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Memorial da escravatura reabre feridas
Monumento será em Lisboa. Associação de afrodescendentes rejeita integrá-lo no museu das Descobertas

No quadro "A Rua Nova dos Mercadores", a presença de escravos na Lisboa dos séculos XVI/XVII é inequívoca

CHRISTIANA MARTINS

Um monumento para reconhe-
cer o comércio de seis milhões
de escravos pelos portugueses
foi um dos projetos escolhidos
no âmbito do Orçamento Par-
ticipativo de Lisboa 2017/18. O
memorial da escravatura não
deverá ser inaugurado antes
de 2019, mas já divide opiniões.
Proposto por uma associação
de afrodescendentes, o obje-
tivo é que seja construído na
Ribeira das Naus, junto ao
Terreiro do Paço, em Lisboa.
Mas do programa eleitoral de
Fernando Medina, presidente
da Câmara Municipal, consta

uma promessa mais ambiciosa:
o Museu das Descobertas. Há
quem defenda a união das ini-
ciativas, mas dificilmente serão
conciliáveis sem polémica.

"Para combater o racismo é

preciso criar estruturas sim-
bólicas e era muito claro para
nós a necessidade de criar um
monumento contra a celebra-
ção das Descobertas. Um mo-
numento que dê a conhecer
o passado, reconheça o papel
de Portugal no comércio de

escravos, a resistência das po-
pulações africanas e aborde os
efeitos deste comércio na exis-
tência do racismo atual. E di-
ficilmente a nossa proposta se

enquadra numa ideia de Museu
das Descobertas", explica Bea-
triz Dias, presidente da DJASS
— Associação de Afrodescen-
dentes, que propôs o memorial.

Condenação simbólica

Catarina Vaz Pinto diz que a
câmara pretende que o me-
morial seja "um local de reco-
nhecimento e de homenagem,
mas também de reflexão e de

educação para a cidadania e

para os direitos humanos". A
vereadora da Cultura diz ain-
da que deverá constituir "uma
condenação simbólica de todas
as formas atuais de servidão,
preconceito e de discrimina-
ção, em especial as que são ain-

da uma herança e um legado
da escravatura". Mas, quando
confrontada com a hipótese
de o memorial entrar em con-
tradição com um Museu das

Descobertas, não responde,
afirmando apenas que o objeti-
vo da Câmara é "assumir e dar
a conhecer a história da escra-
vatura na cidade de Lisboa".

O programa eleitoral de Fer-
nando Medina defende, con-
tudo, que o Museu das Desco-
bertas seja uma estrutura que
"inclua alguns espaços/museus
já existentes e outros a criar de

novo, e que promova a reflexão
sobre aquele período histórico
nas suas múltiplas abordagens,



de natureza económica, cientí-
fica, cultural, nos seus aspetos
mais e menos positivos, in-
cluindo um núcleo dedicado à
temática da escravatura". Não
se percebe se por núcleo, a câ-

mara se refere ao memorial, a
uma sala do museu ou a algo
mais ambicioso.

O memorial da escravatura
recebeu mais de mil votos e,
depois de aprovado, foram-lhe
atribuídos cem mil euros para
a concretização. Beatriz Dias
reconhece que com esta verba

não poderá fazer muito mais
do que um monumento escul-

tórico, embora a ambição da
DJASS seja construir um espa-
ço com capacidade para "pro-
mover o diálogo e dar visibili-
dade a uma parte da população
que acabou por ser empurrada
para a periferia da cidade".

Antes de propor o memo-
rial, Beatriz Dias visitou outras
cidades com projetos de ho-
menagem aos escravos, como
Amesterdão e Liverpool, onde
existe um museu da escravatu-
ra. "Desejamos que este mo-
numento seja uma primeira
pedra para a construção de um

equipamento maior, capaz de

disputar o imaginário nacio-
nal com a narrativa do projeto
colonial português", explica.
Catarina Vaz Pinto confirma
que estão a ser estudados vá-
rios modelos para o memorial,
através de exemplos de outras
cidades, e analisados os locais

para a construção.
Isabel Castro Henriques, uma

das principais especialistas em
escravatura em Portugal, foi
convidada a integrar o conse-
lho consultivo que vai ajudar
a DJASS a determinar a base
conceptual do memorial. A
primeira reunião aconteceu
esta semana. Beatriz Dias diz,
contudo, que ainda é cedo para
avançar com as hipóteses de
autores e localizações, assu-
mindo uma clara preferência
pela Ribeira das Naus, mas o

Expresso sabe que, entre os
locais estudados encontram-se
ainda a Avenida da índia, em

Belém, ou uma zona no Campo
das Cebolas. Em 2015 chegou
a ser anunciada a criação de
um núcleo museológico dedi-
cado aos Descobrimentos, do
qual faria parte a reprodução
de uma nau com cerca de 40
metros, também na Ribeira das
Naus. O projeto não avançou.

"Faz todo o sentido pensar
no memorial, cuja constru-
ção considero absolutamente
prioritária, como sendo a pri-
meira etapa para um projeto
de maior alcance que pode
convergir num Museu da Es-

cravatura. Por outro lado, um
museu deste tipo, se não for
conceptualizado de forma mui-
to cautelosa, pode contribuir
para a cristalização da associa-

ção sistemática entre popula-
ções africanas e o fenómeno
da escravidão", alerta Angela
Xavier, historiadora do Institu-
to de Ciências Sociais. Também
Ricardo Roque, investigador
do mesmo instituto, assume
que "seria importante que ao
memorial estivesse associada
uma dimensão museológica",
mas sublinha que "a designa-
ção Descobertas/Descobrimen-
tos corre o risco de evocar uma
visão estrita, eurocêntrica e

ideológica da história ao longo
do império português, que não

corresponde aos atuais estudos
críticos e históricos sobre este
complexo fenómeno".

João Pedro Marques, autor
de vários livros sobre o perío-
do colonial, tem outra opinião.
Embora concorde com a ideia
de homenagear os escravos
que os portugueses levaram
de África para outras partes do

mundo, "celebrar a abolição
da escravatura e a correlativa
resistência dos povos escraviza-
dos é em boa medida ficcional e
distorcida porque na época do
abolicionismo não houve nas
colónias portuguesas em África
revoltas contra a escravatura".
Lembra que, nesse caso, o ho-
menageado deveria ser Sá da
Bandeira, um dos primeiros de-
fensores da abolição da escra-
vatura. O historiador defende

ainda que o ideal seria a criação
de um Museu dos Descobri-
mentos, onde "reservar-se-ia
uma sala, ala ou o espaço que
se entendesse para a evocação
museológica da escravatura".

O primeiro grupo de escra-
vos africanos desembarcou em
Portugal em Lagos, em 1444
e, a partir de 1512, Lisboa, por
decisão de D. Manuel I, dete-
ve o monopólio do tráfico de
escravos no império, conquis-
tando o estatuto de maior en-

treposto mundial de comércio
negreiro. Depois de cinco sé-

culos, o tema continua a ge-
rar polémica, tendo sido alvo
de um artigo no jornal digital
norte-americano "Político" no
mês passado. Sob o título "Por-
tugal confronta o seu passado
esclavagista", o texto recorda
a viagem de Marcelo Rebelo
de Sousa à ilha de Gorée, no
Senegal, de onde partiam os
navios com os escravos e a op-
ção do Presidente da República
em não pedir desculpas pelo
tráfico negreiro efetuado pelos
portugueses.
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O objetivo da CML
é assumir e dar
a conhecer a história
da escravatura
na cidade de Lisboa
Estão a ser estudados
vários modelos
para o memorial
e analisados os locais

para a construção
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"Para combater
o racismo é preciso
criar estruturas
simbólicas, e era
muito claro para
nós a necessidade
de criar um
monumento contra
a celebração
das Descobertas"
Beatriz Dias



Presidente da DJASS
— Associação de Afrodescendentes

"O memorial
deve ser um local
de reconhecimento
e de homenagem,
mas também
de reflexão
e de educação
para a cidadania
e para os direitos
humanos"
Catarina Vaz Pinto
Vereadora da Cultura da CM L

"Considero
a construção
do memorial
absolutamente
prioritária,
como sendo
a primeira etapa
para um projeto
de maior alcance
que pode convergir
num Museu
da Escravatura"
Angela Xavier
Historiadora

"A ideia de
celebrar a abolição
da escravatura
e a correlativa
resistência dos

povos escravizados
é em boa
medida ficcional
e distorcida"
João Pedro Marques
Historiador


