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ALMA NEGBA!

No paiz e no estrangeiro teem sido tomadas
em devida consideraçáo as remotas e rêcentes no-
ticias publicadas na imprensa, em livros e em fo-
lhetos, tendentes a provar que a nossa provincia
de S. Tomé e Principe constituia, pela -natureza

coactiva_ dos processos de trabalho agrícola, um
centro de escravatura. A existencia deste mal na
colonia-denominada a perola d,o oceano-, defi-
niu-se, por fim, Ievando de vencida o falso humani-
tarismo das variadas leis inexequiveis e tornou
patente aos olhos de todos o ultrag;e gravissimo que
o trabalho agrícola, naquelas' parãgens, represeÀta
para o restante da humanidade.

As noticias nem âmepiaram carreira, nem trun-
câram principios, nem estabeleceram utopias; avan-
çaram directamente para a verdade püra e sim-
ples e correram, rápida e velozmente, traduzindo,
na. anoiedade geral, a natureza verídica da sua
ongem.

Até nós subiu ta.mbem, nesse harmónico côro
cle vozes, o clamor da liberdade para 60 mil negros
produtoros de toda a riqueza nas duas ilhas; e pro-
duziram-se, como a lógica indicava, ásperos comen-
tarios á apatia criminosa dos governos portuguezes
que permitiam a exploração da máo d'obrã por
processos desde .ha muito.condenados nos tratados
c leis internacionais.

Todavia o combate ao írua dos roceiros não
produziu grandes.resultados práticos. Além dos
Íolhetos e memorias justiflcatlvas, espalhadas a
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êsmo por esse rnundo fóra, quasi tudo flcou como
estava anteriormente.

Os clamores da multidão indignadà não ecoa-
ram no seio da alma nacional e se alguma coisa
ficou, consistiu num certo ar de incredulidade, pois
náo seria de esperar que e râça lusitana, elevada.
pelo conceito historico do passado glorioso, tom-
basse prostituida no Iudibrio feito á civilisaçáo
mundial oom o exercicio prático duma exploração
inteiramente abolida nos codigos de toda a humani-
dade. Bom ou mau, este o é criterio que prevalece !

De modo que, em pleno seculo xx, a audacia
duma porção de homens, onipotentes de oiro, entra-
vou o clamor da multidáo generosa e rasgou na
historia da patria uma larga e profunda chaga.
Esses homens conseguiram qüe continuassem em
paz e socego os antigos processos que tanto apro-
veitaram aos seus interesses materiais.

O combate surgiu violento o mau. Sincero da
parte duns, colérico e raivoso da parte de outros,
constituiu, a nosso ver, um verdadeiro duelo pes-
soal. Todavia a força herculea do oiro, espalhado
prodigamente, conseguiu por momentos apaziguar
a borrasca e criar quasi uma atmosfera de sim-
patia para com os roceiros.- 

A^bonança é momentanea. E' lógico. A verdade
é como azeite-rrem ao de cima. E a verdade nova-
mente desenoadeará a tempestade.

O castelo de mentiras, construido em alicerces
doirados, não póde resistir ao temporal. Será derru-
bado aos primeiros embates da força da razão, quo
não admitem acima da verdade o sofisma dum inte-
resse mesquinho.

Àssim, ao gesto rude e satánico dos roceiros,
fiados no oiro e no chicote, responderá o olhar
forte e sadio dos que não permitem os jogos mala-
bares em questões duma natureza. especial como
necessariamente sucede com o estado social dos infe-
lizes negros contratados na provincia de S. Tomé.

O frago-r do combate chegou até nós. Quize-
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mos conhecer a verdade. Estudamos o. assunto
com o maior cuidado e talvez, pela natureza espe-
cial da situaçào que nos dava o logar de curador
dos serviçais no Príncipe, conseguimos apwciar d,e

u'isu e em contato directo com os serviçais, a vida
agrícola da colonia e pudemos avaliar, sem a menor
suspeita dos roceiros, a fórmula usual dos processos
agricolas e a maneira como em geral aproveitavam
o trabalho do negro.

Este estudo demorado e persistente, durante
cinco annos, acarretou ao nosso espirito, imparoial
e justo, uma ideia nitida e clara sobre o monu-
mental problema, que desassombradamente vamos
expôr, a titulo de depoimento para elucidação da
questào.

:i. ,'

A existencia da escravatura nas ilhas é um
facto, embora se apresente á vista da opinião pú-
blica como um regirnen de trabalho livre. Envolve
a natureza manifesta da coacçào absoluta que ne-
cessariamente tende a conduzir o negro ao recon-
trato, por periodos sucessivos, constituindo assim
um trabalho forqado por toda a vida.

A falta de disposiçáo legal impondo a repa-
triação obrigatoria (que tanto os roceiros coÍno
os governos teem afastado sistematicamente e de
comum acôrdo) conduz á existencia da escrava-
tura, que outra qoisa não represonta o facto dum
simples contrato por cinco annos se transformar, á"

vontade do rocéiro, num contrato per:petuo.
, A repatriação facultativa (que a lei estabeleceu
para ilusão das gentes) para nada Serve, se consi-
derámos na sua qualidade e quantidade a ignoran-
cia ttos negros - que só destaca nos patrõos o
direito da compra nealisada.
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Todos os defeitos de leis e regulamentos, que
eram fabricados no ministerio com a cumplicitlade
dos roceiros e sem a menor consulta feita aos ser-
viçais, cáo a resultanto de não terem sido submeti-
dos ao parlamento, onde certamente o reflexo dos
interesses dos patrões não venceria tào facilmente a
liberdade dos 60 mil proletarios do cacau.

No Príncipe, como em S. Tomé, a vida agrícola
depende da quantidade de braqos para o cultivo
dos terrenos ern exploraqão activa.

Os naturais das duas ilhas não produzem- são
por indole propria refractarios ao trabalho. Vivem
do roubo e alguns do cultivo primitivo dumas par-
celas de terreno, onde a mandioca e a banana dào
o suficiente para o sustento diario. Os roceiros téem,
por este motivo, de introduzir de fóra os braços de
que necessitam. A vinda dos negros contratados
faz-se em levas de duzentos, pouco mais ou menos,
a bordo dos vapores da Empreza Nacional. E'regu-
Iada por varias leis, onde se diz estar perfeitamente
assegurada a liberdade do serviçal.

A lei, boa ou má, nunca se cumpre.
A sua existencia limita-se ao papel-na prática

dá-nos variadas surprezas.
Desta forma a introduqão dos negros é um

crime grâve. Forma um verdadeiro atentado contra
a sua liberdade. Não discutimos os serviçais de
Cabo Verde ou Moçambique. Para estes a lei oum-
pre-se em regra. Falamos dos serviçais oriundos
de Angola. Sãô os verdadeiros escravos. Apanhado,s
no interior de Angola ou vondidos pelos sóbas aos
europeus, véem ás manadas para o litoral como uma
mercadoria qualquer.
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Ali são conduzidos, sob forma rigorosa, á pre-
senqa do curador. Este fará os contratos de boa fé?
Pensamos que sim. Pode, por acaso, preyer quo
esses desgraçados trazidos do interior sejam o pro-
duto ilícito e criminoso dum contrato de venda ou
troca ? E se tem essa previsão, como torna-la prá-
tica? As provas falham sempre. E desgraçado do
curador que ousasse erguer-se contra a iniquidade
dos comerciantes... de carne negra!Bra um homem
perdido.

Temos disso a e.xperiencia.
I{a curadoria o negro outorga no contrato

inconscientem.ente. O seu espírito rude e selvagem,
coacto durante as semanas de camÍnhadas para o
litoral, nào póde reagir contra a fatalidade e deixa-se
levar na onda. E' como o naufrago sem uma taboa
salvadora ! A morte espera-o - que lhe importa
entáo a vida ?

Os negros nada compreendem do que so
passou na curadoria. Mas, admitindo, como um
caso raro, no negro o conhecimento jurídico do
acto, poderáo dizer-nos como dum simples contrato
por cinco anos se consegue arranjar um contrato
por toda a vida ?

Dizem-os roceiros êm defoza-que o negro
uma vez nas ilhas vive como no paraiso e jámais
pretende regressar á terra.

E' um argumento diabólico ! Façamos de oonta
que seja assim. Mas, nesse caso, porque razão o
facto sómente acontece coÍn os de Angola ? Os de
Moçambique e Cabo-Verde tambem deveriam ter o
prazer de gosar o paraiso das ilhas. O bem estar
devia ser egual para todos...

A verdade é simples. Os de Angola são rudes o
ignorantes; os outros, dotàdos duma regular intelli-
genciâ. Eis a diferença!

Os negros de Angola ronovarão os contratos
conscientemente ? Não. E podemos prova-Io.

Toda a gente sabe como se passâm as coisas.
E para os incrédulos deixamos consignado o
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nosso depoimento que tem valor real pelo facto de
termos realisado, como curador, milhares de recon-
tratos.

O negro, findo o contrato, vem á curadoria.
O patrão acompanha-o. Como a lei declara a repa-
triação facultativa, o curador pergunta-lhe se pre-
tencle renoYar o seu contrato.

O negro fica um tanto admirado da pergunta,
mas como vê o patrão aproyar a pergunta do cura-
dor, responde afirmatirrâmente.

E digam-me agora ? Poderá o curador proteger
o negro com a lei? Seria urn erro aflrma-lo.

Mas existe melhor ! Todos os serviçais descon-
tam mensalmente um terço de ordenado para o
cofre da repatriação. Nenhum dêles se repatria,
Os 500 contos desse fundo pertencem ao Estado.
Isto constitue uma burla e um roubo.

Se o proprio Estado sofisma e zomba cta lei,
deverá ser o curador, seu representante, o único a

remediar o mal ? I{ão. Se cometesse esse acto era
um funcionario demitido. I{inguem lhe agradecia
o facto. E esperava-o a miseria e a dor...

Por isso não criticamos os funcionarios. Acusa-
mos unicamente a lei.

E tambem os roceiros que promulgavam as
leis pela mão ditatorial dos ministros.

O curador conhece muito berr o truc dos rocei-
ros. Como impedi-lo? Tudo milita em favor do
roceiro. E ninguem, impunemente,. se oporá aos
seus interesses.

Durante o nosso consulado de curador no Prin-
cipe, a muito custo e com sacriflcios varios conse-
guimos repatriar B serviçais d'Angola. Acarretamos
com o odio dos roceiros.

E para quê ? Os B desgraçados mal pisaram o
solo da sua terra natal. No vapor seguinte regres-
savam com novo contrato. Foram inuteis os nossos
protestos.

Era para exemplo dos outros - diziam.
Temos ainda presente o olhar triste duma ne-

gra chamada Lucinda ! Esta teve a desgraça de
voltar para o antigo patrão que se chamava Do-
mingos Fernandes da Silva.

A nossa experiencia redundou numa comeclia.
Os negros foram de facto repatriadosl mas do
ponto do destino voltaram ao ponto de partida,
como a coisa mais natural deste mundo. Eis os
meios humanitarios que os roceiros utilisam, de
cumplicidade com os agentes de emigra§ão, inte-
::essádos em agradar aos patrões ! Eis como se cum-
prem as disposições da lei.

Já se vê por tudo isto a signiflcaqão da tal
historia da repatriaçào facultativa. E' um meio de
iludir os crentes. . . na sinceridade alheia.

Admiravel? Não, verdadeiramente desolador. . .

Nós vimos, como curador, a miseria moral de
centenas de serviçais. Escutamos, cheios de ângus-
tia, a narrativa dos martirios e, ouvindo a pé firme,
durante dias inteiros, as suas queixas, pudemos
constatar que a vida agrícola nas ilhas não agra-
dava a nenhum doles!

Dezenas de negros se suicidaram durante a
nossa estada na curadoria. Inquirimos os motivos
dessa resolução. E pelos seus companheiros nos
foi dito que recomiam a tal extremo como único
meio de voltarem á terra! Como? Em espirito, afir-
mavam os companheiros ! E' verídico.

Podiamos citar dezenas de nomes desses des-
graçados. Toda esta tragedia nos infundia pavor.
Mas poderiamos lutar com vantagem para os sal-
var? A lei era insuficiente e habilidosa. E ainda
que o não'fosse, a influencia dos roceiros junto do
governo tudo destruia.

Eis um exemplo. Em maio de 1903 recebemos
a queixa dum patrão contra o serviçal Joào. Inqui-
rÍmos os dois e chegamos á conclusão de que a
razáo esÍava do lado do serviçal. Em vista disto
mandamos o negro em pàz e repreendemos o
patrão que nos tentara iludir. Sabem o -que acon-
teceu'? Meia hora depois o governaddr interino
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José Mendes Rosa mandava-nos chamar ao pa-
lacio.

E ordenou que o serviçal fosse castigado nos
trabalhos da fortaleza. Bxigimos ordem por escrito.
Concedeu. E essa ordem existe ainda no arquivo
da curadoria como testemunho eloquente da forma
ôomo a autoridade superior zelava o cumprimento
da lei e rospeitava os funcionarios.

Os governadores eram verdadeiros régulos.
Informavãm verdadeiras infamias do funcionarir>
que lhe náo engraxava as botas e no poder cen-
tral davam-lhes razão e nem sequer ouviam, como
a lei preceitua, o funcionario acusado !

dompreende-se bem a influencia dos rocoiros
e da impunidade gosada á sombra duma verda-
deira cumplicidade das autoridades superiores das
ilhas.

A nossa vida no Príncipe foi atribulada. Luta-
mos emquanto nos foi possivel. E um dia, o goYerno
de Joáo Franco, para realisar mais une el,emento d,e

moralid,ad,e ao seu programa, deu-nos a demissão !

Nào levantamos protesto algum. E" podiamos
faze-lo. Mas o meio agrícola havia cançado a nossa
alma uelo esnetáculo diario do tanta miseria moral"

Sáimos desse inferno. Para conhecer os rocei-
ros é necessario viver junto deles ! E' Iá, durante
mezes, que se poderá doduzir a vida triste dos
negros e avaliar, com segurança, o peso enormo
da sua desventura.

O tempo do contrato'decorro nas roças. E', por-
tanto, aí que devemos surpreender os procossos
agrícolas e angariar, de u'isu, os elementos necessâ-
riõs para q. defeza dos negros. Tivemos, deste modo,
ocasiáo de- observar, pelo contato directo, a vida

l
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<los negros sujeitos á acçáo dum clima terrivel e ao
jugo violento, rude e autoritar,io dos roceiros.

As propriedades são verdadeiras fortalezas da.
idade media. Encontram-se fóra da sociedade -vivem na atmosfera da opressão. Deve-se o facto á
carencia de estradas e outros meios de comunica-
ções. Esto estado de coisas permite, com facilidade,
toda a ctrasse de violencias.

O negro para recorrer á curador.ia precisa de
atravessar o mato um, dois e tres dias. E se o
apanham a tempo já pode contar com a desforra
'do patrão ! trste temor diminue o numero de quei-
xas. A sua percentagem, entre 60 mil negros, náo
vâe além de 30 o/".

Na rriáioria ábs 
"a.o. 

o negro nào póde reeorrer
á curadoria.

A distaricia, a falta de comunicações e o rneio
ini,m,i,go que o cerca, levam-no á resignação dos
direitos estabelecidos no contrato.

Basta dizer que todo o negro que apanhe um
companheiro fugido recebe 1S500 reis de premio !

Bles ganham 2S500 reis mensais. .. Calculem o
ardor com que os proprios companheiros vendem
a liberdarle do desgraçado!

Muitos fogem para o interior do mato virgem.
Agrupam-se, formam um pequeno agregado social
e }evam, pelo menos, a sua vida primitiva da terra
natal. Para estes são organisadas rusgas. E pobre
daquele que se deixa caír na rêde ! Espera-o um
castigo singular e revoltante "que mata lentamente
o não deixa vestigios para um perfeito exame da
justiça sobre o crime.

O negro apanhado é metido entre dois compa-
nheiros, transformados em carrascos, e obrigam-no
a chicote de cavallo marinho a conduzir, dum
ponto determinado a outro ponto distante, uma
tina de madeira carregada de terra com o peso
duns 30 kilos! O negro faz o caminho centenas de
vezes ao dia, som uma hora de socego. Este castigo
dura um, dois e tres dias. Pode ir até-o negro caír
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por terra. Depende da vontade dos carrascos. Con-
vom acentuar que o caminho percorrido pelo negro
se faz de preferencia nas subidas de percentagem
superior a 11070!

Como esto outros castigos existem.
A lei sómente pune o crime quando aparecem

os vestigios. Os roceiros para iludir a loi utilisam
varios processos. de castigo. A morte produz-se -mas, na aparencia,deu-se naturalmente!

Outro processo de castigo consiste em amarrar
o negro a um poste da coluna o dar-lhe com um
pedaço de pau, envoh'ido num trapo, por todo o
corpo diversas pontuaclas em dias sucessivos. O me-
dico, o mais esperto, nada encontrará po habito
externo do cadaier no acto da autopsial'E aberto
o cadaver verá simplesmente umas manchas sem
importancia que podem ser consideradas lesões
originarias da acçào do clima !

A variedade dos castigos é imensa. A sua
aplicação depende da natureza do delito e tambem
da maldade, maior ou menor, do roceiro ou do
administrador.

IJsualmente trabalha a palmatoria nas mãos, na
parte inferior do tronco e nos pés.

O cacete tambem exerce âs suas funcQões.
Mas de tantos castigos alguns existem que são

uma afronta ao espirito da humanidade. Aí vai
um exemplo.

Um roceiro do Príncipe - diplomado por uma
escola superior das C-olonias - meteu-se com a mu-
lher dum serviçal. Houve, como era logico, a repul-
sáo do negro pelo facto duplamente consuravel.
O roceiro náo recuou. IlIandou amarrar o díscolo
junto dum enxame de abelhas e untou-lhe o corpo
de me1 depois de bem esfregado com pó de macleira
roida pela formiga branca! Dois dias esteve o des-
graçado neste suplicio!- Digam-nos com franqueza: Não existirão féras
com melhor sentimento?

A atmosfera de terror, que a disciplina de ferro

excita ao cúmulo, faz dos negros uns manequins
inconscientes:

A ideia do castigo bárbaro, sempre impune,'
coage nêles o sentimento de revolta na defeza dos
direitos.

Nào queremos concluir que a sua apatia seja
completa. Não ! O negro tambem recorre ao crime
para se vingar clo europeu.

A percentagem desses crimes eleva-se a 30 0/u,

segundo os mapas publicados oficialmente e as
informações colhidas na repartição competente.

Mas a criminalidade entre os negros é pequena.
A grande criminalidade cxiste nos actos dos rocei-
ros. Para esses a lei não encontra provas. E os seus
crimes, na maioria, Íicam no silencio. Quem deles
toma conhecimento não os denuncia por um sim-
ples espirito de classe

Durante anos clesfi.lâram ante nós na curadoria
e no tribunal juclicial centenas rle negros acusados
de varios crimes e tivemos a nítida impressão de
que esses criminosos eram apenas vítimas. Sentimos
o facto, cluasi palpavel. Mas a justiça reflectida em
falso.s e habilidosos depoirnentos condenou os des-
graqados.

A justiça ! Às leis! Triste. irrisào da sociedade. . .

**

Para bcm clo nome portuguez é necessario que
a verdade surja do lôdo virulonto daquele pántano
moral, para que os defensores da caridade e do
bem elevern as vozes na defeza de 60 mil almas
negras pelo nascimento, mas extremamente alvas
na dôr que as lagrimas contínuas cristalisarn em
seus olhos ardentes pela febre e contraidos pelo
maior desespero.
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À vida nâs rocas é violentissima. A accão do
clima, terrivel para europeus e negros, destroi rapi-
damente organisações robustas. A humidade intensa
que o calor torna intoleravel, infiltra-se no orgà-
nismo, arruina os musculos, deturpa o sangue e
anula as funções respiratorias.

A tuberculose intestinal e a doença clo soto são
o flagelo do negro. Moruem ás dezenas ! No Prin-
cipe, onde os serviçais são em número de tres mil,
o número de obitos diarios é superior a 16 !

As roças, na maioria, não têm condições higié-
nicas. E mesmo o estado moral clo negro não per-
mite um tratamento serio. Para eles a morte é um
refugio.

O trabalho comeÇa ás 5',1, da manhã e acaba
ás 6 horas da tarde. Comem- duas vezes ao dia.
Feijão, arroq carne salgada ou peixe salgado. Antes
da saida para o trabalho comem nas sanzalas os
restos da refeiçáo anterior.

Nós sabemos o perigo dessa alimentaqão. A
carne salgada, á americana, e por mais bem pre-
parada que seja, é sempre um viveiro de bacterias
de bacillus, eüê a acçào do ambiente climaterico
torna formidaveis no conjunto. O peixe de Mossá-
medes, salgado á moda primitiva e sem o neces-
sario cuidado, chega num estado deploravel ás
ilhas. Mas. ainda qye. apresente um regrrlnp aspecto
nem por isso os efeitos da guanina se deixarão de
manifestar. Assim, o negro enyenena o organismo
diariamente.

Por isso nós vimos negros corpulentos e sadios
cairem, como bacalhaus tostados ao sol, ao flm de
seis mezes de permanencia nas ilhas. Depois, o tra-
balho nas plantações é violento -- faz-se ora sob
um calor de 42 graus ora sob grandes e formidaveis
cargas de agua. Alem disso a carencia de estradas e
meios de condução obriga os negros ao papel de
bestas de carga. Conduzern durante 5 a B kilometros,
por terronos acidentados, grandes sacos de cacau
com urn peso de 64 kilos !

a

Este conjuncto de circunstancias leva o negro
á. morte rápida. Nos ter.reiros o trabalho não é.
meihor. O serviço de secagem nos taboleiros, o
de secagem na estufa (a uma temperatura de 46
graus), a escolha nos armazens sob a acção do ar
contaminado pelo cheiro activo da fermentaçáo do
cacau, etc., são causas que muito concorrem para
o definhamento dos negros.

O negro trabalha até morrer. Os hospitais das
roÇas servem unicamente para fócos de infocçáo.
I{ão ha enfermarias de isolamento.

Yivem todos em conjuncto. Doentes de sono, de
varíola, de tuberculoso, de lepra, de síflIis, etc.,
encontram-se em constanto e directo contacto. Tudo
nas roÇas é primitivo

Nós admirámos por varias vezes a inconscien-
cia dos visitantes que na análise rápida duma vi-
sita, prreparada anteriormente, encontravam tudo
na melhor das perfeições. Pudera ! . . .

As visitas só conhecem aqui,lo que lhes podem
ou querem mostrar ! Mas, uma vez abanclonadas as
roçàs, as coisas mudam e a rotina segue invariavel
o caminho traçado, desigual e áspero. O facto faz-
nos recordar as visitas de reis. Revestiam aparato,
música, iluminações e alegria. Momentos depois, o
aspecto modificou-se e a impressão recebida cotrs-
titue uma mentira porque.ropresenta a convenção
dum rnomento e não a realisaçáo dum facto palpa-
vel e 'constante. Yeem as coisas por um binóculo. . .

de pequeno alcance!
Os visitantes sào recebiclos com todas as honras.

amaveis referencias e sorrisosl dão-se optimos ban-
quetes, organisam-se bailes e os visitantes saem de
Iá persuadidos de que aquela vida aparente é o
centro irradiador da vida dos negros.

toucos!... Náo se recordam que o mundo é um
espelho .baço onde as.imagens refletem ap_e_nas o
necessario para uma ilusáo momentanea. Não se
reoordam de que as suas visitas conhecidas com
antecipaqáô,são preoedidas duns preparativos espe^

I
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ciais que podem, pela naturoza € quantidade, apre-
sentar um conjunto harrnonico e rápido duma per-
feição meramente ocasional ! Não §e lembram Ae
que nesses bandos de negros que festejam e acoihem
rindo e cantando, em batuques, existe, acirna de
tudo, naquele momento, o vapor clo alcool minis-
trado anteriormente !

Nós assistimos a varias dessas visitas. Numa
del-as era o- qbjelg de acolhimento amavel o gover-
nador geral das ilhas.

O governador fartou-se de elogiar o rooeiro.
B nós, pensando na verdade dal coisas, riamos

de tanta lngenuidade. I{ão era riso; mas sim o pavor
dos grandes crimes. Pois não será um crimo cãptar
a confiança dos. grancles para subjugâr com segu-
rança e sem resistencias a vontacle dõs pequenos --
eternos explorados da vida?

Ao observador justo e imparcial destaca-se na
retina a visão duma tragedia. As lunetas fôscas não
devem incrustar uns olhos sinceros e leais. Ver
claro e falar claro-eis o verdadeiro criterio.

Ao longo dos atalhos que em diversas direc{ões
cortam as roÇas, atravez as plantações e matos vir-
gens, cruzam-se bandos de negros carregados de
cacau ou em caminho para o trabalho. E, vê-los !
Caminham vagarosameúe. Não olham do frente-
ocultam sempre á chama febril do olhar. Parece
qtle u_ry peso enorme os esmaga e faz curvar para o
solo.__Movem-se, dançando sobie as pernas cançadas.

Não caminham.- Oscilam. Pará êles o cÉãn é
como o convez dum vapor. Move-se.

Vemos passar, nessa atitude rara e deprimente
para a sua râqa, homens quo conhecemos antes cor-
pulentos e sadios e que pendem, magros e depaupe-
rados, pâra o tumulo. Yemos passáç mulheres de
olhar incerto, conduzindo atadoÉ ao dorso, nas fai-
xas dum pano garrido, os moleques de,tenra idade,
de rostos tisnados pelo sol ardente.

Nos tratralhos das plantações estes infelizes mo,
vem-se, automaticamente, ao brado rude dum capa-
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taz. A' menor paragem para respirar, o chicote
fustiga implacavelmente as carnes. A vida para êles
é uú encargo horuivel. Anima-os unica e simples-
mente o chicote dos capatazes.

Sentimos a impressão dolorosa duma chaga
viva. A placa sangrenta caminha á força de cauterio
e esse úovimento representa a contracção arrepia-
dora da tortura.

Em nomo da disciplina cometem-se represalias
terriveis. Os negros não podem soltar um grito, dar
um passo, sem que o chicote dos guardas nào venha,
cortando o ar, impelir esse grito e osse passo.

. Para toda a parte r;ai com êle a disciplina. 4'
um círculo de ferro no dominio da sua vontade. Os
grilhões desse círculo férem como facas. O menor
movimento rasga a oârne. Nós tivemos dezenas de
vezes a visão rêal deste espetáculo terrivel. A disci-
plina ! Nem disso é bom falar. . . Pobres negros !

Os depoimentos dos lregros, na curadoria, eram
um libelo terrivol contra os processos dos roceiros.
Representam o resumo dos factos apontados. Demos
alsuns exemulos.'' Joào (CfrinAe); de 28 anos de idade, natural do
Bihé (Angola) e serviçal contratado com a Sociedade
de Agricúltuia Colonial é um homem anémico, olhar
incerto e gestos llerYosos.

Àflrma que vendido pela sóba, após uma ques-
tão de mulheres, ao europeu em troca de missanga
e um córte de pano, o õonduziram para o litoial
juntamente com outros.

Em Benguela levaram-no a üma casa onde um
branco lhe p"erguntou umas coisas que nào enten-
deu. Mas ca-tiulõu que lhe perguntassem se preten-
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dia voltar para o interior ! E respondeu aflrmativa_
mente. Nesse dia, p-ela tarde, màte*am-no a bordodum vapor e -seis Oias Aepois-oàsámbarãu;r;;;;
varios companheiros (na,uiis) no príncip.. -.' -"-."

Aqui um branco que ó recebera ia curadoria
entregou-o a um outio branco. n: nàite 

-ãncor_

trou-se no terreiro duma roça. Viveu dois di;. ;;
:aqzal-a que lhe destinaram.'Depois entrou pr", ôtrabalho do mato.

Assim vive ha 48 twas (os neqros contam os
pezqg por luas). O seu desejà era "voltar á patrià.
Ser livre t

Mas isso era impossivel. O mar tudo rodeava.
Se fugisse para o ma^to mataua--ró.

Tomando conhecimento de que no fim do con-trato podia. regressar áÍerca se qüiresse t"re_tó, fi"o"
muito admÍrado.

Ninguem lhe dissera ainda os seus direitos !
Exultou de alegria e beijou_nos, contra a nossavontado, as mãos.
Pois bem ! Tempo depois apareceu na curad.oria

acompanhado do patrào. 
-Vinhá 

recontratar os seus
servlços por mais cinco annos.

Achamos extranho o facto e indagamos donegro a causa de tal mudança de ideias."E soube_
mos que o patr.ào prometera ao negro um aumentode ordenado, a dádiva duma rnulãer e um logar
de capataz!

Explicava-se o misterio. . .

Seriam verdadeiras as promessas ? O tcmoo
encarregou=se de mostrar a mentira de tais nro_
Tejsaq^gyando já não havia remedio.'E o pdbre
João (Chinde) caiu no coval, tendo nós a ,irrsoàoe reqursitar a guia do enterro desse obscuro rrlo_
rerârro_ do c_acau, âgora, para sempre, deitado sôb aterra á sombra dos grandes okás !'

, Antorrio (Clemba), de-45 annos de idade, natu-ral cle Ganguelas (Angola) e serviçal contratado
com o Dr. Cupertino dtAndrade. Tem dez anos àe
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contrato. Sente-se doente o sem grande força para
o trabalho. Mas vai tomar um novo contrato. Por-
quê? O patrào comprou-o e ele não póde romper
com o pãtrao. A sua liberdade só virá p_ela morte.
Regressàr á terra? Bra o seu desejo. Mas como?
Ainda que embarcasse aqui com tal destino nunca
lá chegaria. Era apanhado a tempo. E voltava de
noyo para a roça. Assim preferia trabalhar com
este patrão, que já conhecia.. ,

Seis mezes depois tivemos a magoa de passar a
sua guia de. enterro. Triste visionario. . .

Manoel (Francisco Pungo), de 20 annos de
idade, natural de Loanda e serviqal contratado
com o Dr. Antonio Damas Mora.

Tem cinco anos de contrato, e pretende recon-
tratar-se. Er mal tratado na roça; o chicote trabalha
diariamente. Mas sabe que náo poderá chegar á
suâ. terra e por lá tambem o tratariam <le egual
modo o assim prefere sofrer este castigo- E' duro;
mas representa um nada em comparação do que já
sofreu noutro tempo.

IJm ano depois assinámos o seu despacho para
o coval do cemiterio.

Antonio (Zumbo), de 30 anos de idade,.natural
do Bailund.o' e seríiçal contratado com Augusto
Maria Carneiro.

Tem 15 anos de contrato com o patrão. E pre-
tende renovar o contrato. E' a primeira vez que
vem á curadoria. Das outras vezes nào o consulta-
ram e admira-se como o flzeram agora !

E' um escravo do patráo. Este comprou a sua
vida. Não podia fugir.

O tradaho é dúro e a comida não é boa. Sobre
o pagamento só lhe dáo pot lua uma coroa (500
reii)."Mas tudo isto não ó irada em comparaçào do
que'tem visto sofrer aos companheiros.- 

Apresenta no dorso signais evidentes de cas-
tigo recente.

ít
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E' o terror que o obriga a renovar o contrato.
Não podemos valer ao desgraQado.
Hoje dorme já o ultimo soáo no coval do cemi-

torio, ouvindo o canto dolorido dos seus compâ-

. 
Fala agora o serviçal mais inteligente que

conhecemos no Príncipe. E'um espirito atflado, cára
bondosa e leal e c^orãção generdso. Alto e corpu-
lento, olhar vivo e franco. -

Chama-se João Antunes, de B0 annos de idade,
casado, natur,al de Santa Catarina (Cabo-verde).
§-erviçal contratado com a Bmpreza 'Agricota 

dô
Príncipe.

A's^ nossas perguntas responde .lucidamente:
-- O senhor curáclor conhoãe a minha situacão

como filho de Cabo-Vercle. Sou casado, tenho cinco
fllhos e sei ler e oscrever. Só a fome que encheu a
ginha terra, em 1903, podia arrastar-me a este
i_nfe,rqo, onde. todavia, gánhei um peculio regular
devido á mais rigorosa economia e õnde não õeixei
ficar a péle pela tenaeidade e coragem da minha fé
no futuro e pelo sonho que me ob--secava a todo o
momento de ver os meus fllhos. Sofri variados
tormentos. Magoaram a minha dignidade.

Cortaram, 
-a 

chicote, o meu órpo. Mas viyo e
isso é-me o bastanto. Onde todos eaíram, eu con-
segui ficar de pé ! Tive essa sorte. E por isso parto
tranquilo e alegre.

Nunca mais voltarei ao Príncipe. E nenhum
dos meus patricios terá vontade de'o fazar. Antes
rebentar de fome á beira da estrada do quo descer
á, vergonha que arrastei durante esteJ anos de
contrato.

João Antunes levava 120$000 reis ! Era a
fortuna ! Mas quantas lagrimas não custaria essa
fortu na ?

Neste genero ser-nos-ia facílimo publicar cente-
nares de curiosos depoimentos. Màs, para quê?
A opinião sincera e hohesta de todos os que amam
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a verdade, encontra-se, dentro e fóra do paiz, sufl-
cientemente orientada. E, para um acto de inquerito
rigoroso, as curadorias das ilhas podem fornecer os
elémentos bastantes e ainda aqui,l,o que nào deve-
mos, nem queremos tornar publico, porque acima
dos ideiaiq humanos, colocamos, em logar de des-
taque, o bom nome da nossa querida Patria.

Ha-cle existir - é bom dizê-Io - uma certa relu-
tancia em crêr na verdade dos factos apontarlos.
E' um erro contra o qual nada podemos fazer de
util. Aos cegos ninguem dá a vista ! A corrente
capitalista influe na vida colonial. E nessa corrente
doirada poisam corvos ávidos de fortuna que ten-
tam, por processos diversos, defender o que não
tem a menor defeza.

Sobre nós caiu o odio interesseiro dessa gonte.
Não se atrevem a um combate leal na imprensa
ou no livro. Mordem na calada da noite a coberto
da sombra protetora de todas as infa,mias.

Dizem - e esse diz-se ecoa no animo dos desco-
nhecedores da verdade e tem criado ao redor clo
nosso nome a atmosfera pesada duma suspeita viru-
lenta.

Entre os roceiros - alguns tle bom carater -contavamos devotados e sinceros amigos. A oncla
do oiro teve o condão de destruir essa amizade.
Hoje estamos sós.

Ainda bem! A nossa pobroza é real-sente-se.
E constitue a prova documentada da maior since-
ridade no debate desta grave questào.

Para nós resta a convicqão dum exato cuRr-
primento dos deveres exigidos pelos amantes da
justiça e da verdade. Seis anos passaram após o
inicio do cornbate. O tempo varia. A evoluqão tern
de fazer-se. Quando? Até esse dia a luta continuará
sem tréguas.

Emquanto os 60 mil proletarios do cacau geme-
rem na vida terrivel do trabalho coactivo por toda
a virla; todos os nossos esforços seráo envidados
para a sua libertaçáo. Porque a fome a que nos
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reduziram os carrascos dos negros não influe na
clareza do cérebro, nern na natuieza da intenoào. O
nosso cérebro trabalha e vive, modestamente, como
nos tempos passados na curadoria.

**

A' frente da administraqáo d.as roças encon-
tram-se individuos sem coração nem pieda{e. São
verdadeiros inquisidores. Da autoridade superior,
que os reveste, irradia o olaráo metálico da opres-
sáo que dezenas de empregados e capatazes exer-
cem sobre os negros contratados.

Os administradores vivem e governam como
legitimos régulos. Dispõem duma influencia terrivei

- o dinheiro dos patrões. E essa influencia deslum-
bra e enche de pavor as repartições públicas.

Vimos esses Néros, de nova especie, entrar na
curadoria e passâr na cidado, de chicote de cavalo
marinho.

Esta ostentação de mando, pelâ curadoria e
cidade, é um facto vergonhoso.

Entram nas repartições como senhores. O fun-
cionario sente-se pequeno- em face da sua arrogan-
cia. E tem essa experiencia quando se encontra em
desacôrdo com os seus desejos. De oima cái logo,
som defeza possivel, a reprimenda ou a ameaça da
demissão.

As leis existem; á sombra delas e como seus
executores são nomeados os funcionarios. Mas náo de-
yem cumpri-las ! Os al,tos interesses de 600 europeus
levam de.vencida a justiça pedida por 60 mil negros'!

Em face disto que supremacia moral poderá ter
o funcionarío sobre o negro e patrào? O apoio que
a lei dá como proteoção para com os .negros, era
negado suporiormente.
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E porquê?
Lí como cá, a politica mandava e imperava.

O governo precisavá de viver algum tempo. E
sujeltava os Íuneionarios á luz deste criterio.

O curador não é um protector dos negros.
E' simplesmente um servo colocado ás ordens dos
roceÍros ! Assim a lei, boa ou má, é soflsmada.
E desta engrenagem doentia, vem á tona de agua
o lôdo miasmado do pántano moral onde fervilham,
como mosquitos venenosos, os bandos de carrascos
que bebem gôta a gôta o sangue quente e produtor
de 60 mil nesros.

Isto é vãrdadeiro. Para os incrédulos aoonse-
Ihamos uma experiencia de seis mezes. Será o bas-
tante.

Os roceiros pei'mitem-se zombar do curador ou
dos §eus delegados.

Nas roças iludom a boa fé dos funcionarios
com jantares, sorrisos, caçaclas, etc., e na cidade
levam a sua audacia a dizerem alto que não cum-
prem âs determinações do funcionario.

Nós .tivemos ocasiáo de pôr na rua um desses
atrevidos do chicote em punho, que tove a audacia
de nos àmeaqar dentro da curadoria. Daí o homem
correu ao palacio. E tais coisas disse ao gov€rna-
dor, tais dislates e mentiras inventou, que horas
depois tinhamos uma conferencia com essa autori-
dade para explicarmos a verdade sobre o nosso
eutr anho procedimen to !

O rôceiro em questào, erâ o proprietario da
roça Azeitona, Sabino Augusto dos Santos.
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Os serviçais são contratados exclusivamento
para trabalhos agrícolas. Mas a audacia dos rocei-
ros vai mais longe. Utilisam a sua força numérica
contra as determinações da autoridade e para deri-
mir as suas questões de propriedade.

Durante a nossa estada na curadoria no Prín-
cipe deu-se um caso frizante, Debatia-se uma ques-
tão de propriedade. O juiz resolveu o assunto a
favor duma das partes. A outra, raivosa e demen-
tada, tratou de alioiar os roceiros visinhos para
com os serviqais armados impedirem o cumpri-
mento da sentença judicial!

Este crime de revolta contra a autoridade legal
ficou impune. Porquê? Só no gorrerno geral o po-
dem dizer. O processo lá existe ha seis anos sem
a menor solução !

Os roaeiros e seus administradores sáo desta
natureza. Os empregados e os capatazes não sáo
meihores. Na maÍoria esta gente é recrutada entre
os camponios da metrópole, aldeões rudes e boçais,
sem educaqão, nem quaisquer principios rudimen-
tares de ilustração. Na terra cavam o solo e vivem
com 200 reis diarios. Em S. Tomé ou no Principe,
feitos carrascos, ganham desde 20 a 30S000 reis
mensais. Desejando conservar esta posiçào empre-
gam todos os me'i,os d,e agrad,ar aos superiores.
Defendem a sua fortuna - que interesse lhes póde
rnerecer o infortunio dos négros? Castigam, por
isso, severamente os negros. E-inventam fãltas pãra
merecerem a amizade dos donos.

Os negros tudo sofrem. E desgraçado do que
ousar dár um grito de revólta ! E' um negro morto.

Nós vimos tais processos.e sentimos o pavor
impedir-nos a circulação do sangue !
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Os direitos do negro são calcados. A sua honra
é uma utopia. Às mulheres e fllhas são prostituidas'
pelos carrascos. Os negros conhecem o facto e tóem
de guardar a ofensa. E' um verdadeiro suplicio de
TántaIo.

Existem alguns quo praticam a prostituição
das úogras com o prazeÍ de verem o sofrimento
dos negros! E tambem para gosar o espetáculo
da sua dor!

A's vezes do bando paciente e esmagado, um
braço se levanta vingador-e um europeu cai por
tera banhado em sangue.

Na cidade. dão a explicação mais natural do
facto: Questões de trabalho-dizem. E o negro que
vingou a honra é encemado na prisão e antecipa-
damente condenado ne ambiente desfavoravel do
rneio agrícola. E' preciso um exemplo ! Eis a pie-
dade dos roceiros...

Dissemos a um roceiro, um dia, quo tais pro-
cêssos erarn indignos cle europeus. O roceiro riu-se.
E para êle a honra e o coração dum negro eram
coi-qas sem importancia. Poderia o negro ter direito
a sentir-se ofendido ? IIma teoria radical . . . para
selvagens !

Em 1907 na dôpendencia da Ribeira Fria (Com-
panhia da Ilha do Príncipe) vinte negros mutilaram
â golpes de machado o empregado europeu Fer-
reiia Duarte. Esses vinte negros náo foram sujeitos
á lei comum. Um terqo subiu ao degredo. Os res-
tantes morrerâm na prisáo.

Como ? Cairam para exemplo..
" Ao crime duns sucedeu o crime gravissimo de

outros.
Provas deste crime ? Táo diflceis . . . Ha tanta

maneira de matar sem deixar um vestigio da vio'
lencia !

No Príncipe ouvimos este caso a varios rocei-
ros. Não é, pois, uma âcusaçáo gratuita. E' um facto
que póde sêr averiguado por meio <lum inquerito
na ilha.
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Isto faz-nos lembrar a serie de crimes dum
administrador de Porto-Real (Oeste) já falecido e
quo se tornou notavel na ilha pelos seus processos
de carrasco e pela loucura do seu genio agressivcr
e mau.

Esse administrador ordenava aos guardas a
morte, a tiro, dos serviçais fugidos. E dezênas dêles
carram.

Contam até uma scena interesante dum caso
dessa natureza numa ocasião em que na roça se
encontrava o governador e que o administra-
dor se viu seriamente atrapalhado para ocultar
o crime.

Doutra yez meteu o caelaver na estufa do
secador e quando se recordou do facto, o cadaver
estava quasi devorado pelos ratos !

Para amostra parece-nos suficiente.

Temos defendido com veemencia, e sem r.eceio
das linguas viperinas de adversarios tão desleais
que inoculam o virus do odio em tudo aquilo que
não seja um eiogio réles á sua obra imoral, a ne-
cessidade duma urgente transformaçào de processos
no emprego da máo d'obra em S. Tomé e Príncipe.
A nossa crítica funda-se na evidencia dos facto.q.
Será violentaT Talvez.

Em 1907 era assim. Hoje, dizem, as coisas mu-
rlaram um pouco. Estamos até certo ponto de acordo.
Mas essa mudança não conseguiu melhorar âs con-
dições da vida para os negros anteriormente con-
tratados.

Foi um siúpies paliativo - sem consequencias
de maior. O remedio tem de ser radical. A chága
que tantos anos cotnew a organisação agrícola da
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nrovincia nào póde curar-se com remedios banais,
inas só a golpõs fundos de bisturi, abrindo-a--por
completo pãra que o ar puro expulse a podridáo e

tranÀmita uma nova vida ás células sem forQa.
Para que os negros sejam homens e cidadãos

da Repútrlioa, urge liberta-los. Como ?

Nõrrnalisandõ as suas vidas na liberdade da
vontade, pâra que os roceiros náo vejam neles
unicamente o preço do custo !

Vítimas dd preconceito da raça é preciso ele-
va-los até nós. Ô contrario disto é um crime graYe.

Na familia portugueza não póde existir, pe-
rante a lei, a divisaõ de castas. À egualdade a
todos nivela e a todos pertence-sejam brancos
ou negros.

TõOo o trabalho se deve exigir só em relação á
força produtora. Querer mais é violentar o produtor,
e todá a violencia, venha donde vier, pertenqa a
quem pertencer, é um crime.

O trabalho tem de ser livre.
Em nosso entender, as bases duma nova lei de

trabalho deviam ser estas:
1.' Todas as lei,s especines sobre a md,o tJ'obra

serã,o o,bolid,as. Nd,o mais a excepção l,egal'isailo!
Tod,os os contratos serã,o fei,tos nos terncos ila lei'

geral e do Coil,i,go Ci,ai,l,." 2.d Reyntii,a,çd,o obri,gatori,a ile tod,os os sera'içai,s
ex,istentes actual,mente na proainci,a, a m,ed,id,ü que os

seus contratos termi,nem. Fiscali,saçd,o e garanti,a d,a

repatri,açd,o.- 3.4 Emprego do d;i,nheiro emi,stente no aofre dn
repatri,açd,o (6Ob contos aproxi,onadamente) nd, repa-
tri,açã,0 dos negros gue parü ele concorreram aom os

itesiontos d,esi,g,"nad,os'nos d,euetos il'e 7903 e 1909 e o
restante nn r.áptatri,açd,o dos negros que enisti,nd'o na
proui'nai,a anteri,ormente a esses d,ecretos nãn sofreram
norisso oua'isouer descontos.' Ei. -as ties bases principais. Serão uteis? À
oratica o dirá. Nós acrêditaúos que sim. E temos
às melhores razões para isso.
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Do governo da República e da Sociedade Anti-
Esclavagista Portugueza, onde existem homens de
grande valor moral, esperamos a solução radical do
problema.

Nada de receios. Os maus roceiros, a alma
negra desta questão, são inofensivos. Basta atacar-
Ihes a bolsa. com o ferro em braza da lei. Os bons
roceiros não se oporáo a esta ideia.

A uns o nosso louvor, aos outros quo a tema
lhes seja bem leve. . .

E máos á obra para o bom nome da Patria
Portusueza !
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