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Introdução  

No decurso da segunda metade de Setecentos a costa oriental africana foi 

palco de um crescente tráfico de escravos com destino às colónias francesas do Índico 

e, posteriormente, à América portuguesa. O negócio esclavagista no litoral correspon-

dente ao actual Moçambique tem sido objecto de algumas investigações sobretudo 

sob a perspectiva dos trânsitos e das dinâmicas comerciais entre e nos portos de em-

barque e de destino, das políticas de incentivo ou de oposição a este tráfico e das re-

ceitas a ele associadas. Porém, são escassos os estudos individuais sobre os comer-

ciantes e armadores de escravos fixados na Ilha de Moçambique, então capital política 

e administrativa e o principal porto de exportação dos territórios portugueses da África 

oriental2.  

O presente trabalho pretende pensar o caso de um desses comerciantes, João 

da Silva Guedes, no que diz respeito ao seu percurso pessoal e às estratégias de 

promoção pessoal e de ascensão social por si empregues, designadamente, o investi-

mento do capital adquirido com a compra e venda de escravos em bens de raiz tendo 

em vista, quer o prestígio decorrente da sua posse, quer as rendas que eles faculta-

vam.

                                                                 
1
 Trabalho realizado no âmbito do projecto Terras Além dos Mares: Direitos de Propriedade no Império 

Português Moderno, financiado pela Fundação para a Ciência e para a Tecnologia (PTDC/HIS-
HIS/113654/2009) e coordenado por José Vicente Serrão. 
2
 A Ilha de Moçambique ocupa uma área aproximada de um quilómetro quadrado. O seu termo, no 

século XVIII composto pelas freguesias de Mossuril, Cabaceira Grande e Cabaceira Pequena, localizava-
se no continente fronteiro separado da Ilha pela baía de Mossuril.  
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O comércio negreiro no Moçambique da transição de Setecentos para Oitocentos 

Quando pela primeira vez, em 1723, os mercadores franceses estabelecidos nas 

ilhas Mascarenhas  – Bourbon (actual Reunião, 1642) e Ilha de França (actual ilha Mau-

rício, 1714) – abordaram a Ilha de Moçambique em demanda de escravos já ali este 

comércio se praticava. Até então, a exportação de cativos afro-orientais era feita em 

pequena escala e de forma não sistemática através dos mercadores árabes e suaílis e, 

a partir do século XVI, também portugueses, tendo como destino preferencial os por-

tos do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho e do subcontinente indiano3. Mas se para sécu-

los anteriores ao XVIII a participação da costa moçambicana no comércio negreiro foi 

pouco expressiva e circunscrita ao espaço do Índico, a partir de meados daquela centú-

ria a região consolidou-se como centro fornecedor das colónias francesas do Índico e 

Atlântico e, numa fase posterior, da América portuguesa e espanhola4. 

Grosso modo, entre as décadas de 1720 e 1770 as demandas francesas acom-

panharam a dicotomia entre a necessidade de braços para o desenvolvimento de uma 

economia de plantação baseada nas culturas do café, açúcar e algodão e a resistência 

das autoridades portuguesas a este comércio. A compra de escravos era feita de forma 

pontual e com a cumplicidade de alguns dos governadores-gerais que, contra as or-

dens de Lisboa, facilitavam a entrada dos navios franceses no porto da capital ou por 

contrabando com as chefaturas macuas, suaílis e patamares5 portugueses nos peque-

nos portos e baías do litoral próximo.  

De 1771 a 1784 a prática vulgarizou-se, os franceses afirmaram a sua presença 

na Ilha de Moçambique e alargaram-na a norte às ilhas Querimbas. A partir de 1785, 

novas directrizes do secretário de Estado da Marinha e Negócios Ultramarinos autori-

zaram a venda de escravos aos mercadores franceses, ainda que apenas a troco de 

mantimentos e limitada ao porto da Ilha de Moçambique. A medida promoveu a ex-

pansão do tráfico que um primeiro pico no período seguinte, entre 1785 e 1794. A par-

                                                                 
3
 CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos nos portos de Moçambique: 1733-1904. Porto: Ed. 

Afrontamento, pp. 135-138. 
4
 ALPERS, Ed a d . The F e h “la e T ade i  East áf i a 721-  e  Cahiers d'Études 

Africaines, vol. 10, n.º 37. 
5
 Patamares, mercadores volantes ou mussambazes (vasambadzi), assim eram chamados os agentes 

(normalmente africanos) que se internavam no sertão para comerciar com as populações africanas, 
tanto em representação de mercadores baneanes, como de mercadores portugueses. 
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tir de 1794, a actividade negreira francesa enfraqueceu em consequência do alarga-

mento das guerras napoleónicas ao Índico e do aumento progressivo do comércio com 

a América portuguesa6. 

Embora os primeiros resgates de escravos nos portos moçambicanos com des-

tino ao Brasil recuem a 1645, até às ultimas décadas de Setecentos a demanda brasi-

leira manteve-se esporádica e irregular só se tornando significativa nas primeiras dé-

cadas de Oitocentos após a instalação da corte no Rio de Janeiro (1808) e a instaura-

ção da liberdade de navegação directa entre todos portos ultramarinos (4 de Fevereiro 

de 1811)7. Lisboa procurava promover as ligações comerciais entre Moçambique e o 

Brasil como forma de aumentar as receitas aduaneiras da colónia africana e dotar de 

mão-de-obra a colónia americana. Designadamente, desde 1761 que os mercadores 

brasileiros eram livres de traficar na Ilha de Moçambique. Na prática, porém, uma sé-

rie de circunstâncias obstavam a este comércio. Desde logo, a circunscrição (legal) das 

transacções ao porto da Ilha de Moçambique fazia-os (pelo menos, em teoria) perder 

uma larga fatia dos negócios praticados com alguns dos portos subalternos – como por 

exemplo Quelimane, porto de saída dos escravos procedentes da região do vale do 

Zambeze e inclusivamente localizado mais a sul8.  

Por comparação com a costa ocidental, a viagem à costa oriental africana ofere-

cia mais perigos. Sendo mais demorada incorria, por isso, em taxas de mortalidade 

mais elevadas. Ademais, dada a proximidade geográfica e relações comerciais já con-

solidadas, os mercadores fixados na capital privilegiavam o contacto com os france-

ses9. O alastrar do conflito entre França e Portugal ao palco do Índico parece não ter 

alterado em muito este estado de coisas10. Ainda assim, provavelmente em virtude de 

                                                                 
6
 ALPERS, Ed a d . The F e h “la e T ade … , .º . 

7
 FLORENTINO, Manolo, RIBEIRO, Alexandre Vieira e DOMINGUES DA SILVA, Da iel . áspe tos 
o pa ati os do t fi o de af i a os pa a o B asil sé ulos XVIII e XIX  e  Afro-Ásia, n.º 31. Bahia: 

Universidade Federal da Bahia. Pelas leis régias de 8.Fev.1711 e 5.Out.1715 estavam proibidos os 
negócios com navios de outros estados europeus nos portos ultramarinos, excepto para refúgio de 
intempéries, reparações urgentes ou extrema necessidade alimentar, v. Hoppe (1970), pp. 265-266. 
8
 V. RODRIGUES, Eugé ia . Códigos de es a izaç o o ale do )a eze e t fi o t a soceânico no 

fi al do sé ulo XVIII e o i í io do sé ulo XIX  e  Actas do Seminário O Impacto do Tráfico de Escravos. 
Ontem e Hoje, Ilha de Moçambique (no prelo). 
9
 CARREIRA, E esti a . Na egaç o o e ial e t e o B asil e a ãsia Po tuguesa du a te a estadia 

da corte no Brasil 1808-1821" em Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: 
poderes e sociedades. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. 
10

 CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos … , pp. -54. 
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uma conjuntura comercial mais instável e do fortalecimento das redes que ligavam as 

costas oriental africana e americana, o tráfico transatlântico foi adquirindo maior 

relevo. Do Rio de Janeiro partiram cerca de quinze expedições com destino à Ilha de 

Moçambique entre 1795 e 1811. E, em sentido contrário, entre 1798 e 1810,  pelo 

menos dezassete embarcações moçambicanas foram enviadas para a América 

portuguesa e espanhola11. O período seguinte, de 1811 em diante, é apontado por 

Manolo Florentino como de consolidação da costa oriental africana como a grande 

fonte abastecedora do Brasil  com as exportações afro-orientais a o he e [em] um 

ritmo de expansão muito superior ao das exportações dos portos da costa atlâ ti a . 

Cerca de 1830 a Ilha de Moçambique sobressaía como um dos principais portos 

mundiais de exportação de mão-de-obra escrava. E não só a capital teve participação 

activa neste comércio uma vez que também os demais portos da colónia como Que-

limane, Inhambane e Lourenço Marques, até então vedados, foram progressivamente 

abertos ao tráfico ao longo da década de 181012.  

O desenvolvimento do tráfico de escravos foi, com efeito, a via pela qual se fez a 

integração da economia de Moçambique na economia do império português e a cir-

cunstância que possibilitou a formação de um pequeno grupo de mercadores residen-

tes na Ilha de Moçambique com capacidade financeira para participar no comércio de 

longa distância. Conforme José Capela, este último era um objectivo desde há muito 

intentado por Lisboa. O que se pretendia, diz, era um grupo estabelecido na Ilha de 

Moçambique, senhor de armação própria, que resgatasse a capitania da dependência 

em que se mantinha das praças indianas. Isto é, que aí se fizesse a acumulação de capi-

tal sem o qual a independência administrativa de Moçambique seria uma ficção e nulo 

o seu o t i uto pa a o p oje to olo ial 13.  

Na transição de Setecentos para Oitocentos este intento foi finalmente concreti-

zado, fruto da acção conjugada da sistematização do comércio de escravos no litoral 

moçambicano e das políticas pombalinas de reafirmação da África oriental no conjunto 

                                                                 
11

 FLORENTINO, Manolo, RIBEIRO, Alexandre Vieira e DOMINGUES DA SILVA, Da iel . áspe tos 
o pa ati os do t fi o de af i a os… e CARREIRA, E esti a . Na egaç o o e ial e t e o B asil 

e a ãsia Po tuguesa … .  
12

 CAPELA, José (2002). O tráfico de esc avos… … , pp. -87. 
13

 CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos … , p. . 
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imperial português e de criação de um mercado ultramarino assente na complementa-

ridade económica entre os lados ocidental e oriental do império14. Sob o signo de 

Sebastião José de Carvalho e Melo, logo em 1752 os territórios do leste-africano foram 

separados administrativamente do Estado da Índia e colocados sob dependência di-

recta do Conselho Ultramarino e da secretaria de Estado da Marinha e dos Negócios 

Ultramarinos.   

Decretada a autonomia administrativa, política e militar de Moçambique, a au-

tonomia económica, porém, só foi decidida em 1755, uma vez que o monopólio do 

comércio com as praças da Índia continuou a ser administrado pelo Conselho da Fa-

zenda sediado em Goa. O diploma de 10 de Junho de 175515 veio alterar a situação de 

dependência económica abrindo o comércio nos portos moçambicanos a todos os 

súbditos do Estado da Índia e a todas as mercadorias – com excepção da missanga que 

permaneceu estancada até 176316. Em 1761 a liberdade de comércio foi estendida aos 

demais súbditos do império. Esta era uma de entre as muitas medidas respeitantes ao 

comércio da África oriental portuguesa previstas no conjunto das Instruções Gerais de 

7 de Maio de 1761 dadas ao governador-geral Calisto Rangel Pereira de Sá17. 

As Instruções de 1761 determinavam ainda a concentração de todo o movi-

mento comercial na Ilha de Moçambique, para a qual se deviam dirigir todas as embar-

cações da Europa, América ou Ásia de maneira a que se transformasse no e po io de 

todo o commercio e navegação da ueles po tos  e que fosse dotada da força e cabe-

dais de onde deviam sai  todos os eyos, e todas as i flue ias pa a o estabeleci-

e to, e pa a o au e to de todas as out as olo ias da uelle i po ta te te ito io 18. 

A centralização das actividades económicas e comerciais na Ilha de Moçambique tinha 

precisamente como objectivo a formação de um corpo de mercadores locais 

                                                                 
14

 CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos … , pp. -140. 
15

 Veja-se a Lei so e o Co e io de Moça i ue , .Ju . . [dispo í el online, consultada em: 
27.Abr.2013]. 
16

 HOPPE, Fritz (1970). A África Oriental Portuguesa no tempo do Marquês de Pombal 1750-1777. Lisboa: 
Agência Geral do Ultramar, pp. 122-124, 139-142, 213. 
17

 Calisto Pereira de Sá morreu antes de chegar a Moçambique, pelo que as instruções régias foram 
aplicadas pelos governadores-gerais seguintes, nomeadamente, João Pereira da Silva Barba (1763-
1765), o governador-geral que lhe sucedeu, v. HOPPE, Fritz (1970). A África Oriental Portuguesa … ,  p. 
230. 
18

 Carta régia para o governador-geral Calisto Rangel Pereira de Sá, 28.Mai.1761 apud HOPPE, Fritz 
(1970). A África Oriental Portuguesa … , pp. 345-347. 
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suficientemente influentes ao nível financeiro para obstar à dependência de Moçam-

bique do Estado da Índia e dos mercadores hindus e muçulmanos que até então 

dominavam o seu trato externo19.  

 
João da Silva Guedes, o self made slave dealer  

Natural do Porto onde terá nascido cerca de 1750, a presença documentada de 

João da Silva Guedes em Moçambique data de 1778 ou 1779, altura em que iniciou 

funções como escrivão maior da alfândega20. Sabemo-lo casado com D. Rosaura Mon-

teiro de Sousa antes de 1784. E, em 1787, é já um dos maiores produtores agrícolas no 

conjunto dos produtores portugueses estabelecidos no termo21 da Ilha de Moçambi-

que, cuidando das suas e ajudando no trato das fazendas de sua sogra e cunhada22.  

Entretanto, pelo menos desde 1789, encontramo-lo envolvido no tráfico negreiro ne-

gociando escravos que resgatava no sertão a troco de armas e pólvora. A partir de 

1791 passa a armar navios tornando-se, inclusivamente, no primeiro armador resi-

dente na Ilha de Moçambique a expedir uma embarcação negreira para a América por-

tuguesa, em 179423. 

Sendo o comércio de escravos um negócio altamente lucrativo, muitos foram 

os que nele se envolveram mesmo não tendo nele a sua única ocupação. “elf ade 

slave deale s , na expressão de José Capela24. Ou seja, homens que estabelecidos em 

determinada praça ou porto fornecedor de escravos se envolveram nesse trato 

aproveitando o vigoroso e excepcionalmente favorável ambiente comercial.  

                                                                 
19

 HOPPE, Fritz (1970). A África Oriental Portuguesa … , p.  e CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos 
… , pp. -141. 

20
 Requerimento de João da Silva Guedes para continuar a servir o ofício de escrivão maior da alfândega, 

4.Jan.1802, Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino (Cons. Ultr.), Moçambique 
(Moç.), caixa (cx.) 92, documento (doc.) 5 e «Auto de devassa a que mandou proceder o Dezembargador 
Ouvidor Geral Antonio Jozé e Morais Durão pelo contheudo na ordem e interrogatorios juntos» 
16.Mar.1783, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 41, doc. 32, fl.24v. 
21

 Termo, continente fronteiro, terra firme: expressões equivalentes para designar a área sob jurisdição 
portuguesa no litoral adjacente à Ilha de Moçambique.  
22

 Mapa dos baptizados, casamentos e falecimentos na Sé Matriz de Moçambique entre Janeiro de 1783 
e Agosto de 1784, 11.Ago.1784, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 47, doc. 51 e Relação dos moradores que 
fazem farinha de mandioca, 3.Set.1787, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 55, doc. 15. 
23

 CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos … , pp.  e . 
24

 CAPELA, José (2007). Dicionário de Negreiros em Moçambique 1750-1897. Porto: Edições electrónicas 
Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, p. 12 e FLORENTINO, Manolo, RIBEIRO, Alexandre 
Vieira e DOMINGUES DA SILVA, Da iel . áspe tos o pa ati os do t fico … . 
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João da Silva Guedes personifica um destes homens que atentos às oportuni-

dades de negócio as aproveitam com sucesso. Escrivão maior da alfândega, e portanto 

em contacto directo com armadores e negreiros, passou também ele a comprar e ven-

der escravos sem no entanto abandonar aquela ocupação25, cujo exercício aliás lhe 

traria inúmeros benefícios. Não por acaso, pelos ofícios da alfândega terão passado 

muitos dos principais negreiros de Moçambique. No mesmo período, é também o caso 

de Joaquim do Rosário Monteiro. De resto, João da Silva Guedes e Joaquim do Rosário 

Monteiro foram talvez os dois maiores armadores da Ilha de Moçambique das duas 

primeiras décadas de Oitocentos26.  

Mais lucrativo e imediato do que os negócios até então praticados na costa 

leste-africana, o tráfico negreiro facilmente se tornou no principal interesse da gene-

ralidade da população insular. Oficiais da administração régia, militares, clérigos, náu-

ticos, agricultores: quase todos se envolveram na compra e venda de escravos. Não o 

fazendo de forma exclusiva, já que em simultâneo desempenhavam várias outras acti-

vidades, era deste negócio que retiravam uma parte substantiva dos seus rendimen-

tos. Foi também o caso de João da Silva Guedes que, para além de armador e negreiro, 

integrou por diversas vezes o Senado da Câmara (pelo menos, nos anos de 1794 e 

1801)27, foi mesário da Misericórdia (1993)28, capitão-mor da companhia de 

ordenanças de Moçambique29 e se tornou um dos maiores produtores agrícolas com 

várias fazendas e palmares aforados30.  

Embora desconhecendo os produtos em causa, sabemos que João da Silva 

Guedes se envolveu também na comercialização de mantimentos. Dono do patacho S. 

                                                                 
25

 João da Silva Guedes requereu a serventia vitalícia do ofício de escrivão maior da alfândega, a qual lhe 
foi confirmada em 1799, v. Carta de mercê do posto de escrivão maior da alfândega passada a João da 
Silva Guedes, AHU, Cons. Ultr. Moç., 1.Mar.1799, cx. 82, doc. 22. 
26

 CAPELA, José (2002). O tráfico de escravos … , p. . Veja-se, em particular, a entrada João da Silva 
Guedes no Dicionário de Negreiros em Moçambique 1750-1897 para um breve resumo da sua actividade 
comercial, CAPELA, José (2007). Dicionário de Negreiros … , pp. -32. 
27

 Carta do Senado da Câmara para a rainha, 26.Nov.1794, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 69, doc. 46 e Carta 
do Senado da Câmara para o príncipe regente, 22.Set.1801, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 89, doc. 9. 
28

 Carta dos irmãos Misericórdia de Moçambique para o governador das Ilhas de Cabo Delgado, 
6.Jul.1793, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 74, doc. 96. 
29

 Carta-patente de João da Silva Guedes no posto de capitão-mor da companhia de ordenanças de 
Moçambique, 5.Nov.1793, AHU, Governo de Moçambique (Gov. Moç.), códice (cód.) 1353, fólios (fls.) 
139v-141. 
30

 Carta do governador-geral Francisco Meneses da Costa para a rainha, 8.Ago.1799, AHU, Cons. Ultr., 
Moç., cx. 83, doc. 40. 
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Vicente Formidável foi autorizado a navegar para Quelimane para carregar mantimen-

tos pelo menos em 1801 e 180331. E, bem assim, em associação com outros mercado-

res, iniciou-se na pesca da baleia na costa ao largo de Lourenço Marques32 e arrema-

tou os dízimos da Ilha de Moçambique e do seu termo33.  

Esta variedade de actividades desempenhadas e a diversidade de negócios em 

que participavam são, de resto, características comuns a muitos outros agentes negrei-

ros em actuação em Moçambique no mesmo período. A título de exemplo refira-se o 

caso de António José Teixeira Tigre, sócio de João da Silva Guedes no negócio de es-

cravos e tal como aquele natural do Porto, que foi também tenente-coronel do regi-

mento de infantaria de Moçambique, irmão da Misericórdia, capitão-mor da Terra 

Firme e u  dos ais p i ipais o ado es …  pelo au e to de suas faze das e p o-

p iedades de asas 34.  

Uma das aplicações mais frequentes dos rendimentos obtidos com o tráfico ne-

greiro era a aquisição de bens de raiz. Quer pelo prestígio que decorria da sua posse, 

quer pelas rendas que eles podiam facultar, quer ainda pela segurança do investi-

mento pois este era um tipo de património mais estável e que contrabalançava os ris-

cos inerentes ao comércio35. Segundo o governador-geral Francisco Meneses da Costa 

(1797-1801), João da Silva Guedes distinguiu-se ais do ue e hu  out o o ado  

o fa i o de va ias p op iedades de azas . Para além daquela em que habitava, a 
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 Passaportes passados a João da Silva Guedes para comerciar em Quelimane, 23.Out.1801, AHU, Cons. 
Ultr., Moç., cx. 89, doc. 41 e 12.Mar.1803, cx. 97, doc. 25. 
32

 Carta do governador-geral D. Diogo de Sousa para o secretário de Estado, 29.Out.1796, AHU, Cons. 
Ultr., Moç., cx. 80, doc.22 e RODRIGUES, Eugé ia s.d. . SOUSA, D. Diogo de  i  COSTA, João Paulo Oliveira e 
(dir.), Enciclopédia Virtual da Expansão Portuguesa (séculos XV- XVIII)/E-cyclopaedia of Portuguese 
Expansion (15th-18th centuries). Lisboa: CHAM-FCSH/UNL e Univ. Açores. 
[disponível em: www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=1111; acedido em: 2.Mai.2013]. 
33

 «Auto de arrematação dos dízimos dos distritos das tres Freguezias desta vila de Moçambique e das 
Cabaceiras por tres annos de 1788, 1789 e 1790», 6.Dez.1787, AHU, Gov. Moç., cód. 1564, fls. 1-3. 
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 Carta do governador-geral D. Diogo de Sousa para o secretário de Estado, 29.Out.1796, AHU, Cons. 
Ultr., Moç., cx. 80, doc.22; Folha de conduta dos militares da 1ª à 9ª Companhias do regimento de 
Moçambique [s.d.], AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 68, doc. 22; Carta dos irmãos Misericórdia de 
Moçambique para o governador das Ilhas de Cabo Delgado, 6.Jul.1793, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 74, 
doc. 96; Carta do governador-geral António de Melo e Castro para o Senado da Câmara, 15.Mar.1786, 
AHU, Gov. Moç., cód. 1353, fls. 58v-60; Carta do capitão-mor da Terra Firme António José Teixeira Tigre 
para o governador-geral, 4.Set.1797, AHU, Cons. Ultr., Moç., cx. 78, doc. 69, CAPELA, José (2007). 
Dicionário de Negreiros … , p. . 
35

 RODRIGUES, Eugénia (2011). "Prazos da Coroa e transmissão do património em Moçambique" em 
RODRIGUES, Miguel Jasmins e TORRÃO, Maria Manuel (orgs). Pequena nobreza de aquém e além-mar. 
Poderes, património e redes. Lisboa: Projecto FCT Pequena Nobreza e «nobreza da terra» na construção 
do império: os impérios atlânticos/IICT/CHAM/DGARQ, pp. 133-157. 
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qual es o a Eu opa  seria reputada como hu a p op iedade o e , Silva Gue-

des seria senhor de vários prédios localizados no recinto insular. E no continente fron-

tei o fez aumentar o seu patrimonio pelos meyos da agricultura, tendo roteado terre-

nos nas terras firmes e formado fazendas que alem dos seus grandes palmares exce-

dem annoalmente em producção a mais de oito ou doze mil alqueires de farinha de 

pau 36. 

Com efeito, na Ilha de Moçambique a posse de terras revestia-se ainda de uma 

outra dimensão que decorria da extrema dependência alimentar a que estava sujeita. 

Sobretudo no que se referia ao cultivo de cereais a Ilha não se bastava a si própria, 

pelo que a sua subsistência se encontrava dependente de um conjunto de mercados 

exteriores. Uma dificuldade agravada em resultado do aumento do tráfico negreiro, 

posto que era na capital que se concentravam as populações de escravos procedentes 

do interior africano e dos portos subalternos aguardando, por vezes por longo tempo, 

embarque para os portos de destino37.  

Assim, alguns dos maiores negreiros tornaram-se simultaneamente alguns dos 

maiores produtores agrícolas que através da exploração das suas propriedades encon-

travam uma forma mais barata de alimentar os seus escravos baixando assim os custos 

associados a este tráfico38. A despeito dos valores apontados pelo governador-geral 

Francisco Meneses da Costa, a quantidade estimada de farinha de mandioca produzida 

por João da Silva Guedes no ano 1802 era de 2.000 alqueires. Também em 1802, Silva 
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 Carta do governador-geral Francisco Meneses da Costa para a rainha, 8.Ago.1799, AHU, Cons. Ultr., 
Moç., cx. 83, doc. 40. 
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 RODRIGUES, Eugé ia . Do átl ti o ao Í di o: pe u sos da a dio a em Moçambique no século 
XVIII  i  V Congresso Luso Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Maputo. Artigo facultado pela autora, a 
quem agradeço. 
38

 Nas fazendas do termo da Ilha de Moçambique a mandioca era, se não o primeiro, um dos principais 
produtos cultivados. A cultura de mandioca fora iniciada naquela região cerca de 1768 e na década de 
1780 conhecia já grande desenvolvimento com uma produção anual de farinha de cerca de 30 000 
alqueires. Nas décadas seguintes a 1780, a farinha de mandioca tornou-se um dos principais 
componentes da alimentação dos escravos, passou a fazer parte das práticas alimentares dos habitantes 
da Ilha de Moçambique e, inclusive, os excedentes de produção passaram a ser exportados para os 
portos subalternos, v. Relação das pessoas que possuem machambas, 20. Mar.1802, AHU, Gov. Moç., 
cód. 1353, fls. 259v-260v e RODRIGUES, Eugé ia . Do átl ti o ao Í di o … . 
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Guedes tinha plantadas trinta e sete árvores de café, cultura que então as autoridades 

portuguesas tentavam introduzir na região39.  

Para além da dimensão prática de alimentar a Ilha de Moçambique e o próprio 

negócio de escravos, as propriedades do continente fronteiro encerravam ainda uma 

dimensão simbólica. Apesar dos moradores mais destacados terem morada principal 

no recinto insular, as fazendas continentais eram por eles procuradas para recreio du-

rante a estação seca. A posse destas terras permitia-lhes assim dar visibilidade às for-

tunas acumuladas no comércio negreiro e, simultaneamente, gozar do prestígio social 

que uma residência de recreio podia conferir40.  

 

Notas finais 

Na Ilha de Moçambique da transição do século XVIII para XIX, marcada por um 

intenso tráfico de escravos, estava já consolidado um pequeno grupo de mercadores 

oça i a os 41 que através da participação neste tráfico conseguiu acumular  for-

tuna. Foi o caso de João da Silva Guedes. Self made slave dealer como o apelidou José 

Capela, porque uma vez estabelecido na capital, em contacto com um vigoroso clima 

comercial e no exercício do ofício de escrivão maior da alfândega, aproveitou as opor-

tunidades de negócio proporcionadas pelo comércio esclavagista tornando-se, aliás, 

num dos maiores exportadores das duas primeiras décadas de Oitocentos.  

Escrivão maior da alfândega, negreiro, armador: a diversidade de actividades a 

que se dedicou desde a data em que o sabemos estabelecido na Ilha de Moçambique 
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 Relação das pessoas que possuem machambas, 20.Mar.1802, AHU, Gov. Moç., cód. 1353, fls. 259v-
260v; Relação das pessoas a quem pertencem as árvores de Café, 23.Mar.1802, AHU, Gov. Moç., cód. 
1353, fl. 262. 
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 RODRIGUES, Eugénia, ROCHA, Aurélio e NASCIMENTO, Augusto (2009). Ilha de Moçambique. Maputo: 
Alcance Editores. De resto, uma estratégia de promoção social comum às demais sociedades de Antigo 
Regime. Como verificou Jorge Pedreira, os homens de negócio da praça de Lisboa na segunda metade 
do sé ulo XXVIII i estia  u a f a ç o do seu pat i ó io e  ui tas e  Lis oa e os a edo es, u  
investimento com finalidades simbólicas, posto que permitia uma demonstração social das fortunas 

e a tis e do pad o de ida ue elas p opo io a a , . PEDREIRA, Jo ge . T atos e o t atos: 
actividades, interesses e orientações dos investimentos dos negociantes da praça de Lisboa (1755-1822) 
em Análise Social, vol. XXXI (136-137), (2.º-3.º), p. 373. 
41

 CAPELA, José . Moça i ue o sé ulo XIX  e  ALEXANDRE, Valentim (coord. cient.), O Império 
Africano, séculos XIX e XX. Lisboa: Edições Colibri e Instituto de História Contemporânea/Universidade 
Nova de Lisboa, p. 118. 
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(1778 ou 1779) parece, em grande medida, ser uma resposta à conjuntura de grande 

dinamismo comercial então vivida na colónia. Mas Silva Guedes tão-pouco desprezou 

outras oportunidades de negócio. Tornou-se, por exemplo, num dos mais destacados 

produtores de mandioca. Com efeito, a exploração agrícola das suas terras não só lhe 

permitia reduzir os custos com a alimentação dos escravos que traficava, como lhe 

dava a possibilidade de somar aos lucros do tráfico os lucros da venda dos excedentes 

de produção. E, talvez por isso, o vejamos envolvido na comercialização de alimentos 

na rota Ilha de Moçambique-Quelimane. 

De resto, a aplicação do capital mercantil em património fundiário era uma es-

tratégia que obedecia, fundamentalmente, a propósitos de afirmação social e de segu-

rança. Tratava-se de um tipo de investimento menos incerto e de rendas fixas que 

mais facilmente garantiam um padrão de vida de acordo com as fortunas mercantis 

acumuladas. E também João da Silva Guedes, homem a o ado com bens de raiz 

superabundantes na apital 42, se serviu desta estratégia. Não por acaso integrou o 

Senado da Câmara, foi mesário da Misericórdia de Moçambique e foi nomeado 

capitão-mor da companhia de ordenanças de Moçambique. 
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