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Resumo 
• Em Portugal a Questão Agrária e o eterno problema do abastecimento alimentar ocupou os governantes e os principais 

teóricos ao longo dos séculos. As causas da deficiente autossuficiência foram tradicionalmente atribuídas à falta de mão 
de obra. Desde as Leis das Sesmarias no século XIV que se tentou a fixação das populações em meios rurais para 
aumentar a produção agrícola. Em 1655 o Padre Manuel Severim de Faria descreveu as causas da falta de população do 
Alentejo e argumentou sobre a necessidade do uso de mão de obra escrava. Este foi um dos motivos para a importação 
de escravos africanos para os territórios agrícolas, aliado à resistência física à malária que dizimava os trabalhadores nos 
campos de cultivo de arroz. A anemia falciforme que predomina nas populações da África Subsaariana torna este grupo 
particularmente resistente à doença. O que foi verificado empiricamente no século XVI veio a comprovar-se 
cientificamente no século XX, ao mesmo tempo que as fontes históricas sobre a maior prevalência de escravos africanos 
nos arrozais foram confirmadas por estudos e mapeamentos genéticos recentes. 

• Mas o uso de escravos não se limitou aos trabalhos rurais. Lisboa e algumas cidades do Alentejo chegaram a ter mais de 
10% da sua população do século XVI na condição de escravo, ocupados em trabalhos domésticos, artesanais e de 
comércio. Muitos pertenceram a confrarias, uma forma de associativismo que contribuiu para a libertação de outros 
escravos e para a organização de cerimónias religiosas e de sociabilidade. 

• Analisa-se assim a escravatura em Portugal nos séculos XVI e seguintes: motivações, caraterísticas, descrição e questão do 
género, debruçando-se sobre bibliografia especializada, particularmente as obras de José Leite de Vasconcelos (1933), 
Albert Silbert (1966) e Álvaro Ferreira da Silva (1993), incluídos em temas mais vastos, e em estudos específicos de José 
Ramos Tinhorão (1988), João Pedro Marques (1999), Arlindo Caldeira (2017), Maria do Rosário Pimentel (1995) e Jorge 
Fonseca (1996, 1997, 2016). Este último apresenta-nos estatísticas importantes para o sul do país: Montemor-o-Novo, 
Évora, Vila Viçosa e Faro. 

• As necessidades específicas ligadas ao trabalho doméstico são aqui descritas, particularmente no que diz respeito às 
funções desempenhadas pelas mulheres como criadas de servir, cozinheiras e vendedeiras. As histórias de vida destas 
escravas são de difícil acesso para o historiador, mas podem ser abordadas a partir de algumas fontes, como as artísticas, 
em especial a pintura e a azulejaria. Existe um património disperso por museus, antigos conventos, hospitais e casas 
particulares que nos surpreende com representações do quotidiano de africanas e africanos em trabalhos domésticos e 
como criados de fora. 

• Sobre a conflituosidade, Arlindo Caldeira investigou os processos nos tribunais da Inquisição, especialmente por queixas 
de maus tratos e tentativas de fuga, o que nos dá um retrato com um grau elevado de pormenor sobre formas de 
resistência. 

• O conjunto destas fontes permite-nos concluir que a prática da cozinha, do artesanato e do comércio por parte destes 
escravos lhes permitia a compra da alforria e a conquista da liberdade. Até ao século XX esta população foi quase 
completamente absorvida pelos outros grupos étnicos, restando muito poucos vestígios da sua presença, que foram 
estudos pelo etnógrafo José Leite de Vasconcelos na zona do Sado (1920). 
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Fontes (resumo): 

REGISTOS NACIONAIS:
• Censos da População de Portugal, INE, 1911, 1930, 1940, 1960,. 
• Estatísticas Agrícolas e Alimentares, INE, 1968, 1975, 1979.
REGISTOS LOCAIS:
Arquivo da Câmara Municipal de Avis:
• Santa Casa da Misericórdia: Livros de Admissão de Doentes ao Hospital, 1847-1956.
• Livros de Décimas, Avis e seu termo, 1690-1836.
• Livros do recenseamento eleitoral, 1836-1960.
Arquivo da Câmara Municipal de Arraiolos:
• Impostos: 

o Sisas, Décima e 4,5%, 1643-1842; 
o Imposto dos criados e bestas, 1804-1834; 
o Contribuição Municipal.

Arquivo da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
• Livros da Décima militar, 1699-1701.
• Recenseamento eleitoral, 1834-1958.
Arquivo Distrital de Portalegre:
• Registos Paroquiais do concelho de Avis, 1567-1895.
Arquivos privados de casas agrícolas:
• Casa do Barão de Almeirim, arquivo depositado no ICS, UL, Livro de Registo de Criados de 
Lavoira, 1918-1932.
• Lavoura de José Maria dos Santos, Documentos de Despesa da Lavoura da Palma, arquivo 
depositado no ICS, UL, 1872-1910.



Fontes orais: 

• Nomes e alcunhas (ou anexins):
• "A sociedade não os conhece – nem eles próprios se designam – pelos 

seus apelidos, mas sim por alcunhas, que, na maioria dos casos, são 
especificamente individuais (e constituem) a expressão de uma sanção 
social específica" (Cutileiro, 1977). 

• Rei Negro: alcunha de um proprietário e lavrador de Alter do Chão de 
tez escura em meados do século XX.

• Preto: “O Preto era o meu irmão, porque o meu irmão é assim um 
bocado negro, e o Penteadinho era o amigo dele. Era trabalhador do 
campo” (Almeida, 2010).

• Liberta e Liberata eram nomes muito vulgares no Alentejo.
• Por exemplo em Sousel, distrito de Portalegre, o apelido Maluco é 

muito frequente entre várias famílias das classes populares; 
aparentemente a sua origem remete aos descendentes de escravos 
das ilhas Molucas. 

• O apelido Baço, em Nisa, remete para a classificação dada aos mulatos 
no século XVI.



Escravo: entrada de dicionário, 2002

Variantes encontradas nas fontes: 
• Cativo / cativa, 
• Liberta / liberto, 
• Preto / preta cativa, preta forra,
• Escravo servo, 
• Escravo / escrava (Décimas, Arraiolos, 1646).
• No comércio de escravos, estes eram referidos por peças. Cada peça correspondia a um 

negro adulto, sendo meia peça o valor de uma criança ou de um velho.

“A participação de escravos na agricultura portuguesa está ainda pouco estudada e merece 
um maior aprofundamento. É suficientemente conhecida a importância dos escravos na 
agricultura colonial brasileira, sem falar do sul dos Estados Unidos e nas ilhas das Caraíbas. 
Abundam estudos sobre a origem africana dos escravos na época moderna e o respetivo 
tráfego. Contudo, no território português a sua presença parece estar oculta pelas 
características da própria instituição da escravatura. Na maior parte das vezes a sua 
existência só se apura nas fontes de forma indireta e a elaboração de estatísticas apresenta-
se uma tarefa difícil, se não de todo impossível. A acrescentar a tudo isto, o tema em si 
parece levantar pouco interesse entre os historiadores. Parece ser inconveniente falar de 
escravatura num país que foi dos primeiros que aboliram o comércio de tais mercadorias, 
enquanto no seu território havia ainda pessoas a ser compradas e vendidas” (Almeida, 
2002).



Entretanto o interesse dos historiadores sofreu
uma inversão positiva. Para além das obras 
clássicas que se debruçaram sobre o tema, muitas
novas obras foram publicadas. Entre estas saliento: 

• Tinhorão, 1988 

• Maria do Rosário Pimentel, 1995

• Jorge Fonseca, 1996, 1997a, 1997b, 2002, 2005, 
2010, 2014, 2016

• João Pedro Marques, 1999

• Isabel Castro Henriques, 2009 

• Arlindo Manuel Caldeira, 2013, 2017.



Cronologia (resumo):

1444: Chegada a Lagos de uma frota algarvia de 6 caravelas depois de uma 
expedição ao golfo de Arguim, na atual Mauritânia, com um contingente de 
235 escravos africanos. O Infante D. Henrique tinha direito a um quinto de 
todos os produtos trazidos pelas suas caravelas, incluindo os escravos. Não 
era a primeira vez que chegavam escravos negros a Lagos. Mas nunca tinham 
vindo em tão grande número. De uma forma simbólica, este episódio marca o 
início do tráfico atlântico de escravos. A partir de 1444 e durante cerca de 180 
anos, os portugueses detiveram, quase em exclusivo, o comércio de escravos 
no Atlântico.
1445: Antão Gonçalves, escudeiro do Infante D. Henrique, trouxe para 
Lisboa o primeiro navio com 55 escravos africanos capturados a norte da Baía 
de Arguim. 
1761: Marquês Pombal proibiu a entrada de novos escravos em Portugal 
continental. 
1773: Lei do Ventre Livre: os filhos das mulheres escravas passaram a ser 
livres. 
1869: Abolição da escravatura nos territórios sob administração portuguesa 
(Decreto de 25 de Fevereiro).

(Caldeira, 2017) 



Vinda de escravos para Portugal Continental é significativa apenas no 
século XVI. Depois disso o maior fluxo é para o Continente Americano. 
E passam a vir escravos também do Brasil e do Oriente.



Demografia:

• Lisboa tinha a maior concentração de escravos em todo o Reino. A sua
população cresceu de 35.000 a 60.000 em 1484 para cerca de 100.000 em
1552. Os escravos seriam 10% da população total da cidade (Saunders, 
1994). 

• Nos Forais Manuelinos abundam referências a escravos tanto a norte como a 
sul de Portugal. Na consulta a esta fonte foram encontrados Escravos em 68 
localidades entre 1500 e 1519 e Escravas em mais 5 localidades, entre 1510 
e 1517. Por outro lado, esta fonte refere apenas um Servo, em Torres Novas, 
1510, o que permite constatar a diminuição da importância desta categoria 
em relação ao aumento significativo da outra.

• As fontes consultadas localmente permitem-nos afirmar que o meio rural 
português e sobretudo a região do Alentejo no século XVI tinha uma 
população escrava muito significativa, que nalguns anos atingiu mais de 10%. 

• Por exemplo, na paróquia de Stª Mª da Vila, em Montemor-o-Novo, entre 
1533 e 1600, 17,24% das crianças batizadas eram escravas (Fonseca, 1997).

• No total da população do reino? Cerca de 3 a 4%. Depois houve miscigenação 
até ao séc. XX. 



Os autores clásicos: Clenardo, o 
mestre do Infante D. Henrique, 1533

• “Os escravos pululam por toda a parte. Todo o 
serviço é feito por negros e mouros cativos (…) 
Dificilmente se encontrará uma casa onde não 
haja pelo menos uma escrava destas. É ela 
que vai ao mercado comprar as coisas 
necessárias, que lava a roupa, varre a casa, 
acarreta a água e faz os despejos à hora 
conveniente”.



Padre Manuel Severim de Faria, 1655

• A mistura étnica que se verificou no Alentejo como 
resultado da presença árabe e judia e da importação de 
escravos negros a partir do século XV foi a causa da 
indolência e da degeneração atual do povo e da 
agricultura dessa região.

• Descreveu as causas da falta de população do Alentejo 
e a necessidade do uso de mão-de-obra escrava.

• Deu sugestões para o seu povoamento, com o objetivo 
de abastecer o reino de cereais. 

• Sugeriu a divisão das herdades e a sua colonização por 
aforamentos. 



Ribeiro Sanches, 1760

• Médico, escreveu um tratado sobre a educação em Portugal, onde discutiu a estratégia 
económica a seguir: mão-de-obra barata ou valor acrescentado?

• Porque a escravatura é desumana para os escravos, é o seu ponto de partida. Mas no 
que diz respeito à educação, há ainda outro problema para Ribeiro Sanches: é que a 
escravatura estupidifica os donos dos escravos. 

• “Se eu pretendera somente que a Mocidade Portuguesa fosse educada não havia de 
reprovar a Escravidão introduzida em Portugal: [mas] o meu intento é que seja dotada de 
humanidade, de amor de conservar os seus semelhantes, e de promover a paz e a 
união… [e] não é possível que se introduzam estas virtudes enquanto um Senhor tiver 
um Negro a quem dá uma bofetada pelo menor descuido; [ou] enquanto cada menino 
ou menina rica tiver o seu negrinho, ou negrinha. [A escravidão] altera o ânimo daqueles 
Senhorinhos, que ficam soberbos, inumanos, sem ideia alguma de justiça, nem da 
dignidade que tem a natureza humana. Eu vivi muitos anos em terras adonde a 
escravidão dos Súbditos é geral, e vi e observei que nelas não se concebe ideia da 
humanidade.” (Sanches, 1760).

• As riquezas imperiais só deixavam o país mais rico no curto prazo; a longo prazo, ele 
ficava mais pobre, porque tendo mão-de-obra barata e riquezas fáceis, escolhia não se 
educar. Os que não tinham colónias e por isso se aplicavam a educar-se ficavam mais 
ricos ao vender-nos os produtos que faziam. 

• A escravatura, que além de desumana era a mais barata mão-de-obra possível, tornava 
as elites portuguesas indolentes e incapazes de se educarem.



Autores dos finais do século XVIII:

• António Henriques da Silveira, 1789

• Domingos Vandelli, 1789

• Soares de Barros, 1789

• As conquistas no norte de África e os 
descobrimentos foram a causa da decadência 
da agricultura e do povo português, pois 
foram responsáveis pela saída da mão-de-obra 
dos campos e pelo despovoamento rural. 



Basílio Teles, 1899

• Apontou os escravos e a influência dos árabes na preguiça e 
orientação industrial dos Alentejanos, o que os afasta do 
cultivo da terra. 

• Sobretudo a expansão, a quimera ultramarina, foi responsável 
pela “anemia da lavoura” e pela “introdução de novas massas 
de povileu inferior, e até selvagem; dissolução de costumes; 
abastardamento de caracter; e, por inevitável epilogo, a ruina. 
(…) Conquistou o mundo é certo; mas consumiu e devorou um 
povo.” 

• “No tempo de D. Manuel, julga-se necessário proibir 
expressamente no Minho o arroteamento dos baldios, de tal 
modo se multiplicava a gente n’esta província portuguezsa, 
enquanto no sul só a introdução de bandos sobre bandos de 
escravos ia tapando os buracos, abertos entre a gente de 
trabalho pelos que se largavam nas armadas.”



Oliveira Martins, 1887

• Escreveu sobre o berberismo das 
populações mediterrânicas. 



Ezequiel de Campos, 1913

• Apontou as características étnicas da 
população do sul como um dos estorvos ao 
alargamento e a intensidade das culturas 
(Cabral, 1974). 



António Sérgio, 1929

• Salientou a vinda dos escravos como uma das 
consequências nefastas da Expansão: 

• “Vinham por esse tráfico para Portugal, além 
de vários objetos, muito oiro e escravos, que 
começaram a substituir os brancos nos 
misteres pela metade meridional do País, com 
grande prejuízo da estabilidade social.”



Leite de Vasconcelos, 1933

• Na sua obra etnográfica identificou zonas de 
maior influência destes povos, sobretudo em 
Alcácer do Sal, onde ele descobriu uma 
comunidade com fortes características 
negroides, as quais ele descreve ao pormenor 
e até apresenta fotografias para provar a sua 
tese. 



Pires de Lima, 1940

• Na mesma linha de Leite de Vasconcelos, e com o intuito de 
demonstrar a grande diversidade e integração do povo 
português, este autores refletem a ideologia condescendente do 
Estado Novo. 

• Pires de Lima escreveu sobre Mouros, Judeus e Negros na 
História de Portugal para as festas comemorativas do VIIIº 
centenário da Fundação de Portugal e salientou a importância 
dos 700 a 800 escravos que nos séculos XV e XVI todos os anos 
chegavam de África: “Prestavam grande serviço no reino, 
povoando terras e arroteando matagais”. 

• Também para este autor a influência destes povos foi negativa: 
“O Alentejano move-se devagar: e como havia êle de ser ligeiro, 
se o corpanzil, os çafões (…) a pachorra ingénita, que herdaria 
dos Árabes, o impedem de se mexer?”. O autor admite que em 
Portugal existem ainda pessoas de outras raças, “Mas quási 
sempre, os Negros são tratados carinhosamente. O povo designa-
os quási sempre no diminutivo: ‘Vi um pretinho’”. 



Padre António Brásio, 1944

• Salienta o carácter humanitário da escravatura portuguesa, o que a 
distingue, por exemplo, dos EUA, que ainda hoje ficam “muito àquém do 
humanismo cristão com que sempre os portugueses trataram o prêto”! 

• Para o provar cita Zurara e afirma que os escravos eram muito bem 
tratados: “não faziam dêles diferença aos servidores livres, naturais da 
própria terra, antes aquêles que cobravam de pequena idade faziam ao 
diante ensinar a ofícios mecânicos (…) e casavam com mulheres naturais 
da terra…”. 

• Em Portugal “O prêto era, não um escravo à maneira dos matos do Brasil, 
das Antilhas, da Reunião, dos estados meridionais da América do Norte, 
mas um serviçal, ou melhor ainda, um criado”. 

• Este autor ainda refere que, em 1554, 10% da população de Lisboa era 
constituída por escravos. E salienta os vestígios deixados por esta 
população: a sua obra inclui capítulos sobre a “língua de preto” – diz que 
mesmo que Deus os transforme em brancos por algum milagre, nunca 
conseguirá tirar-lhes o sotaque – , os negros no folclore português e nas 
lendas, as confrarias em Lisboa, Évora (1518), Lagos, Elvas (1583) e 
Setúbal (1584). 



Braudel, 1949

• Sociedades esclavagistas do Mediterrâneo: “É 
uma estranha fidelidade ao pasado, a marca 
talvez de um certo luxo, porque o escravo custa
caro (…) É a raridade da mão de obra, o 
rendimento das minas e das plantações de cana 
de açúcar que permitirá a escravatura à maneira
antiga no Novo Mundo, esse vasto e profundo 
passo atrás. (…) a escravatura, praticamente
apagada na Europa do Norte e em França, 
sobrevive no Ocidente mediterrânico, em Itália, 
em Espanha, sob a forma de uma escravatura
doméstica bastante vivaz” (Braudel, 1984).



Albert Silbert, 1966

• Salienta a importância dos escravos para a 
agricultura alentejana setecentista e o facto 
de a abolição da escravatura no continente 
ter agravado a falta de mão-de-obra. 



Dicionário de História de Portugal, 
1981

• O artigo “Escravatura” salienta a importância dos escravos trazidos das 
Canárias para a Madeira desde o século XIV, “alguns dos quais mestres no 
fabrico do açúcar.”

• “Os primeiros cativos negros chegaram à metrópole cerca de 1441. 
Anteriormente era costume aprisionar canários e marroquinos em 
assaltos quer terrestres quer à navegação.” Estes eram sobretudo usados 
em trabalhos domésticos. Os chineses eram particularmente apreciados 
pelas suas qualidades culinárias. A importância dos escravos na agricultura 
revelou-se desde cedo com o seu uso nos trabalhos de desbravamento de 
matos, secagem de pântanos, enfim, nos “mais duros trabalhos agrícolas”. 
É de notar que ainda em 1981 a linguagem usada é semelhante à dos 
finais do século XIX. Citando Clenardo (1472), este autor não deixa de 
apontar, como consequência da abundância de escravos, o 
“abastardamento dos costumes”, a “falta de disciplina moral” e a 
responsabilidade por toda a decadência e pela ociosidade do povo 
português (Miguel, DHP, 1981).



Álvaro Ferreira da Silva, 1987

• Descreveu o vocabulário profissional em Oeiras 1763 a partir da 
composição dos fogos: 

• Escravos, que surgem em número significativo nos fogos de Oeiras 
e entre os quais se destacam as mulheres no trabalho doméstico.

• Trabalhadores por conta própria, que não utilizam qualquer tipo de 
trabalho assalariado ou escravo, recorrendo unicamente à mão- -
de-obra familiar não remunerada e residente no mesmo fogo em 
que também se desenrolavam as atividades produtivas. 

• Trabalhadores assalariados residindo num grupo doméstico distinto 
do local em que trabalhavam.

• Criados, entendendo-se por este termo o conjunto de indivíduos 
que eram trabalhadores remunerados, mas em que residência e 
local de trabalho coincidiam, isto é, que viviam no mesmo fogo que 
o seu empregador. 



Escravos em Oeiras, 1763



Proprietários de escravos em Oeiras:

• São as atividades ligadas ao comércio, 
transportes e serviços, aos ofícios públicos e 
clero, ou aos indivíduos que vivem da renda 
fundiária, que detêm uma maior percentagem 
de escravos e escravas.

• No início do século XIX os escravos 
desapareceram completamente das fontes 
consultadas.



Tinhorão, 1988
• Esta obra veio alterar a abordagem deste tema, salientando o que de positivo foi deixado pelos Negros em Portugal, 

sobretudo nos aspetos culturais. Segundo este autor, a grande necessidade da mão-de-obra escrava esteve ligada à 
Peste Negra dos finais do século XIV e o consequente aumento do valor das jornas; ao desenvolvimento do comércio 
internacional do final da Idade Média e à Expansão, que fez aumentar a necessidade de mão-de-obra nas cidades do 
litoral, ligada aos serviços, construção naval, comércio. 

• Tinhorão chama também a atenção para o facto da empresa dos descobrimentos ter tido como um dos principais 
objetivos a obtenção de escravos. Logo em 1415, a conquista de Ceuta possibilitou o aprisionamento de várias 
personalidades mouras de certa importância social que foram trocadas por um maior número de cativos de pele escura 
e com menor valor. 

• Tinhorão cita também o cronista Zurara e as negociações do emissário Alfaqueque, e dá o exemplo de 2 escravos 
cativos mouros que Antão Gonçalves trocou por 10 negros dos mais variados pontos da África subsariana. Portanto os 
negros vinham para Portugal como resultado de conquistas militares, comércio ou resgate com mouros do Magrebe. 
Este fenómeno foi legitimado no século XV pela Bula Romanus Pontifex, do Papa Nicolau V, de 8/1/1454, que 
estabeleceu as normas básicas da ação colonizadora ao regulamentar as novas cruzadas que se lançavam contra os 
pagãos. 

• Nesta época o escravo era visto como um “aparelho gerador de força e movimento utilizáveis no trabalho (…) 
possibilidade do seu emprego no campo, ao lado do trabalho animal, e, na cidade, como prestador de serviços ou 
produtor de artigos artesanais” 

• Como benefícios da presença negra na cultura portuguesa, Tinhorão aponta a “proliferação de padres, artistas e 
intelectuais de pele escura em Portugal, desde o séc. XVI”. Este fenómeno é descrito como resultado da grande 
produção de mestiços, filhos de padres com criadas e escravas negras. 

• Escreve ainda sobre a influência negra no fado, tese aliás muito discutível. 

• E salienta a presença de escravos no Ribatejo, a trabalhar como campinos e a participar nas pegas de touros, como 
parte lúdica das touradas nos intervalos das lides dos cavaleiros.



“Os pretos em cavalinhos de pasta”, litografia de C. Legrand, séc. XIX, 
Museu da Cidade, Câmaras Municipal de Lisboa (Henriques, 2009).



Maria do Rosário Pimentel, 1995
• Salientou que “é clara a intenção de adquirir nas 

terras africanas um suplemento de braços para os 
trabalhos agrícolas em Portugal, o que, aliás, não 
sendo novidade, vinha na sequência da utilização do 
mouro, dos guanchos e, por vezes, de um ou outro 
branco, como escravos (…) À medida que os escravos 
chegavam, iam preenchendo o lugar de muitos 
naturais do reino. Nas cortes de 1472, o povo notou 
com regozijo o número dos que aqui existiam, pois 
era com eles que se desbravavam as matas, secavam 
os pântanos e se faziam outros duros trabalhos, 
necessários à fundação de novas povoações”.



Jorge Fonseca, 1996, 1997, importante contributo para 
a historiografía utilizando fontes locais:

• As mulheres eram utilizadas maioritariamente nos serviços 
domésticos e valorizadas pela sua capacidade de produzir 
mais escravos. “A população escrava provinha quer da 
reprodução das escravas, quer da importação” (Fonseca, 
1996). 

• Os registos paroquiais são uma fonte muito importante 
para verificar esta realidade: por exemplo em Avis, entre 
1729 e 1733 encontram-se várias referências a escravas na 
posição de mães (uma teve 3 filhos nestes 4 anos) e de 
madrinhas. 

• Viviam sobretudo em montes e herdades. 
• Eram batizadas e podiam casar, por vezes até com não-

escravos.
• Os homens constituíam uma importante força de mão-de-

obra na agricultura e na pecuária da região.



Atividades de escravos em Évora no séc. XVI 

(Fonseca, 1997a):

Andando 
guardando gado

Carreteiro Criada doméstica Forneira Pastor
Tratador de 
cavalos

Apanha de 
azeitona

Com carretas 
carregadas de pão

Criado Lavrador
Pastoreio de 
cabeças de gado

Vaqueiro

Azemel 
(Almocreve, 
comerciante 
ambulante)

Cerieiro Criado de lavrador Negros da cozinha Porqueiro Varredor

Barbeiro
Condutor de 
azémolas

Escravo de Bastião 
de Macedo, 
guarda-roupa do 
Infante

Padeira Procurador
Vendiam pelas 
ruas

Boieiro Cozinheira
Escravo do 
tesouro

“a “vender pão na 
praça desta 
cidade”

Regateira

Carregador Cozinheiro
Escravos da 
estrebaria

Pasteleiro Sapateiro



Em Vila Viçosa, a Casa de Bragança tinha 36 
escravos em 1594 (Fonseca, 1997b):

• Charameleiro (músico que tocava charamela, um instrumento de 
sopro)

• Músico (quando a comitiva do legado do Papa Pio V entrou em Vila 
Viçosa, “soaram os atabales, tocados por pretos, os pífaros…”)

• Moço da cozinha
• Moço da mantearia (“dous moços da mantearia, que punham a 

mesa e copa, e dous servidores escravos para irem por água e 
lavarem a prata”)

• Elementos essenciais na estrebaria do duque: “Sempre que o 
Estribeiro-mor visitava (a estrebaria) assegurava-se de que ‘cavalos, 
como jaezes, escravos e todas cousas necessárias da estrebaria se 
proviam por sua ordem’. Havia aí ‘vinte mouriscos escravos para 
alimpar os cavalos e mulas e fazerem o serviço de estrebaria, e irem 
buscar cevada e palha’, os quais estavam a cargo de cada um dos 
estribeiros”



Profissões dos proprietários de 
escravos:

• Eram sobretudo os lavradores: “No reduzido efetivo de 
pessoal permanente ao serviço de cada lavrador figuravam 
escravos, ao lado de homens livres”.

• Também havia muitos artesãos e comerciantes. No que diz 
respeito aos artesãos, alguns ensinavam os seus ofícios aos 
escravos e depois até permitiam que estes comprassem a sua 
alforria com o que ganhavam. Os escravos podiam fazer 
trabalhos para ganharem o seu dinheiro, pagando uma 
comissão ao proprietário, sobretudo em atividades 
comerciais e serviços eventuais.

• Na agricultura, os escravos eram utilizados como Criados de 
Lavoura e teriam um tipo de vida e condições materiais muito 
semelhantes aos de todos os outros trabalhadores rurais. 
Podiam mesmo chegar a uma posição de relevo na casa 
agrícola onde trabalhavam.



Etnias dos escravos em Évora no século XVI:

• Sob o ponto de vista étnico, a população escrava encontrada em Évora no século 
XVI distribuía-se por:
– Negros ou pretos (50%, que incluem “da Guiné”, “não muito negra”, “preto de nação 

de Angola”, “preta crioula nascida nestes reinos”); 
– Mulatos, baços ou pardos (mestiço, 30%); 
– Mouros (Mouriscos e Brancos, 10%, maioria do norte de África); 
– Indianos (chamados índios, 6%, incluindo um Jau, da ilha de Java; os indianos e 

chineses era mais valiosos e eram usados em trabalhos mais qualificados); 
– Chineses (0,34%, os Chinas); 
– Judeus (0,34%). 

• Há ainda a distinção entre o “negro boçal – escravo recentemente arrancado ao 
seu meio natural africano e por isso mal integrado na língua e costumes da 
sociedade portuguesa – ou ladino, já aculturado” (Fonseca, 1997a).

• A existência dos referidos libertos e forros ainda no século XVI já nos leva a 
concluir a possibilidade da passagem do escravo a homem livre. Apesar dos 
casos de negros fugidos e capturados, duramente castigados e marcados a 
ferro, também podemos constatar a existência (pouco quantificável) de 
escravos que compravam a sua liberdade pelo seu trabalho, por casamento, ou 
pela bondade dos seus amos que deixavam a sua alforria em testamento. Por 
outro lado, também vieram para Portugal alguns negros ricos no séc. XVI, que 
nunca chegaram a ser escravos.



Confrarias de Negros: 

• Jorge Fonseca também estudou Religião e 
liberdade. Os Negros nas irmandades e 
confrarias portuguesas (Séculos XV a XIX), 
2016.

• Criadas por negros livres para práticas
religiosas, convívio e redes de solidariedade. 
Ajudavam os escravos a obterem as cartas de 
alforria. Organizavam festas religiosas com
música e dança. 



Arlindo Manuel Caldeira, 2013, 2017

• Importante para a questão das resistências, 
particularmente das escravas. 

• Os processos da Inquisição. 

• Problemas do uso das fontes judiciais: casos 
pouco significativos a nível estatístico. Mas 
também incluem mentiras úteis. Não sabemos a 
verdade dos casos, apenas o que ficou registado.

• As tentativas de fuga, a morte e o suicídio como 
formas de resistência. 



Fugas de escravos: 

Revista Visão História, nº 49, outubro 2018.



Fugas de escravas:





Outras resistencias: 

• Saunders descreve também a questão dos 
roubos e do consumo de álcool por parte dos 
escravos como “consolo de vidas tão 
limitadas”, o que deu origem a uma lei de D. 
Manuel em 1502 a proibir aos taberneiros e 
comerciantes a venda de vinho e comida a 
escravos (1994).



Isabel Castro Henriques, 2009

• Na publicação “A herança africana em Portugal” a autora 
explica que “desde o início de quinhentos, os autores 
sobretudo estrangeiros davam conta de uma atividade de 
produção, marcada por um carácter insólito e cruel: a 
criação de escravos, como se de animais se tratassem, 
destinada a abastecer o mercado nacional, mas também 
para exportação”. E transcreve uma passagem da Coleção 
da Legislação Portuguesa (1763-1790), que denunciava a 
existência de pessoas “em todo o Reino do Algarve, e em 
algumas províncias de Portugal (que tinham) escravas 
reprodutoras, algumas mais brancas do que os próprios 
donos, outras mestiças e ainda outras verdadeiramente 
negras, (designadas) ‘pretas’ ou ‘negras’, pela repreensível 
propagação delas perpetuarem os cativeiros”.



A questão genética:

• Braudel tem capítulo sobre a Malária, dizendo que no século XVI 
ela foi particularmente forte no Mediterrâneo (Braudel, 1983).

• Este foi um fator importante para a importação de negros 
subsarianos pela sua resistência à malária.

• Este grupo étnico tem grande incidência de uma doença 
chamada anemia falciforme, que dificulta a progressão da 
malária. 

• Assim, Leite de Vasconcelos encontrou grandes concentrações 
de caraterísticas negroides na zona de cultivo de arroz no Sado e 
na Lezíria ribatejana. 

• A história que está a ser comprovada com trabalhos de 
mapeamento genético realizados no Ipatimup da Universidade 
do Porto, no Laboratório de Investigação de Parentescos e 
Identificação Genética.

• Esta questão foi estudada por João Lavinha et al, 1992.



Representações de negros na arte:

• Muito difícil encontrar representações de escravos e de 
negros em geral na arte portuguesa, talvez porque “ao 
olharmos estes retratos é como se nos víssemos ao 
espelho” (Catálogo da Exposição Inquérito ao Retrato
Português, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 
2018).

• Não se costumava dizer que o Padre António Vieira era 
mulato, neto de uma negra.

• O Dr. Sousa Martins também o era e foram ambos 
vultos fundamentais da cultura e da ciência 
portuguesas. 



Dr. Sousa Martins, filho de Caetano 

Martins, carpinteiro de Alhandra. Foi 

em criança para Lisboa trabalhar na 

farmácia do tio materno. 

Farmacêutico, médico, professor, 

impulsionou construção de sanatórios 

para tuberculosos. 



Negros na literatura: João Paulo Oliveira e Costa, Professor 
Catedrático de História Moderna na FCSH da Universidade Nova 

de Lisboa

Excerto de O Império dos Pardais: 

“O primeiro dia de maio trazia os prenúncios de Estio. Era dia de festa e Lisboa vivia uma 
jornada descontraída.”
Fernão Anes vinha a Lisboa pela terceira vez, vivia em Benfica, que agora pertence à cidade, 
mas no século XVI era fora. 
Perto do Rossio, “desembocou num larguinho e viu uma pequena multidão. Quatro homens 
pretos tocavam uns tambores castanhos, altos e esguios, cobertos com peles de leão e de 
leopardo; outros dois batiam uns ferrinhos. Enquanto tocavam, os seis homens cantavam 
animadamente, mas a sua fala era indecifrável. Toda a gente batia palmas ao ritmo da 
música e todos sorriam e dançavam. Estavam ali brancos e pretos, alguns mulatos (…) a 
música era contagiante. Ele estava boquiaberto com o que via. Uma rapariga preta, com 
uma blusa alaranjada que mais lhe descobria que tapava as formas e uma saia comprida 
esverdeada, quase transparente, dançava ao som da música. De olhos fechados, sorrindo, 
ela contorcia-se deixando que a música comandasse o seu corpo. Depois uma moça branca, 
também com roupas leves e esvoaçantes, juntou-se-lhe com igual destreza. (…) Chegaram 
dois homens, um preto e um mulato, que começaram a dançar à frente das raparigas e os 
corpos deles e delas remexiam-se, aproximavam-se, roçavam-se e afastavam-se (…)”
Fernão Anes “estava desorientado. Lisboa era mesmo um antro de perdição ele deixara-se 
levar facilmente pela curiosidade e pelo desejo…” (Costa, 2008: 325-329).



Procurando bem, encontram-se afinal várias 
obras de arte com representações de escravos e 
de negros.



Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa.



Azulejos no Palácio Fronteira, Lisboa



Palácio Pimenta, Museu da Cidade de Lisboa, 
Azulejos do século XVIII



São Benedito, Igreja de São Francisco, Évora



Hospital de São José, Lisboa, Azulejos 
do século XVIII









Testemunhos da Escravatura, 
Memória Africana

• Rota criada para se poderem observar os registos da 
escravatura na arte que estão espalhados por vários 
espaços museológicos em Lisboa. 

• http://testemunhosdaescravatura.pt/pt. 
• Projeto de Anabela Valente e Ana Cristina Leite. 
• A identificação de um conjunto de museus, arquivos, 

bibliotecas e de outras instituições da cidade de Lisboa e a 
existência de memórias e de património da escravatura, 
foram o ponto de partida para o convite a estes 
equipamentos para selecionarem, nas suas coleções, peças 
e/ou documentação que, de uma forma direta ou indireta, 
se pudessem relacionar com a escravatura negra.

• Supervisão do Gabinete de Estudos Olisiponenses.

http://testemunhosdaescravatura.pt/pt


Casa-Museu Medeiros e Almeida



Painel de azulejos, Portugal, séc. XVIII





Museu Nacional de Arte Contemporânea, Chiado, 
Lisboa





Camões na Gruta de Macau, com Jau, o seu escravo de Java, pintura de 
Francisco Augusto Metrass, 1853, Museu Nacional de Arte Contemporânea, 

Chiado, Lisboa



Exposição Inquérito ao Retrato Português, Museu Nacional de 
Arte Antiga, Lisboa, 28/06/2018 a 30/09/2018:



Cristóvão de Morais, Joana de Áustria, Princesa 
de Portugal, 1551



José Conrado Roza, Mascarada Nupcial, 1788





Soares dos Reis, Cabeça de Negro, 1873



A mesma escultura foi depois realizada em bronze e encontra-se no Museu 
Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, Lisboa.



Veloso Salgado, Retrato de negro, 1887





Vendedeiras e aguadeiras, Lisboa, 
século XVIII





Preto caiador e preta vendendo tremoços na cidade de Lisboa, litografia de 
Macphail, Biblioteca Nacional de Lisboa (Pimentel, 1995).



Litografia de Joaquim Pedro Aragão, 1835, Museu da Cidade, 
Câmara Municipal de Lisboa (Henriques, 2009)



Gravura da obra de A. P. D. G. Sketches of Portuguese Life, 
Londres, 1826 (Pimentel, 1995 e Henriques, 2009). 



Calhandreiras a fazer despejos no Tejo e 
descarregadores, 1836 (Henriques, 2009).



Vendedeira de mexilhão, fotografia de estúdio (Henriques, 2009)



Jardim Tropical de Belém, séx. XX, 
Estado Novo:



Grupo de crianças descendo a Rua do Castelo Picão, imagens do Arquivo Fotográfico de 
Lisboa, início do século XX (Guinote, 2001: 46).



Retrato de família reunida à hora do chá, imagens do Arquivo Fotográfico de 
Lisboa, início do século XX (Guinote, 2001: 71).



“Morreu com 113 anos a Preta dos Pinhões”, noticia “A morte da última escrava”, 
Diário de Notícias, 28/12/1943 , referido por Arlindo Caldeira em Visita Guiada, RTP2, 

01/04/2019,  https://www.rtp.pt/play/p5656/e398375/visita-
guiada?fbclid=IwAR27vDdsDYPuyW7B8b7H2Rh391Yt1nzG1aqcYGXZ8sMyBD8LiBgwc

WVvUDo.

https://www.rtp.pt/play/p5656/e398375/visita-guiada?fbclid=IwAR27vDdsDYPuyW7B8b7H2Rh391Yt1nzG1aqcYGXZ8sMyBD8LiBgwcWVvUDo
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