de ordem humanitaria, porque para
isso estava descoberta a vacina antipneumonica, mas, porque, na
verdade, essa mão de obra é absolutamente necessaria á Pro.vincia
de Moçambique.
Foi pelo conhecimento dessa necessidade que prohibiu a
emigração para S. Tho1né, colonia
portugueza, cuja exploração nas
mãos de portnguezes pode bem
servir de exemplo, e na qual o
tratamento dado ao preto, que ali
trabalha, como em todas as outras
colonias portuguezas, onde trabalha ~bsolutamente livre não receia
comparação.
Compreende que o Governo da
União, sob a pressão de interesses varios que lhe estão
subordinados, desejasse esse recrutamento, mas ele, repete, que
em caso algum se fará. A opinião
publica da Africa do Sul diz que a
oossa agricultura está no começo,
esquecendo as possibilidades da
nossa Zambezia que são hoje muito de considerar, esquecendo, sobretudo que impossível seria
continuarmos no caminho do desenvcil virnento do norte da Pro,
vincia, se a sua mão de obra fosse
enfeudada como a~onteceu no Sul,
não se limitando desde logo a
proporções razoaveis, antevendo
as suas necessidades como seria
curial.
Repéte pois : a Convenção que
se vier a fazer com o Governo da
Africa do Sul assentará numa base
honesta de interesse economico
redproco, mantendo integra a soberania nacional que nenhum por~
tuguez seria capaz de alienar.

(Muitos apoiados).
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