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PR E IR A C IO
A escravatura, esse monstro da barbarie antiga, ainda
se nào extinguiu de todo.
Ha muito perseguida pelo látego forte da civilisação
moderna, que não permite mais esse tráfico maldito da com
pra e venda do liomem pelo homem, essa enormidade fu
giu dos centros civilisados e foi acoitar-se nos sertões atrazados da Africa e da América.
Infelizmente para nós, portuguezes, um dos pontos
preferidos pelo monstro foi a vasta provincia de Angola.
Em pleno século xx, a escravatura, iludindo as leis e
zombando das tradições portuguezas, cometeu ali ainda al
guns dos seus crimes hediondos. Apanhou milhares de
pretos no interior, roubando-os à sua aldeia, à sua familia,
à sua liberdade ; fê-los marchar legoas e legoas, muitas vezes
algemados, com cangas, quase sempre carregados a ponto
de muitos caírem mortos pelo caminho, durante os longos
dias de viagem até aos centros populosos ; meteu-os em
currais quais bestas de carga; simulou um contrato livre
perante as autoridades, mas na verdade vendeu-os, com o
rótulo de serviçais, como se vende gado, a quem preci
sava de braços, ou para as plantações e outros trabalhos na
mesma provinda de A ngola ou para as róças de cacau de
S. Tom é e Principe.
Os seus horrores davam volumes !
Eu tive a infelicidade de encarar o monstro. Tendo
gasto uma grande parte da minha vida a minorar a sorte
dos que sofrem, incluindo os proprios irracionais (ha vinte
anos que trabalho na Sociedade Protetora dos Animaes do
Porto, 15 anos como secretario e últimamente como presi
dente) lembrei-me que, para bem deles e para honra da Pa
tria, alguma coisa devia fazer a favor desses milhares de
desgraçados negros, indefezos como os animaes, proletarios
dos mais infelizes, a quem tinham tirado o que de mais sa
grado tem o h o m e m — a sua liberdade.
Proclamada a Republica e para seu prestigio, consegui
atirar sobre o monstro, para o esmagar, uma enorme onda
de liberdade e de justiça, que muito o tem incomodado.
Furioso, porque ainda rabeia, o bruto estende-me um dos

seus peçonhentos tentáculos e, num salto bem calculado, arma-me uma traição. Tendo todos estes anos conseguido
trazer enganada a boa alma portugueza à sombra do argu
mento patriótico, achou esse aleijão social que a arma, ape
sar de velha, ainda podia servir e, a proposito da publica
ção dum folheto intitulado Alma Negra e aproveitando o
ensejo da campanha insidiosa que os monárquicos e jesuitas
portuguezes andam agora a fazer na Inglaterra contra a R e 
publica, dispara-me a suspeição de traidor da minha Patria !
Que ironia! Traidor da Patria quem só para a Patria
tem v iv id o !
T iv e de sair à estacada com 5 artigos, escritos sobre o
joelho, e que o Século, onde tinha saído a insinuação, fez o
favor de publicar nos dias 12, 14, 15, 17 e 18 do corrente.
São esses 5 artigos que agora publico por esta forma,
para os oferecer ao público que se interessou pela questão.
Podia nesta altura alongar as minhas considerações e
documentá-las. N ão me falta material; falta-me o tempo e
talvez fôsse dar demasiada importancia ao mostrengo, que
quasi só vive agora á custa do forte esqueleto de ouro que
pôde construir.
«

*

A proveito a ocasião para agradecer a todos os que
nêste transe me testemunharam a sua simpatia e folgo por
ver 0 grande numero de anti-esclavagistas que de todos os
pontos do paiz me enviaram a sua adesão para uma luta
aberta ao monstro da escravatura.
Ele ainda mexe, como se v ê j mas confiemos que a Re
publica, que o tomou já à sua conta e que nestes últimos dois
anos quasi o aniquilou, lhe dê o golpe final que lhe acabe
com os últimos arrancos da sua vil existencia, afim de não
manchar mais o glorioso nome portuguez
Contudo, não desarmemos e vamos bradando sempre:
Abaixo todos os restos da escravatura!
R ua Q u e n ta l , 105.
P o r t o , Abril de 1913.

Alfredo da Silva.

I

é\ titulo de exórdio
Diz o proverbio popular que ha males que veem
por bem. Está ueste caso a celeuma levantada a pro
posito da publicação do folheto Alma Negra.
Evidentemente, é um mal este continuo levantar
de suspeições contra os homens que lutaram pela Re
pública e que nela teem responsabilidades. Quení bem
atentar no presente momento histórico talvez tenha,
como eu, de concluir que esse é o piano dos inimigos
do regimen : Para inutilisar a República basta inutilisar
os sens homens.
Chegou agora a minha vez. Bern sei que fui um
dos mais obscuros obreiros da Patria Nova, mas reco
nheço bem as minhas responsabilidades, contraídas an
tes e depois do 5 d’outubro.
Outro mal, de que este caso nos dá tambem um
exemplo, é o modo que nós, portuguezes, temos de le
var todas as questões para o campo pessoal. O inci
dente, a pessoa, é que absorve a opinião publica. A
questão principal fica, assim, sempre ignorada na grande
massa da população.
Basta de exordio. Vamos ao ponto.
Alguns diriam o acaso ; eu, que não acredito em
acasos, direi que alguem levou o Seciilo a avolumar a
publicação do folheto Alma Negra, mero incidente da
magna questão da mão d’obra ñas nossas colonias, e
especialmente da questão dos serviçais de S. Tomé, dei
xando que, embora só pelas entrelinhas, pudesse cair
sobre mim a terrivel suspeição de traidor da minha
Patria !
Quem assim procedeu não contava, talvez, com
a lealdade do Século, que, logo, depois de me ouvir,
poz as suas colunas á disposição da minha .defeza.
Agradeço essa lealdade, que bem mostra, da parte do
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Século, o desejo de acertar e de fornecer á opinião
pública todos os elementos para bem se orientar.
Para os que me conhecem, ou não seria preciso
nada ou bastariam duas palavras. Mas tenho de escreA'er para o público, que me não conhece, e por isso sou
forçado a esclarecer a questão nos seus antecedentes,
para melhor se compreenderem as consequências. As
sim o exige a minha dignidade e também o prestigio da
República.
Não me é dificil a missão. A verdade dos factos
se encarregará de destruir a fantasia das insinuações.
Principiemos.

Com o conheci a questão dos serviçais
de S. Tom é
Em 1904 foi-me apresentado no Porto um inglez
que vinha aprender a língoa portugueza. Homem cul
to, literato, tipo de idealista, entrou facilmente no cir
culo dos meus amigos íntimos.
Quizemos saber com que fim vinha aprender a
nossa língoa. Contou-nos então ele que na Inglaterra
tinham corrido rumores de que o cacau de S. Tomé
era cultivado com escravos, que a opinião inglez a
ameaçava recusar comprar os produtos fabricados com
esse cacau e que os chocolateiros inglezes Cadbury,
Fry e Rowntree, que eram os principais consumidores
desse nosso produto colonial, não só alarmados com
essa atitude da opinião ingleza, mas ainda, dizia ele,
por pertencerem todos a familias descendentes dos que
mais se sacrificaram e que ainda se estavam a sacrifi
car para acabar com a escravatura nas colonias inglezas, tinham vindo no ano anterior a Lisboa para se
entenderem com os agricultores portuguezes, proprietá
rios de roças em S. Tomé, seus fornecedores de cacau.
Os roceiros haviam negado a existencia da escravatura
e haviam convidado os chocolateiros inglezes a envia
rem ás ilhas alguém da sua confiança, a fim de fazer
um inquérito, comprometendo-se os roceiros a darem a
esse enviado todas as facilidades.
O sr. Joseph Burtt, que era o tal ing’ez que nos
contava isto, era o homem escolhido pelos chocolatei
ros para ir fazer esse inquérito. Para isso vinha apren
der a língoa portugueza.
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Eis o meu primeiro traço de união com este malfa
dado assunto. Devo dizer, em abono da verdade, que
o sr. Joseph Burtt deixou em todos que o conheceram
a impressão dum homem honesto e imparcial, falando
sem a menor paixão.
Naturalmente, levado pelo espirito de curiosidade
e investigação que me caractérisa, dali em deante não
perdi um único elemento que pudesse elucidar-me so
bre a questão.

C onferencia em Lisboa entre roceiros
e chocolateiros
O relatorio de Burtt apareceu em 1907. Os chocola
teiros inglezes véem a Lisboa em novembro desse ano
apresenta-lo aos agricultores portuguezes e eu sou con
vidado a servir de intérprete nas conferencias havidas,
a primeira das quais durou oito longas horas. Da isen
ção com que eu me houve nessa dificil missão dou pa
ra testemunhas todos os que compunham a comissão
delegada dos agricultores, e que eram os srs. Mendes
da Silva, Henrique de Mendonça, Orneias e Matos, Paulo
Cancela, Mac Nicoll e Francisco Mantéro.
Evidentemente, aquelas conferencias foram para
mim uma verdadeira sabatina sobre a questão.
Dessa démarche resultou a promessa, feita pelo
governo portuguez e pelos roceiros, de que as leis pro
tetoras dos serviçais, que todos confessavam ser já
bastante boas, mas em grande parte mortas, iam ser
postas em pleno vigor e mesmo tomadas medidas para
providenciar sobre quaisquer abusos que se verifiquem
existir no recrutamento dos serviçaes. São as proprias
palavras dos roceiros.

Viagem de Cadbury à Africa
Passado um ano depois das promessas feitas em
Lisboa, Cadbury, munido da apresentação do governo
portuguez, vai em pessoa á Africa visitar a ilha de S.
Tomé e Angola e anda por lá alguns mezes a vêr até
que ponto tinham sido cumpridas essas promessas.
Do que viu e observou elaborou um extenso relatorio,
de que me enviou um exemplar. Resumo: Do teste-
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mimho das proprias autoridades coiicluia-se que pou
co ou nada se tinlia feito.

P rocesso C adbury-“5 ta n d a rd ”
Em 1909, depois dé Cadbury voltar da Africa, a
política interna ingleza embaralha-se com a questão.
O jornal conservador The Standard, querendo ferir os
Cadbury, que são todos do partido liberal e que teem
a propriedade do Daily News, extrenuo defensor
daquele partido, levanta uma campanha contra o chocolateiro Cadbury, acusalido-o de andar a iludir a opi
nião ingloza com a questão dos servirais de S. Tomé.
Os argumentos do Standard, note-se bem, eram estes;
A escravatura em S. Tomé é um facto. Cadbury bem
o sabe, mas anda a intrujar a opinião ingleza com
viagens e relatórios, e com promessas dos jjorluguezes,
porque o que ele quer é continuar a comprar o cacau
de S. Tomé, por ser mais barato! Ao mesmo tempo
que Cadbury — continuava o ^Standard*— apregoa a
feliz sorte que gosam os õ:0()0 operarios da sua fa
brica ideal, com os seus jardins, as suas escolas, as
suas modelares instituições de assistência, os seus
bairros oj>erarios, que são verdadeiras vilas de goso
e comodidade, esses mesmos ojmrajdos manipulam o
cacau produzido com as lagrimas e o suor de 4 0 :0 0 0
escravos de S. Tomé!
Cadbury convidou o Standard a ir examinar a sua
escrita para se convencer que o Cacau de S. Tomé cus
tava o mesmo que os outros cacaus que havia no mer
cado de egual qualidade; que, se tinha continuado a
comprar o cacau portuguez, era para ter o direito de,
como amigo comercial, continuar a parlamentar com os
portuguezes, a cujos esforços para solucionar a ques
tão prestava homenagem e em quem confiava para a
sua cabal solução.
.
O Standard não levantou a difamação e o resul
tado foi esse processo Cadbury-Standard, que tanto
impressionou a opinião ingleza.
Cadbury deu-me a mim e ao barão de Merck, da
casa Burnay, como testemunhas para provar a sua via
gem a Lisboa em 1907 e os esforços feitos junto dos
roceiros.
Assisti, pois, em Birmingham, a essa verdadeira
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luta de gigantes, que durou 8 dias em sessões prolon
gadas.
Dum lado, o Standard, pela boca dos seus advo
gados, fa«ia a Portugal os maiores insultos, exagerando
horrivelmente as atuais circunstancias dos serviçais
de S. Tomé. Por vezes me senti indignado e capaz
de quebrar, com os meus protestos, a austeridade do
tribunal.
Por outro lado, Cadbury, pode dizer-se, foi ali o nosso
defensor. Mostrou como nas colonias inglezas também
havia que censurar; que se se tinha interessado mais
por S. Tomé que por outra qualquer escravatura ti
nha sido pelas circunstancias do seu comercio; que os
portuguezes eram tão dignos de crédito como quais
quer outros; que se não tinham feito tudo, tinham já
feito muito, e assim por deante.
Por fim, foi o Standard condenado como difama- »
dor na multa de 5 reis e nas custas e selos do processo.
A multa foi pequena, mas as custas e selos do processo,
segundo me informei, subiram a uns 50 contos.
Dei algum desenvolvimento a este quadro, que se
me ofereceu para minha elucidação da questão, porque
queria frisar isto: A opinião portugueza foi sempre pelo
Standard contra Cadbury! Porquê? Não sei. Segredos
da psicologia das multidões. O que sei é que isso se
deu, apezar de eu, para elucidar a opinião portugueza,
enviar jornais com longos e detalhados relatos do jul
gamento a todos os principais orgãos da imprensa em
Portugal. Todos os jornaes dedicaram ao assunto, e
diaiãamente, colunas e colunas, mas para mostrar a mi
nha isenção eu mandei coleçoes do proprio Standard.
Esta inversão da opinião portugueza ofendeu tanto
0 meu amor pela verdade, que mandei ao Mundo um
artigo de esclarecimento, que ali fizeram o favor de pu
blicar no numero de 25 de Janeiro de 1910.

R elatorio Cadbury
Em principios de 1910 apareceu em portuguez o
relatorio da viagem de Cadbury á Africa. Tinha-me
sido pedida essa tradução e fi-la com muito prazer.
Pela maneira como o relatorio está feito, pela grande
documentação que o acompanha, achei que era um
precioso elemento para elucidação da opinião publica
em Portugal.
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São (lo prefacio do sr. Cadbury à edição portugueza do seu relatorio estas palavras:
Desde que concebi a idéa de escrever este livro, foi
mmha intenção faze-lo traduzir em porturjuez. Jul
guei isso íim dever de lealdade para com os portuguezes, a que me não devia furtar.
Conheço igualmente todas as injustas apreciações
que ás vezes me tem feito a imprensa portugueza, e
que não posso atribuir senão á ignorancia dos factos.
Sabendo, por experiencia, quanto é difícil entender
bem qualquer coisa escrita em língoa estrangeira, a
minha consciencia fica mais tranquila ao jjensar que
esta tradução, mandada fazer em homenagem aos in
telectuais portuguezes, pode servir para orientar me
lhor os que, sinceramente, queiram ajudar na solução
das dificuldades.
E ’ certo que tem havido muitas promessas feitas e
não cumpridas, mas, afinal, continuo ainda a confiar
que a gloriosa nação portugueza ha de acabar por
varrer das suas colonias tudo o que não esteja de har
monia com os modernos padrões da liberdade humana
e fazer completo o seu justo orgulho pela prosperidade
das ilhas de S. Tomé e Principe.
Este relatorio, um volume de 128 paginas, foi lar
gamente distribuido em Portugal a todas as auctoridades, magisterio, bibliotécas, associações, etc. Imprimi
ram-se 2:000 exemplares e eu pedi ao autor o resto,
uns 200 exemplares, que me foram dados e que tenho
oferecido a quem se interessa pelo assunto, e que ainda
enviarei a quem mos pedir emquanto os tiver. (*)
Está claro que não li só os relatórios e documentos
de origem ingleza. Tudo que em Portugal apareceu
sobre o assunto, incluindo a obra monumental de Fran
cisco Mantero, A mão d'obra em S. Tomé, tudo foi
por mim adquirido e estudado. A minha biblioteca regorgita de livros sobre o assunto.
De tudo isto resultou eu formar uma opinião bem
nítida, bem definida sobre a questão, e sonhar era con
correr para a resolver cora honra para a minha patria.
A’manhâ direi qual era essa opinião e como o so
nho se tornou em realidade.
(') Os pedidos foram tantos nestes dias que já não possuo mais
exemplares. Contudo, registarei os novos pedidos a ver se se justificará
uma nova edição, que pedirei ao autor.
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Lembro-me agora que será bom deixar já consigna
do que o meu interesso pela questão não era movido
por qualquer lucro pecuniario.
Apaj’te as despezas da viagem a Lisboa, em 1907,
pagas pelo snr. Cadbury, e sem remuneração alguma
pelos meus serviços de intérprete, a que tinha direito
mas que recusei; aparte as despezas da ida ao julga
mento de Birmingham, que foram pagas pelo Standard,
por serem contadas no processo, recebi apenas de Cad
bury uma modesta remuneração pelo tradução do seu
relatorio em portuguez.
Mas, nos artigos seguintes, veremos melhor os meus
lucros nesta questão.

TI

A m inha opinião sobre a questão dos serviçais
Coloquemo-nos em meados de 1910, que foi onde,
na nossa jornada atravez dos factos, ficamos no nosso
primeiro artigo.
De tudo o que eu tinha observado, por tudo o que
tinha lido, escrito por portuguezes e estrangeiros, do
inquérito direto feito a todas as pessoas que eu apa
nhava e que tinham estado em Angola e nas ilhas de
S. Tomé e Principe, a minha convicção profunda podia
resumir-se nestas proposições:
1.
®— A escravatura, mais ou menos encapotada, existia
de facto em A ngola e S. Tom é e Principe.
2.
®— Havia em Portugal elementos suficientes de prova,
como, por exemplo, o Manifesto da grande comissão de
Loanda, volum e de 98 páginas, publicado já em 1904, onde
a acusação da escravatura era feita e provada por homens
da maior categoria, e muitos artigos de jornais dignos de
toda a consideração (’ ) e devidos a homens autorisados.

(’ ) Em editorial ilustrado, com o titulo O Paiz ao abandono,dizia,
o Século de 10 de dezembro de 1909: « Na apaixonada e veemente cam
panha ingleza contra o que eles denominavam a escravatura, ha inegavel-
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mas a grande massa da população desconhecia o facto ou
não lhe dava a devida importancia.
3.
®— No estrangeiro, pelo humanitarismo duns, pe
interesse doutros, por tudo junto em alguns talvez, isso
para o caso pouco importa, era a verdade da escravatura
extensamente divulgada e conhecida, algo exagerada mesmo,
mas profusamente documentada com elementos oficiaes, com
estatísticas e fotografias, de forma que, no conceito mundial,
Portugal era apontado como um paiz de negreiros.
4.
* — A monarquia, principalmente na fase degenerad
a que chegou entre nós, deante desta magna questão, fazia
leis para ficarem letra morta, prometia muito, já resolvida a
dar pouco ou nada, e, como verdadeira manta de farrapos,
cobria aqui para descobrir acolá, deixando neste caso, como
em muitos outros, bem provado que naquele regimen o
ouro podia mais do que a verdade e a voz de meia duzia
de poderosos bastava para abafar os rogos e a desgraça de
milhares de oprimidos.

A m inha fé na Republica
Mas eu perten cia ao nú m ero dos qu e es p era va m a
red en ção da P a tr ia pela R e p u b lica e desse i’egim en , que
sem pre tiv e e tenho com o um reg im en d e v e r d a d e e de
justiça, c o n fia v a a solução desta qu estão e d e quantas
m an chavam o g lo rio s o nom e p o rtu gu ez.
T a lv e z h a ja quem ache descab ida aqu i a d ecla ração

mente, um fundo de verdade... Os negociantes de carne humana proseguem em Angola na sua obra abominável.»
A Capitai, de 6 de agosto de 191ó, num artigo violento, que lhe foi
enviado de S. Tomé, e que perfilhou, publicando o com o titulo de La
trocinios, escándalos e imoralidades em S. Tomé, diz assim: «Acusa
vam-nos principalmente de não repatriar os serviçais logo que eles, tendo
terminado o seu contracto, assim o reclamavam. O governo, como se
sabe, fez constar que tal acusação era falsa. Pois a verdade é que tal
acusação é fundamentadissima.
O Economista Portuguez, em artigos sucessivos, dos mais distin
tos coloniaes, fornece, nas suas coleções de 1909 e 1910, um enorme
dossier da questão.
O Século, em 22 de Março de 1911, em artigo da primeira pagina
com o titulo A Provinda de Angola, falava assim claro: Sim, a escra
vatura, infelizmente, é uma verdade. Ha ainda quem na provincia de An
gola faça consistir quase todo o seu comercio na colocação de serviçais
(exportação para S. Tomé ou exploração mesmo em Angola), o que é, por
mais que se disfarce, verdadeiro esclavagisme.
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da minha fó republicana. Não a acho eu e até entendo
que a devo testemunliar. Que eu nunca fui outra coisa
senão republicano, embora respeitando sempre a todos
para que me respeitem a mim, sabem-no os principais
dirigentes do partido do Porto.
Dos meus sacrificios intimos, nunca tornados os
tensivos, dou para testemunhas Amorim de Carvalho e
Basilio Teles, para citar só dois. De resto, Afon.so Costa,
Germano Martins, Duarte Leite, Paulo Falcão e os prin
cipais dirigentes, como disse, o podem testemunhar
também. Até os proprios monárquicos o podem com
provar, pois quase sempre me eliminaram do recensea
mento político, por saberem que eu era republicano,
como muito bem o deve lembrar Laurindo Mendes, que
era quem tinha a maçada de acompanhar os meus pro
cessos de reclamação.

R epublicano e patriota
O bom republicano deve ser sinónimo de bom pa
triota; mas já que tive de bordar a nota pessoal, quero
dizer que o meu patriotismo não só tem saído (luente e
fervoroso nos milhares de conferencias e discursos que
tenho feito em todo o paiz, mas sempre o tenho mos
trado por factos. Reconhecendo que o cancro do anal
fabetismo é o que tirava a vitalidade ao meu paiz, des
de os meus tempos de estudante que me dei de alma e
coração e por todas as formas ao derramamento da
instrução. Fui o fundador, em l^ortugal, das Uniões
Cristãs, para a educação integral da mocidade ; creei
aulas noturnas e ensinei nelas gratuitamente milhares
do operarios e empregados de comercio e iniciei no meu
paiz as conferencias populares de vulgarisação scientifica, com projeções luminosas, trabalhando ao mesmo
tempo em tudo o que representava progresso e des
envolvimento para Portugal.
Nas minhas frequentes viagens ao estrangeiro, em
importantes congressos em que tive de tomar parte,
era ainda o amor da minha Patria a nota dominante da
minha atividade. Na America, deante dum auditorio de
milhares de congressistas, reivindiquei para Portugal a
gloria da descoberta daquele continente ; em Paris, úl
timamente, levei o meu i)atriotismo ã infantilidade de
ine fazer acx)mpanhar de alguns milhares de bandeiri-
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nhas nacionais, que expressamente para isso tinha feito
imprimir, mandando-as em certa ocasião lançar da
cúpula do salão do congresso, com extraordinario éxito.
Ao visitar as grandes exposições pan-americana,
de Buffalo, na America, e a franco-británica, em Lon
dres, meteu-se-me em cabeça conseguir catálogos de to
dos os últimos inventos das industrias para os trazer
para Portugal e fornecer aos industriais estudiosos.
Assim o fiz, com a maçada de que nem me quero lem
brar, mas com os resultados que sei terem sido magnificos.
Quando regressei da America trazia 156 kilos de.stes catálogos! Deve lembi-ar-se disso o meu amigo
Bulhão Pato, que foi quem fez o despacho na alfandega
de Lisboa. Esses catálogos e os da exposição francobritánica foram oportunamente exhibidos em Lisboa e
Porto e em seguida distribuídos pelos industriais e
comerciantes que os solicitaram.
Na minha ultima viagem, que fiz em 1911, embora
o meu intuito principal fosse ir descançar uns 15 dias,
dei-me a estudar, durante todo esse tempo, os moder
nos progressos do ensino manual nas escolas. E lá
vim outra vez carregado de livros e impressos, com
os quais fiz uma conferencia na Escola Normal do
Porto e que apresentei no ultimo congresso pedagógico
de Lisboa.
Fui longo nesta digressão para demonstrar o meu
patriotismo, mas não foi a insinuação lançada contra
mim a de que eu era traidor á minha Patria ?
Ora eu hei-de provar qne a minha interverção
nesta triste questão da Alma Neyra foi patriótica e
inteiramente coerente com o meu patriotismo de sem
pre.

Esperanças que se realisam
Falei no outro artigo na esperança que sempre ali
mentei de que esta questão da escravatura ainda havia
de ser resolvida, para honra do meu paiz, e que essa
esperança se havia tornado em realidade.
Todos adivinham que o começo dessa realisação
teve logar em 5 de outubro de 1910. A sua evolução
e a minha participação nela farão o objecto do artigo
seguinte.
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III

A proclam ação da Republica e a declaração
do governo provisorio
Depois de partilhar das anciedades de todos os
republicanos nesses tres dias memoráveis de 3 a 5 de
outubro, durante os quais estivemos no Porto quase
sem nada saber do que se passava em Lisboa, depois
de gosar também essa hora inolvidável em que dos
Paços do Concelho foi proclamada, no dia 6, a vitoria
da Republica e içada ali a histórica bandeira verde e
vermelha do 31-de-janeiro, dei-me a pensar no que po
deria fazer para promover o prestigio da Republica.
Conhecendo, como conhecia, o alcance da questão
dos serviçais e a importancia que lhe era dada em todo
o mundo civilisado, concebi a idéa de informar disso o
novo governo, e lembrar a conveniencia de tornar pu
blica a declaração de que a Republica ia estudar e re
solver essa questão, como todas as outras que man
chavam o nome portuguez. Essa declaração, tornada
conhecida pelos nossos representantes de Paris, Lon
dres, Berlim, New-York, etc., havia de trazer um grande
prestigio para a Republica, pela simpatia despertada
em todos os que se interessavam pela questão.
Se bem o pensei, melhor o fiz.
Parti logo para Lisboa, e já na viagem tive o pra
zer de ir na companhia do sr. Dr. Antonio Luiz Gomes, a
quem a revolução tinha investido no cargo de ministro
do fomento, e que ia tomar posse. A este senhor expuz a idéa, que a achou boa.
Depois do abraço sincero de congratulação pelo
triunfo da Republica ao meu amigo sr. Dr. Afonso Cos
ta, que era quem eu conhecia melhor dos- membros do
governo provisorio, e de lhe expôr brevemente o assun
to, deu-me imediatamente uma apresentação para os
seus colegas no ministerio, e, principalmente, para o
sr. Azevedo Gomes, que era quem tinha a pasta da ma
rinha e colonias.
A todos falei do assunto, e todos lhe deram aten
ção. O snr. Azevedo Gomes, porém, recebeu a idea com
entusiasmo. Conhecia já alguma coisa da questão e
entendia que, efetivamente, a República a devia resol-
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ver. Reconheceu a importancia da declaração por mim
proposta e autorisou-me, desde logo, a torna-la publica
no paiz e no extrangeiro, pelos meios que eu tivesse
ao meu alcance, comprometendo-se a fazer o mesmo
oficialmente pelos nossos representantes no extrangeiro.
A declaração concertada com s. ex.“ era assim re
digida :
O governo da Republica Porlugueza declara que
hade resolver a questão da mão de obra em S. Tomé,
e outras colonias, usando de absoluta justiça e garan
tindo a liberdade dos indígenas. No entretanto, vai
fazer cumprir rigorosamente as leis atuais de prote
ção aos indígenas e que lhes garantem a liberdade,
principalmente no que respeita ao recrutamento e re
patriação dos serviçais.
Esta declaração será imediatamente comunicada
às atdoridades de Angola, S. Tomé e Principe.
Imediatamente pelo telegrafo espalhei aos quatro
ventos esta declaração, tanto no paiz como no estran
geiro.
Para a Inglaterra, servi-me de quem eu lá conhe
cia mais interessado no assunto, Cadbury, pedindo-lhe
para a tornar publica pela imprensa. Assim o fez, dan
do-me mais uma prova da sua honestidade e respon
dendo logo a mostrar a mais intensa satisfação. Em
cartas que depois me escreveu, parecia tão entusiasma
do pela Republica como os mais ardentes republicanos
portuguezes.
A retumbancia e o éxito da declaração no estran
geiro excederam toda a espectativa. A imprensa de
todos os paizes se lhe referiu, e o prestigio que dahi
veio para a Republica foi incalculável.

Fundação da Sociedade Anti-Esclavagista
Estava ganha a primeira batalha, o prestigio para
a Republica. Restava agora trabalhar pela segunda,
a solução da questão para honra da patria. Esta era
mais dificil, porque, pelos interesses económicos (’) que
(1) Não me é possivel alongar-me aqui para provar que o trabalho
livre é mais económico que o trabalho escravo. Deixo só aqui consignada
esta minha convicção, aliás comprovada pelo testemunho de todos os que
teem feito a experiencia, para que se não diga que a campanha contra a
escravatnra visa a prejudicar os roceiros. Muito ao contrario!
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envolvia, tinha de ser resolvida com toda a ponde
ração.
Sem descurar outros assuntos, dei-me d’alma e co
ração a esta questão, colaborando, leal e sinceramente,
com o sr. Azevedo Gomes. Em sucessivas viagens a
Lisboa, algumas das quaes em companhia do mesmo
sr. Azevedo Gomes, para assim termos mais tempo de
falar, também por meio de correspondencia de que con
servo as copias no meu copiador, forneci ao governo,
por meio de S. Ex.®, todos os dados que possuia, mos
trando-lhe toda a correspondencia que recebia cio es
trangeiro, ficando, pouco a pouco, assente o seguinte
plano ;
Eundar-se hia em Portugal uma Sociedade AntiEsclavagista, que teria o tríplice fim de:
1.0 — Esclarecer a opinião publica sobre a questão, e
assim mostrar a necessidade das reformas que o governo
iria fazendo e prevenir os possiveis ataques dos roceiros a
essas reformas;
2.0 — Mostrar ao estrangeiro que os portuguezes são
tão anti-esclavagistas como os demais povos civilisados;
3.0 — Estabelecer relações com as sociedades anti esclavagistas estratjgeiras e informa-las das reformas feitas, afim
de ir acabando com a campanha de descrédito contra P o r
tugal.

Esta sociedade, como tqdas as demais, não se inte
ressaria só pelos restos de escravatura nas colonias
portuguezas, mas nas colonias de todos os paizes.
Não foi dificil 0 empreendimento. Magalhães Li
ma, que nas suas viagens ao estrangeiro bem tinha
podido apreciar quanto essa questão enodoava a honra
da patria, aceitou a presidencia da sociedade. Com
preciosos elementos que brotavam espontâneos, formouse a comissão organisadora, e, em 21 de outubro de
1910, já era lançada a publico esta circular, por mim
redigida mas assinada por homens da maior respeita
bilidade, a maioria dos quais conhecia profundamente
a questão :
Ilustre cidadão:
Portugal, agora despertado á vida, precisa de integrar
se em todos os grandes movimentos que preocupam as socie
dades modernas e agitam os grandes povos.

18

Desses movimentos, um dos mais generosos, por cer
to, é 0 que tem por fim despertar a consciencia universal
contra essa nodoa da civilisação, a venda do homem pelo
homem, a escravatura. E’ a obra das sociedades anti-esclavagistas, que ainda não temos em Portugal.
A alma portugueza, toda feita de amor e liberdade,
odeia a escravatura. Apezar disso, Portugal é considerado
pelo mundo como uma nação de esclavagistas. Algumas das
nossas colonias são tidas como centros de escravidão.
De duas uma: ou essa acusação é verdadeira, e então
urge unirmo-nos todos e, reconhecendo francamente o mal,
ajudarmos o governo a acabar, para decoro da nação, ainda
com os mais insignificantes resquicios dessa barbarie, ou
esse conceito é falso, e então devemos pôr-nos em comuni
cação com as sociedades anti-esclavagistas do estrangeiro e
leva-las leálmente a reconhecer o engano.
Para isto, que já não é pouco, e para acompanharmos o
movimento mundial de proteção ás raças chamadas inferio
res, era urgentissimo fundar em Portugal a Sociedade AntiEsclavagísta Portugueza, unindo todos os que, na metrópole
ou nas colonias, ciosos do bom nome portuguez, desejam
colaborar nesta obra patriótica e altruista.
Nesta convicção, os abaixo assinados, constituidos em
comissão organisadora, resolveram fundar hoje a Sociedade
Anti-Esclavagista Portugueza e publicar esta circular para
colher as adesões de todos os que possam interessar-se por
tão momentosa questão.
Podem fazer parte da sociedade pessoas de ambos os
sexos. /4s cotas dos socios serão facultativas, a principiar
em 1$200 réis anuais.
Lisboa, 21 de Outubro de 1910.
Saude e Fraternidade.
»

A comissão organisadora. — Presidente, Magalhães Lim a
Grão-Mestre da Maçonaria Portugueza. -- Secretarios, Alfredo H'
da Silva, Professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto.
- José de Macedo, Professor e Publicista. — Tesoureiro, Fran
cisco Marques Ribeiro. Presidente da Camara Municipal de
Loanda. — Vogaes, Alvaro Afonso Ribeiro Barbosa, Professor.
— Alvaro Córte Real, Comerciante em Angola. — A. J. Pires
Avelanoso, Funcionario da Direção do Ultramar. —Antonio José
Rodritiues Braga, Medico Naval. — Antonio M aria da Silva,
Engenheiro. — An/on/o Simões Raposo, Juiz em Angola. — Augusto Soares, Diretor do «Economista Portuguez». — Carlos
Braga, Comerciante em Loanda. — Francisco Arrobas da Silva,
Capitão do Exercito. —Jaime de Moraes, Secretario do Governo
d'Angola.—Jaime Leoie do Rego, Ex-Governador de S. Tomé.
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—J. Aí. R. Norton de Matos, Capitào de Estado Maior. —José
Antonio Simões Raposo, Professor. —José de Magalhães, Pro
fessor da Escola de Medicina Tropical.—João de Barros, Dire
tor Oeral da Instrução Primaria — D . Matilde Agrela de Oliveita. Professora.

As adesões receberam-se de toda a parte. Dos rocéiros é que as adesões foram quase nenhumas, apczar
da circular ter sido tornada publica por toda a im
prensa de Lisboa.
A Sociedade cumpriu dignamente a sua missão.
Pôz-se em correspondencia com as principais socieda
des estrangeiras, recebendo as maiores provas de sim
patia das congéneres de Pari.s, Iloma, Bruxelas, Londres,
Nova York e outras. Encetou conferencias e estudos,
entrando numa grande atividade, sempre com a maior
lealdade ao governo, que lhe ouvia as suas reclamações
e que publicamente lhe confiou, para dar parecer, o
projeto do decreto alterando o regulamento dos servi
çais, como consta das noticias publicadas pela imprensa.
Devo informar que a Sociedade era leal ao gover
no e o governo leal á Sociedade e aos seus compro
missos tomados pela declaração que correu mundo. As
novas autoridades, principalmente para Angola, S. To
mé e Principe eram escolhidas com o fim especial de
fazer chegar os benefícios da Republica a toaos, inclu
sive os serviçais.
Para governador geral de Angola foi chamado o
ilustre major Coelho, que tinha toda a confiança dos
anti-esclavagistas e cuja ação no sentido desejado não
se fez esperar, mal tomou conta do cargo.
A segunda batalha ia sendo ganha.
Quem compreende o trabalho que estas coisas dão
e souber que adoto a divisa de que tudo o que se faz
deve ser bem feito poderá avaliar o imenso trabalho
que eu tinha como secretario da Sociedade, principal
mente sendo a séde em Lisboa e residindo en no Porto.
O arquivo da Sociedade póde atestar o que foi essa
atividade.
Também devo esclarecer que fiz todos os esforços
para não ficar com a secretaria, mas não tive outro re
medio deante da recusa dos que melhor o podiam e sa
beriam fazei’.
Da lealdade com que trabalhei, da maneira como
apresentava toda a correspondencia que recebia, fosse
ela de Cadbury ou de quem fosse, podem falar o meu
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ilustre presidente Dr. Magalhães Lima e os membros da
direcção que eram mais assidues ás reuniões.

Os m eus lucros
Quem souber que eu não sou rico e que tenho de
trabalhar para me sustentar a mim e á minha familia
talvez pergunte de onde me vinha o dinheiro, princi
palmente para estas viagens, que não custam pouco.
Embora o ponham em dúvida aqueles que não são
capazes de se sacrificar pela sua Patria, ou por uma
causa qualquer, sem a mira, mais ou menos afastada,
numa compensação monetaria, devo declarar aqui que
nunca recebi subsidio algum, fosse de quem fosse. Acho
que não seria demais que o governo, com quem tão in
timamente trabalhava, me proporcionasse um passe do
caminho de ferro. Nunca m’o deram e nunca o pedi.
Cadbury, n’uma carta em que me acusava a rece
ção do telegrama, dizia-me que teria muito gosto em
pagar as minhas despezas de viagem. Respondi-lhe,
agradecendo, mas que, como a iniciativa era minha e
desejava proceder com absoluta autonomia, pedia li
cença para não aceitar.
Das despezas que fiz com a Sociedade, que fale o
tesoureiro, e diga se já recebi um único centavo!

D eputação da S ociedade A nti-Esclavagista
de Londres
Um pormenor, para terminar, por hoje :
Recebi um dia uma carta do secretario da Socieda
de Anti-Esclavagista de Londres, na qual me anunciava
a vinda de uma deputação a Lisboa, para o que já se
tinham entendido com o representante de Portugal em
Londres.
Houve varia correspondencia, e dela resultou eu
perceber intenções absurdas, entre as quais a de que
desajavam um compromisso escrito do governo e que a
Sociedade Anti-Esclavagista Portugueza podia ser uma
delegação da de Londres. Informei de tudo o governo
e respondi para Londres que entendia que a deputação
se devia limitar a cumprimentar o governo pela sua de
claração e que a Sociedade Anti-Esclavagista Portu-
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gueza, autónoma, se encarregaria de conseguir as re
formas que julgasse necessárias.
A deputação chegou a Lisboa em meados de no
vembro. Em 7 desse mez escrevia eu ao sr. Azevedo
Gomes, entre outras, estas palavras:
Já respondi á Sociedade Anti-Esclavagista de
Londres e repeli n idea de delegação. Disse-lhes que
a Sociedade Anti-Esclavagista Portugueza estava fun
dada e que teria muito gosto em estabelecer relações
com todas as suas congéneres, mas não corno delegação
de nenhuma.
Quanto á sua visita ao governo, que de lá me di
zem estar já combinada com o ministro dos estran
geiros, sr. Dr. Bernardino Machado, julgo ser preciso
ter muito cuidado, 23ara, evitar que e,des inglezas vão
dizer lá para fóra que é em virtude da sua interven
ção que as reformas se vão fazer.
A prioridade da iniciativa cabe ao governo da
Republica. A declaração que V. Ex.^ fez e que tem
corrido a imprensa mundial garante-nos esta justa
gloria.
No que escrevi para Londres disse claramente que
nem eu nem a Sociedade Portugueza colaborariamos
com eles, se viessem aqui fazer imposições ou exigir
compromissos ; devem vir simplesmente agradecer ao
governo portuguez a sua declaração, fazendo constar
isso mesmo na imjirensa ingleza.
Da maneira altamente patriótica como me houve
em todo esse negocio da deputação pode-o testemunhar
o sr. Dr. Bernardino Machado.
A deputação sempre conseguiu alguma coisa escrita,
que depois apareceu nos jornais, mas eu recusei-me a
colaborar nessa démarche. E’ que, por dignidade na
cional, assim o havia francamente declarado á deputa
ção, não só na correspondencia trocada, como dito fica,
mas ainda na entrevista que houve no Avenida Palace
com os membî’os da Sociedade Anti-Esclavagista Poi*tugueza. Nesta entrevista tive a hombridade, porque
sabia as intenções da deputação, de lhes dizer que
achava que não deviam exigir do governo compromisso
algum escrito, pois entendia isso deprimente para a
minha Patria e, consequentemente, prejudicial para a
nossa causa, por isso vir alimentar a idéa de que a

22

obra tão aspiciosa e nobremente encetada era movida
por imposições de estranhos. A obra que faziamos,
disse eu, era absolutamente autónoma, e com estranhos
não queríamos senão a solidai-iedade moral que une no
mundo os que trabalham pelo mesmo ideal.
Folgo hoje por ter assim ostensivamente procedido.
Hei de desta maneira quebrar os dentes á calunia, ainda
que esses dentes tenham sido bem fortalecidos pelo ouro
dos .. dentistas de S. Tomé.
Devo explicar que esta frase me saiu dos bicos da
pena, porque acabava de 1er o amontoado de falsida
des de um artigo publicado na Capital de 12 do cor
rente, e que agora me chegou á mão. (')
Por hoje basta. E amanhã chegaremos á Alma
Negra.

í}) Talvez alguém extranhe que não faça neste folheto uma referen
cia mais larga ás insinuações da «Capital», que brutalmente me atacou.
A razão do meu silencio está em duas cartas que fiz publicar nos jornais
do Porto, na ultima das quais, publicada em 16 de Abril, com a epígrafe:
Eu e “ A C ap ital,, —eu dizia;
*Snr. redactor : — * A Capital» contiuua na sua investida contra
mim. Furiosa pelo telegrama que lhe mandei e no qual apenas pergun
tava se estava disposta a publicar a minha defeza para responder a um
acervo de falsidades que contra mim estampara, diz hoje, contra todas as
praxes da imprensa honesta, que só me permite responder por monosilabos a um extenso libelo que, como juiz em causa propria, formula.
Indignado com tal procedimento, acabo de enviar para Lisboa o se
guinte telegrama:
Capital — Lisboa —Poderei aceitar maquiavélicas condições dadas
para minha defeza, se primeiro me responder, embora também por monosilabos, ás seguintes perguntas:
1.0 — A «Capital» tem ou não tem envolvido na sua einpreza di
nheiro de roceiros?
2.a Quem lhe forneceu insidias publicadas em 12, será capaz de
publicar documentos para provar as suas jesuíticas insinuações?
Para sua elucidação, informo-o confiar ainda haver em Portugal
muitos homens qne não vendem a sua consciência para esconder a ver
d e e , e que conhecendo os factos como eles se passaram, hão de ajudarme a desfazer todas as calunias com que pretendem inutilisar um homem
cujo unicb crime é ter amado muito a sua Patria e ter-se sempre sacrifi
cado por ela. — Alfredo da Silva.
Agradecendo a v. a publicação destas linhas, sou de v. etc. — Alfredo
da Silva.
As minhas perguntas não tiveram resposta até este folheto ir para o
prélo, oito dias depois do telegrama. Dispenso-me de comentarios.
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IV

Licença de secretario da Sociedade
^nti-E sclavagista
Trabalhei na Sociedade Anti-Esclavagista Portuguexa da fórma e com a atividade que já disse, e que
se comprova com o arquivo da sociedade, até fins de
março de 1911. Nessa altura resolvi abandonar o lo
gar, não só porque via em Lisboa quem bem podia to
mar conta do cargo, mas principalmente porque o meu
amigo Dr. Paulo Falcão, então governador civil do
Porto, me havia feito a surpreza de me nomear para a
comissão administrativa da Camara Municipal.
Era um novo sacrifício que a Republica me exigia.
Esse sacrifício, que aceitei e que todo o Porto sabe
como o tomei a peito, e, além do mais, ainda o concurso
que tinha deante de mim para professor do Instituto,
onde era apenas professor provisorio, tornaram impossivel continuar com a minha atividade na Sociedade
Anti-Esclavagista. Pedi, por isso, a minha demissão
de secretario. Sendo unánimemente recusada, decidi-me
por uma licença, ficando a substituir-me os srs. Dr. Si
mões Raposo e Fernando Reis.

Surge a “ Alm a Negra,,
Com data de 21 de Julho, recebo eu uma carta de
Cadbury a dizer-me que havia recebido uma outra de
J. Paiva de Carvalho, na qual este senhor lhe oferecera
vender um relatorio sobre os serviçais de S. Tomé.
Cadbury, que me supunha ainda em serviço ativo
na Sociedade Anti-Esclavagista, devolvia-me a carta
que recebera, e que os leitores do Século já conhecem
por ter sido reproduzida no numero de 9 do corrente,
e também me emviava a resposta que déra a Paiva de
Carvalho, na qual agradecia a oferta, mas recusava-a,
dando-lhe a perceber que, para o caso, se devia en
tender com os portuguezes, para o que lhe dava o meu
nome, não só por me conhecer das relações que descrevi
no meu primeiro artigo, mas, como já disse, por me supor
ainda secretário da Sociedade Anti-Esclavagista Portu-
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Kuoza. Dizia ainda que o mais que poderia fazer era
pag:ar a publicação do relatorio, mas mesmo isso só o
faria depois de me ouvir.
Na sua carta para mim, Cadbury limitava-se a bòr
o caso nas minhas mãos, dizendo que não se sentia
justificado em pagar coisa alguma pelo relatorio, por
que isso poderia parecer que ele tinha um interesse
direto na sua publicação. Pagaria a edição se fosse
preciso, se o autor o não pudesse fazer, mas isso só
depois de se apurar se o homem era digno de credito.
Recebi isso no meio da minha enorme lida, lendo
apenas por alto e auumando para o lado, sem escrever
nem a um l ' c p ouiro.
Com data de 25 do mesmo mez recebo eu uma
carta do proprio Paiva de Carvalho, em que me pedia
a tradução da carta recebida de Cadbury e as minhas
ordens. Juntei-a ás outras, pai’a estudar o caso quando
tivesse vagar, e não lhe dei resposta.
Com data de 1 de agosto recebo outra carta de
Paiva de Carvalho, em que me diz que, como eu não
lhe havia respondido, tinha de novo escrito a Cadbury
e lhe tinha enviado o original.
Cadbury limitou-se a enviar-me a carta que o ho
mem lhe escrevera, efetivamente, em 29, juntamente
com o original. Nesta carta o homem queixava-se de
mim e dizia a Cadbury que, mesmo que não lhe quizesse pagar nada, dispuzesse, como entendesse, do seu
trabalho. O processo, como se vê, ia crescendo.
Não vendo outro remedio senão dar alguma aten
ção ao assunto, para que lá fóra não dissessem que os
anti-esclavagistas portuguezes eram uma burla, escrevi
em 2 de agosto ao meu amigo Dr. Antonio Simões Ra
poso, que era quem tinha interinamente ficado com a
secretaria da Sociedade Anti-Esclavagista, a preveni-lo
do caso e a pedir-lhe para ir colhendo informações so
bre Paiva de Carvalho.
Tendo de ir a Lisboa em 11 de agosto escrevi, pela
primeira vez, a Paiva de Carvalho em 10, a dizer-lhe
que efetivamente tinha tudo em minha mão, cartas e
relatorio, mas que não tinha tido tempo de estudar o
assunto. Como, porém, tinha de ir a IJsboa no dia se
guinte, levaria tudo comigo para 1er e estudar na via
gem, e o procuraria á tarde no hotel, onde esperava en
contra-lo sem falta, visto que queria regressar logo no
comboio da noite.
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A súm ula da “ Alm a Negra,,
Li, pois, na minha viagem, o original da Alma Ne
gra. Confesso que não achei ali nada de extraordina
rio. Em resumo, era isto :
«A escravatura é um facto nas ilhas. As leis de prote
ção aos indígenas são iludidas ou absolutamente despreza
das, com raras exceções. A sua experiencia de curador no
Principe assim o demonstrava, como se via pelos factos
que apontava. Para bem do nome portuguez era necessá
rio dizer toda a verdade e iniciar reformas radicais».
Isto, e nada mais. Mas não era isto mesmo o que
o governo sabia? Não era tudo isto o que se provava
ã evidencia, não digo já pela documentação de estran
geiros, mas pelo dossier da Sociedade Anti-Esclavagista Portugueza? Não era exatamente isto o que cora
josamente diziam Marques Ribeiro, Fernando Reis e
outros nos seus discursos entusiásticos, feitos na Socie
dade e divulgados pela imprensa; Sá Leitão e outros
em entrevistas a que o proprio Século dera a maior
publicidade? Não dizia muito mais o Manifesto da
Grande Comissão de Loanda, publicado em 1904, e a
que já fiz referencia?
O homem queixava-se de ter sido perseguido pelos
roceiros, por ter querido administrar justiça. Porque
não acredita-lo, se no Mundo desse mez de Agosto de
1911, o tenente de infantaria sr. João M. Ferreira do
Amaral, dizendo ter 7 anos de Africa, em artigo com o
titulo: A escravatura em Africa, entre outras, dizia coi
sas assim :
"Os roceiros de S. Tomé nunca compraram os habi
tantes indigenas para os vender; recebiam os que lhes for
necia 0 distrito de Benguela. Como vinham esses pretos
até ao litoral? Sei, mas não digo. O que é certo é que à
sombra do segredo patriótico continua a haver pelo interior
prática de escravatura. Bem haja, pois, o governo da Re
publica se puzer de parte o segredo patriótico e perseguir
e castigar os esclavagistas. Os governos monárquicos per
seguiram e transferiram varios delegados e curadores de
serviçais por levantarem dificuldades aos contratos para S.
Tomé, etc.»
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A opinião do Dr. S im ões traposo
Em Lisboa, depois de dar algumàs voltas (pie ali
me levavam especialmente, procurei o meu amigo Dr.
Simões Raposo, secretario interino da Sociedade AntiEsclavagista, como já disse, para vêr o que ele tinha
apurado sobre o homem e lhe mostrar o original. So
bre o homem, afirmou-me ser verdade ele ter sido cura
dor no Principe, e nada saber contra o seu carater.
Sobre o original, que lemos juntos, teve a mesma
impressão que eu tive ; os factos ali apontados tinham
todo o cunho de verosimeis e disse-me que, como cura
dor ou juiz, não me lembro bem agora, que tinha sido
nas ilhas, tinha documentos muito mais importantes,
pois tinha copias completas de processos escandalosos,
estatísticas de mortaliclade e natalidade demonstrativas
da situaíjão aflitiva dos serviçais, fotografias de casos
de crueldade, o que tudo me mostrou, embora de re
lance, dizendo-me estar na intenção de tudo publicar,
como efetivamente fez, em parte, na Republica Portuguczn, ])ara contrariar a campanha dos roceiros, que
agora começava a ser violenta e com a qual queriam
dar cabo da Sociedade Anti-Esclavagista.
Ainda falei em o folheto ser publicado pela Socie
dade, para se evitar ser pago por um estrangeiro, em
bora eu considerasse esse estrangeiro, em grande me
dida, amigo de Portugal, mas a Sociedade não tinha
fundos.

Entrevista com P aiva de C arvalho
Foi neste estado de espirito que fui visitar Paiva
de Carvalho ao hotel Portuense, á rua do Arsenal.
Vi-me deante de um homem doente. Contudo, prin
cipiei poi' lhe censurar, não o ter pedido 200 libras pelo
seu relatorio, porque cada um está no direito de fazer
0 preço que quizer ao seu trabalho, mas por o ter ofe
recido a um estrangeii’o, devendo saber pelas contínuas
noticias nos jornaes que em Portugal havia muitos anti-esclavagistas. Desculpou-se com necessidades, devi
das a pei’seguiçôes dos roceiros. Mudei de assunto, di
zendo-lhe então que nem o sr. Cadbury nem ninguém
que eu conhecesse lhe daria coisa alguma pelo seu tra-
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balho. Como o caso tinha ficado na minha mão, eu
proporia o seguinte:
Se ele o não pudesse fazer por sua conta, imprimir
se hia O folheto, sendo metade da edição para distribuir
pelas autoridades e membros da Sociedade Anti-Esclavagista e a outra metade, ele autor a poria á Agenda por
sua conta, ou como entendesse.
Isto, porém, dependia de duas condições que eu
punha e que eram as seguintes:
1 .0— Autorisar umas pequenas emendas que lhe mos
trei e que consistiam em pôr no pretérito os verbos que se
referiam a escándalos, para que ficassem da responsabilida
de da monarquia, que os permitiu.
2.”— Ele escreveria um novo final, em que precisaria
a data dos factos que narrava e prestaria homenagem ao
que 0 governo da Republica, de acordo com a Sociedade
Anti-Esclavagista, havia já feito, para acabar com os abusos
apontados.

O homem concordou.

O pinião do sr. José de TDacedo
A’ noite encontrei-me com outro nembro de desta
que na Sociedade Anti-EsclaAmgista, o meu amigo
sr. José de Macedo, a quem contei tudo, e que, depois
de me dizer pouco mais ou menos o que tinha dito o
Dr. Simões Raposo, ficou com o original para o lêr,
mandando-m’o depois.
A primeira carta que escrevi a Cadbury, sobre o
assunto, tem a data de 14 de Agosto. Depois de lhe
pedir desculpa da demora, contaAm-lhe o que tinha
apurado sobre a honorabilidade do homem, conforme
as informações que leahnente tinha colhido, e lhe dizia
que ia publicar o folheto, com o que gastaria umas 6
libras. Depois da resposta a acusar a receção desta
carta, ení que ele se prontificaA’a a pagar a despez a,
nunca mais eu escreAÚ a Cadbury, nem ele me escreA^eu
sobre semelhante assunto da Alma Negra.
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P aiva de C arvalho insiste pela publicação
do folheto
Com data de 30 de Agosto, Paiva de Carvalho
manda-me o final do folheto, conforme eu tinha exi
gido, e insiste pela sua publicação rápida.
O final satisfazia o meu fim. O homem dizia nele:
Em 1 9 0 7 era assim. Hoje, dizem, as coisas mudaram
um pouco. Estamos até certo ponto de acordo. Mas essa
mudança não conseguiu melhorar as condições de vida pa
ra os negros anteriormente contratados.»
«D o governo da Republica e da Sociedade Anti-Esclavagista Portugueza, onde existem homens de grande valor
moral, esperamos a solução do problema. »

(Juanto a mim, o folheto, com a indicação precisa
da época em que os factos se tinham passado, satisfazia
precisamente aos termos combinados com o governo
proAÚsorio e aos fins da Sociedade Anti-Esclavagista,
como o mostrei no meu artigo anterior. Um ataque à
Republica, nunca ! (’) Só poderiam ofender-se com ele os
que ainda hoje não querem que se descubram as cha
gas da monarquia. E quem sabe se não é por isso
também que eu estou a ser tão violentamente inco
modado ?

Im pressão do folheto
Como a minha vida me dava que fazer para de dia
(*) No terrivel ataque que sofri, um argumento havia que me preo
cupou até hoje (20-4-Q13). Dizia que o Spectator, nas suas colunas, e a
Anti-Slavary Society, de Londres, em folheto, tinham publicado extra
tos da Alma Negra, com o que tinham feito uma campanha contra Por
tugal. Pensei que efetivamenie tivessem abusado, omitindo nesses extrator
a circunstancia dos factos se referirem a 1907, como eu obriguei o autos
a declarar.
Como nunca mais me tinha correspondido com ningfTém sobre o
assunto e nào conhecia por isso nem o Spectator nem o folheto ingiez,
pedi-os lá para fóra. Recebi-os hoje e vi o seguinte :
1.0 Tanto no folheto como no Spectator, logo na prim eira linha,
SC declara o ano de 1907.
2.0 O Spectator é um pequeno jornal semanal, evidentemente de
circulação restrita, pois cada numero, dumas 24 paginas, custa 6 vinténs !
Chama-se a isto uma campanha contra Portugal !
Risum teneatis !
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e de noite, quase me ia esquecendo do assunto, se Paiva
de Carvalho não continuasse a insistir na publicação.
Em 18 de Xovembro escre^vi-lhe para Vila de Pereira,
donde me tinha escrito a dizer que estava doente e a
pedir a publicação do seu folheto, dizendo-lhe eu que ia
mandar o original para a imprensa, o que efetivamente
fiz, porque a isso tinha comprometido a minha palavra
e também tinha sobre mim o pesadelo de não querer
que os estrangeiros nos acusassem de burla.
Mandei o original para a imprensa, mas, como não
dei pressa, só no principio de 1912 é que o folheto ficou
impresso em 2.000 exemplares.
De acordo com o que tinha combinado, escrevi a
Paiva de Carvalho a dizer-lhe que estavam à sua dis
posição 1.000 exemplares. Escrevi para Vila de Perei
ra, de onde tinha recebido a ultima carta do homem.
Não tive resposta. Escrevi depois para o endereço de
Lisboa. Também não tive resposta.
Tirei a conclusão de que o homem tinha morrido e
deixei os folhetos para um canto.

D istribuição dos folhetos
Já disse que não mais escrevi a ninguém, nem nin
guém mais me escreveu sobre o assunto. Em tutlo o
que fiz obrei independente e autonomamente. Toda a
minha correspondencia é copiada a agua, e os meus
copiadores, que não teem segredos, estão à disposição
de quem de boa fé os quizer examinar.
Em Dezembro de 1912, creio, vi pelos jornais que
no Parlamento se discutia qualquer coisa referente a
serviçais.- Ao mesmo tempo, duas pessoas de familia,
que me viam trabalhar de dia e de noite, me pediam
que lhes désse que fazer, que me queriam ajudar.
Lembrei-me então de me desfazer das Almas Ne
gras, pedindo a estas duas pessoas para as endereçar
aos deputados e senadores, e depois aos membros da
Sociedade Anti-Esclavagista, governo, bibliotecas, go
vernadores civis, e, para me vêr mais depressa livre de
las, aos administradores de concelho.
Distribuiram-se assim uns 1.200 exemplares.
A Cadbury, só era 23 de Dezembro lhe mandei tres
exemplares, depois de primeiro ter feito a distribuição
em Portugal.
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Para continuar a mostrar os meus lucros na ques
tão, devo dizer que nunca pedi a Cadbury o dinheiro
prometido e, assim, fui eu quem pagou todas as dèspezas.
Tudo o que fiz foi sempre orientado no mais alto
patriotismo e em consequência do combinado com o go
verno provisorio da Republica e dos trabalhos da So
ciedade Anti-Esclavagista.
Por hoje basta. E amanhã, o meu ultimo artigo,
que será breve, para fazer a historia da tempestade que
sobre mim se desencadeou.

V

O inicio da tem pestade
Com grande surpreza minha, o folheto, que tão leal
e patrioticamente havia sido enviado aos senadores e
deputados, provoca no parlamento uma interpelação do
sr. Arantes Pedroso ao sr. Ministro das colonias.
O sr. dr. Almeida Ribeiro, na resposta, promete lo
go mandar proceder contra o autor. Assim se concluia
do relato dos jornais.
Fiquei espantadissimo !
Então a Republica, que tinha tomado o compro
misso publico de dizer ao paiz toda a verdade e de aca
bar com essa chaga da escravatura, ia perseguir al
guém pelo simples facto de depôr sobre a questão, mos
trando apenas o estado em que a monarquia a tinha
em 1 9 0 7 , quando a propria monarquia não tinha per
seguido os que lhe apresentaram ao vivo e cara a cara
essa mesma chaga ?
Desprezei o assunto, mas vi logo que pelas altas es
feras da governação os ventos tinham mudado extra
ordinariamente.
Pouco dado a meteorologia politica, ainda assim fiquoi interessado em descobrir de onde vinham os ven
tos provocadores da tempestade.
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Um fantasm a
Nova surpreza : Alguns dias depois da interpelação,
o Mundo publica uma local a dizer que Paiva de Car
valho escrevera uma carta a repudiar a autoria do fo
lheto. Ri-me. Estaria deante de uma ressurreição ou
dum fantasma?
Como já disse, supunha o homem morto.
Ainda assim pedi a um amigo comum para indagar
no Míindo da proveniencia da carta, mas nada se
apurou. Não era ressurreição, era fantasma.
Dalgumas vezes que fui a Lisboa ainda procurei o
homem, chegando a ir ao ministerio das colonias para
vêr se por lá saberiam se era vivo ou morto, visto ter
sido funcionario das colonias, mas fiquei na mesma.
Nestas visitas ao ministerio das colonias falava
com alguns funcionarios superiores, que conhecia dos
tempos da minha atividade na Sociedade Anti-Esclavagista, e expunha francamente o caso.
Contudo, á cautela, procurei entre os meus papeis,
e felizmente encontrei o original manuscrito do proprio
punho do autor, as suas cartas e toda a corresponden
cia sobre o assunto. Puz de reserA'a.

O s ventos e a sua origem
Passado muito tempo, o dono da tipografia em que
tinha sido impresso o folheto procurou-me para me di
zer que havia recebido intimação da policia de investi
gação para depôr sobre a publicação da Alma Negra.
Está claro, recomendei-lhe que dissesse absoluta
mente a verdade, que era eu quem tinha ordenado e
pago a impressão. Nem outra coisa ele faria, porque
lho não permite o seu carácter.
Outro lapso de tempo: mas, durante ele, a minha
sciencia metereologica apurou-se. No Porto informaram-me alguns amigos de que o sr. Freire de Andrade
abocanhava o meu nome. Segundo ele, eu era agente
de Cadbury e tinha escrito a Alma Negra, abusando
do nome de Paiva de Carvalho!
Se não sabia a origem precisa dos ventos, tinha,
pele menos, descoberto o canal por onde sopravam.
Já sabia o sr. Freire de Andrade atacado duma
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Alfredofobia e doutras coisas mais. (Não esquecer
que eu também sou Alfredo; se não sou de Magalhães,
sou da Silva, que não é menos espinhoso). Mas, nunca
supuz o sr. Freire de Andrade capaz de tal.

Exposição ao governo — Um precalço
Indifíiiado, peguei em todos os documentos e parti
para Lisboa, não só para me defrontar com o meu de
trator, mas também para informar de tudo o governo.
Procurei tres vezes o sr. Freire de Andrade para
lhe mostrar a minha indignação e para lhe dizer outras
coisas que não quero dizer aqui. Não o encontrei.
Resolvi então procurar o sr. Ministro das (Colonias.
Quando ia para o ministerio — imaginem os precalços dum patriota ! — deixo todos os documentos no eletrico que lá me conduzia ! Verdadeiramente arreliado,
ainda os fui procurar na estação central dos elétricos
em Santo Amaro, mas debalde.
Ainda assim, não desisti de procurar o .sr. dr. Al
meida Ribeiro, Ministro das Colonias, a quem expuz tu
do, mesmo a perda dos documentos, e a quem disse a
minha opinião franca de que a questão não tinha im
portancia senão para os que queriam explorar com ela
e que lá fóra, a seguir-se pelo caminho encetado, a acção
podia ter efeitos contraproducentes, prejudiciais para
a Republica. O tempo se encarregará de mostrar se eu
tinha ou não razão.
Falei ainda depois com o meu amigo Dr. Afonso
Costa, a quem igualmente expuz o assunto e de quem
ouvi palavras que muito me penhoraram.
Tinha, de novo, cumprido o meu dever e voltei descançado para o Porto, sentindo apenas a perda dos
meus documentos.

f^ebenta o tem poral
Estava neste descanço ledo e cego, que sobretudo,
me dava a minha consciencia, quando surgem os arti
gos do Século. Senti-os imensamente, mas ao segundo
tive uma compensação. O que ali se dizia só podia sor
dito à face dos meus documentos!
Evidentemente, deviam ter aparecido!
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Assim tinha sido, na verdade. Quem os achou de
positou-os na sucursal do Seeulo, no Rocio. O Século
anunciou o achado duns papeis e convidou o dono a
procura-los. Como não vi o anuncio, não os procurei.
Do ministerio das colonias — ministerio novo, mas
por onde se canalisaram fácilmente ventos velhos, co
mo ainda ontem, com todo o desassombro, o mostrou
aqui no Porto na sua conferencia o meu ilustre amigo
Dr. Alfredo de Magalhães — do ministerio das colonias
ingenuamente mandaram dizer a um redactor do Seeulo
que estavam em seu poder uns papeis importantes.

Ha m ales que veem por bem
O Seeulo, com toda a lealdade e sinceridade, estou
certo, analisou os papeis, que, sem a minha exposição
e sem os demais documentos que possuo, apresentam
apenas meia verdade. Ora, meia verdade é uma men
tira. Foi para expor a verdade inteira que imediata
mente parti para Lisboa e nunca esquecerei a bondade
com que o Seeulo me escutou e me permitiu que, desta
maneira, eu viesse deante da opinião publica fazer a
exposição completa do caso.

R essurge, em fim , uma alm a negra!
Quase estava resolvido a nem fazer referencia à
nova aparição de Paiva de Carvalho, com a sua carta
publicada em 9 do corrente. Direi apenas que ainda
tentei em Lisboa descobrir o seu paradeiro, mas nada
consegui. Parece que agora sempre ha ressurreição.
Paiva de Carvalho ressuscita, mas com a alma ne
gra. Vi a propria carta que escreveu, a negar a auto
ria do seu folheto, mas a caligrafia dessa carta, como o
Seeulo já tornou publico, não deixa a menor dúvida que
é da mesma mão que escreveu o manuscrito e as cartas
que, felizmente, re-havi e que agora possuo.
Lembrei-me de chamar o homem aos tribunais ;
mas, por agora, estou resolvido a não o fazer. A justi
ça, se precisar de apurar a verdade, tem à sua disposi
ção os elementos que eu estou pronto a fornecer-lhe.
Paiva de Carvalho mente agora. Isso deixo-o eu
absolutamente provado. Mentiria também quando es-
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creveu o seu relatorio, ou, por não ter recebido as 200
libras que por ele pedira, pois não recebeu nem um
ceitil, resolveria vender agora a sua consciencia e acha
ria quem lha comprasse? Isso não me importa muito
averiguar.

O bicho jesu íta
Para terminar, quero ainda esclarecer que ha um
bichinho, a quem a luz faz comichão nos olhos, infeliz
mente muito espalhado entre nós, e que não me per
doa o eu ter por todos os modos espalhado no paiz as
doutrinas da religião reformada, de que me honro de
ser um dos mais humildes propagandistas. E ’ o bicho
jesuita, e quem conhece quanto esse bichinho sabe mi
nar, talvez não tenha dificuldade em o descobrir no
trama que me prepararam.
(juando eu era rapaz, conheci um eximio nesta
maroteira : Punha-se deante de alguém, atirava-lhe com
um sapato velho ou com uma chapada á cara e depois
fazia a sua vitima crêr que quem tinha feito o mal era
alguém que estava a distancia, que nada tinha com o
caso e que ás vezes era o melhor amigo da vitima.
Tipo fiel de jesuita!
Na Inglaterra causou a melhor impressão a decla
ração do governo da Republica, logo após a sua pro
clamação. Ali estava também produzindo agora o me
lhor efeito o grande numero de artigos publicados pe
los jornalistas que últimamente nos visitaram. Era
preciso iniciar novas campanhas contra Portugal e justifical-as. Alguém, que talvez não seja alheio a essas
campanhas e que dê até dinheiro para elas, achou que
eu servia para bode expiatorio e é o que se viu.
Ainda os hei-de ouvir dizer que o sr. ministro da
justiça ia feito com a duqueza de Bedford, que os mo
nárquicos e jesuitas agora exploram na Inglaterra con
tra a Republica, por o sr. Dr. Alvaro de Castro ter per
mitido àquela dama o visitar as prisões.
1)0 que não são capazes os jesuitas!
Acho mesmo que os despeitados monárquicos, os
maus roceiros e os bons jesuitas podem formar até uma
trindade admiravel.
Falo em maus roceiros porque conheço alguns que
desejam tanto como eu vêr a sua Patria livre do labeu
de negreira.
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Conclusão
Termino a minha defeza, na qual pretendi demons
trar :
1.0— O autor do folheto Alma Negra é
Paiva de Carvalho.

0

sr. Jeronimo

2.0
— Esse folheto não é um ataque a Portugal e
muito menos à Republica. Quando muito, pode ser, co
mo muitos outros livros e artigos publicados sobre o
assunto, um ataque à monarquia, que não quiz ou não
pôde acabar com a escravatura nas nossas colonias.
3 .” — A minha intervenção na publicação do folheto
foi orientada pelo mais alto patriotismo e inteiramente
em consequência do combinado com o governo provi
sorio da Republica e dos trabalhos da Sociedade AntiEsclavagista, de que sou secretario.

A opinião publica que lavre agora a sua sentença.
Como pode haver no lavrar da sentença interven
ção de alguns elementos da trindade a que já fiz refe
rencia, quero preveni-los de que devem tratar de con
seguir para mim a pena de morte, porque, do contrario,
emquanto eu tiver um sopro de vida, hei de dedica-lo
à minha Patria, para a libertar de tudo o que a man
che e lhe tolha o progresso, ou seja a monarquia com
os seus erros, ou o jesuitismo com as suas mentiras, ou
a escravatura com as suas vergonhas!
Porto, 16-4-913.

jtlfredo da Silva.
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