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Introdução:  “ A minha Mãe  
                       e a memória abençoada de meu Pai,  
                       -- que me ensinaram a amar Deus e Pátria 
 
Pórtico: 
 
(…) A Emissora Nacional pediu-me uma serie de palestras sobre a contribuição de Portugal 
para a expansão e defesa da Fé católica (…) encontro a prova nos frequentes e autorizados 
aplausos que no decurso delas fui recebendo, como no fato de jornais e a Radio Vaticano 
espontaneamente as ter incluído, uma por uma, nas emissões para a África. (…) São os 
portugueses atuais representantes da sociedade no seculo V da nossa era, a noroeste e a 
ocidente da península, em terras de Galécia e Lusitânia pelos suevos. (…) muitos suevos se 
haviam convertido, com o soberano, provavelmente graças à ação de Balcónico, bispo de 
Braga. (…)  A divisão que se opera, no reino dos suevos, entre sínodo bracarense e sínodo 
lucense, vai ter repercussões políticas, de que ninguém suspeitava. É que “a circunscrição 
do sínodo de Braga, tal como aparece no concílio de 572, é a do futuro Condado 
Portucalense. Está ali, de algum modo, a prefiguração histórica de Portugal”. 
 
Capitulo: Escravos ou Almas? 
  
Escravos e almas repetindo quando, desde Oliveira Martins, certos novelistas fantasiaram, 
alguns discípulos tardios e mal aproveitados do materialismo histórico têm-se empenhado, 
com desespero, nos últimos 30 anos, por fundamentar a opinião de que o período 
henriquino, e mesmo um pouco todo o século seguinte, se reduziu a uma ignominiosa 
empresa de pirataria desenfreada. E onde vão documentar-se? Sempre ao tráfico de 
escravos. (…) Sem monografias especializadas, passando por cima de toda a epopeia 
missionária (…)  
Sim. Praticámos a escravatura. E não temos de nos envergonhar dela, á face do relativismo 
da história. Não a inventámos. Nem a introduzimos em África. (…) A maioria dos livros 
sagrados, a própria Bíblia, reconhecem-na como um fato, mesmo que a desaprovem. Toda 
a antiguidade clássica a justificou, até pela voz de homens tão ilustres como Platão e 
Aristóteles. 
Nem a atmosfera se desanuviava, com a invasão islâmica. Maomé cultivou a escravatura, 
como todos os árabes do tempo, sancionando no Corão a sua prática. A palavra cafre, 
derivada de Kâfir ou infiel, eles a cunharam, para designarem os negros, que sempre 
consideraram uma raça de servos, mesmo depois que se convertiam ao seu credo. 
Foram precisamente os muçulmanos que regularam o tráfego de escravos (…) a 
necessidade de combater o moiro, junta à premência de procurar fontes de subsistência, 
que nos abre os caminhos de África, pondo-nos diante desse inimigo de sempre, que, 
expulso do território continental, continua a saltear-nos as costas, mormente no Algarve, e 
a fechar-nos as rotas da expansão natural. 
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Dentro da alma, ardia-nos a chama viva do cruzado, que na Europa se ia pagando (…) A 
própria captura de homens, através da costa africana, apesar dos inegáveis desmandos de 
alguns aventureiros, no espirito de D. Henrique obedece mais a propósitos científicos, de 
recolha de informações e de intérpretes. Depois da análise cuidada da questão, o Prof. 
Doutor Manuel Heleno pôde, por isso concluir: “ Em guerra com os mouros, sujeitaram (os 
portugueses) os Azenegues, parentes daqueles, à dura lei da mesma, mas logo que 
chegaram ao país dos Jalofos puseram de lado a violência e procuraram comerciar e 
convertê-los pacificamente”. E ainda: “ O aprisionamento dos negros obedecia à 
necessidade de obter informações e de lhes ensinar português, para os utilizar como 
intérpretes”.  
Mas o escravo surge-nos, desde a primeira hora, como alma que, acima de tudo, importa 
salvar espiritualmente. 
A famosa página de Zurara bem mostra, dando-nos, ao mesmo tempo, a reação cristã da 
consciência portuguesa a uma prática generalizada, que as circunstâncias nos forçavam a 
aceitar e que contribuímos como poucos para humanizar e progressivamente extirpar. Aí 
principiaram o nosso convívio multirracial e também a miscigenação com outros povos, 
sem qualquer preconceito racista. 
E, assim “foram eles escravos (…) ao diante havendo conhecimento da terra, na qual 
achavam grande abastança, e daí como os tratavam com grande favor, que porque as 
gentes não achavam endurentados na crença dos outros mouros, e viam que de boa 
vontade se vinham à lei de Cristo (…) 
 
Não omitamos, ainda, esta definição excelente do sentido da nossa colonização: “ (…) onde 
antes viviam em perdição das almas e dos corpos, vinham de todo receber o contrário: das 
almas enquanto eram pagãos, sem claridade e sem lume de santa Fé; e dos corpos, por 
viverem assim como bestas, sem alguma ordenança de criaturas razoáveis”. (…) No seio da 
desgraça, todos se reconheciam irmãos. 
Como afirma o jesuíta Manuel Álvares, náufrago da nau S. Paulo, em 1650: “quero a 
salvação da vida e da alma do menor escravo cristão, que entre nós há, como a minha 
própria”. 
“Amanha já não séries cativos, mas tão forros e livres como vossos amos, e vos assentareis 
com eles à meza, antes com o mesmo Cristo, e sereis servidos dos Anjos!” – Eis como o 
chefe duma leva de mártires, leigo, se dirige aos escravos que vão morrer com os 
portugueses livres.” 
Mas a aliança entre cruz e a espada, ao longo da nossa história, não deveremos vê-la já 
como vazia metáfora, desmentida pelos fatos e por inteiro desatualizada? 
Teríamos sido melhores que os outros e a dilatação da fé passaria, alguma vez, de pretexto, 
para esconder mercantilismos, imperialismos, piratarias? 
O escrúpulo dos nossos monarcas em não dar mais passo pelos novos mares e nas terras da 
mourama, sem o assentimento pontifício dalguma bula, testemunha claramente que a 
persuasão medieval de que Roma era senhora do mundo, em virtude do mandato espiritual 
de Cristo, continuava a dominar os seus espíritos. A ideia incarna profundamente na alma 
da nação, que se considera sagrada para espalhar a fé, a este objetivo tendo de consagrar 
todos os recursos, dispensando-lhe até a proteção das armas. (…) No regimento do Rei 
Piedoso, tão grande injustamente caluniado, para o governador-geral Tomé de Sousa, 
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expressamente se afirma que “ a principal causa que moveu a mandar às ditas terras do 
Brasil foi pera que a gente delas se convertesse à nossa fé católica”.  
(…) Fazei muita cristandade. Fazei justiça. Consquistae tudo quando puderdes. Tirae a 
cobiça dos homens e favorecei os que pelejarem. Tende cuidado da minha fazenda. E para 
tudo isto vos dou o meu poder. Se o fizerdes assim muito bem, far-vos-ei merce; e se o 
fizerdes mal, mandar-vos-ei castigar”.  (…) Assim as queixas de todos supõem uma tradição, 
uma verdadeira história, que desejam ver restaurada, em toda a pureza nativa, pois só um, 
louco reivindica fantasmas. E, se as nossas armas sempre defenderam o missionário, nunca 
delas nos servimos para impor á força o Evangelho. (…) Se algum povo colonizador houve 
tolerante com todas as formas religiosas, nós o fomos certamente como poucos. Mas, 
ainda então, combatendo para alargar os nossos domínios, enquanto os outros, como “os 
ingleses, tinham somente em vista objetivos comerciais” (…) “ os monarcas portugueses 
foram também cruzados e evangelizadores”. (Disse o insuspeito Edgar Prestage). 
 
(…) Creio por isso chegado o momento de pôr a falar dois homens, cuja seriedade histórica 
ou jurídica só levianos se atreverão a negar. Chamam-se Luís de Molina e Damião de Góis. 
Ambos se pronunciaram sobre os objetivos da nossa expansão ultramarina. (…) Molina (…) 
a sua argumentação, densa e rigorosa, não oculta nenhuma face do problema. A própria 
escravatura lhe merece bem detida atenção. E é curioso como a explica, mais que por 
aguda necessidade de mão-de-obra, com a legitimidade de certos títulos de posse. As 
primeiras provas dão-lhas a Escritura e os Doutores. E, logo na disputa seguinte, enumera 
esses “títulos legítimos”, que são: O direito á guerra, a punição de um delito grave, o 
consentimento em ser vendido e o ter nascido escravo.” 
Passa depois, a analisar a origem daqueles que nós cativávamos, justamente reduzidos à 
escravidão. Ocupam o primeiro posto de legalidade os que foram apanhados na guerra em 
Angola. Seguem-se os comprados a infiéis. Trazidos a Portugal, a sua sorte humaniza-se de 
tal modo, que se pode comparar à liberdade, em oposição ao degradante estado em que 
antes se encontravam. A compra destes infelizes justifica-se, pois, amplamente. A última 
fonte de servidão tínhamo-la nos criminosos públicos, indefinitivamente condenados por 
faltas comuns e gravíssimas.  
Certamente o sábio teólogo se move nos horizontes da mentalidade da sua época, em que 
Papas, como Nicolau V, se consideravam com poder para autorizar esse tráfego infamante 
e em que os próprios missionários (…) Lançaram mão deles para os mais diversos empregos 
nos conventos, principalmente para o arroteio das terras com que sustentavam numerosas 
obras, embora num trabalho e numa harmonia já mais familiares que servis. 
(…) assim, ou por irredutíveis inimigos e Portugal, como eram os moiros onde quer que se 
encontrassem, ou por traição às justas leis do comércio que estabelecêramos com as 
populações africanas (…)  
Dom Damião de Góis, passamos da região abstrata dos princípios ao campo tangível dos 
fatos concretos. (…) Mas não é verdade que do comércio levantino nos vinham lucros 
fabulosos (…) 
Tínhamos de manter de pé um exercito permanente de vinte mil homens, “na Mauritânia e 
India”  e em todo o nosso império, “alem de uma aramada de trezentas velas de toda a 
espécie, nunca ociosa, antes ocupada em constantes expedições.” Se a estas despesas 
militares espantosas acrescentarmos o que se gastava com o funcionalismo e 
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principalmente com os encargos do Padroado, desde o Brasil e a África ao Extremo Oriente, 
onde para o interesse dominante do lucro que se quer ver nessa época de oiro da vida 
nacional? Ante a prespétiva, ano a ano alargada, da bancarrota económica, que nenhumas 
medidas conseguem travar, só loucos persistiram no mesmo caminho (…) 
 
Que sedutora não é a visão que o esclarecido humanista abre à interpretação desse período 
da nossa história! Sedutora e verdadeira! Refletindo a tradição que vinha do grande infante 
(…) prolonga e ainda expande, com certo brilho o anseio quatroncentista do “serviço de 
Deus”, coincide ele em tudo com o que sabemos de mais seguro da vida secular do nosso 
Padroado. No dia em que se lhe escrever a história económica, confrontando-a, passo a 
passo e cifra a cifra, com o montante de investimentos nas atividades administrativas na 
nação, ade verificar-se a exatidão do ponto de vista de extrema espiritualidade em que 
Damião de Góis se coloca, subordinando tudo à evangelização.  

                

                                                           
 
 
O livro acaba assim: “ A história de Portugal não acaba,pois, aqui e agora, nesta 
encruzilahada sombria dos novos bárbaros que assolam a terra. Recomeça, na esperança da 
Cruz que nos ilumina, para a cruzada sem fim” pag. 339 


