


 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A precipitação com que se foi escrevendo e compondo este 

relatório, junta à falta de prática de escrever para o publico, fazem 
com que no presente trabalho nem sempre vão bem ordenados os 
diversos assumptos, e muito a miúdo se encontrem erros 
typographicos. O índice summario e as erratas mais importantes, no 
fim do livro. auxiliarão a intelligencia e bôa vontade do leictor para nos 
desculpar. 

O grande numero de transcripções de diversos autores, quando não 
fosse reclamado pela deficiência de informações directas sobre os 
territórios de Cabo Delgado, justificava-o a necessidade de 
fundamentar com testemunhos auctorisados, as nossas opiniões 
individuaes. 



 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações geraes 

As empresas coloniaes estão agora na ordem do dia. 

Durante largos annos os problemas africanos correram desin-

teressados e quasi desappercebidos. 

Depois, porém, veiu o despertar d'essa indefferença, e a these do 

engrandecimento colonial, da civilisação dos povos, da exploração do 

solo, surgiu por toda a parte e sob diversos aspectos, nos parlamentos, 

na imprensa, nas sociedades cientificas, chegando a crear corpo de 

doutrina, com seus envagelisadores e seus soldados, a ponto de serem 

já hoje outros tantos axiomas — a indispensabilidade para as 

industrias europêas de procurarem novos mercados — a necessidade 

de apropriar aquellas ao desenvolvimento d'estes — a conveniência de 

abrir nas colónias as origens de riqueza de que são susceptíveis, 

creando novos centros de producção — etc, etc. 
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E, — dil-o a experiência, — tudo isso se deve realisar, não pela 

força que tudo desiroe e nada deixa de solido, mas pelos meios 

pacíficos, que sabem conquistar mais e melhor, por meios práticos 

que podem compensar os esforços empregados e retribuir os sa-

crifícios feitos. 

E o levar esta mesma convicção — a do interesse próprio — ás 

populações com quem estabelecemos contacto, deve ser a nossa 

norma sempre que quizermos obter a sua coadjuvação, como amigos, 

e, se quizermos a sua confiança, mostremo-lhes do que somos 

capazes. 

Nos territórios que vamos agora desbastar, e entre cujos ha-

bitantes procuramos implantar a civilisação, escondem-se em abun-

dância as matérias primas e os productos preciosos. 

E se, de principio, é certo que os obteremos na costa por vil preço, 

certo é também que se torna necessário ir procurando-os 

successivamente, para o interior, creando estabelecimentos em que se 

recebam e se arrecadem, estabelecimentos que, adventicios primeiro, 

se tornem depois definitivos, para a permutação com os objectos de 

consumo provenientes da Europa, até que se evidenceie a grande 

possibilidade e maior simplicidade de os produzir ou fabricar alli. 

A situação  económica  das colónias não é, por certo, a ultima palavra  

no  regimen económico:, está mesmo bem longe de o ser. Ha quem 

viva das tradicções e se orgulhe das glorias do passado— o maior dos 

erros em matéria colonial! 

E, comtudo, quantos processos velhos a aperfeiçoar ou a sub-

st i tui r?  quantas producçoes por arrancar do solo? quantas culturas a 

estabelecer ? 

O solo não aproveitado que excepcionaes condições de produ-

cção não tem ! e no seu seio que de thesouros não conterá por 

explorar ? 

Hoje não se pode continuar na velha rotina, seguir com os olhos 

vendados o repisado caminho. Caminhar, aperfeiçoar, inventar—eis o 

que é indispensável—eis as leis da moderna industria. Dos fins do 

ultimo século a esta parte, teem as cousas mudado successivamente de 

face, alternando os êxitos com os revezes, mo dificando-se na essência 

e na forma. 
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Assim a exploração do minério, do carvão, do diamante, do ouro, 

tem provocado a deslocação de exércitos de mineiros e de 

commerciantes; de repente, porém, o minério falta, e o paiz, por força 

das circumstancias, transforma-se em paiz agrícola de primeira 

ordem, sob o impulso do braço trabalhador d'essef exércitos. A 

Austrália e os Estados-Unidos demonstram a proposição. 

Hoje são ricas as colónias que tiverem por base do seu desen-

volvimento a producção do solo e o gyro do commercio. 

Eis o motivo por que os territórios da Companhia do Nyassa tanta 

esperança dão de um brilhante futuro, e tanta certeza de renumeração 

para os capitães e esforços empregados. 

Se até hoje, sob o [domínio oflicial do governo portuguez, a 

estreita facha de terra occupada efectivamente, rendia apenas 20 

contos de réis annuaes (BoletinsOfficiaes da Provincia de Moçam-

bique e Reclus), era isso devido a nunca terem sido exploradas as 

riquezas do solo, e ao facto do commercio do interior se desviar por 

duas correntes divergentes para Moçambique e Zanzibar. 

Zanzibar é hoje, sem contestação e sem rival, o porto commercial 

c o grande mercado dos productos africanos da região dos lagos, do 

Ukonongo, do Ugogo, do Mahenge, do Ussangara, do Uhehe e até 

dos Ajauas. 

Zanzibar, porém, recebe os productos do continente e é o empório 

do negocio africano por mera concessão de outros portos da costa 

oriental intertropical que, não aproveitados, antes malbaratados, veem 

desviar-se d'elles as caravanas que, a longas marchas e atravez de mil 

perigos, preferem um porto onde até hoje qualquer das suas 

mercadorias, desde o marfim até ao escravo, encontrava venda certa e 

mercado favorável. 

Ao sul do equador e dos grandes portos da costa o que se segue a 

Zanzibar, em importância commercial, é Moçambique, que alimenta o 

seu mercado com os productos naturaes do Malómue, da Makuana, do 

Medo, da Maganja e de todas quantas regiões ao sul do Rovuma os 

não enviam a Zanzibar, ao Quilôa, e em pequena escala ao Cabo 

Delgado. 

Assim, pois, o commercio da enorme região de entre mar e lagos 

escoa-se para Zanzibar,  ao norte, e Moçambique, ao sul, 

v 
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sem  que  até hoje  se  procurasse fazer concorrência a esses dois 

portos por processos racionaes e práticos 

E, comtudo, o grande porto natural da região dos lagos, de fácil 

ligação com o Nyassa — a explendida bahia de Pemba — está entre 

aquelles dois empórios commerciaes, em excepcionaes condições 

geographicas e n'umas circumstancias taes que. aproveitadas 

convenientemente, lhe chamarão o que lhe pertence de direito, e 

pertencerá de facto — o monopólio quasi exclusivo do trafico do 

Tanganika — Nyassaland. 

As relações commerciaes dos povos ao sul do Rovuma eram até 

ha bem pouco tempo prejudicadas altamente pelas incursões dos 

Manguanguaras e dos Mavias, que tudo devastavam, e ainda pelos 

árabes que, principal e quasi exclusivamente, miravam ao 

aprisionamento dos desgraçados que mais tarde iam alimentar os 

mercados zanzibaritas. Assim, este império de terror, exercido pelos 

aprisionamentos dos árabes e pelos massacres dos Maguanguaras, não 

só ia reduzindo a população, mas também cortando as 

communicações do interior com o Ibo e com o Tungue. 

Hoje, porém, as influencias allemã e ingleza na costa do Zan-

guebar têem, por um lado, diíficultado grandemente o trafico humano, 

a ponto de podermos esperar que, apesar de ainda não de todo 

extincto, dentro em pouco só existirá d'elle a memoria; e por outro 

lado, os Maguanguaras teem, de ha annos para cá, ido acabando com 

as suas incursões desde que algumas povoações ajauas não só se 

defenderam com vantagem, como também lhes inflingiram rudes 

castigos. Accresce que os árabes vão desapparecendo d'alli desde que 

o seu género commmercial não tem extracção por falta de mercado, e 

assim, mercê dos vigilantes occupadores da costa, têem abandonado o 

seu commercio illicito que, ha annos ainda, levava annualmente mais 

de 2:000 escravos da riquíssima região do Cabo Delgado. 

As caravanas a pé, semeando de cadáveres a sua passagem pelos 

atalhos que as conduzem a Zanzibar ou a Moçambique, levam mezes 

para alcançar o seu destino; e a mercadoria que, porventura, saia do 

sul do lago, pelo Chire e Zambeze, encontra no seu caminho 

contratempos e difficeis transtornos. 

A navegação pelo Chire até ás cataractas de Katima ou Mur- 
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chison falis faz-se regularmente nos vapores da «African lakes», ou 

em embarcações indígenas; mas ahi o transbordo das mercadorias, por 

terra, para o baixo Chire, ao Matope, softre mil dificuldades, a que 

não raro accresce o facto, aliás vulgar, do Chire se tornar innavegavel 

em Pinda, facto que, ainda em setembro de 1891 verificámos se dava 

pela formação de uma cachoeira que tolhia de todo a navegação. 

E ainda a tudo isto se vêm juntar as faltas de agua no Zambeze, 

durante os mezes de  setembro, outubro e novembro e a pouca 

profundidade e mobilidade das barras do seu delta, ou o trabalhoso 

transbordo d'este rio para o Quaqua, quando os géneros se destinem a 

sahir pela barra de Quelimane. 

O caminho preferível entre estes extremos, Zanzibar e Quelimane, 

será evidentemeute o que ligue a grande via natural do Nyassa com a 

costa de Moçambique, em porto seguro, profundo e bem situado. 

Pemba é o porto natural que melhores condições reúne; e, quando 

ligado ao Nyassa por um caminho de ferro que, atravessando o Medo 

e o alto Lomue, tocando nas terras de Tola, corte a região dos Ajauas, 

seguindo junto aos Maganjas do Amaramba, passe por Ujango e vá 

encontrar o lago, em frente de Kota-kota, será por certo um empório 

commercial, que atrahirá a maior parte do negocio das regiões 

indicadas do Zanzibar e de Moçambique, chegando, como é provável 

e natural, a atrahir também parte do commercio da própria bacia do 

Congo, que hoje, por intermédio das caravanas árabes, deriva para 

Zanzibar. 

Justifiquemos, porém, rapidamente, esta asserção para que não 

pareça gratuita. 

O Nyassa está ligado de Karonga ao Tanganika. em Abercorn, pela 

Stevenson road, estrada de Stevenson, construída pela generosa 

iniciativa de James Stevenson & R. G. S. of Largs, que de seu bolso 

contribuiu com 4:000 libras para a realisação desse em-

prehendimento, a que Monteith, nas suas Adventures in Nyassaland 

chama o sonho dourado da Companhia dos Lagos («African lakes»), 

porque assim esperava, por meio da estrada commercial, ligando os 

dois lagos e atravessando o Unyamwanga, Urambure e  Urango, fazer 

derivar o commercio do Tanganika e do 
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Udjiji, pelo Nyassa e suas feitorias do Chire, para o delta do Zambeze. 

Esse commercio, de facto, é importante; não correspondeu, porém, 

á espectativa dos interessados, porque os transbordos successivos, de 

lago para lago, do alto Chire ao baixo Chire, e a pouca segurança dos 

portos, rodearam de difficuldades o que, em todo o caso, foi um 

grande passo dado na orientação commercial da Africa central. 

O caminho de ferro de Pemba ao Nyassa chamará a meio caminho 

a mercadoria que for descendo para a bôcca do Chire, inclusive a que, 

porventura, proceda da própria bacia do Congo. 

A propósito do commercio d'esta ultima região com Zanzibar, diz 

Wauters, para não citar muitos outros entre os quaes avulta Henrique 

Stanley, no seu livro *Le Congo au point de vue economique»: 

«Não somente as pontas de marfim provenientes de Africa são 

mais numerosas, mas também as mais procuradas.  O marfim d'Africa 

é mais duro que o da Ásia, d'uma estructura mais com pacta, e as 

pontas são em geral mais grossas. 

Zanzibar é o grande mercado da costa oriental; é talvez o logar em 

que se encontra o mais volumoso marfim de todo o mundo: opaco, 

liso, fácil de trabalhar e limpo de rachas e nós. 

O numero médio de pontas de grande dimensão que se vende 

annualmente na ilha não é inferior, ha já alguns annos, a 20 mil. 

Pôde dizer-se que Zanzibar escoa, pelo que respeita ao marfim, toda a 

região oriental de Africa, comprehendida entre o equador, o Zambeze 

e o Congo. Moçambique, capital das possessôes portuguezas, apenas 

distrahe uma porção insignificante. É, por assim dizer, o único artigo 

de que as caravanas arabes, que penetram pelo interior até Nyangowe, 

junto ao Congo, e mesmo mais para além até ao Lomani e á 

Aronhonimi, fazem commercio legitimo. 

«Os commerciantes procuram seis qualidades no marfim: querem 

que o dente seja branco, pesado, polido, grosso na ponta, ligeiramente 

curvado, e, por fim, que seja marcado por linhas carregadas, 

convergindo para o bico. Tudo que diz respeito a es- 
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ate importante commercio não tem menos importância em Zanzibar 
em Bombaim do que em Inglaterra o que respeitra ao assucar, e na 
America ao algodão. 

E n'outro logar, computando a importação em Inglaterra d'a 

quelle género, diz: 

«Na Europa é Londres o mercado principal. A sua importação 

annual de marfim é de cerca de 55o tonneladas, cujas proveniências 

são: 

Egypto .........................................................................................  180 

Costa oriental ..............................................................................  180 

Costa occidental ..........................................................................  140 

Cabo da Boa Esperança ............................................................. 5o 

E, pela nossa parte, devemos accrescentar que por conhecimento 

directo sabemos que grande parte do marfim exportado por Bombaim 

para Londres provem do continente africano. 

Só o valor d'este ramo de commercio é de mais de mil e seiscentos 

contos (8 milhões de francos), e representa a permutação do algodão, 

dos lenços pintados, das missangas e de toda a qualidade de 

quinquilharia, que no interior da Africa teem hoje um valor 

exorbitante, dando margem a grandes lucros, que ainda assim, estão 

longe de representar os possíveis de obter, quando a facilidade de 

transportes e a segurança absoluta dos negociantes nas suas excursões, 

alarguem e facilitem os processos de negociar. 

Hoje que á nossa Companhia foram concedidos os territórios do 

Nyassa-Cabo Delgado, será praticada a ligação ferro viária do lago 

com a excellente bahia de Pemba, realisando-se assim não só um 

desíderatum da moderna cívilisação, mas também o caminho que será 

unico e incontestado para o grande commercio da Afrida central. 

E não se julgue que exagerámos esse commercio, fallando de 

Zanzibar. Victor Geraud no seu livro «Les lacs de l Afrique equato-

riais» dá, como podendo representar o movimento commercial de 

Zanzibar as seguintes tabellas : 
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Exportação: 

«Marfim ...........................................................  12.000:000francos. 

«Gaoutchouc ....................................................  2.500:000 » 

«Urzella ...........................................................  5.000:000 » 

«Gergelim ........................................................  1.200:000 » 

«Gomma copal.................................................  3.000:000 » 

«Pelles ..............................................................  4.000:000 » 

«Gravo .............................................................  4.250:000 » 

«Gera e incenso ...............................................  375:000 » 

«Diversos .........................................................  3.000:000 » 

«Copra .............................................................. 900:000 » 

.Total ..................................  36.22 S:ooo » 

Importação: 

«Algodão manufacturado ...............................  6.225:000francos. 

«Lenços estampados ........................................  1.200:000 » 

«Mousselines ...................................................  1.000:000 » 

«Armas ............................................................  1.500:000 » 

«Pólvora ...........................................................  1.800:000 » 

«Petróleo .........................................................  1.200:000 » 

«Ferro e diversos metaes..................................  2.000:000 » 

«Quinquilharias ................................................  1.500:000 » 

«Missangas .......................................................  2.800:000 » 

«Sedas e fazendas ............................................  920:000 » 

«Fio de ouro e de prata ....................................  780:000 • 

«Géneros coloniaes ..........................................  1.25o:ooo » 

«Carvão ...........................................................  1.750:000 » 

«Fibra de coco .................................................  600:000 >■ 

«Gado ...............................................................  800:000 • 

«Arroz e cereaes da índia.................................  7.500:000 » 

Total....................................  32.825:000 

É evidente que apenas a parte diminuta d'estas exportação e 

importação provém ou se destina da, ou para, a própria costa de 

Zanzibar; as verbas mais importantes na exportação — marfim, 

urzella, pelles, — são de proveniência affastada,  do mesmo modo 
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que na importação figuram no primeiro plano o algodão e as mis-

sangas, que têem, sobretudo, grande consumo nas regiões próximas 

dos lagos. 

Assim, uma sensata administração, a creação de grandes centros 

commerciaes sobre o Nyassa, no Rovuma, no Lugenda, e a sua 

communicação fácil e rápida com a costa, chamarão aos territórios da 

Companhia do Nyassa o importantíssimo commercio  que muito 

principalmente se encaminha a Zanzibar. 

Nem este porto, nem Moçambique poderão luctar vantajosamente 

contra o futuro commercial de Pemba. Ambos esses empórios, 

situados em ilhas, obrigando as mercadorias á passagem do continente 

para os seus mercados, e importando o que alli se consome por seu 

intermédio, complicam os negócios e reduzem os lucros. 

Pemba, na própria costa, na entrada do canal de Moçambique, em 

frente e a um dia das Cômoros, receberá directamente a borracha, a 

cera, a copal, a urzella, o marfim e as pelles, permutados pelo algodão 

enviado dos seus armazéns, e, porventura cultivado nos seus férteis 

campos, e manufacturado em fabricas locaes. 

Pemba verá accorrer às suas aguas os grandes barcos que venham 

abastecer-se do carvão do Medo e do Itule, attestar os porões das 

riquíssimas madeiras de suas florestas, e carregar o ferro, o cobre e os 

metaes preciosos das suas minas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geographia 

Os territórios concedidos á Companhia do Nyassa, (antigo dis-

tricto de Cabo Delgado) constituem o extremo norte das colónias 

portuguezas, na Africa oriental, província de Moçambique. 

São limitados: ao norte pelo rio Rovuma, desde a sua bahia até á 

foz do affluente Mesindje, e d'ahi até ao Nyassa pelo parallelo tirado 

d'esse ponto; a sul pelo rio Lurio desde a sua origem, próxima dos 

territórios inglezes do Shirua e do Nyassa; a oeste pelo lago d'este 

nome, e a leste pelo Oceano Indico. 

A área assim delimitada tem approximadamente 5o:ooo milhas 

quadradas, isto é, mais de dois terços da área da Inglaterra e prin-

cipado de Galles. 

A costa estende-se por 170 milhas maritimas desde o Cabo 

Delgado, na latitude de 10°41' S, até á foz do Lurio, em 13°31' S. 

Fica-lhe fronteiro o archipelago das Cômoros, 
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Os navios que procuram o canal de Moçambique demandam, em 

geral, o Cabo Delgado, de fácil reconhecimento, e onde, em 1887, foi 

collocado um pharolim, do alcance de 6 milhas. 

Litoral 

Costa abaixo vão-se abrindo, successivamente, majestosas e 

explendidas bahias — a do Tungue, a de Mocimboa, o porto do Ibo, a 

de Montepes ou Quissanga, a de Pemba, uma das melhores de toda a 

costa oriental, e a do Lurio. 

A bahia do Rovuma e o rio d'este nome, que nada offerecem de 

notável sob o ponto de vista commercial, ficaram celebrados pelas 

duas viagens de Livingnstone á sua barra, e a entrada, na primeira, do 

«Pioneer», da marinha ingleza, e a frustração, na segunda, do plano do 

insigne explorador. 

Tungue é um excellente porto; franco de entrada para navios do 

maior callado, pela profundidade de cerca de 8 milhas, tem no extremo 

occidental, interior, junto a Palma, antiga Meningane, fundo para 

navios de 10 pés de callado d'agua. 

Na margem norte está a pequena e antiga povoação de Tungue que 

deu nome á bahia. Tem uma balisagem de pequena importância. Ha 

aqui algum negocio. 

Mocimboa é porto de valioso commercio; ultimamente, teem alli 

affluido alguns productos do interior, avultando, pelo seu preço, o 

marfim. As embarcações de cabotagem teem fácil accesso no porto. 

Está a umas 60 milhas ao norte do lbo. 

O Ibo é também um bom porto; accessivel a barcos de grande 

tonelagem; está balisado. A povoação, porém, antiga capital do 

districto, está situada numa ilha de difficultosa abordagem em 

qualquer das monções ou ventos reinantes no canal. E, pois, em-

baraçosa a carga e descarga, e mais ou menos diíficil, portanto, o 

transporte dos  géneros que do continente affluem áquelle mer- 
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cado. A alfandega rende cerca de 45 contos, ou 10:000 libras. O 

ancoradouro fica a duas milhas da terra. Na ilha ha também um 

pharol de 6 milhas de alcance. 

Quissanga, porto formado entre a costa e a ilha do Ibo, abriga, 

facilmente, as embarcações costeiras. 

Pemba é a mais formosa bahia de quantas possue a costa dos 

territórios da Companhia, e, porventura, como já ficou dito, uma das 

mais bellas de toda a Africa. Será, por certo, em pouco, um dos 

empórios do commercio da Africa central. Na latitude approximada de 

12o e 56' S., é accessivel aos navios de maior tonelagem, e tem 

capacidade para acolher nas suas aguas as maiores esquadras. Mas 

nem só por isto se recommenda, a sua posição geographica é também 

excepcionalmente notável. Está a 80 kilometros de distancia da região 

do Medo, por onde passam as caravanas, e cuja producção mineira 

deverá, quando devidamente explorada, deixar avultados lucros. 

Gaptain Elton, o malogrado cônsul inglez em Moçambique, no seu 

livro Mountains and Lakes of Africa diz: Pemba é o melhor porto da 

costa oriental de Lourenço Marques a Zanzibar, o caso é que nem ao 

sul nem ao norte ha melhor. 

A bahia do Lurio, limite sul da costa da Janga, é pouco funda; 

todavia o commercio que alli se realisa é importante, e grande o 

numero de pangaios e outras embarcações costeiras que a visitam. 

O rendimento dos portos ascende hoje a mais de 60 contos, ou 

sejam 13:ooo libras. 

Réclus, o eminente geographo, fallando d'esta parte da costa 

escreve: 

A parte da costa, de cerca de 5oo kilometros, que se estende quasi 

parallela ao meridiano, desde a bahia de Mokambo até á foz do 

Rovuma, constrasta de um modo notável com as praias abertas  na  

direcção  sudoeste-nordeste, desde a bahia de Sofala 
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ao delta do Zambeze, no littoral de Moçambique. Emquanto que para 

o sul a costa é baixa e desprovida de portos, para o norte «é 

profundamente recortada por golphos e calhetas, e pelo oceano 

internam-se varias penínsulas continuadas até distancia, por ilhéus. 

São causas-d'este contraste a direcção da corrente de Moçam-

bique e o trabalho dos polypos. A corrente oceânica ao sul do 

Rovuma, segue de perto a costa, carcomendo o sopé dos rochedos, 

boleando os promontórios, lançando-se em vaga sobre cada urna das 

saliências do litoral. Assim as báhias estão limpas das matérias que 

n'ellas se costumam depositar. 

Emquanto a corrente faz este trabalho, os polypos construem os 

seus edifícios nas aguas profundas, em frente da costa; é incessante, 

porém, a lucta entre essas formações continuas e as vagas do mar. 

Aqui os recifes transformam-se em ilhas; além a corrente corta os 

massiços de coraes menos compactos, abre-lhes canaes, estreitas 

passagens por onde o fluxo e refluxo passam e repassam com 

velocidade nas suas quedas. 

Ao sul de Moçambique a corrente maritima deixa de seguir a 

costa, faz-se ao largo, e as bahias do litoral vão-se esvasiando 

gradualmente. Conforme as observações dos marítimos, a corrente 

segue a marcha regular de norte a sul durante 19 dias por 20, mas o 

movimento é por vezes retardado, nullo até, chegando a vêr-se, em 

algumas occasiões excepcionaes, refluir na direcção do norte. 

E mais adeante, descrevendo as diversas bahias, diz: 

As bahias de Muambi ou Pemba, de Montepes, do Ibo, de 

Mocimboa, sem contar tantos bellissimos portos formados pelas 

i lhas  do littoral, tornam esta costa uma das paragens previligiadas 

para a navegação. 

Ao longo da costa espalha-se o archipelago Querimba, composto  

de vinte e oito ilhas, distantes do littoral, entre 8 a 15 milhas,  

formando assim um canal, onde abundam os bons abrigos. 

Avultam entre ellas, de norte para sul, as de Tikomage, na entrada  

da  bahia  de Tungue, a Longa e a Wamisi formando os 
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braços da bahia de Majapa, Mtundo, Mtambusi, Makalue no cabo 

RasPangani, Materno, Ibo, Qucrimba, e Fumba ao sul de Mon-tepes. 

Algumas d'essas ilhas foram habitadas, em tempos mais ou menos 

remotos, o solo era cultivado; e ainda hoje por lá existem ruinas de 

antigas edificações, na maior parte conventos. De facto, n'essas 

regiões, os estabelecimentos portuguezes reduziam-se a isso. 

Os antigos colonos, pouco numerosos, e em pouca segurança na 

costa, fundavam as feitorias nas ilhas, de preferencia ao continente, 

onde os indígenas os não deixavam em paz. 

De todos aquelles estabelecimentos, apenas hoje existe o Ibo; os 

outros foram devastados por uma horda de Sakalaves, do Madagáscar 

que, por 1837, sahindo da sua ilha, infestaram as Cômoros, passaram 

ás Querimbas e parece que á própria costa de Cabo Delgado. 

Hydrographia 

O Rovuma, limite norte das possessões portuguezas na costa 

oriental, é um grande rio; Livingstone quando pela primeira vez o 

percorreu, escreveu nas “Exploralions of river Zambeze» (1858-1864) 

que pessoas muito competentes lhe tinham afiançado ser o Rovuma 

superior ao Zambeze, não só pela ausência de barra, mas também por 

um mais considerável volume de agua e pela belleza das margens. 

Soffreu, porém, uma desillusão nas duas vezes que o percorreu. 

Em muitos pontos, apezar de se dever ter em conta a estiagem, não 

encontrou agua para embarcações do callado de três pés. 

O Rovuma nasce próximo e a leste do Nyassa, pela altura de 10o e 

40' de latitude sul, no paiz dos Maguanguaras. Corre em um valle de 

duas a quatro milhas de largura, entre dois elevados planaltos. A sua 

bacia hydrographica abrange quasi a vertente oriental do systema 

orographico do Nyassa, e o seu curso tem a direcção approximada de 

leste-oeste. 
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Depois de apertado em um desfiladeiro de enormes rochas 

graníticas, recebe as aguas do Lugenda, e segue por entre planícies. 

Esta confluência com o Lugenda, na margem direita, proxima-

mente a meio no, dá-se ao contornar a base de uma montanha de 

rocha polida. 

No tempo das cheias estabelece ligação com os pequenos lagos 

Lidedi e Nagandi, e encontra-se fundo para navegarem pequenas 

lanchas a vapor, por espaço de mais de 200 kilometros. 

Vae desaguar, ao norte de Cabo Delgado, na bahia do seu nome, 

notável, como já tivemos occasião de apontar, pela ausência de barra, 

sendo, no entanto, difficultosa a entrada e rodeada até de perigos, por 

motivo dos muitos redemoinhos. 

O Lugenda, embora affluente do Rovuma, é, pela extensão do seu 

curso e pela quantidade de agua que leva, na opinião de muitos 

viajantes que o percorreram, o verdadeiro rio principal. É, por assim 

dizer, a artéria marítima dos territórios da companhia. 

Pensava-se, n'outro tempo, que tivesse origem no lago Chirua; não 

é, porém, assim. Este lago, devido ao que parece, á mesma depressão 

geológica d'aquelle rio, é, pelo menos hoje, independente e não tem 

emissário algum de esgoto; o que é provável é que, em tempos 

antigos, existisse a communicação do Chirua com o Lugenda por 

intermédio do lago Chiuta. 

A este respeito diz o já citado Réclus: 

«A parede norte da bacia lacustre varia de 4 ½ a 9 metros apenas, 

de altura, além de que fica a mais de 2 kilometros do lago, e de uma a 

outra extremidade está revestida de grandes arvores que testemunham 

o esgotamento, secular pelo menos, do solo. Não será, todavia, 

impossível que, em annos de chuvas ex-acepcionaes, as aguas do 

Chirua alaguem os pântanos que se encontram no seu extremo norte-

occidental, para alcançarem ao norte as nascentes do Lugenda, 

contornando a parede da antiga margem; n'esse ponto o terreno é 

quasi plano. 
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As origens do grande affluente do Rovuma estão no Mtoran-

denga, pântano ao norte do Chiloa; d'ahi atravessa successivamente o 

Chiuta e o Amaramba, que é antes um simples alargamento do leito 

do rio do que um lago. 

Ahi (continua Réclus) começa um dos mais bellos e dos mais 

férteis valles da Africa interior Succedem-se, no decorrer do rio, altas 

ilhas que as cheias não submergem, revestidas de grandes arvores 

engrinaldadas pelas trepadeiras. Pelas margens alternam-se os prados 

com os macissos de arvoredo; e ao longe erguem os seus píncaros as 

montanhas azuladas. 

O Lugenda, engrossado com innumeros affluentes segue appro-

ximadamente na direcção de nordeste primeiro, depois quebra 

bruscamente para norte, despenhando-se em cataractas até cahir no 

Rovuma. 

Em muitos pontos o seu curso presta-se para transportar mer-

cadorias entre distancias relativamente grandes. 

Voltando á foz do Rovuma, e descendo costa abaixo, encontramos 

ainda o rio Messalo ou Marari, de pequena importância para a 

navegação, ainda que de grande para os territórios que atravessa. 

Tem as suas origens, descobertas por Last, nas serranias de 

Tchanguari, servindo pelo norte de limite ao Medo, e vae desaguar 

abaixo da bahia de Mocimboa. 

O seu curso é apenas conhecido próximo dos montes Nikokue, 6o 

kilometros ao norte da Mualia, ponto em que foi atravessado por 

Maples em 1881. 

Mais abaixo limita o paiz dos Mavias, passando próximo da 

povoação de Mtshislimba. 

O rio Mtepuesi, que vae desaguar na bahia da Quissanga ou 

Montepes, atravessando próximo da foz o lago Biribisi, tem origem 

próximo da povoação de Ngodronjé, passa junto de Mualia, pelo 

norte, e de Muero, recebendo também as aguas de muitos affluentes. 
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Na bahia do Lurio desagua o Musaruma, de pequena importancia, 

que passa perto de Mukararia, povoação da costa onde ha bastante 

negocio. 

Ao sul, formando por este lado o limite dos territórios da 

Companhia, corre o grande rio Lurio, que atravessa o paiz do Lomue e 

se lança no mar 200 kilometros acima de Moçambique. 

O seu curso é em parte desconhecido, sabendo-se apenas que 

nasce próximo do lago Chirua, e que as nascentes de quasi todos os 

seus affluentes estão pelas serranias do Namuli. 

Corre primeiramente na direcção do nordeste até ás alturas do 

celebre monte Ierati, onde se inflecte na direcção próxima de leste 

Na sua foz existe a grande povoação de Lurio onde o commercio é 

notável principalmente em marfim. 

O lago Nyassa 

O Nyassa, corrupção de Nyanza (lago) antigo Maravi, está situado 

entre 90 34' e 14o 3o' lat. S., e entre 33° 55' e 35° 10' long, E. A sua 

área é de 3o:ooo kilometros quadrados. 

Pela simples inspecção do mappa, facilmente se verifica não só 

que a direcção do eixo do lago se approxima muito da do meridiano, 

mas também que ha uma correspondência verdadeira e quasi completa 

nas sinuosidades das margens, por forma que ás saliências de um lado 

correspondem as reintrancias do outro e vice-versa. 

O Nyassa parece pertencer ao mesmo systema do Tanganika, 

enchendo ambos as profundidades cavadas por um mesmo movimento 

geológico. Como já dissemos, os dois lagos estão hoje ligados pela 

Stevenson's road. 

No ponto mais estrangulado em frente de Macanjira, tem o Nyassa 

uma largura de 13 1/2 milhas, chegando a ter, ahi pela altura do 

paralello 12, 4o milhas. O comprimento regula por 5 graus, 

approximadamente, 3oo milhas. 
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O nivel da massa liquida está, a 480 metros de altura. O lago tem 

uma enorme profunddade, e Young, a 300 metros da margem leste, 

não encontrou fundo. A agua é perfeitamente límpida, e tanto que, 

como verificámos, o forro dos barcos inglezes que alli navegam 

conserva-se perfeitamente limpo, apresentando as caldeiras apenas 

leves signaes de incrustação. 

Em alguns pontos das margens, muito especialmente a leste, das 

altas serranias que o circumdam despenham-se continuadas cascatas; 

abundam no entanto as bahias e os bons ancoradouros. 

Varias d'essas bahias têm as suas ilhas; as maiores do lago, 

próximo da margem oriental, em frente da grande povoação do 

Chitese, são Tschisando e Lucoma. Tem poucos baixos, e esses junto  

da margem occidental. 

Apezar de tudo, violentas tempestades sacodem, por vezes, a 

superfície das aguas, cavando-lhe formidáveis vagas. 

Pelo lado da vertente oriental, o systema hydrographico do Nyassa 

é de importância quasi nulla, devido a que das extensas cadeias de 

montanhas, que á distancia de meia dúzia de kilometros o orlam por 

aquella banda, nascem diversas correntes de agua que frequentemente 

se transformam em successivas cataratas. A crista de partilha de aguas 

entre o oceano e o lago, cortada quasi a prumo sobre este, vae 

descahindo suavemente para aquelle. 

Ao sul, as margens approximam-se sob a forma de uma ferradura, 

contornando uma península, a Livingstonia, terminada pelo cabo Mac-

Lear. N'esta bahia, assim formada, e do lado oriental, está o Chire, 

verdadeiro e único canal de esgoto do Nyassa para o Zambeze. 

Os ventos do sul raras vezes são tempestuosos; os vendavaes que 

por alli se agitam e lhe diíficultam a navegação são provocados pelos 

noroestes e oestes encanados pelas altas serranias. 

As viagens de Livingstone ao Nyassa originaram uma verdadeira 

cruzada das egrejas inglezas, maxime escossezas, para aquellas 

regiões. A Free Church of Scotland e outras enviaram successivas 

missões, e o missionário Young fundou a Livingstonia, acima citada. 

N'essa occasião foi transportado para o lago o Illala, vapor da 

companhia African Lakes,  que iniciou o commercio entre 
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vários pontos das margens, commercio que, se mais se não des-

envolveu, foi isso devido á difficuldade de communicaçoes para o 

Zambeze pelo Chire, e ainda ás luctas violentas com os árabes de 

Karonga e os negreiros de Zanzibar. 

Próximo do lago encontra-se em alguns pontos o que os inglezes 

chamam elephants marshes, verdadeiros viveiros de caça que muito 

contribuem para tornar aquella região uma das mais ricas, a esse 

respeito 

As margens do Nyassa são muito saudáveis, e todos os abrigos que 

por ellas andam espalhados, como dissemos, têem um bom fundo de 

areia, a uns 1oo metros da terra. 

Na parte pertencente aos territórios da Companhia existem 

importantes povoações, entre as quaes, de norte para sul, Kuambota, 

Chitese, Chicota, Lumbo, Manjica, Massanje, Tschigomanja, Lozena, 

Kalomiae, Mirombua, Chiluelo, Lakemeze, etc. As suas populações 

são ajauas ou maganjas. 

Orographia 

O systema orographico dos territórios da Companhia faz parte do 

immenso systema de montanhas que contornam os lagos do interior e 

os separam do oceano. 

O solo vae subindo gradualmente desde a costa do mar até á 

margem do lago, e ahi, cortado quasi a prumo, vê correspondência de 

camadas na outra margem. 

Recortam aquelle systema profundas gargantas rasgadas n'este 

como que macisso de montanhas, e o Lugenda, apertado desde a sua 

origem até o Rovuma entre serranias e os elevados planaltos de Ukula, 

Kioka, Rungo, Oisulo, Liscali, Makoliondje, Izongole, Tschanguari, 

Niute, Uiruati e Makandje vae correndo entre duas regiões 

montanhosas, destacando-as assim uma da outra. 

Na primeira, a de occidente, nascem os affluentes da margem 

direita do Rovuma até o Lugenda, entre os quaes Messindje, 

Mutschulingo, Missijando e o Mandjese, e bem assim os da margem 

esquerda do  Lugenda, o Maulezi,  o  Luatoni,   o Luangna, 
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Lambola, Luchima e outros. Para o lado do Nyassa as correntes são 

faltas de importância para se mencionarem. N'esta primeira região as 

cadeias de montanhas mais importantes são a Messenga entre os rios 

Messindje e Lucholingo, e a que fica entre este rio e o Lugenda, em 

que estão os montes de Metonia e Lichingo, e onde os píncaros se 

elevam a 1:100 metros acima do nivel do mar. 

A segunda região tem como cumiada principal a serrania do 

Tschanguari que, por contrafortes e planaltos, vae descendo por um 

lado até o mar e por outro até o Lugenda, indo formar ao norte o valle 

do Rovuma, e ao sul o do Lurio. De em volta d'essa cumiada nascem 

os rios que vão lançar-se no oceano entre aquelles dois, e os que pela 

vertente opposta affluem ao Lugenda, entre os quaes citaremos o 

Luheko, o Mehopo e o Nicondoce. Tanto os affluentes do Lurio com 

os do Rovuma são de diminuta importância. 

Próximo da costa, na altura de entre Lurio e Pemba, perfilam-se os 

conhecidos picos Fragosos que tornam inconfundíveis aquellas 

paragens, dando uma bella referencia á navegação. 

Leste-oeste com a entrada da bahia de Pemba, e a meio d'ella, 

surge o Nejamene que do alto mar parece revestir a apparencia de um 

pão de assucar, e ainda, mais para sul, o Mekuape, o Tchimlimpa e o 

Muicomo. 

De todos os pincaros, porém, o mais famoso e notável é, por sem 

duvida, o Ierate, junto ao qual se inflecte bruscamente o Lurio, na 

direcção de leste, e que Maples, o viajante inglez que tão preciosas 

indicações nos fornece sobre o paiz do Medo, pretendeu visitar, sem 

que o fizesse. 

É elle quem nos conta, fallando da probabilidade de que o Me-

tepues e seus affluentes tivessem origem no degelo das espessas ca-

madas de neve que se suppunha cobriam o Ierate, o que os guias 

Makuas lhe disseram d'este monte:—É tão alto que poucos palmos 

acima está o ceu, e depois mais nada. Ainda ninguém lá subiu. As 

próprias nuvens receiam lamber-lhe as cristas, param-se a meio 

caminho, na altura em que elle, por velho, começou a embranquecer. 

Livingstone também fallando do paiz dos Ajauas diz no ultimo 

diário : 
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Montanhas por toda a parte. Deixando a povoação subimos 

bastante, e ao fim do caminho, perto da residência de Magola, o 

barómetro marcava 3:400 pés acima do nivel do mar; é a maior 

altitude a que temos chegado. 

Por todos os lados povoações com cem casas e mais. Todos os 

riachos são utilisados, todos os talões húmidos são benificiados, e as 

aguas do esgotamento vão ser empregadas nos terrenos infferiores. A 

maior parte das fontes revela a presença do ferro pela ferrugem de 

que estão carregadas as aguas. 

Muitos campos de ervilhas carregados de fructos, e ao mesmo 

tempo floridos. 

Não ha arvores grandes, excepto nos valles. Muita herva e muitas 

flores nos pontos elevados e junto ás correntes de agua. Os cumes das 

montanhas estarão a dois ou três mil pés acima das vertentes que a 

nossa caravana vae galgando, escalando e descendo continuameute as 

pequenas cumiadas, em que abunda a região. 

Na confluência do Rovuma e do Lugenda levanta-se o Makandje, 

em cujas proximidades se suppõe que existam grandes depósitos de 

hulha. 

Clima 

Como acabamos de ver, grande parte do território é excessi-

vamente montanhoso, e assim a temperatura nas regiões elevadas é 

relativamente baixa, e por vezes, bastante fria. O mesmo Livingstone 

conta que estando, no paiz dos Ajauas, a 820 metros acima do nivel do 

mar, havia muito fresco, estando a maior parte da sua gente 

constipada; e, por experiência própria, podemos affirmar que nas 

serras próximas do lago, a oeste do Chirua e do Amaramba, o frio é 

frequentemente intenso, sendo raríssimas as febres n'essas regiões, 

como aliás por todas as elevadas, e mesmo nas mais inferiores, quando 

fora do contacto dos pântanos; desapparecem até de todo. 
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Ora os pântanos não existem senão em parte da costa, e próximo 

do Rovuma, onde as chamadas esponjas esgotam, em vários pontos, 

as aguas dos affluentes. As emanações e os miasmas raras vezes, 

porém, occasionam doença fatal. O europeu evitando os pântanos, ou 

subindo aos altos e aos planaltos em breve se cura da febre que, 

porventura, o tenha atacado. 

Esta parte de Africa estando, de facto, muito mais elevada que a 

que lhe corresponde ao norte do Equador e, ao sul, na outra costa, é 

muito menos quente e incomparavelmente mais saudável do que ellas. 

Os ventos do sul encanados entre o continente e a grande ilha de 

Madagáscar perpassam sobre a terra, frios pelos gelos antarticos que, 

como é sabido, não raro são arrastados pelas correntes marítimas do 

próprio hemispherio, até se internarem pelas zonas temperadas. 

Além d'isso, as correntes aéreas e maritimas, a repartição das 

terras e das aguas egualmente concorrem para tornar a região de que 

tratamos mais saudável do que as suas correspondentes em altitude e, 

finalmente, as chuvas contribuem ainda, por certo, para que o clima 

chegue a ser no interior francamente temperado. 

De resto, as montanhas e os planaltos elevados dão origem, nos 

climas quentes, a differenças importantes de temperatura. A altitude 

traz comsigo o seu abaixamento  e na região tropical a uma altitude de 

mil metros o clima é já bastante temperado, mas já desde os 56o 

metros vão diminuindo sensivelmente calor e humidade, tornando-se 

assim o ar puro e vivificante, a ponto de se prestarem aquellas 

montanhas para a creação de sanatoriums, ou, pelo menos, de estações 

de convalescença. 

Além d'isso a região a leste de Nyassa é extremamente monta-

nhosa, e nos paizes quentes as montanhas recebem, com diíferença, 

bem mais chuvas do que os terrenos baixos. 

De novembro por deante começam as grandes chuvas, só na costa, 

menores, em abundância do que as que cahem no Zambeze, e que não 

encontrando na maior parte do paiz terrenos esponjosos não originam 

pântanos locaes ou sequer adventicios. 

Os rios crescem e decrescem até abril, epocha em que a zona 
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das nuvens equatoriaes de novo se affasta para norte, acompanhando 

o sol. 

E de mais, fácil é de perceber que a proximidade das grandes 

massas de agua, o Oceano e o Nyassa, entre os quaes estão com-

prehendidos os territórios da Companhia, e que operam como re-

guladores, absorvendo no estado latente uma parte do calor durante o 

estio, restituindo-a depois pelo phenomeno da condensação na estação 

fria, hão-de naturalmente ter salutar influencia na vida das populações. 

As febres palustres são, em geral, provocadas pelo accrescimo dos 

terrenos de aluvião, que chegam, em alguns pontos, a crescer dia a 

dia; alli, porém, não se dá isso. Na própria costa os pântanos, como 

dissemos, são raros. 

Em resumo, o clima n'esta região é mais salubre que em nenhuma 

outra da costa d'Africa oriental. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertilidade do solo 

Muito se tem dito e algo escripto sobre a fertilidade dos terrenos 

de que tratamos; e se uns descrevem maravilhas da vegetação e 

excellencias das producções, exaltando como extraordinária a 

fertilidade de todos aquelles campos, das extensas várzeas, dos montes 

escarpados, dos valles profundos: outros ha que nos pintam quadros de 

desolação e miséria, em que, aliás, por entre justificada indisposição 

de espirito, apparece uma parte de verdade, mas motivada por causas 

bem extranhas ao solo, pois só ao homem se devem. 

A verdade, no entanto, é que os territórios da Companhia, em 

geral, e muito especialmente determinadas regiões, são de uma 

pasmosa fertilidade. Mencionaremos de entre estas: toda a parte oeste 

do território comprehendido entre o lago e o Lugenda, ou o paíz dos 

Ajauas; a parte sul da concessão, o Lomue do norte e do oeste; parte 

do paiz dos Mavias no canto nordeste da província; e ainda o norte do 

Medo. 

As explorações do portuguez Silva Porto, do allemão Roscher 
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e de Livingstone foram as primeiras conhecidas para aquellas regiões, 

e que desde logo começaram a revelar-nos naquelle paiz, tido por 

árido e deserto, os districtos do Nyassa constituindo uma admirável 

região, sulcada por grandes rios e immensas ribeiras, com uma 

extraordinária fertilidade de solo, esmaltada com extensas florestas, 

rasgada por formosos valles, onde habita, em grandes tratos de terra 

uma densa população. 

Succedem-se outros viajantes, entre os quaes 0'Neill, Maples, Last, 

Serpa Pinto, Johnson, Steere, Augusto Cardoso, etc. 

E se um eminente geographo escreve a este respeito: —«Em 

quanto que na costa existe uma rica vegetação, a que as palmeiras de 

varias espécies dão o aspecto das florestas equatoriaes, e onde mesmo 

se encontra uma variedade da figueira banyane ou multiplicável, 

arvore que tem pernas: no interior apenas se encontra uma flora 

abundante nos logares favorecidos pelas chuvas ou pela irrigação 

natural;—esse mesmo geographo accentuára antes:— As chuvas que 

começam em dezembro, nas margens do Nyassa, e que continuam até 

abril ou maio, são muito abundantes. 

E a verdade é essa. No Nyassa a quantidade da chuva é grande; 

assim, emquanto no Zambeze, em Tete, a chuva ascendia apenas a 

o,m85, n'esse mesmo anno, relativamente secco, nas margens do lago 

attingiu 2,m18. 

Thompson (Nature 1880) diz-nos que encontrou no paiz dos 

Ajauas innumeraveis plantas pertencentes á flora do Cabo, e que a 

1:500 e 2:000 metros é frequente encontrar a arvore prateada 

(leucadendron argenteum). 

É dos valles mais encantadores e mais férteis de toda a Africa 

interior o que se segue ao sul dos Ajauas e ao norte do Amaramba, nas 

margens do Lugenda, como verificámos pessoalmente, e como aliás já 

o tinham dito Last e Johnson.—Os Ajauas do valle do Lugenda 

tornaram-n'o um verdadeiro jardim, onde as arachideas, a batata, o 

feijão, as abóboras e o arroz nascem junto dos milharaes e do sorgho, 

mexoeira (P. R. G. S. Johnson.) 

É extraordinária a abundância de arvores de borracha e de copal 

(trachylobium); abundantíssimo também o ébano, principalmente, no 

paiz dos Mavias. 
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Livingstone, num dos seus diários de viagem, exclama : Constitue um 

verdadeiro prazer o abraçar com a vista o scenario que nos rodeia!— e 

mais adeante — A região está coberta por uma floresta entrecortada 

aqui e além por clareiras cultivadas—; e ainda depois, fallando das 

terras do Mataka, ou Moembé, diz: 

Os numerosos regatos que vêem de diversos lados são todos 

utilisados na irrigação methodica dos campos, e aquelles d'entre estes 

que são demasiado baixos beneficiam-se pela dranagem. A mandioca 

é cultivada em montes de terra levantados regularmente ao correr das 

ruas. Assim a povoação tem um aspecto asseiado. Entre as culturas 

submettidas á irrigação, a ervilha e o tabaco têem o primeiro logar. O 

trigo parece que se deveria dar bem. 

Ahi fica o lado bello do quadro, cujos traços animadores 0'Neill e 

outros accentuam:, veiamos agora o que dizem os que apenas nos 

apontam misérias, traduzindo talvez as attribulações, as 

contrariedades, as privações que lhes difficultaram o caminho, lhes 

amarguraram o animo, e os levaram a ser demasiado azedos em seu 

relatar e duros nos seus commentarios. 

Augusto Cardoso, Thompson e outros faliam na desolação quasi 

completa que encontraram por algumas regiões. Assim, por exemplo, 

toda a parte norte, ao longo da margem direita do Ro-vuma, 

exceptuados uns pequenos tratos de terreno onde assentam povoações 

Makondes e Matambues, está devastada, sem cultura, e apresentando 

apenas aqui e além densas manchas de florestas, onde abunda o ébano 

As populações ou fugiram para as ilhas do Rovuma, ou se encerraram 

nas suas bomas, pequenas aringas, d'onde não saeem com receio dos 

perseguidores árabes e manguanguaras que os escravisavam e 

massacravam. Desprezadas as culturas, abandonados os campos, 

fogem ao commercio que os obrigava ao contacto com forasteiros e 

extranhos, de quem desconfiam, e de quem se arreceiam. No Medo, 

ponto obrigado da passagem das caravanas árabes, os povos apenas 

cultivavam o preciso para seu sustento, sem que o interesse ou a 

necessidade os obrigassem a mais, por isso que a escravatura lhes 

fornecia os meios e as commodidades de que carecessem ou 

ambicionassem. E ainda 
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o grande trato de terras que se extende entre o Lugenda e o Messalo, 

tem uma diminuta população, mercê das razias dos caçadores de 

escravos e do receio que estes souberam incutir. 

Entretanto, 0'Neill visitou o paiz dos Mavias, Maples entrou 

mesmo em algumas das suas povoações, e os seus testemunhos não 

são tão sombrios. A miséria alli não é tal como se dizia. Os indígenas 

cultivam vastos campos de gergelim e de amendoim, e já se vão 

atrevendo muitos d'elles a procurar os mercados da costa. 

0'Neill visitou também, ao sul do Medo, o Lomué e descreve-o 

muito diverso do que se suppunha. Assim, de ferozes, intratáveis e 

guerreiros que passavam por ser os Lomues Makuas apparecem-nos, 

segundo o testemunho do illustre ex-consul inglez em Moçambique, 

tímidos, covardes e intratáveis sim, mas por fugirem ao terem 

conhecimento da passagem de extrangeiros, tal era o receio que 

tinham aos mercadores de escravos, que, apezar de toda a boa vontade 

e da vigilância exercida na costa pelas auctoridades portuguezas, 

visitavam ainda o interior, longe da esphera de acção e da influencia 

dos nossos estabelecimentos e postos militares. 

Livingstone, fallando da fecundidade da terra e das causas do seu 

abandono, diz, referindo um dialogo que sobre o assumpto tivera com 

Mataka: 

Disse-me depois: Os negociantes que aqui vêem em massa 

deviam-me pagar bem o alimento que lhes dou, porque procuro 

satisfazer-lhes todos os apetites. Respondi-lhe que, se em vez de 

amandar os naturaes a Quiloa, repovoasse as terras, tão bem regadas, 

que se atravessam para chegar até alli, terras tão fecundas onde iamos 

morrendo de fome, prestaria aos seus visitantes bem melhor serviço, e 

indiquei-lhe o que faria gente da minha raça n'um paiz tão fértil. Isto 

levou-me a fallar-lhe de caminhos de ferro, de barcos, e charruas 

puxadas por bois. Esta ultima idéa impressionou-o como sendo para 

elle cousa praticável.— Desejava muito, disse-me então, entregar-vos 

alguns dos meus Nassickais para lhes ensinardes esse systema de 

lavoura e muitas outras cousas, mas nenhum d'elles quer, por certo, 

arriscar-se com o receio de ser depois vendido. 
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Ao nordeste da residência de Mataka ha, pelo menos, cincoenta 

milhas de terras fecundas, hoje desertas, onde se encontram vestígios 

de uma população prodigiosamente numerosa que fundia o ferro e 

cultivava o solo. 

Não é por falta de agua que as populações emigram; cada 

ondulação de terreno tem a sua agua viva própria, ou a sua lagôa; a 

região é uma serie continuada de cumiadas e de valles, cujos declives 

se vão avisinhando e tornando agrestes á medida que nos 

approximamos de Moembe. 

Contei quinze ribeiros numa caminhada de 6 horas, e como o paiz 

é montanhoso, as correntes são rápidas e teem grande força. 

A oeste da povoação de Mataka, o terreno, cuja altitude é de 1034 

metros acima do nivel do mar, apodera-se d'uma grande porção de 

humidade que trazem os ventos de leste. Ha ahi muitas arvores 

cobertas de lichens. 

Desde a nossa chegada a Moembe, sentimos frias brisas do sul, e 

todos os dias, mais ou menos, o ceu se encobria. 

O terreno deve ser de uma grande fertilidade, porque as battatas 

engrossam muitíssimo, e por três covados de algodão e duas agulhas 

obtinhamos mais de um quintal d'ellas. O milho assume também 

grandes dimensões; contei 1:000 grãos n'uma massaroca. A riqueza 

do solo, a abundância da agua, a frescura do clima tornam estas 

paragens uma residência quasi tão appetecivel como a de Magomero. 

Se as regiões pouco populosas não produzem hoje o que deverão 

produzir em um futuro não remoto, não é, pois, porque o solo não seja 

fértil; e nos próprios paizes, onde a população é ainda menos densa, e 

em que a cultura tem sido pouco ou nada desenvolvida, a colheita dos 

productos naturaes expontâneos e inexplorados tem muito maior 

importância do que as actuaes culturas provenientes do trabalho 

humano, pela forma como, em Africa, até hoje este tem sido exercido. 

De futuro, porém, tudo se modificará. 

Em artigo especial trataremos das culturas que actualmente alli se 

fazem, e de algumas que poderão e deverão ser adoptadas. 
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Nas enormes florestas virgens que cobrem aquelle maravilhoso 

paiz, quantas plantas, quantas arvores, cujas madeiras, cujas folhas, 

cujos fructos, cujas essências se aproveitam na marcenaria, na 

construcção, na tinturaria, na pharmacia, etc, etc.! 

Eftectivamente o paiz, coberto de enormes florestas onde as 

arvores gigantes alteiam frondosas copas, onde as plantas rasteiras 

tapetam por completo o solo, e as trepadeiras teem formado 

labyrinthos inextricáveis, ainda não tem a sua feição selvagem 

modificada, ao de leve sequer, porque lhe faltam os colonos e outros 

meios prepositadamente adequados. 

,/ 



 
 
 
 
 
 
 

População 

Linguagem, costumes e habitações 

Ocioso será recordar, por ser geralmente sabido, que a linguagem 

não pode servir para base de uma rigorosa classificação etimológica. 

Apesar d'isso, porém, queremos deixar apontado um facto 

significativo — o dos Matabeles actuaes fallarem ainda hoje o vumbe, 

quando, ha já bastantes annos, apenas existiam poucos zulus, esses 

mesmos velhos, e rarissimos descendentes seus, sendo hoje a massa da 

nação constituída pelos antigos servos, escravisados em creanças, que 

levavam ao combate as armas dos seus senhores, e que só tiveram 

ingresso nas hostes guerreiras depois de praticarem a primeira morte, 

sendo, na sua quasi totalidade, Machonas, Betchuanas e outros. 

Do mesmo modo os Mafites ou Maguanguaras conservaram as 

armas de guerra, os penachos, os escudos dos zulus, que, n'outros 

tempos, passaram ao norte do Zambeze, assolaram o Nyassa e 

chegaram ao Ruíigi;  conservaram-lhes o dialecto hoje fallado por 
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homens que não possuem o mais leve vestígio de sangue cafre. Porter 

apenas viu dois zulus entre os milhares de Maguanguaras com que 

potou. 

Assim, pois, os dialectos, abandonados por uns, adoptados por 

outros, modificados e corrompidos por todos, nada representam 

quanto ás raças e, apenas, quando muito, poderão servir de auxiliares 

para a historia das victorias de raça sobre raça, das conquistas de 

umas sobre outras, das sobreposições, das diversas relações, emfim, 

entre ellas. 

Como quer que seja, porém, o que é certo é que todos os dialectos 

faltados nos territórios da Companhia do Nyassa pertencem ao grupo 

Bantu. 

Guiando-nos pelo que diz a este respeito o illustre missionário 

inglez J. Torrend na sua Grammatica das linguas bantus falladas na 

Africa do Sul, notaremos que: 

Os Maganjas no sul da região ajaua (aliam o que aquelle mis-

sionário chama dialecto Nyassa—lingua de Sena—do grupo principal 

do Bantu. 

Os Ajauas ao sul do Rovuma, entre o Lugenda e o Nyassa - 

dialecto ajaua—do grupo principal do Bantu. 

Os Kondes ou Makondes, ao sul do baixo Rovuma — dialecto 

Konde — do grupo principal do Bantu. 

Os Mavias, ao nordeste dos territórios da Companhia — o dia-

lecto— mbwabe da lingua de Moçambique,—grupo kua do Bantu. 

Os Medos —dialecto medo—da lingua de Moçambique,—grupo 

kua do Bantu. 

O illustre Quatrefages bem como o dr. Verneau classificam os 

habitantes dos territórios da concessão como pertencendo a família 

Moçambique, do ramo negricio. da divisão africana, do tronco negro 

da espécie homem. 

Dividem a família Moçambique em vários grupos de que apenas 

mencionam o Makua. 
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O segundo, no livro «As raças humanas», escreve sobre a família 

Moçambique: 

Entre o Equador e o Zambeze  estende-se um immenso paiz, 

sobre que começamos a ter informações importantes ..........................  

 ....................................................................................... Sabemos que 

n'estas paragens vive um sem numero de tribus. Todas apresentam, ao 

que parece, analogias entre si, tendo alguns pontos de contacto com as 

que vivem na costa de Moçambique, no Zanguebar e ao sul do 

Zambeze. No entanto, seria prematuro querer estabelecer uma 

classificação definitiva d'esses povos, visto como os dados existentes, 

embora numerosos, não permittem, por fórma alguma, emprehender 

tal tarefa. 

Propoz-se dividil-as por três zonas — a da região marítima, a das 

montanhas, por detraz da primeira, e a terceira ainda mais no interior. 

Mas, se sob o ponto de vista geographico, estas divisões têem 

alguma razão de ser, por forma alguma se evidenceia que cor-

respondam ás divisões ethnicas:, pelo contrario, informações re-

centes mostram ser a questão  mais complicada do que parecia. 

No estado actual dos nossos conhecimentos é inteiramente 

impossível classificar em um pequeno numero de grupos bem ca-

racterisados, as populações de que se trata. 

Por conseguinte a família Moçambique tal qual aqui a encara-mos 

nada tem de definido; e comprehende diversos grupos aos quaes será 

bem difficil precisar uma classificação. 

Hartman colloca-os entre os bantus e os negricios, Bordier 

considera-os como Cafres. 

Traduzamos, porém, o que sobre o assumpto nos sugeriu a 

observação pessoal e directa. 

Parecem, eftectivamente, pertencer ao grande ramo bantu, ou 

negricio, as populações de entre o Nyassa e o Oceano, por semelhança 

de caracteres, e cuja maior ou menor quantidade de sangue misturado 

poderá servir de base para as dividirmos em três grandes grupos: — os 

Makuas a leste do Lugenda, os Ajauas a oeste; e os Maganjas ao sul. 
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Os Makuas occupam o território que se estende desde Cabo 

Delgado até Angoche. A sua historia é desconhecida. Parecem ser 

raça  autochthona ou aborigena da própria região que habitam. 

Dividem-se em vários grupos, destacando se de entre elles os 

Medos, os Lomués, os Makondes e os Mavias; subdividem-se em 

numerosas tribus mais ou menos poderosas, perfeitamente inde-

pendentes entre si. 

Os caracteres physicos dos makuas propriamente ditos têem uma 

tal ou qual semelhança com os dos cafres, embora não indiquem tanta 

mistura de sangue e antes revelem o parentesco com o puro typo 

negro. 

Assim, são mais escuros do que os cafres, mais delgados, as 

pernas mais seccas, os membros mais desproporcionados: são quasi 

sempre prognathas e dolicocephalos, e mais plahyrinios. 

Distinguem-se de tribu para tribu pela forma do penteado, pelo 

modo de limar os dentes, e principalmente pelas tatuagens, quasi 

sempre no peito e profundas, e sempre, e ás vezes conjunctamente, na 

testa sob desenhos diversos, em que predomina o crescente. 

A região dos makuas que é fértil, talvez os não conte por menos 

de 100:000. 

O vestuário dos makuas propriamente taes é de uma simplicidade 

extraordinária: duas a três braças de algodão branco, a que chamam 

merikana, ou azul escuro, que então designam por lapa, enroladas em 

volta das nádegas; por debaixo uma tira também de algodão que lhes 

vem dos rins á barriga, presa de ambos os lados em um cordão ou 

linha, em geral, de fibras vegetaes, e ao que chamam langutin. Este é 

commum, não só ás mulheres, mas a quasi todos os povos d'esta 

costa, excepção feita dos cafres. 

E esse o traje de guerra, para a qual o guerreiro abandona qualquer 

outro complemento adventício de vestuário, para só se carregar com o 

seu armamento. Os makuas entregavam-se até ha pouco a luctas 

constantes com o fim de aprisionar desgraçados que depois vendiam 

aos árabes. 

As mulheres gosam entre  elles de uma consideração que não é 

vulgar ver dispensar ás suas congéneres nas outras raças africanas. 

Usam quasi todos o pelele que é, como se sabe, uma espécie 
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de botão grande de madeira, enfiado no beiço superior-, para isso, logo 

em novas furam-lhe o beiço com uma agulha, e vão-lhes successiva e 

gradualmente introduzindo palhas e boccados de madeira cada vez 

mais grossos. Assim chegam a ter ás vezes o beiço por tal modo 

disforme que, segundo refere um viajante inglez, em mais de uma lhes 

tapa quasi os olhos quando se riem. Na costa, porém, não usam o 

pelele, nem mesmo uns enormes tarolos de ébano com que também 

muitas costumam adornar as orelhas fazendo-as pender até ao 

pescoço. O pelele só se tira em occasião de lucto, e a makua casada 

tem-lhe tanto amor como uma branca á alliança de casamento. Usam 

também muitos collares de missanga, pulseiras nos braços, anilhas nas 

pernas. Cabellos em geral, curtos. 

São as mulheres que semeiam, que cultivam, que trabalham. As 

terras são propriedade sua, e como tal, conservam-n'as ainda em caso 

de separação do marido, bem como aos filhos. Têem direitos 

perfeitamente eguaes aos do homem; é frequente até vêr mulheres 

chefes de tribu. 

O homem, em tempo de paz, nem cultiva nem trabalha. Vimos até, 

mais de uma vez, makuas acocoradas junto a uma palhota, á sombra 

de um coqueiro, ou junto aos caminhos por onde passam os árabes, a 

jogarem, inclusive as cartas, ou em taboleiros cavados no chão, uma 

espécie de jogo das damas. 

Alguns rapam inteiramente a cabeça, deixando seguir ao longo d'ella, 

da nuca á testa, uma espécie de crista da largura de dois dedos, 

formada pela carapinha cuidadosamente penteada, e frequentes vezes 

entretecida com contas vermelhas, a que elles chamam munga. Outros 

rapam a parte posterior até ás orelhas, e pelo alto, deixando na frente, 

de orelha a orelha, uma facha de carapinha como as que usam os 

clowns. Ainda outros rapam só um dos lados da cabeça. Está em uso 

entre elles a circumcisão. Cada tribu é governada por um chefe e pelo 

conselho dos grandes, ou velhos. 

Os homens quando casados, e em tempo de paz, consideram-se 

libertos de toda a auctoridade, reunindo-se em geral variadas tribus, 

em tempo de guerra, sob o commando do mesmo chefe (de 

Froberville). 
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São tidos como excessivameute ferozes em tempo de guerra; no 

entanto não nos parece fundada a supposição, por isso que, 

encontrando-os mais de uma vez diante de nós, com meia dúzia de 

tiros disparados pelos nossos poucos companheiros, dispersámos dois 

ou três mil guerreiros, que se puzeram em debandada. 

Não se infira, porém, d'aqui que sejam incapazes de dar provas de 

coragem, uma vez que, persuadidos de sua força e convencidos do seu 

valor, operem sob a direcção de chefes de sua confiança. 

Effectivamente temos observado que com pretos o melhor pro-

cesso de transformar os timoratos em valentes, os cordeiros em leões, 

é convencel-os da própria valentia e do pavor que incutem 

no_inimigo. 

A morte do makua, quando se não dê em combate, é inevita-

velmente attribuida a qualquer feiticeiro, que por isso é submettido á 

prova do veneno, de que raramente escapa. 

Os makuas têem em geral grande predilecção pelas harengas, 

prazer, que os leva ao ponto de as anteporem á dança. Têem ainda 

assim, os seus menestréis que chegam até á costa. 

O makua acredita na existência de um ente superior, a que chama 

Molungo, e de um outro ser, principio do mal, que designa por Mnepe. 

Muitos têem adoptado o islamismo, mercê das relações com os 

mahometanos árabes e Índios. 

Os chefes, assim como, em geral, na Zambezia, usam uns bastões 

como insígnia e indicação da sua jerarchia. 

Conservámos um com que, em 1886, fomos presenteado pelo 

regulo makua Pisamuno. Era um grosso bastão de ébano, tendo na 

extremidade um sacco de pelle de búfalo, em forma de funil, onde 

estavam mettidos um machado indígena, uma enchada e uma ponta de 

gazella ligada a uma cauda de búfalo. 

Assim quando o regulo pretende o auxilio de qualquer dos seus 

visinhos para uma expedição de guerra manda-lhe pelos emissários um 

ferro de machado; quando convida os caçadores próximos para 

qualquer excursão venatoria envia-lhes a ponta de gazella com a cauda 

de búfalo; quando, finalmente, precisa de carregadores ou quando quer 

comprar sob palavra, manda apresentar como signal pelos 

encarregados especiaes a folha da enchada. 
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A offerta que o regulo nos fez suscitou grandes reparos da parte 

dos seus grandes, reparos que só se desvaneceram quando vieram no 

conhecimento de que eram também contemplados nos presentes que 

fizéramos a Pisamuno. 

Como o paiz dos makuas é extraordinariamente abundante em 

cajueiros, cujo fructo é de farta e fácil colheita, muito a miúdo se vê, 

como nós vimos, em volta da arvore, as mulheres apanhando o fructo, 

pisando-o logo em grandes pilões, e ser distillado, mesmo alli, com 

singular cuidado e amor pelos maridos que com o liquido se 

embriagam para muitíssimas horas. 

Os alambiques alli tão usados, por essa razão, são de simples e 

curiosíssima confecção: duas panellas, um cano de espingarda, um 

pouco de barro ou mataca, e uma mecha de algodão bravo do 

algodoeiro mais próximo, eis tudo. 

Uma das panellas fecha-se inteiramente com barro depois de lhe 

ter introduzido, superior e lateralmente, a bôcca da espingarda, que 

vae pelo lado do ouvido assentar na bocca da outra panella, d'ahi pende 

a mecha de algodão. O cano corre sobre uma calha arranjada com a 

casca de qualquer arvore, e por essa calha se vae lançando agua. O 

funccionar do apparelho é assim fácil de perceber: faz-se fogo na 

primeira panella, e os vapores vão-se condensar no cano, conservado a 

baixa temperatura, e pela inclinação d'este o liquido vae gottejar 

atravez do algodão na segunda panella, donde passa para o estômago 

ávido do operador. 

O sustento dos makuas, aliás bastante sóbrios, compõe-se par-

ticularmente de mandioca, a que chamam farina, ou macaca depois de 

secca ao sol, do feijão miúdo, de milho e de arachideas e ainda, 

quando porventura lhes faltem mantimentos, dos fructos do mangal, se 

na costa, e da palmeira, se no interior. 

O paiz por elles habitado é, como se disse, de uma pasmosa 

fertilidade. Os cajueiros, as laranjeiras, os limoeiros formam extensas 

copas, a cuja sombra passam os seus ócios, estendidos nas fumbas, 

(esteiras). 

O que fica descripto dos makuas propriamente ditos é também 

applicavel aos makuas da região do Medo. 

Ao sul d'esta região, desde a costa até  ás nascentes do  Lu- 
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genda, ao longo do Lurio, vivem os Lomues ou Malomues que sendo 

também makuas pela origem e pelos caracteres physicos, são um povo 

á parte, formado por diversas tribus com um dialecto geral diverso do 

d'aquelles. 

Até ás viagens de 0'Neill eram tidos por ferozes e temíveis; todo o 

extrangeiro que lhes pretendesse atravessar o paiz tinha que procurar 

previamente auctorisaçao para isso, sob pena de morte certa. Aquelle 

illustre viajante, porém, voltou dizendo o contrario, foram-lhe muito 

hospitaleiros, e apenas os encontrou tímidos. 

Nós também chegámos até oeste d'esse paiz, e sob as nossas 

ordens serviram os fieis companheiros do viajante inglez os mujojos, 

Daucali e Hassan; tivemos informações fornecidas pelos grandes de 

Licungo e da Maganja; ouvimos o illustre sertanejo portuguez, Romão 

de Jesus Maria; e todos concordaram em attestar que os homens são 

serviçaes e pacificos, e os seus campos fertilissimos e de uma 

magnifica cultura. 

Os Makondes pertencem evidentemente á mesma família que os 

Makuas e os outros povos que se estendem até ao Zambeze. 

Como vissem o seu paiz, a região ao sul do Rovuma, conti-

nuamente talado pelas incursões dos Maguanguaras, Mazitos, Mafi-

tes, e pelas caravanas árabes, tornaram-se desconfiados e medrosos, e 

passaram a viver habitualmente nas ilhas do mesmo Rovuma. 

Os seus hábitos, comquanto semelhantes aos dos Makuas, re-

sentem-se comtudo das relações com os mussulmanos. Os grandes 

usam o cqfió ou alfid suahili, barrete em forma cylindrica, de cores 

variadas. 

São negros, escuros; não têem em geral noção de ente superior, e 

tudo attribuem aos feiticeiros. Parte dos makondes adoptou a religião 

mussulmana. 

O seu dialecto é diverso do dos outros povos da região. Fallam o 

konde. 

As mulheres usam, como as Makuas, o pélele, substituindo-o 

frequentes vezes por um annel de cobre enfiado no lábio. 

Cultivam apenas o indispensável para viver; não commerceiam. 
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As suas tatuagens são mais profundas e visíveis do que as dos 

makuas; não golpeiam os ornamentos por uma só vez, repetem essa 

operação frequentes vezes sobre as primeiras cicatrizes, avolumando 

assim as saliências da carne, tornando-se extraordinariamente feias. 

Quando morre alguém n'uma povoação, o que é sempre attri-

buido a algum feiticeiro, abandonam-n'a, convencidos de que o logar 

não presta. 

O casamento entre os makondes não se faz como entre os outros 

povos de Africa. O homem para casar não tem que presentear os paes 

e família da noiva, ou, para melhor dizer, não tem que a comprar. A 

mulher alli é livre na escolha do marido. Ajustado o casamento, o 

noivo, depois de ter amarrado a sua habitação, vae passear, levando 

comsigo as armas de guerra-, a noiva vae então, entra na habitação, 

varre a, arruma-a e o noivo quando chega deixa a espingarda fora da 

porta. Estão casados. 

Os casamentos são muito respeitados; é raríssimo haver noticia de 

um adultério, e quando a ha o culpado é immediatamente expulso da 

povoação. 

A mulher quando tem filhos separa-se immediatamente do marido 

até que a creança comece a fallar, aliás, segundo a superstição, a 

desgraça entrar-lhes-hia em casa. 

Os Mavias occupam, como já se disse, a extremidade nordeste dos 

territórios da Companhia. 

São também makuas, mas constituem um povo de caracteres 

perfeitamente definidos e com um modo de viver próprio e incon-

fundível com o dos outros povos makuas. Receiosos como estavam 

das traições dos negreiros, das embuscadas e dos massacres dos 

Mafites, defendiam, ainda há bem pouco tenazmente a entrada nos 

seus territórios. As suas povoações são formadas por vinte ou trinta 

palhotas cercadas por uma paliçada, a que chamam boma e que, 

embora mais fraca, se assemelha á das aringas da Zambeze. A paliçada 

é formada por troncos ao alto, unidos, travados entre si e ás vezes 

enraizados, transformando-se então numa fortissima sebe viva; 

exteriormente tem quasi sempre um fosso profundo cheio de cactos e 

plantas espinhosas. As bomas estão naturalmente 
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situadas próximo de ribeiras, mas se por acaso o não estão, ha então 

uma outra paliçada adjacente protegendo um poço, ao que os pretos 

chamam pata de elephante. Em todo o caso o poço, protegido ou não, 

nunca fica em frente da porta principal, para onde em casos de guerra 

se dirigem principalmente os ataques. N'este ultimo caso abre-se uma 

sahida rasteira por entre as hervas e arbustos que circundam a 

paliçada, por onde os guerreiros ou as mulheres sahem encobertos, de 

rastos, a beber ou a buscar alguma cabaça com agua; tendo, aliás, 

sempre o cuidado, visto que nos casos raros de guerra, mais raros são 

os ataques de improviso, de se fornecerem com agua sufficiente para 

lhes saciar a sede emquanto os temiveis Maguanguaras ou os odiosos 

negreiros circulem nas proximidades. 

Os mavias, como todos os negros d'esta região adoptam fre-

quentemente um traje meio mussulmano, enfiando pelo pescoço a 

espécie de túnica, a que os árabes chamam saia, fazendo egualmente 

uso do cofio ou alfia. O que porém os torna sobremodo notáveis é o 

uso que entre elles também os homens fazem do pélele. As mulheres 

usam-n'o, quando casadas, feito pelos maridos. Os mavias teem, como 

todas as outras tribus makuas uma tatuagem especial, por forma a ser 

fácil reconhecer a raça a que pertencem, ainda quando não usassem o 

pélele. 

Parece que a tatuagem é nas difterentes tribus um como que 

brazão; em geral, linhas onduladas, quadros e desenhos, que, segundo 

Livingstone, muito se assemelham aos desenhos do antigo Egypto, e 

alguns taes que fazem lembrar os com que os antigos representavam a 

agua. 

Dizem elles que os usam para serem bellos a dançar. Depois da 

incisão feita na carne introduzem-lhe pó de carvão, e apertam os 

lábios da ferida de modo que a cicatriz fique bem em relevo. O filho 

usa a mesma tatuagem do pae; e assim como saber a que epocha 

remontará tal costume?! 

Os mavias cultivam em seus campos bastas quantidades de 

amendoim e de gergelim, que hoje, mais confiantes, se atrevem já a 

trazer aos mercados da costa, bem como o copal e o caoutchou 

extrahido de suas florestas. 

Facto curioso nas povoações makuas, que aliás se dá também 
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nas makololas, no Chire, e em quasi todas as da margem do Zambeze, 

é a extraordinária quantidade de uns miseráveis cãesitos amarellos, de 

gatos pretos, e unicamente pretos, e de pombos verdes, em quasi 

todas as povoações ha um pombal. 

Os Ajauas. Em toda a costa de Moçambique não existe povo mais 

industrioso nem mais notável pela intelligencia e pela iniciativa 

ousada e calculada do que os ajauas. 

Occupam a região de entre o Nyassa e o Lugenda. Na parte ao sul 

do Rovuma a população é pouco densa devido ás emigrações para o 

sul, fugindo ás devastações dos Mafites ou Maguanguaras, em 

compensação, no valle médio do Lugenda a população é densíssima. 

É frequente encontrar entre elles indivíduos que apresentam 

signaes evidentes de sangue semita. 

Se estão longe de ser typos de belleza, não são, comtudo tão 

prognathas como os negros da costa occidental. 

Teem a cabeça redonda, a testa um pouco elevada, os beiços um 

tanto grossos e o nariz vulgar entre os negros. 

Segundo diz Levingstone o typo dos ajauas era o typo de belleza 

estimado e de modelo na epocha em que se fabricaram as divindades 

das grutas de Elephanta e de Kenorá, próximo de Bombaim. 

Os ajauas não usam a tatuagem, nem as mulheres o pélele:, estas 

porém teem no beiço superior um orifício semelhante ao que as 

europeas usam nas orelhas. 

As que estão em contacto com os árabes, ou as mulheres dos 

ajauas mussulmanos teem, muitas vezes, a aza esquerda do nariz 

furada também, trazendo ahi uma espécie de botão de ouro, prata ou 

madeira, ou ainda uma grande conta. 

Penteiam-se, geralmente, fazendo trancinhas que lhes cobrem a 

cabeça toda, para o que dividem a carapinha em pequenas madeixas a 

que prendem contas vermelhas. 

Este costume vem-lhes dos mujojos de Zanzibar. O penteado, a 

que ligam singular importância, leva horas a fazer: o cabello é 
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primeiramente todo desenrolado, em seguida untado com azeite ou 

outro óleo, depois corrido com um pente de dentes de bambu, e por 

fim entrançado e apertado com um prego ou outro ferro quente. 

Limam também os dentes. 

Os ajauas são de estatura regular, todos robustos e com uma geral 

tendência para engordar. Quando chegam á puberdade são 

submettidos á fanação, circumsição. 

São aceiados comsigo e com as suas habitações. 

Todos usam a cabeça rapada. Os grandes e os ricos trazem cofio 

branco cuidadosamente lavado; o geral, porém, trazem-n'o de palha 

entrançada por elles próprios, ou contentam-se com um lenço 

ordinário enrolado em volta da cabeça. 

Adquirem com facilidade os hábitos dos extrangeiros, quer por 

lhes descobrirem conveniência, quer por os comprehenderem, quando 

impostos pela força. Tornam-se sobretudo notáveis como agricultores. 

O paiz não só é d'uma fertilidade pasmosa, mas é também porventura 

dos mais ubérrimos do mundo. Pelo cultivo tornaram-n'o um 

verdadeiro jardim, onde crescem as arachideas, o milho, o sorgho, as 

abóboras, o feijão, a batata doce, etc. 

Estabeleceram-se nos valles por onde correm os affluentes do 

Rovuma, pelas encostas escarpadas, afrontando assim os assaltos dos 

maguanguaras; e encosta acima, n'essas fortalezas naturaes, 

enxameiam as palhotas. 

Johnson, contou, na povoação de Ounyango nove mil, pelo menos. 

Nas clareiras das montanhas formigam as crianças, pulando e saltando 

com uma destreza de verdadeiros macacos. Uma outra povoação, 

entre as rochas, Tchionagoulou, é quasi tão povoada como Ounyango. 

(De Réclus) 

Tivemos occasião de dar pousada, em Quelimane, aos chefes de 

algumas caravanas ajauas. 

Diziam-se elles mussulmanos, e alguns traziam, de facto, o al-

corão religiosamente embrulhado numa das pontas do seu panno; 

descortinámos, entretanto, que os verdadeiros mussulmanos se riam 

das praticas religiosas dos ajauas e adquirimos a certeza de que esses 

próprios ajauas praticam o feitichismo, como aliás se nota entre todos 

os negros; os mesmos christaos, ou que se dizem taes, estão bem 

longe de o abandonarem de todo. 
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Os ajauas sahem do seu paiz em caravanas de mil e mais, 

atravessam o Lomué, o Auguru, e o Boror até ao Ingode, ou ainda, 

quando em menor numero, até Quelimane. 

Ahi deixam o marfim e levam algodão, pannos de seda, espin-

gardas, pólvora, tudo aquillo emfim de que necessitam. 

O negocio feito com elles pelos traficantes Índios segue fre-

quentemente um processo curioso; estes traficantes preferem quasi 

sempre comprar-lhes o marfim a troco de dinheiro, empregando altas 

diligencias para convencer os ajauas de que lho acceitem , em seguida 

o preto sahe pela porta e vae na immediata, deixar todo o dinheiro, em 

troco de espiritos ou outras fazendas que lhe são então vendidas por 

preços exorbitantes. 

O preto nasce commerciante, e é-o mais por tendência natural do 

que pelo próprio interesse. Assim é curioso vêr como, sempre 

commerciando, muitas vezes pretos intelligentes se deixam burlar pelo 

processo indicado, e não se contentando aqui com cinco peças de 

algodão a troco de uma ponta de marfim, vão alli vendel-a por uma 

quantia em dinheiro que mal lhes chegará para comprar depois duas 

peças. 

Os ajauas separam-se em duas grandes divisões — os Machine os 

Nlazanigas. 

Os primeiros, cujo grande potentado é o Metarika ficam ao norte-, 

os segundos, que demoram ao sul, têem por povoação principal o 

Muembe, capital de Mataka. 

Ao longo do Nyassa estemdem-se povoações de população 

mesclada, e outras de Mafites ou Maguanguaras. 

Os Nlazanigas e os Machingas não vivem nas melhores relações, 

tão depressa se hostilisam, como se dizem em paz. 

A povoação do Metarika, nas faldas do monte Tola, sobre a 

margem direita do Lugenda, é enormíssima mas não é densa, as pa-

lhotas, em vez de agrupadas, espalham-se por grande extensão por 

entre as bananeiras, os limoeiros, as mangueiras, formando um 

conjuncto de um singular encanto, onde não faltam os regatos e as 

sombras. 

Entre os machingas vêem-se a miúdo mulheres makondes e 

makuas, que, escravas de nome, pertencem, o mais das vezes, ao 

serralho de senhor, que para cada uma tem sua palhota, em volta 
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da própria, e, cerrando todas, um caniçado, que o extranho jamais 

transpõe, e raríssimas vezes o fazem os próprios filhos do senhor 

quando chegados á maioridade. 

A capital dos mazanigas é a povoação do Muembue, residência do 

regulo Mataka. Já no tempo de Livingstone este lhe contara mais de 

mil palhotas: hoje este numero está prodigiosamente augmentado. 

Fica na vertente occidental do monte Lisali, e um pouco distante 

da margem esquerda do Lugenda, a umas 10 milhas talvez. 

E tão diffusa como a Metarika, mas maior do que n'esta a área 

occupada, tão extensa que, segundo informações positivas leva doze 

horas a atravessar. Assim o diz Romão de Jesus Maria, e assim o 

ouvimos da bocca de alguns dos negros escapados ao massacre da 

expedição Valadim. Foi, effectivamente, em Muembue, que  Eduardo  

Valadim foi morto. 

A sua expedição, fraca para ser de guerra, tinha o bastante 

apparato para não poder ser tida por pacifica. 

O desditoso e valente explorador fizera-se acompunhar por uns 

cincoenta makavilas e landins, das terras de Inhambane. Os árabes, 

que por essa occasião visitavam o Mataka, souberam convencel-o de 

que aquelles irmãos dos Mantas ou Maguanguaras, que alli estavam 

sob as ordens dos brancos, não podiam trazer outro fito senão o de o 

desthronar, aprisionar e levar para a costa. Por outro lado Valladim, 

inteiramente confiante, e querendo evitar distúrbios na povoação, 

desarmara os landins. O resultado foi o pequeno numero d'estes ser 

horrorosamente abafado pelas enormes massas de ajauas; e o sangue 

do malogrado official e do seu companheiro Almeida regarem mais 

uns palmos de terra, sobre que ficaram insepultas as ossadas de mais 

esses dois martyres da civilisaçao! Alguns dos carregadores 

immediatamente apanhados pelos árabes seguiram para o mercado de 

escravos de Zanzibar, d'onde S. A. o Sultão, a instancias do cônsul 

portuguez dr. Sousa, os fez regressar a Moçambique. 

O contacto dos árabes e a sua influencia—eis as causas de todos 

os males e de todas as misérias que assolam os povos do interior 

d'Africa, de tantos  desastres e de tantos morticinios que 
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têem   anniquilado  outras  tantas   esperanças civilisadoras,  outros 

tantos empenhos do moderno progresso. 

E, comtudo, são fáceis de remover essas causas, evitando uma, 

fazendo desapparecer a outra. As caravanas apenas vêem a costa 

portugueza quando os traficantes árabes escasseiam no interior; de 

resto ou são guiadas por estes, ou por elles constituidas se o género de 

negocio fôr o marfim. Os árabes, quando seguem a ne gociar, é certo 

que levam de Zanzibar para o interior, carregações de fazendas que lá 

permutam pelo marfim e pelos escravos; se por estes. conduzem-n'os 

logo directamente para a costa do Zanguebar ; se pelo marfim, muitas 

vezes descem a Quelimane e a Moçambique, no que lucram, por isso 

que o caminho, sendo mais curto, lhes permitte fazer duas viagens, em 

vez de uma que poderiam fazer a Zanzibar, e assim, á segunda vez, 

trazem as suas fazendas avultadas em quantidade e valor. 

Levam, pois, ao centro das populações tudo de que ellas neces-

sitam ou ambicionam; pólvora, armas, missangas, algodões, etc, 

exigindo em compensação pontas de elephante ou pretos; e os povos 

do interior pagam n'este espécie de moeda o que o commerciante 

negreiro lhes ofterece. 

Quando o commercio licito e civilisado rasgar as selvas e os 

bosques, transpozer os valles e as montanhas, fôr até ao coração de 

Africa, rápida, livre e confiadamente; quando levar ao meio dos povos 

indígenas os productos da industria civilisada para os permutar pelos 

da terra e não pelo artigo homem; quando o commercio honesto fizer 

concorrência ás caravanas árabes, e o preto se convencer de que não 

tem de fazer guerra ao seu semelhante para alcançar o que lhe agrada 

e o que lhe serve; quando o caminho de ferro substituir pelo transporte 

commodo e prompto o triste caminhar de mezes da caravana que 

chega ao seu destino reduzida a metade das bestas de carga humanas; 

quando administração sensata e forte souber educar o espirito do 

indígena, affastando lhe os exemplos que o possam prejudicar, e 

dando-lh'os proveitosos e salutares, ou impondo-lh'os e mantendo-os 

quando preciso; quando tudo isso se der e se fizer: conseguiremos ver 

aqui repetir-se o que se dá na Serra Leoa, ou entre as populações 

indígenas meio civilisadas da Africa austral — o trium- 
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pho da civilisação, o caminhar do progresso, acompanhando o bem 

estar dos povos, a sua confiança nos que o dirigem c o accrescimo 

rápido das producções, das populações, do commercio, dos 

rendimentos. 

E já que fallamos da expedição Valladim, devemos aqui também 

lembrar de quanto valor e de quanta dedicação são capazes os 

prestimosos e intelligentes indivíduos da raça ajaua. 

Ninguém ignora que os restos de Livingstone não estariam ho|e 

repousando na abbadia de Westminster, se o mundo civilisado o não 

devesse à intelligencia e á dedicação profunda dos dois pretos Sousi e 

Chouma. Sousi (José) era oriundo do praso Chupanga, na Zambezia, e 

o seu nome é corrupção do portuguez José, que no Masaro se diz 

Zuse, e em Quelimane Djusé. Chouma, que em lingua do Sena, em 

maganja e em ajaua quer dizer pano, era o nome do segundo moleque, 

de raça ajaua, das proximidades do Lugenda, e que, com Sousi, 

transportou o cadáver do illustre explorador do Ilala, no Bangueolo, 

para Zanzibar, atravez de mil contratempos e de mil perigos, tendo a 

guial-os e a animal-os as honradas tradições do que fora seu chefe e 

seu amigo. 

Não ficou por ahi, no entanto, a honestidade e a dedicação dos 

dois pretos: inventariaram e arrecadaram cuidadosamente tudo quanto 

pertencera ao extincto e guardaram respeitosamente os preciosos 

diários do velho africanista. 

No processo de adquirir mulheres é que os ajauas não fazem 

excepção á regra geral; e é vulgar entre elles ver uma cousa notável 

— os velhos com maior numero, e mais bonitas, do que os novos. É 

frequentíssimo ver um preto de 6o a 70 annos com mulheres de 12 e 

13. 

Isto vem de que o preto, que casa em novo com rapariga também 

pequena, embora só se reunam quando em plena virilidade, chega aos 

30 annos sem ter tido occasião, por falta de meios, de adquirir outra 

mulher além d?aquella, e essa está cançada, compensando apenas o 

que deixa physicamente a desejar, com a assiduidade que emprega na 

cultura da terra, e no cuidado com que olha por ella. Começando a ter 

filhos aos 15 annos, entregando-se aos árduos misteres da cultura, ao 

corte de lenha no matto, e a toda a espécie de affazeres violentos, está 

aos 25 ou 30 
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annos, como poderá estar entre nós a mulher de 50 que tenha levado a 

vida cortada de desgostos e trabalhos. 

Não é raro, comtudo, encontrar raparigas de semblante agradável 

e bem conformadas. 

Os ajauas têem, como todos os pretos, extremo cuidado com os 

dentes, extremamente brancos, geralmente eguaes e bem dispostos. 

Limam-n'os, porém, como dissemos, suppondo que assim os 

embellezam, quando lhes chegam a dar uma apparencia de dentes de 

crocodillo. E para isso qualquer processo lhes serve. 

Vimos uma vez, no paiz dos maganjas, em Chindiua, um ajaua, 

membro de uma embaixada que nos fora visitar e ver as metralhadoras 

nossas companheiras, aproveitar a occasiao em que um carpinteiro 

indígena exhibia a ferramenta com o fim de ajustar a tampa de um 

cunhete de cartuchos, para lhe pedir que com a grosa, uma formidável 

lima, lhe aguçasse as pontas um tanto embotadas dos dentes da frente; 

e o carpinteiro assim o fez, limando na maxilla do ajaua como se 

estivesse afiando os dentes da sua serra. 

Quasi todos os ajauas possuem espingardas; raras vezes, porém, se 

servem d'ellas nas grandes marchas, preferindo então a zagaia pequena 

de cabo de bambu, a zagaia de arremesso, ou então a grande zagaia de 

ferro, de dois palmos de comprido, e cabo quasi sempre de ébano ou 

outra madeira rija. é esta a sua lança de guerra. 

Maganjas.—Os Maganjas são evidentemente um povo aborigena. 

Occupam muito principalmente o norte da península de entre 

Zambeze e Chire, a margem esquerda d'este rio, as margens do 

Chirua, e estendem-se pela margem esquerda do Lugenda até ao seu 

affluente Luambala 

Os Maganjas são, em geral, bem conformados, elegantes até, 

embora os homens manifestem certa tendência para as compleições 

delgadas. 

Vimos alguns que, pelo esguio do corpo, pelo comprimento e 

seccura dos membros, lembravam algum tanto os gallas, seccos e 

nervosos. 
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Nada, porém, têem de commum, nem na raça, nem na phy-

sionomia, nem ainda na côr. 

Os Maganjas são negros verdadeiros, mais ou menos puros. 

Mais do que nas tribus próximas se nota n'elles um pronunciado 

prognathismo, sendo ainda assim agradável a sua physionomia. 

Não assim as mulheres, entre as quaes é raríssimo  encontrar 

uma que seja bonita, mas cujas apparencias de robustez são muito 

maiores   do   que   nos   homens.  Todos têem olhos  grandes, que 

n'estes brilham de viveza, denunciadora da sua intelligencia. 

Esta, ou antes a sua esperteza, pôde bem caracterisal-os, em 

substituição da coragem de que não dispõem. 

Entre os Maganjas tudo trabalha, homens e mulheres, velhos e 

creanças. Elles como caçadores, como pescadores, e ainda ás vezes 

como agricultores, ellas cultivando os campos, ou moendo o grão, 

desde o alvorecer até o fim do dia. As creanças ou acompanham os 

homens nas suas excursões, ou, quando ainda pouco aptos para isso, 

vão com as mães para o campo, onde especialmente se encarregam de 

affastar a passarada das sementeiras. 

E o meio por que o fazem é curioso. No espaço de um metro 

quadrado espetam-se duas ou três forquilhas, de dois a três metros de 

altura, e sobre ellas assenta-se uma espécie de casa de cão, onde se 

aloja o pretinho, que de dia e de noite, guarda d'ahi o campo. 

Para isso partem lhe d'aquella guarita, que muito se assemelha aos 

pombaes indígenas, uma porção de cordéis, dirigidos para todos os 

lados, com diversos comprimentos, e tendo todos presos, a varias 

distancias, differentes espantalhos, de ramos, de palha, de trapos, etc. 

Quando se approxima qualquer bando devastador, o negrito co-

meça, a um  tempo, a soltar gritos  estridulos e a agitar nervosamente 

os cordéis, que vão fazer mover todos os espantalhos, pondo assim em 

debandandada os pássaros assustados. 

Os maganjas teem cabello farto, e uma singular preocupação com o 

modo de os cofiar e ornamentar. Umas vezes formam dois grandes 

torcicollos, procurando assim imitar as pontas do búfalo; outras 

juntam-n'o todo, torcido, e com a extremidade livre, á se- 
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melhança da cauda do mesmo animal; e ainda outras, separam o 

cabello em innumeras madeixas, enrolando cada uma em dusias de 

voltas de fio branco, por forma a tomar-lhes a cabeça a figura de um 

paliteiro, em que os palitos, da cor do fio, tivessem a pá negra, 

arredondada como a carapinha. 

Os Maganjas fabricam excellentes cordas de fibras vegetaes, redes 

e linhas de pesca, usando quasi todos chapéus de palha ou de fibras de 

ananaz, por elles próprios fabricados também. 

Reclus transcreve de Livingstone, a este propósito, o seguinte: 

Os Maganjas são de raça activa e laboriosa. Não somente tra-

balham em ferro e algodão, mas fabricam também aventaes e esteiras, 

e entregam-se á agricultura. 

Não é raro ver todos os habitantes de uma povoação partir para os 

campos, e trabalharem com ardor homens, mulheres e rapazes, 

emquanto as creanças repousam a uma sombra. 

O modo de amanhar um canto de floresta é exactamente o mesmo 

usado pelos colonos americanos; começam por derrubar as arvores 

com as machadas africanas de fabricação indigena, depois separam o 

tronco e os ramos, empilham-n'os, lançam-lhes fogo e espalham as 

cinzas pelo solo. A semente é lançada entre os cepos das arvores que 

foram cortadas a uma certa altura do chão, e que alli se deixam assim 

apodrecer. 

Se o amanho se realisa n'um terreno herbáceo, o Maganja toma nos 

braços quanta herva pode abraçar, e faz um molho que ata com um 

nó. Em seguida divide as hastes das raizes, toma uma nova braçada, e 

assim continua até o fim do terreno que se assemelha então a uma 

seara de trigo coberta dos molhos. 

Algum tempo antes da estação das chuvas, estes molhos são 

reunidos em monte que se cobre de terra, lançam-lhe fogo, e as cinzas 

de mistura com a terra queimada são destinadas a fertilizar o solo. 

As povoações maganjas estão em geral bem situadas; as palhotas 

disseminadas pelas sombras das grandes arvores, junto de algum 

curso de agua. 

Todas têem o que os naturaes chamam bualo, ou praça, cui- 
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dadosamente limpa de herva, como aliás todos os caminhos das povoações. 

Ahi reunem-se os homens para conversar, dançar, beber e fumar. 

Os maganjas costumam saudar batendo as palmas, tanto mais repetidas 

quantas mais são as pessoas que pretendem cumprimentar. 

O pelele entre elles é maior e está mais em uso do que nos outros povos. 

As mulheres entreteem-se a fazel-o mover continuamente com a lingua. 

E, a propósito, uma observação curiosa de Livingstonc. 

Notou elle que todas as mulheres que usam o pelele tinham os incisivos 

superiores um tanto ou quanto mettidos para dentro, resultado da pressão 

constante sobre os alvéolos, desde tenra edade. D'ahi chamava a attenção dos 

seus collegas (médicos) para a pratica de um processo que conseguisse 

desfazer egualmente, pela pressão de qualquer apparelho apropriado, as 

saliências que muita gente, e notavelmente em Inglaterra, apresenta com a 

projecção dos incisivos superiores. 

Não sabemos se o processo que hoje se usa, e que efectivamente é esse, 

deve ou não a origem á indicação do illustre homem de sciencia, mas quer 

deva quer não, o principio em que assenta é evidentemente o mesmo. 

Mais adeante, e ainda a respeito do pelele, diz Livingstone: 

O movimento contínuo do pelele que as raparigas agitam in-

cessantemente com a lingua faz germinar a idéa de que fosse provavelmente 

inventado para dar emprego innocente á actividade d'aquelle órgão feminino. 

Os  Maganjas  são  pouco   sóbrios  quanto a bebidas, pois que 

abundando entre elles o mantimento, graças á fertilidade extraor dinaria   do   

solo,   fabricam grandes quantidades de pombe (cerveja). 

Fazem germinar o grão, que seccam ao sol, reduzem-n'o depois a farinha, 

a que juntam uma porção de agua, fazendo ferver a mistura vagarosamente. 

Com um ou dois dias de feito, o pombe não é de todo des- 
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agradável; e como a farinha fica em suspensão, esta bebida é bastante 

nutritiva. 

Os Maganjas são feitichistas. O feiticeiro, entre elles, adivinha, 

prognostica, dá remédios para as doenças, fornece amuletos para a 

caça, especiaes para os caçadores de elephantes e para os caçadores 

de hipopótamos, para tornar invulneráveis os que seguem em 

expedições arriscadas, filtros amorosos, outros que devem preservar 

de mau olhado, e ainda muitíssimos outros. 

Todos esses amuletos e outras drogas, de que não careçam 

habitualmente, são pelos Maganjas guardados em pequenas redes 

pendentes dos tectos das palhotas. 

A doença, um desastre, a morte de qualquer, é inevitavelmente 

lançada em culpa ao primeiro desgraçado de quem o feiticeiro ou 

mesinheiro consultado se lembra; tendo porém o prévio cuidado de 

inquerir das sympathias ou antipathias, amisades ou inimisades do 

doente, do moribundo ou do morto. 

Assim com um tacto muito apreciado pelos clientes, encarregasse 

de culpar dos males das victimas os maiores inimigos (Testas, os 

quaes não poderão desde logo eximir-se a beber o muavi, e a soffrer-

lhe as consequências. 

O trnuvi, muito em uso, nos Maganjas, é um veneno vegetal, que o 

accusado bebe, perfeitamente convencido da innocencia e 

irresponsabilidade do crime de que o accusam, a dôr de cólica, por 

exemplo, de que está soffrendo um visinho com quem andava 

desavindo. E promptifica-se expontânea e confiadamente a bebel-o, 

pela convicção em que está de que o vomitará sem que lhe cause 

danno, por isso que está innocente, e só aos culpados tal não succede. 

Mas se não vomita o veneno, que assim o denuncia como 

verdadeiramente culpado, applicam-lhe, com raras excepções, a pena 

de morte, se não teve a prudência anterior de se abalar. 

Os Maganjas, com que temos estado em contacto, teem-nos 

constantemente dado provas de uma intelligencia que talvez algumas 

populações ruraes europèas lhes invejassem. Tivemos occasião de 

trazer a Lisboa, por duas vezes, indivíduos d'esta raça, e temos ainda 

agora em nossa companhia um neto do celebre chefe Tingane, de que 

Livingstone falla nas suas “Explorations of river Zambeze”. 
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Foi na povoação d'esse velho, mas margens do Chire, que, pela 

primeira vez, vimos applicar ventosas com apparelho original, 

operação curiosa que depois vimos repetida em varias povoações 

maganjas, e por vários doutores ajauas. 

A campânula que se applica sobre a pelle para auxiliar a pro-

ducçao da aspiração é exactamente como a que usavam os antigos 

egypcios, que se serviam de uma ponta de boi furada na extremidade 

aguda, (de Focillon). 

A povoação mais importante que os Maganjas têm nos territórios 

da Companhia é Aumtunda, na margem do Lugenda. 

Quasi todos os Maganjas possuem hoje espingardas; todos usam 

zagaias, machados de vários feitios e com varias applicaçoes-, raros 

usam o arco e flecha. 

Entre as creanças, porém,é que frequentemente se encontram 

como mero brinquedo, arquinhos com pequenas varas de cabeça 

arredondada, com as quaes se entreteem a deitar por terra os pássaros, 

atordoando-os, para assim os apanharem vivos. 

E' curioso attentar n'este facto de como a influencia européa e 

árabe tem feito desapparecer os usos dos antigos tempos, por forma a 

só se lhes conservarem leves reminiscências entre os brinquedos das 

creanças. 

Quanto á população, restam-nos dizer duas palavras, sendo a 

primeira sobre a que demora por toda a costa, mestiça, cuja dosagem 

de sangue é bem difficil de estabelecer. 

Desde o Tungue até ao Lurio estende-se uma população mais ou 

menos corada, composta de Mujojos, Mahometanos e raros christãos. 

Quasi toda ella tem adoptado os hábitos e os trajes mussulmanos. 

Em alguns pontos os chefes chamam-se sultões ou xeques. 

Vestem-se como os árabes ricos e usam o seu armamento. 

Não é raro encontrar por entre esta população mesclada, in-

divíduos em quem o sangue negro apenas se evidenceia pela ca-

rapinha ou pelas unhas, completando um typo perfeitamente árabe. 

As mulheres, do Ibo, claras, de bellas formas, grandes olhos 

negros, vestindo com certo donaire os pannos pintados da índia 
 



57 

ou as sedas ricas de Bombaim, com os seus pentes de ouro, aneis, 

brincos, grossas manilhas, e um cinto ou cadeia de prata em volta da 

cintura, teem a fama justificada, de serem as mais formosas mulatas 

de toda a costa oriental de Africa. 

Toda esta população mestiça ou falla um dialecto makua, em que 

abundam as palavras portuguezas, ou o suahili, linguagem de 

Zanzibar que se vae estendendo gradualmente ao sul, pelo litoral e 

pelas ilhas. 

O suahtli é uma mistura de palavras árabes, hindus, portuguezas e 

persas, mescladas com o dialecto puro das regiões de Mombaça e de 

Melinde, chamado Ki— sigoze. Hoje o suahili é classificado por Gust 

como uma das doze línguas da humanidade de mais importância pelo 

uso commum entre povos de nacionalida diversas. 

Finalmente, já que tão frequentes vezes falíamos dos 

Maguanguaras, digamos rapidamente alguma cousa d'elles, muito 

embora não façam parte da população dos territórios da Companhia. 

Maguanguaras, Mafites, Mesitos ou Munhaes (Gamito) são um e o 

mesmo povo. 

H a b i t a m a oeste e na parte nordeste do Nyana. 

Assemelham-se muito aos zulus, fallando até um dialecto destes. 

Por meiados d'este século, alguns guerreiros cafres atravessaram o 

Zambese, devastaram as margens do Nyassa, e chegaram até ao 

Rufigi. Mataram os homens, venderam as mulheres e escravisaram as 

creanças. 

Rechassados foram estabelecer se nos territórios indicados. Hoje a 

massa d"esssa população é formada pelas então creanças, Utchundas, 

Maganjas, Marimbas e Uanindes, ou seus descendentes. 

Conservam a tradição no modo de se bater — o mesmo dos 

antigos senhores. 

As suas incursões, hoje mais raras, ao sul do Rovuma, não 

cessavam. E, como ha males que vêem por bens, não deixaremos de 

apontar uma das causas dessa diminuição, ou quasi desapparecimento 

das incursões. 

Ao longo do Rovuma,  e só alli entre todos os territórios da 
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Companhia, encontra-se a tzétzé: os Maguanguaras ou Mafites viram-

se, pois, obrigados a retirar, por isso que as suas manadas os não 

poderiam acompanhar por aquella região, onde a doença os destruiria 

totalmente. 

Assim essa providencial facha de tzé-tzé defende os territórios ao 

sul do Rovuma contra as invasões d'aquellcs terríveis ratoneiros. 

Ultimamente o sultão de Zanzibar, em cujos territórios (hoje 

protectorado allemão) estão os Maguanguaras, interveio para evitar 

que continuassem nas suas antigas praticas de roubo e de massacre. 

Habitações. — As palhotas ou cabanas dos negros estão, em 

geral, agrupadas de modo a formar povoação, junto da agua corrente, 

e na falta d'esta, próximas de algum poço, como entre os ajauas. 

As agglomerações assim são cercadas por plantações de man-

dioca, feijão, arachideas, etc. 

A palhota é geralmente circular, tem dimensões variáveis, desde 

dois ou três metros de diâmetro, até ás dos chefes, com oito metros e 

mais. 

O corpo da palhota é cylindrico,- a cúpula cónica. 

Tem duas portas; uma alta, á entrada, outra em frente, pequena, 

dando para um pedaço de terreno fechado; esta é a porta de serviço, e 

por onde usualmente passam as mulheres. 

A meio da palhota, sustentando o vértice da cobertura, ha uma 

grande forquilha, e quando a segurança ou o receio das grandes 

ventanias o exijam mais uma ou duas dispostas symetricamente. 

O corpo da palhota é formado por um esqueleto de varas, en-

terradas ao alto, e cruzadas com outras que a ellas se prendem ao 

correr das primeiras; bem apertados e presos ás segundas, dispõem 

molhos unidos de palha bem secca. 

O tecto, cuja armação se faz previamente no chão, tem a perfeita 

apparencia do interior de um chapéu de chuva, com as varetas 

travadas entre si por outras varas. Sobre esta armação collocam-se 

também molhos de palha, dispostos cuidadosamente, dando por vezes 

ao tecto a grossura de mais de dois palmos. 
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Nas regiões onde abunda o bambu, nas partes montanhosas e onde os 

animaes ferozes sejam temidos, nas povoações maganjas e no Lomue, os 

corpos das palhotas são formados por um bello encanastrado de fasquia de 

bambu, em que se abrem setteiras que permittam do interior vigiar em roda 

as proximidades. 

Próximo da costa, entre os makuas e os mussulmanos, as palhotas 

perdem o seu feitio circular, geral no interior principalmente entre os ajauas, 

e passam a ter a forma quadrangular, ou quasi tal. 

A palha é substituída pelas palmas do coqueiro ou da palmeira- e,—cousa 

notável suggerida pela observação própria,— a habitacão do preto é tanto 

mais inferior em construcção, e tanto mais descuidada, quanto mais próximo, 

mais prolongado e mais continuo é o contacto com os árabes ou com os 

Índios. 

Junto das palhotas ha os celleiros—umas enormes cestas encanastradas, 

collocadas sobre estacas e protegidas por uma tampa semelhante ao tecto da 

palhota. 

Próximo tambem estão, em geral, os curraes formados por estacadas, 

algumas vezes cobertos, mas quasi sempre descobertos; ahi se recolhem de 

noite os porcos, as cabras, os cães, tudo há mistura. 

O preto, com raras excepções, não se deita immediatamente sobre o 

chão, estende de permeio uma esteira, fumba quando de palha ou fibras 

entrançadas, lupaça quando de caniço aberto, espalmado, batido e junto. 

Alguns dos ajauas e dos povos da costa têm um leito a que chamam 

quitanda — um quadro de madeira com pés aos cantos, tendo passadas em 

voltas encruzadas de uns a outros lados uma corda ou cambala de fibras 

vegetaes, e sobre esta armação estendida a esteira. 

Nenhum preto dispensa travesseiro; raros, porém, teem o que elles 

chamam chumaço, e que é um sacco cheio de algodão onde ha uma espécie 

de sumaúma colhida de uma arvore a que chamam oufuma. Os que usam 

chumaço são quasi sempre mussulmanos. 

O makua e o maganja teem por travesseiro um tarolo de pau, 

cuidadosamente trabalhado, com uma superfície lisa onde assentam a cabeça. 

Affecta geralmente a forma de um T. 
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O preto que parte para viagem leva o seu travesseiro, quasi sempre 

dependurado da zagaia que põe ao hombro. Não raras vezes é esta toda a sua 

bagagem. 

A enchada do preto, ou antes da preta, única alfaia agrícola que possuem, 

é a enchada primitiva, assemelhando-se á dos nossos  antepassados, e á que 

ainda hoje se encontra entre os povos na infância. 

E' uma placa de ferro com uma ponta espetada n'uma raiz, apparelhada 

de modo a poder servir de cabo. O ferro segura se perfeitamente e á medida 

que a enchada vae trabalhando, por isso que quanto mais vae cavando mais 

se vae enterrando no cabo que não estala, como aconteceria se porventura 

fosse de madeira. 

Os machados, encavados pela mesma forma, apenas servem para cortar 

lenha, e como arma de ataque ou defeza. 

Densidade da população. — A. população é densa no paiz dos Ajauas, 

escassa ao longo do Rovuma, e regularmente distribuída nas regiões dos 

Mavias, Medo e Lomue. 

Scott Keltie no seu trabalho «Partition of Africa» dá para esta região o 

coeíficiente de 5 a 8 habitantes por milha quadrada. 

Este coefficiente se é talvez exaggerado para alguns pontos, é, por certo, 

pelo que toca ao paiz dos ajauas, muito inferior á verdade. Ahi poderá, ao 

menos na região media, ser egual a 3o. 

Como quer que seja, porém tomemos a media d'aquelle coefficiente,  o 

de Scott Keltie,  que é de 6 1/2 por milha quadrada. 

Tendo agora em vista, como já indicámos no principio, que a área dos 

territórios da Companhia é approximadamente de 50 mil milhas quadradas, 

achamos para a população total o numero de 325:000 habitantes. 

Podemos, comtudo, attendendo ao exposto, e sem nos affastarmos da 

verdade, computal-a em, numero redondo, 350:000 habitantes, divididos pela 

seguinte forma: 

População da costa (relatório do ex-governador Perry da 

Camara .........................................................................................  100:000 

Makuas Lomue, Medo e Mavia........................................................  100:000 

Ajauas e Maganjas ...........................................................................  15o:ooo 

Total ..............................  35o:ooo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura 

Productos e culturas 

Antes de fallarmos do que poderão e deverão vir a produzir os 

feracissimos terrenos concedidos á companhia, faremos uma rápida 

resenha das suas actuaes producções. Entre estas avultam o 

amendoim, o gergelim, o caoutchou, o copal, a urzella, o ébano, coco, 

cera, arroz, o sorgho, o algodão, o café, tabaco, canna sacharina, etc. 

Amendoim. —Comecemos pelas arachideas de que tanto temos já 

fallado no decorrer d'este trabalho. 

A arachidea (arachis hipoyea), vulgarmente conhecida em 

Portugal por amendoim, é uma leguminosa, muito mais apreciada 

como oleoginosa, altamente nutritiva, muito utilisada pelo negro como 

alimento, e cujas hastes e folhas, ainda quando seccas, constituem boa 

pastagem. Raoul observou mesmo que na ilha da Reunião os animaes 

as comiam com avidez. 

O amendoim tem de curioso o ir o fructo, formado ao ar, pen- 
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dendo para o solo até n'elle se enterrar á profundidade de um palmo, 

completando então o seu desenvolvimento. E' fructo demasiado 

conhecido - uma espécie de amêndoa envolvida numa capsula de côr 

cinsenta, 

Todas as populações de Africa o empregam nas comidas: d'ahi a 

desmedida extensão de sua cultura, principalmente na costa 

occidental. 

Negros, mestiços e árabes servem-se do seu óleo para substituir o 

azeite nas applicações que nós europeus lhe damos. 

Esse óleo tem também largo consummo na saboaria e na per-

fumaria, 

Marselha é hoje o porto que mais o importa, e ahi, além dessas 

applicações, vae servir á falsificação do azeite de oliveira. 

Rotterdam também recebe grande quantidade de producçao das 

arachideas africanas. Km 1885 importou cerca de duas mil toneladas. 

Gergelim.—(Seseum de Lineo) da família das bigonaceas, é, ao 

que parece, originário da índia. 

Planta oleoginosa também, o grão está encerrado nos cotyle-

dones. Dá um óleo fixo, doce, egualmente muito comparável ao azeite 

de oliveira. 

No Oriente tem grande extracção como cosmético. As mulheres 

bebem-n'o na fé de que lhes provoca a nutrição, componente 

indispensável do seu typo de belleza. 

A medicina aproveita-o pelas suas qualidades laxativas, e ainda 

para as nódoas herpeticas de aspecto furfuraceo. 

Também Marselha o emprega na saboaria e na falsificação do 

azeite. Produz um sabão de agradável perfume, e arde tão bem como 

o seu congénere. 

Ao presente são dois dos géneros — o amendoim e o gergelim — 

de maior exportação na província de Moçambique. 

Ainda assim a parte de terreno cultivada pelos indigenas é in-

significante comparada com a área inculta. 

Caoutchou- -Vulgarmente conhecido por borracha, é uma 

gomma extrahida, por meio de incisão, de diversas arvores e es- 
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pecies de trepadeiras que abundam extraordinariamente nas florestas 

do Nyassa a Cabo Delgado. 

Entre as muitas arvores que a fornecem estão a Ficus elástica e 

variadas Euforbiaceas. Na Africa oriental, porém, o que mais abunda 

é uma trepadeira, de troncos rugosos, acinsentados, de folhas grandes, 

mas poucas, e lanceoladas. 

As florestas contêem enormes quantidades dessas plantas que são 

retalhadas para se lhes extrahir o caoutchou. 

Homens e mulheres procedem a essa extracção, fazendo os talhes 

na casca dos troncos, mas evitando sempre que a incisão seja muito 

funda, aliás o suco interior viria estragar a borracha. 

Os indígenas vendem-n'a e trazem-n'a ao mercado em pellas do 

tamanho de uma laranja. As mais estimadas são as mais claras. 

A arvore do caoutheou abunda sobretudo nas florestas da Ma-

kuana. 

Todavia ainda se não fez, em todos os vastos territórios da 

Companhia, nenhuma exploração regular nem d'este nem de outros 

muitos géneros, como a urzella, o copal, etc.. Ainda se não fez, nem 

sequer se tentou ou estudou. 

Assim, pois, este producto está longe de ter alcançado o ren-

dimento que em pouco tempo poderá vir a attingir. 

Copal.— (Trachflobium). E' uma leguminosa, arvore grande em 

geral, chegando a ter mais de 10 metros de altura. O tronco é 

pardacento e a madeira amarellada. 

Abunda, segundo o testemunho de Livingstone, ao longo do 

Rovuma; e, conforme affiançam outros viajantes, é também grande a 

quantidade no valle do Lugenda. 

Fui ver uma arvore de copal (diz Livingstone) que está ao pé da 

povoação; as folhas, emparelhadas, são de um verde brilhante, com os 

veios salientes de uma e outra face; os ramos divergentes partindo de 

um mesmo ponto. O fructo, cuja casca vimos, parece uma noz, talvez 

algum animal o tivesse comido. A casca da arvore é de um cinzento 

claro; onde tiver sido ferida ou cortada, escôa-se a gomma que cahe 

em pingos no chão; o que explica o facto de haver insectos onde ha 

copal. 
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A resina do copal pela sua applicação aos vernizes torna-se um 

género de grande e proveitoso commercio. 

Burton, que dedicou algumas paginas á arvore copal, diz-nos ser 

ella frequente na vertente leste das montanhas que se estendem ao 

longo da costa oriental d’Africa. Pensava elle que na vertente oeste a 

não havia; viajantes posteriores desfizeram, porém, essa supposição. 

Por muito tempo se ignorou a origem da resina copal que tanta 

extracção tinha e tem na industria A principio pensou-se que fosse 

originaria do México, depois imaginou-se que o fosse da índia, e só 

ultimamente é que positivamente se soube que era procedente da costa 

oriental de Africa, d'onde era levada pelos traficantes árabes. 

A melhor qualidade de copal é o transparente, claro, ha, porem, 

um sem numero de variedades, desde o branco, límpido, ou sujo, até 

ao alaranjado, e ao vermelho. 

Urzella. — A urzella (Rosella) da família das lichinaceas, é, 

como esta classificação indica, uma espécie de lichen, que se apro-

veita na tinturaria, dando as cores vermelha ou violeta. 

Na Africa oriental é abundantissima, sobretudo ao sul de Zanzibar, 

onde a sua qualidade é superior (De Wautcrs). 

E' ainda Marselha o porto que maiores quantidades importa de 

urzella', a Inglaterra, a Allemanha e a Hollanda recebem-n'a também 

já hoje em avultadas porções. 

A media de exportação d'este género, só pelo porto de Zanzibar, 

regula por cinco milhões de francos annuaes. 

Ébano. — Com este nome designam-se vulgarmente muitas es-

pécies de madeira, desde que tenham a côr bastante escura. As que 

mais abundam no districto de Cabo Delgado são conhecidas entre os 

pretos pelos nomes de mepinge, mogrus e outros, e pertencem em 

geral, como o diospyros ebenewn, á família das ebanaceas. 

No commercio são conhecidas por ébano negro, que vem da 

Africa oriental para a Europa por intermédio da índia, ébano negro de 

Portugal, ébano avermelhado, etc. 
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Diz Livinsgtone que o ébano é abundante a sete ou oito milhas da 

costa, nos terrenos hoje concedidos á Companhia, e que ahi se 

desenvolve mais do que em outro qualquer ponto. 

E' esta madeira que os indígenas fazem tantos objectos curiosos 

vulgarmente conhecidos. Os guerreiros armam com ella os cabos das 

suas zagaias. 

E' tão abundante na região do Nyassa, e no Chire, que frequentes 

vezes o vimos queimar como lenha. E mais de uma vez também o 

vimos embarcar em Cabo Delgado para ir ser utilisado como tal. 

A arvore tem a casca acinzentada, o alburno claro, e só na parte 

central, no duramen, se encontra a madeira de côr violácea, que vae 

enegrecendo á medida que vae seccando. Esta ultima parte é que é o 

ébano verdadeiro. 

O commercio do ébano em Cabo Delgado era tão conhecido e tão 

antigo, pelo menos, como o da escravatura, pois até, no tempo em que 

esta era licita, quando se ia ao Ibo buscar uma carregação de pretos, se 

dizia — «ir carregar ébano». 

Coco. — (Cocus nucifera), do género das palmeiras. E' inne-

gavelmente uma das arvores de mais valor e de mais préstimo de 

quantas vegetam na costa. 

O coqueiro, que attinge até 20 e 25 metros, tem na base um 

diâmetro de tronco de 3 a 5 decimetros As folhas, do comprimento de 

4 a 5 metros, são formadas de pinulas estreitas, lanceoladas, agudas, 

de 1 a 2 metros de comprido. As flores, dispostas em cacho, são 

envolvidas ao nascer pela spatha. Aos ovários suecedem-se os cocos 

que chegam a ser, no cacho, 30 ou 40. Não é raro encontrar coqueiros 

com 120 cocos já grandes. 

O coco, que se desenvolve inteiramente em sete mezes, é bastante 

conhecido. Assemelha-se a uma amêndoa fibrosa e grande, em geral 

das dimensões de uma cabeça humana. Compõe-se de quatro partes: a 

casca, a noz, a amêndoa e a agua. A primeira é composta por uma 

substancia fibrosa, a segunda, escura e rija apresenta três nervuras que 

a dividem em partes deseguaes, a amêndoa, branca e oleosa, dando, 

quando comprimida, um liquido branco também, assucarado e 

mucillaginoso e, finalmente, a agua, 
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dentro  da  amêndoa,  é  o  albumen destinado a sustentar o embryao. 

O coqueiro que habita de preferencia as costas do mar, cuja 

temperatura não seja inferior a 20o, é de uma abundância extraor-

dinária em toda a costa de Cabo Delgado. 

Floresce todos os mezes, e fructifica fecundamente: raro é o 

coqueiro que não dê 200 ou 300 cocos por anno. 

Ha innumeras variedades de coqueiros, fructificando umas mais 

cedo do que as outras. O chamado coqueiro de Pemba dá fructo aos 

cinco annos, mas apenas vive uns 30, emquanto que outros que dao 

fructo mais tarde duram dezenas e dezenas de annos. 

Como todas as palmeiras, o coqueiro tem um sem numero de 

applicaçoes. 

A madeira é aproveitada na marcenaria, especialmente pelos 

entalhadores; as folhas cobrem as palhotas dos indígenas, e com ellas 

fazem chapéus, leques, cestos, etc; a extremidade do tronco, a que 

elles chamam palmito, comem-n'a com estimação; a fibra da casca do 

coco vae servir na confecção de cordas, calabres, tapetes, alcatifas, etc 

; a amêndoa, alimento de grande consumo, é prodigiosamente 

absorvida pela confeitaria, e mais ainda pelos povos da índia, onde 

entra na confecção do karil; e ainda se extrahe d'ella o sura, vinho de 

palma, mas n'este caso não dá fructo. Os indios extrahem assucar do 

vinho de palma, por meio da evaporação, e pela distillação obteem o 

álcool conhecido por arack. 

A maior importância do coco, porém, vem-lhe das suas pro-

priedades oleoginosas. A amêndoa recebe o nome de copra. É da 

copra que se extrahe o azeite de coco 

Zanzibar em 1890 exportou um milhão de francos de copra, e 

Maçambique (Boletins da provinda) exporta a media annual de 70 

contos. 

Outras espécies de palmeira, entre as quaes a Boracca ethiopemn, 

e o Ilypheie ventricosa e a Raphia vinifera existem em grande 

quantidade nas regiões de que nos oceupamos. O Boraceus é 

egualmente uma arvore muito útil. 

Cera. — A cera, sabem-no todos, é uma espécie de massa 

gordurenta, produzida entre os anneis do abdómen das abelhas. 
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Julgou-se por muito tempo que a fabricassem á custa do pollen das 

flôres, mas, ao fim de curiosíssimas experiências, Huber descobriu 

que as que unicamente se alimentavam de pollen não produziam cera, 

emquanto que as que se alimentavam com líquidos assucarados a 

produziam em grande quantidade. 

Além d'esta, ha também a chamada cera vegetal, extrahida de 

diversas plantas, quasi sempre das folhas, como, por exemplo, da 

Myristica ocuba, de algumas palmeiras e de outras. 

A abelha forma com a cera os favos, envolucros em que deposita o 

mel. Ora os indígenas, na Africa oriental, aproveitam este, e quasi 

sempre deitam fora aquella. Outros tomam-n'a como alimento. 

Apesar d'isso, porém, na costa vendem-se avultadas quantidades 

de cera, chegando a exportação d'esse producto, em Zanzibar, a 

attingir a cifra de 20 contos de réis, insignificantíssima como 

coefficiente do muito que a exploração da cera poderia render. 

Os naturaes trazem-n'a ao mercado, em queijos, a que chamam 

gamellas. 

Ao longo do Rovuma, e no paiz dos Ajauas, vêem se os cortiços 

armados nas grandes arvores que bordam os caminhos. 

No paiz dos Makuas também abunda extraordinariamente a cera, 

sem que o negro se sirva d'ella; serve-se, sim, e muito, do mel nas suas 

refeições. O arroz, cosido em agua de coco, e temperado com mel, é 

um dos mais considerados e appetecidos manjares de todas as 

solennidades. 

Arroz. — (On\a satipaj. E' originário da Ásia meridional, e 

seguramente uma das principaes culturas dos paizes quentes. O grão, 

vulgarmente chamado bago, é menos rico que o de trigo em azote e 

phosphatos, tem também menos princípios oleosos que qualquer 

outro, mas, apesar d'isso, o arroz é de uso altamente hygienico, 

excellente para cosinhar, e com a grande vantagem de se poder 

conservar em cru por largo tempo. 

Ha innumeras variedades de arroz, e é difficil definir a supe-

rioridade de qualquer sobre as outras, debaixo de um determinado 

ponto de vista 
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A sua cultura em Africa está longe de alcançar o desenvolvimento que 

poderia ter, quando alli a producçáo de um hectar de terreno orça por dois 

kilos de arroz encascado, e se fazem duas culturas annuaes, sendo a mais 

valiosa a que se faz pelo mez de maio. 

Efectivamente, nos paizcs quentes, em qualquer ponto se poderá obter 

uma pequena cultura de arroz, e apesar d'isso em Africa é desconhecida em 

varias regiões, e em mais de uma parte, nos territórios da Companhia, apenas 

serve de alimento para os naturaes, quando poderia ser exportado, como arroz 

da índia ou das Carolinas. 

O arroz, como em geral todo o cereal, não dá producções  notáveis,   senão 

pelo cultivo  de vastas extensões de terreno, e em particular requer, para bem 

se desenvolver, solo fértil, embebido de água,  ou  mesmo alagadiço e quatro 

ou cinco mezes de calor egual e continuo. 

Os terrenos de alluvião apresentam enormes superfícies nessas condições 

c ainda são de grande aptidão para a cultura do arroz, como é geralmente 

sabido, as margens baixas dos rios, os deltas, os valles húmidos, etc. 

As qualidades de arroz que mais conveem, pela maior producçáo, 

aquelles terrenos são as de folha larga e grão rijo, apesar de que a qualidade 

pequena, de haste delgada, se accomoda melhor, e tem producção mais 

precoce. 

O arroz germina rapidamente, cresce durante três ou quatro mezes em 

folhas; alastra-se muito, isto é, vão nascendo muitas hastes junto da primeira; 

eleva se á altura approximada de um metro e floresce durante um ou dois 

mezes. 

Na índia a cultura do arroz merece todos os cuidados, faz-se 

intelligentemente e desde a mais remota antiguidade, nas Philippinas 

cultivam-se mais de 30 espécies de arroz; na China e no Japão não teem 

numero as suas variedades. Em 1890 os portos do extremo Oriente 

exportaram 942415 toneladas; haviam exportado, em 1886, 762.760. Os 

principaes portos de exportação foram na Birmânia: Raugoum, Bassaim, 

Akyab, Monheim, e Calcutta, Bombaim, Kurache, Madrasta, Saigon, 

Bangkok, Java e Japão. 
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As quantidades de arroz importadas na Europa, em 1890, e 

provenientes d'aquelles portos, foram nas principaes nações im-

portadoras as seguintes : 

Inglaterra ...................................................................................  254.065 

Hollanda ...................................   ......................................  112.202 

Bélgica ...............................................................................  65.588 

Bremen ..............................................................................  220.000 

Hamburgo .........................................................................  101.295 

Total ....................................................          753 150 

A difierença d'aqui para a exportação foi consumida por outros 

paizes, e pela própria Africa! O valor do arroz e outros cereaes 

importados da índia pela Africa oriental anda por oito milhões de 

francos annuaes! 

E, comtudo, n'essa parte de Africa, cujo nenhum porto figura 

n'aquella lista de mercados exportadores, o arroz constitue um dos 

principaes alimentos do indígena, os terrenos próprios são immensos, 

os braços não faltam, e por isso esta cultura será incontestavelmente 

uma das que dê mais avultados interesses, nos territórios da 

Companhia. 

Sorgho. — (Sorghum vulgaroe), entre os pretos Mapyra, é uma 

gramínea robusta, relativamente alta. Na costa oriental de Africa 

attinge, pelo menos, cinco metros de altura. 

O sorgho vegeta excellentemente nos paizes quentes, e é de uma 

producçao extraordinária. Leva, em geral, quatro a cinco mezes a 

amadurecer o grão. 

É difficil de descascar, o que não impede que as populações do 

interior façam d'elle um dos seus principaes alimentos. Chegam a 

comel-o crú e inteiro, apenas amollecido n'agua, se não tiverem 

occasião de o cosinhar. Para isto pisam-n'o e reduzem-n'o a farinha. 

A haste do sorgho, quer antes quer depois da fructificação, contem 

um succo, fácil de extrahir, bastante rico em assucar. Há até uma 

variedade que o contem em tão avultada proporção, que é conhecida 

pelo sorgho assucarado. 
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Ora a extracção d'esse assucar constitue já hoje n'outros paizes, 

nos Estados-Unidos, na Cafraria, segundo o testemunho de Raoul, 

uma industria de certa importância. 

Nos Estados-Unidos, principalmente nos do sul, teem mesmo 

procurado apurar a planta. 

E ainda além d'essas vantagens, fáceis de procurar também nos 

territórios da Companhia, o sorgho constitue pelas suas folhas e pelos 

seus caniços óptima pastagem. Diz Duparqué que na Cafraría a cultura 

é proporcionada á quantidade de gado. 

Mexoeira.— (Penincellaria spicatta) é também uma gramínea, 

vcgentando também fortemente, mas mais baixa do que o sorgho 

A mexoeira tem os grãos miúdos, aggrupados numa única 

florescência cylindrica. Os indígenas reduzem-n'os a farinha para os 

utilizarem na alimentação. 

A palha de mexoeira, depois de bem secca, constitue uma 

forragem de excellente qualidade. 

Egualmente, a par da mexoeira, se cultivam ainda a Eleusina, a 

Cavacaria, o Sorghon cafrorum, etc. 

Milho.—(Zea).  E um cereal de sobra conhecido, ainda tam bem 

da família das graminaceas, da tribu das paniceas. 

Julgou-se que fosse originário do México, mas já no seculo XIII a 

Itália o importava da Ásia menor, e cm 1819, M. Rifaud encontrou, na 

Africa, em Thebas, no tumulo de uma múmia do antigo Egypto, uns 

poucos de grãos de milho, o que bem prova a grande antiguidade da 

sua cultura para aquelles lados do velho continente. 

O milho, nos paizes quentes, tem um verde mais claro do que entre 

nós, e as suas folhas são quasi sempre mais pequenas. 

Ha, como se sabe, muitas variedades de milho, distinguindo-se alli 

duas—uma de grão macio e farinhento, outra de grão-duro, com um 

envolucro mais duro ainda. 

A cultura do milho já hoje feita em pequeníssima escala, pode por 

certo desenvolver-se extraordinariamente nos territórios do Nyassa. 

Os terrenos arroteados de novo prestam-se muito a esta cul- 
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tura, não só por ser feita a sementeira a largos espaços, mas também 

por ter a massaroca, relativamente, bem protegida contra os passaritos. 

O milho serve de alimento, sob todas as formas, e não só ao 

homem: deve por isso ser rendosa a sua cultura quando venha a 

constituir exportação importante. 

Algodão.— O algodoeiro (Gossipium), da família das malvaceas, 

é uma das plantas de maior cultura em todo o mundo, apesar de quasi 

desconhecida entre nós. Não assim o algodão seu producto. 

O algodão é o pello que cobre uns grãos encerrados em umas 

capsulas, pendentes de hastes delgadíssimas, e que não são mais do 

que o desenvolvimento do ovário, isto é, o fructo do algodoeiro. 

E' conhecido desde a mais remota antiguidade. Eram tecidas com 

algodão as vestes dos antigos sacerdotes da índia  e do Egypto; d'alli 

passou, pelo commercio, para a Grécia, sendo já citado em Strabão e 

Plínio, e suecessivamente para a Turquia, Veneza, Milão, etc. 

Por outro lado, os Mouros trouxeram-n'o da Africa, por Marrocos, 

para Granada, Córdova, Sevilha até Barcelona. 

Finalmente, a descoberta da America veíu trazer, com o teste-

munho do seu uso remotíssimo n'aquellas paragens, uma cultura e um 

commercio tão extraordináriose tão importantes, como talvez não haja 

segundos na—índia onde se cultiva extensamente; em alguns pontos 

da Africa onde brota espontânea e fabulosamente; em varias terras da 

Inglaterra que o manufacturam em larguíssima escala; e nos Estados 

Unidos que o cultivam e manufacturam também em prodigiosa 

quantidade. 

A primeira expedição de algodão da America para a Europa, data 

de 1747 —eram sete saccas enviadas de Charleston; por signal que 

foram apprehendidas pelas alfandegas inglezas. 

Depois, as remessas foram augmentando em numero e quantidade, 

por tal forma que em 1784 a alfandega de Liverpool apprehendia 71 

fardos, sob o pretexto de que os Estados Unidos não podiam produzir 

tanto algodão, por isso que o algodoeiro dificilmente lá se 

desenvolveria. Os Estados Norte-americanos celebra- 
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ram em 1884 o centenário d'essa apprehensão de pseudo-contrabando. 

São numerosíssimas as variedades de algodão: Linneu conheceu 

seis, Gandolle contou já dezaseis, Rohr trinta, e assim por deante. No 

entanto, segundo Watts, Trevor, Clarke, o dr. Peuvetier e outros, todas 

ellas se podem reduzir a dois typos —o algodão americano e o 

algodão asiático. 

O primeiro é mais alto e mais vigoroso do que o segundo ; este 

mais productivo e mais persistente. Um e outro se subdividem em 

innumeras variedades, estas florescendo logo três mezes depois da 

plantação, aquellas muito mais tarde, aqueloutras produzindo durante 

maior espaço de tempo, etc. 

O algodoeiro cultiva-se em muitos e diversos pontos do globo em 

uma zona, cujo limite não vae além do parallelo 40. Dá-se e 

desenvolve-se em quasi toda a Africa. 

Encontra, n'aquellas regiões quasi virgens, todas as condições 

geológicas e atmosphericas para o seu desenvolvimento; e não se 

pense que os calores excessivos das regiões dos trópicos lhe sejam 

prejudiciaes, como lhe são nas regiões temperadas os calores do estio; 

pelo contrario, o algodoeiro não receia o calor, sendo compensado por 

humidade sufficiente, tanto mais que na Africa, sendo mais uniforme, 

é seguido da cacimba e da frescura da noite. 

E', sobretudo, nos primeiros tempos da vegetação que uma 

atmosphera húmida e chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento 

da planta; mas se estas persistem, o algodoeiro engrossa 

extraordinariamente sem produzir fructo. 

Ora em Africa as chuvas teem epocha determinada e fixa, co-

incidindo o seu termo com o principio do desenvolvimento da planta, 

o qual prosegue pela estação sêcca. Por todas estas razões, as 

plantações que melhor produzem são as situadas na costa e na 

visinhança das grandes bacias, e assim o melhor algodão americano 

tem o nome de See Island. Ha uma única excepção, o Brazil, onde o 

algodão se dá melhor no interior. 

Nos territórios da Companhia a parte que mais propicia se mostra 

ao algodão é a região dos Ajauas que, se está no interior, está comtudo 

em condições comparáveis ás da costa, pela sua visinhança com o 

Nyassa, verdadeiro mar interior. 
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Deschamps chega mesmo a confirmar no seu livro Le coton que: 

O algodão das margens do Nyassa é de uma qualidade superríor; o 

desenvolvimento alli persiste por muito mais tempo do que nos 

Estados Unidos; e os naturaes não têem necessidade de renovar a 

planta senão de três em três annos para terem o melhor algodão do 

mundo. 

E mais adeante diz: 

Na costa oriental da Africa central, os grandes rios e respectivos 

affluentes, ofíerecem um facílimo transporte para o interior, 

mas os indígenas não se cansam a tratar o algodão, que alli cresce 

selvaticamente, senão em quantidade indispensável para seu uso. 

O grande defeito do algodão da Africa central é não ser bem limpo 

nem bem lavado pelos indígenas. Custa apenas, posto na costa, 

4 1/2 dollars por libra de pezo   ..............................................................  

A grande difficuldade está em dar ao algodão o trabalho contínuo 

e regular de que carece. Ora os cafres trabalham o menos possível, e 

deixam ás mulheres esse encargo. A economia social d'aquellas 

regiões precisa, pois, ser reformada para podermos contar com uma 

producção regular africana. 

E porque Livingstone é incontestavelmente a maior auetoridade no 

assumpto, a que ligou como homem illustrado e pratico tal 

importância, que só ao algodão dedica longas paginas dos seus diários, 

não nos cansaremos de o transcrever, luctando só com a difficuldade 

na escolha das paginas. 

Assim, fallando do valor do algodão africano, diz elle: 

Colhemos amostras de excellente algodão em muitas regiões. Ha 

por alli grandes extensões de uma florescência salina, onde o 

algodoeiro cresce de um modo notável, dando uma penugem de 

qualidade superior. As que trouxemos foi dado em Manchester o valor 

de dois pence a mais do que ao algodão ordinário de Nova Orleans. 
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Não só o algodão d'esta parte de Africa é de boa qualidade, mas a 

planta é d'um vigor completamente desconhecido na America. 

Vimos algodoeiros que dão abundante colheita, e isto em sitios, 

onde alem de terem que luctar contra hervas mais altas do que elles, 

luctam lambem contra as queimadas que ha dez annos os levam de 

mistura com essas hervas. 

E n'outra parte: 

Encontrámos três variedades de algodão: uma indígena e duas 

exóticas. O nome de tonja manga, que quer dizer algodão extrangeiro, 

prova que a qualidade assim designada, e que em Manchester foi 

considerada egual ou superior á da Nova Orleans, veio de fora. E' 

vivaz, mas precisa ser plantada de novo todos os três annos. Colhe-se 

muito em todo o valle do Chire. 

Não ha família de tal ou qual importância que não tenha a sua 

plantação de algodão, e a julgar pela ausência completa de hervas, o 

terreno é cuidadosamente cultivado; verdade seja que essas plantações 

são pequeníssimas; não vimos nenhuma que tivesse mais de meio 

acre. 

O tonja cadja ou algodão indígena tem o pello mais curto e 

assemelha-se pelo tacto á lã. Nas montanhas é de producção annual, 

comtudo, muitos preferem-n'o ao algodão extrangeiro por ser mais 

forte e dar tecido mais resistente. 

O algodão indígena desappareceu quasi inteiramente deante do 

chamado algodão extrangeiro que lhe é bem superior. Esta ultima 

qualidade, que os naturaes têem propagado, abunda em todo o valle 

do Chire, nas margens do Nyassa, cobrindo uma área de cerca de 400 

milhas de comprimento, que confiadamente podemos considerar 

como uma das melhores regiões algodoeiras do globo. 

N'outro logar, depois de dizer que da terceira qualidade que 
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enumerou pouco algodão encontrara, e de nos referir o conselho que 

dera aquellas gentes para que colhessem bastante que os inglezes 

iriam comprar-lh'o, continua: 

Podem vir (respondeu-nos um Babisa que tinha viajado muito), 

temol-o cá em abundância, e se nol-o comprarem, depressa ficaremos 

ricos.—Vimos com os nossos próprios olhos que efectivamente assim 

era. Algodoeiros por toda a parte. 

« ..................................................................................................................... » 

As margens do Nyassa produzem algodão em grande quantidade, e 

pode-se vender por menos de um penny a libra de peso. Pode ser 

transportado por via marítima até Inglaterra, pelo Chire e Zambeze 

com a excepção d'umas trinta e cinco milhas por terra, por causa da 

cataracta de Murchison. 

Digamos de passagem que isto vem confirmar o que n'outro logar 

dissemos sobre as vantagens do caminho de ferro do Nyassa a Pemba, 

e ainda Livingstone é muito optimista com relação ao caminho que 

indica: não só aquellas cataratas, mas também as difficuldades de 

navegação nas boccas e detestáveis barras do Zambeze, ou o 

transbordo para o Quaqua o tornava trabalhoso, despendioso e 

demorado. 

Voltando ao algodão, notaremos o facto, aliás sabido, de constituir 

elle uma das principaes fontes de riqueza na America onde a sua 

cultura é mais cuidada e mais perfeita. 

Tem-se esta desenvolvido alli por tal forma que em 1839-1840 a 

colheita excedeu a dois milhões de fardos, em 1883 sete milhões; e até 

hoje tem seguido sempre crescendo. A America com a cultura dos 

algodões e dos cereaes pagou a divida publica contrahida pelos 

desastres financeiros e pelas guerras civis. 

É de notar, ainda assim que n'aquelle clima o algodoeiro está não 

só mais sujeito a alterações na acção do sol mas também aos prejuízos 

das chuvas na epocha das colheitas; ainda em 1880, ficaram por este 

ultimo motivo apodrecendo nos campos dos Estados Unidos para cima 

de seis centos mil fardos. E isto a que é 
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algodão não está sujeito em Africa, como já notámos, é alli difficil de 

evitar, apesar de um bom trabalhador colher por dia de 130 a 150 

kilos, por isso que desde que amadurecem as bottom crops, capsulas 

da parte inferior da haste, até amadurecerem as do alto, isto é, durante 

a colheita, decorrem perto de seis mezes. 

O algodão, depois de limpo do grão, fica ainda armazenado um 

mez ou dois, sendo então, na passagem do campo para os armazéns, 

que os americanos o classificam em quatro categorias: 

1.a — fios compridos, finos, sedosos, macios ao tacto: é o algodão 

do principio da colheita. 

2.a —fios mais curtos, das capsulas que não abriram por si ou não 

completaram o seu desenvolvimento. 

3.a — o algodão inferior cheio de detrictos de folhas e ramos de 

que é difficil desembaraçal-o. 

4.a — o algodão de refugo: é o ultimo apanhado, cheio de terra e 

sujo. 

A planta dá, em media, 850 kilos por acre, quando a terra seja 

tratada pelo processo americano. 

A Africa onde o solo está, por assim dizer virgem, onde o trabalho 

é infinitamente mais barato, e onde concorrem outras já indicadas 

favoráveis condições, virá por certo n'um futuro mais ou menos 

próximo, a fazer importante concorrência ao grande commercio dos 

Estados Unidos, tanto pela quantidade como pela qualidade. Se duas 

variedades do algodão exótico na Africa se assemelham ao americano, 

também as influencias climatéricas se assemelham, na costa oriental, 

ás da índia, muito diversas das que se dão nos Estados Unidos: na 

occasião em que sahe da terra tem extraordinária abundância de calor 

e de luz; a temperatura em vez de ir gradualmente crescendo como na 

America, vae pelo contrario decrescendo lentamente. 

O algodão da índia cresce mais vagarosamente, a raiz única e 

direita penetra mais o solo, e o fio mais regular é inteiramente dif-

ferente do americano; sendo ponto muito contestável se este é superior 

áquelle. Borain e outros affirmam que a apparente inferioridade do 

algodão da índia é apenas devida a defeitos e a negligencia na cultura, 

embora muito utilisado pelos indígenas ou talvez por isso mesmo. 
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A producçao total do algodão na índia ascendeu em 1882 a mais de 

cinco milhões de fardos dos quaes apenas foi exportado pouco mais de 

um milhão. 

São em geral bons para esta cultura os terrenos de alluvião e todos os 

que formam o fundo dos valles e a que os americanos chamam bottom 

lands, mas preferidos e, segundo os especialistas, muito superiores são, 

em egualdade de circumstancia, e para o mesmo clima, os terrenos 

montanhosos, ora, de facto, a região de entre Lugenda e o Nyassa, ou, 

para melhor dizer, todos os territórios da Companhia são excessivamente 

montanhosos. 

É ainda Livingstone quem escreve: 

As nossas ultimas pesquizas provaram-nos que tudo quanto 

haviamos dito a este respeito estava muito aquém da verdade. 

De  facto, a zona que está ao norte de 16° L. S. (estão exa- 

ctamente n'esta zona os territórios da Companhia) é uma região 

algodoeira: o clima não se presta menos do que o solo, e nunca a 

colheita é compromettida pelos gelos. 
 ...............................................................................................................  

O algodão que ahi se encontra é superior ás qualidades correntes na 

America e vale quasi tanto como o do Egypto. É provavel até que se se 

juntassem os cuidados na cultura às propriedades do solo e do clima, as 

plantações de algodão d'esta região ficariam bastante acima de 

muitíssimas outras. 

O Daily Post, de Liverpool publicando em fins de maio de 1883, uma 

estatística comparativa da colheita, exportação e consumo do algodão em 

diversos paizes, dava-nos as seguintes cifras, em fardos de 181k,400: 

Colheita Exportação Consumo 

Estados Unidos ..........................     6.675.000 4.551.000 2.124.000 

China e Japão .....................    . . .      2.500.000            »          2.500.000 

índias orientaes...........................      2.130.000 1.280 000 850.000 

Egypto ........................................        667.000        667 000            » 

Africa (excepto Egypto) .............       500 000 » 200.000 

America do  Sul,  índias occi- 

dentaes ...................................         2 59000 159.000 100.000 

Turquia, Grécia, etc ...................         117.000 32.000 85.000 

12.848.000 6.089.000 5.859.000 
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Podemos, porém, affirmar com Borain, Deschamps e outros que as 

cifras ahi indicadas como representando a producçao da Africa e da 

índia estão ainda áquem da verdade. 

A cultura do algodão deve, pois, por todos os motivos, merecer a 

especial attenção da Companhia, e não só pela importantíssima 

exportação que pode crear, mas também pelo largo consumo de 

tecidos de algodão que se faz em todo o interior e costa de Africa. 

Por isso ainda em outro artigo diremos mais algumas palavras 

sobre o assumpto. 

Anil. - O anil (Ludieofera) da família das papillonaceas, é uma 

planta ou arbusto de folhas alternas e flores cm cacho. 

Nasce expontaneamente na índia e na Africa equatorial. 

Extrahe-se d'ella o producto bastante conhecido no commercio, a 

que damos o mesmo nome da planta. E tanto se desenvolveu essa 

extracção que o anil chegou a ser cultivado em todas as partes do 

mundo. 

O anil vem ao commercio sob a forma de uns cubos pequenos de 

um azul carregado, mudando um pouco de côr com a fricção ou com a 

humidade. 

O processo de extracção é bastante complicado e demorado para 

que nos possamos aqui deter a descrevel’ o. 

Levingstonc affirma ter visto vastas extensões cobertas de anil, e 

assim diz-nos: 

O anil tem alli mais de cinco pés de altura. Trouxeram n'o sem 

duvida da índia; mas encontrámos nas margens do Nyassa uma 

variedade cuja haste cresce direita, em vez de se curvar como na 

espécie das margens do Zambeze. De resto, em qualquer destes 

pontos a planta chega a attingir a altura de um homem.» 

Querendo certificar-se do valor que tal planta podia ter, o dr. Kirk 

extrahiu-lhe a matéria corante; este anil, quando se tira apresenta uns 

traços acobreados que caracterisam a melhor qualidade do 

commercio. 

A exportação do anil não adquiriu por emquanto grande im-

portância, por isso que os  indígenas ignoram o valor da planta, 
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que aliás cresce expontaneamente em seus campos, c cujo producto 

tanto é utilisado pela tinturaria e pela pintura. 

Nasce e cresce tão expontânea e selvaticamente que em mais de 

um logar os naturaes lhe chamam senhor das terras abandonadas. 

Ricino.—(Ricinus) da família das euphorbiaceas, originário do 

Oriente, é um arbusto que chega por vezes a tomar as proporções de 

uma arvore, e que se divide em um numero infinito de variedades. 

Willdenow classificou uma d'essas variedades como Ricinus 

africanus. Tem a haste direita, um pouco avermelhada, as folhas 

grandes, bonitas, divididas em seis ou sete lanças, as flores agrupadas 

no extremo das hastes. É pelo seu todo o que se pode chamar uma 

planta ornamental. 

Como se sabe tem uma grande importância para a medicina. O 

fructo, uma espécie de coco, contem os grãos de onde se extrahe o 

oleo de Ricino, bastante applicado e conhecido. Essa extracção é 

facílima, podendo até fazer-se á temperatura normal. 

O oleo de ricino tem uma propriedade característica, única entre 

os óleos — a de se dissolver completamente no álcool, a frio, o que 

permitte verificar a sua pureza. 

A principio a matéria prima vinha da America, hoje cultiva se até 

na Europa. 

O ricino cresce abundantemente em Africa, e ninguém dirá que 

não convenha, pelo menos, regularisar a sua cultura e leval-o a 

cooperar na exportação commercial. 

Pimenta. — (Piper) Se ha planta de que haja numero grande de 

variedades é esta. 

Rara será, porém, aquella que se não encontre em Africa. A 

pimenta negra, no entanto, não abunda na parte oriental, onde crescem 

em quantidade o pimentão e os pimentos, avultando entre estes o lá 

tão conhecido piri-piri. 

Em geral, todas as especiarias encontram em Africa, sobretudo na 

oriental, clima e solo bastante favoráveis para a sua cultura; e  

ninguém  ignora a importância relativa que teve e ainda 
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hoje mantém o commercio d'estes géneros, aliás de largo consumo nas 

próprias regiões. 

Canna de assucar. — Arundo saccharifera ou Sacçharum 

officinarum). É uma gramínea gigantesca, originaria também da índia. 

Os chinezes cultivam-na e já lhe extrahiam o assucar, muitos séculos 

antes da nossa era. Parece terem sido os egypcios quem a trouxe para 

a Europa. 

Em 1420, o infante D. Henrique fazia-a plantar na Madeira, onde, 

bem como nas Canárias, se acclimatou com óptimos resultados. 

Foram também os portuguezes que a introduziram cm S. Thomé, logo 

após a descoberta d'esta ilha, e com tal suecesso que em 1520 se 

contavam alli mais de sessenta engenhos de assucar. Pela descoberta 

da America foi também para lá levada, por forma, a quasi assim poder 

dizer-se que a cultura da canna de assucar deu a volta ao mundo. 

Alguns viajantes affirmam tel-a visto de vegetação expontânea, 

em Madagáscar, em quasi toda a Africa tropical e nas ilhas do mar do 

sul. 

A canna de assucar é uma planta vivaz, cuja altura varia entre dois 

e cinco pés. As hastes sahem juntas da raiz, crescem divergentes mas 

direitas, cylindricas, amarellas, avermelhadas ou arroxeadas conforme 

as variedades que são innumeras. A raiz as-emelha-se a uma cabelleira 

de numerosos e delgadíssimos cabellos, que não penetram pelo solo 

mais de vinte a vinte cinco centímetros. As folhas nascem na 

extremidade superior da canna, e são lhe arrancadas quando 

conduzida para a prensa. A canna está, além d'isso toda coberta por 

uma pennugem de que a limpa a mais leve aragem. 

As sementes da planta são tão pequenas que por muito tempo se 

ignorou a sua existência. Além d'isso para que se desenvolvam 

precisam de uma grande humidade, ou, pelo menos, estar abrigadas 

dos ardores do sol, e, ás vezes, apesar de tudo, em muitas regiões, 

tornam-se estéreis. 

Para agrupar todas as innumeras variedades de canna conhecidas, 

Jacob Cordemoy e Delteil adoptaram a seguinte classificação: 
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1.° Cannas brancas, amarellas ou esverdeadas. 

2.0 Cannas raiadas. 

3.° Cannas mais ou menos avermelhadas. 

Partindo d'esta base Madinier organisou uma classificação geral 

que hoje, porém, está incompleta. 

Da canna de assucar extrahe-se, como todos sabem, e a própria 

denominação indica, o assucar, producto bem conhecido e bem 

generalisado. 

Depois de levada á prensa fica reduzida a um bagaço, que não só é 

excellente combustível mas também bella forragem. 

O succo extrahido é um liquido agradável e doce, que azeda com 

facilidade, e que embriaga bastante. 

A fabricação do assucar, pôde resumidamente dizer-se, que con-

siste em separar n'esse succo a agua e mais partes heterogéneas, e 

conservar o sal pela crystalisação. 

Além do assucar, a canna fornece muitos outros productos, quer 

conforme as suas variedades, quer conforme os trabalhos e preparos a 

que se sujeite; assim se extrahem os melaços, o rhum, a aguardente, 

etc. 

Nem todos os terrenos são egualmente aptos para a cultura da 

canna. Se apenas se pretendesse cultival-a como ornamento os mais 

convenientes seriam os húmidos, frios e baixos, mas então produziria 

apenas um succo aquoso, pouco assucarado, diíficil de purificar. Para 

que a canna produza e satisfaça todas as ambições do cultivador, 

precisa terreno profundo e solto. 

No entanto Bourgoin d'Orli estabelece regras e falla da cultura em 

muitos terrenos como podendo produzir excellentemente, e 

conservando-os, começa a classifical-os em — terras novas, terras 

frias, terra pantanosas, terras fortes, terras delgadas., terras de areia, 

terras em sucalcos, terras cançadas, e ainda outras, d'onde se deduz 

que, se é raro o terreno onde a canna de assucar se não possa dar, em 

Africa, onde todavia já vegeta abundantemente, raríssimo serão os 

terrenos que se lhe não possam adaptar. 

Esse mesmo auctor chega até a dizer que muitos dos terrenos 

despresados nas colónias, como podendo apenas servir de pastagem 

para o gado, retribuiriam com grande lucro todo o sacrifício 

feito com o seu amanho para esta cultura. 
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A canna, conforme a pratica e auctoridades especialistas de-

monstram, cança extraordinariamente o terreno; assim o néctar 

produzindo 50 mil kilos, perde 55 kilos de acido phosphorico, 114 do 

potassa e 60 de azote. 

Para que as suecessivas colheitas não vão, pois, diminuindo em 

quantidade, e até em qualidade, torna-se indispensável dar repouso á 

terra e restituir á camada superficial do solo o que lhe foi roubado, 

quer enterrando os resíduos da própria canna, quer adubando-a por 

forma a restituir-lhe as qualidades perdidas. 

Na Africa oriental, a canna occupa o solo durante quatro annos em 

média, sendo desoito mezes para a primeira e depois para dois cortes. 

Ao fim d'esse tempo os indígenas substituem-n'a por diversas 

culturas: feijão, mandioca, ervilha, etc. 

Durante a epocha das chuvas podem-se alli colher os produtos  

semeados ao seu começo, isto é, abóboras pepinos, etc; na estiagem 

porém, de maio a setembro apenas dão bom resultado os rabanetes, as 

ervilhas, os espinafres, alface, beterrabas, chicorea, etc. Um dos mais 

temíveis inimigos das plantações de canna são os cyclones que muitas 

vezes, como na ilha da Reunião, onde aliás a producção é explendida, 

devastam culturas inteiras; os territórios da Companhia, porém, estão 

ao abrigo d'elles, e é até muito de presumir, em vista de quanto fica 

exposto, que nas terras virgens dos Ajauas e dos Makuas fácil seria 

obter resultado proveitoso com insignificantíssimo trabalho. Não será 

phantasiar o esperar que com uma cultura cuidada e aperfeiçoada se 

obtenham 60 a 100 mil kilos por hectare. 

Já actualmente, entre aquelles dois povos, em cujos territórios a 

canna nasce e cresce quasi que expontaneamente, ella é planta 

obrigada em todas as hortas, abundando as variedades roxas. Nos 

presentes saguates, é também costume vir conjunctamente com a 

farinha ou com a gallinha, uma ou duas cannas que os pretos chupam 

com delicia. 

A cultura da canna deverá ser, pois, uma das mais valiosas, ainda 

que por certo inferior á do algodão, até porque as pautas em Portugal, 

dispensando ao assucar das colónias uma protecção especial, 

contribuem para que os preços da venda possam ser remuneradores, e 

assim para o desenvolvimento da cultura. 
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Salsaparilha. - (Smilax) da família das escuilaceas é planta de 

bastantes applicações e innumeras variedades. 

D'estas a que mais se encontra nas regiões do Nyassa, princi-

palmente no alto das montanhas, é a smilax kransiana. 

Livingstone que, como se sabe, era medico, e estimava, portanto, 

devidamente esta planta, não duvidou dedicar-lhe algumas palavras, 

ao encontral-a em Africa, como não sendo a sua cultura das mais para 

desprezar. 

Tabaco. — (Nicotina) da família das solaneas, de diversas di-

mensões, folhas largas, fechadas, de um verde sombrio, flores pur-

purinas, verdes ou brancas, fructo em forma de capsula, cheia de 

numerosíssimos e pequeníssimos grãos. 

O tabaco cultiva-se em todas as partes do mundo, muito embora 

as espécies cultivadas e os processos de cultura não sejam em toda a 

parte os mesmos. 

Os Estados-Unidos constituem talvez a mais importante região 

productora: Kentucky, Virgínia e a Luisiania são os principaes centros 

de producção. 

Cuba, também na America, é terra de privilegiada producção, e 

entre os tabacos havanos os de Vuelta-Abajo chegam a ser celebrados. 

Depois da America a Turquia, ou antes, o império ottomano : 

Salonica, Trebisonda, Yenidje-Karasonia produzem tabaco de es-

timado apreço e em avantajadas quantidades 

Depois as Philippinas, o Brazil, a Pérsia, Sião, Baden, a Baviera, a 

Bélgica, a Hollanda, a Suissa, a Roumania, a Rússia e muitos outros 

paizes produzem em maior ou menor quantidade essa planta, cujo 

domínio sobre a humanidade se estende tão largamente, e cuja 

manufactura tão prodigiosos lucros e tão terríveis consequências por 

todos elles espalha. 

Portugal também produz a herva santa. Nos Açores, na Madeira, 

nas colónias africanas, e até no continente, de ha annos para cá, na 

região do Douro, tem bellas plantações de tabaco, mais ou menos 

extensas, melhor ou peor cuidadas. 

Escusamo nos de narrar a historia da introducção do tabaco na 

Europa, começada  em  fins do século XV.  Os  descobridores da 
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America foram lá encontrar os Índios a fumar uns rolos d'esta planta 

que tinham por medicinal, rolos a que chamavam tabacos. D'aqui veio 

o nome para a planta. 

Em 1518 chegava de lá uma remessa de sementes, e o tabaco 

começou a cultivar-se na Europa, apenas e também como herva 

medicinal; em 1560, porém, é que Jean Nicot, embaixador da França 

em Lisboa, levava para a sua pátria logo apoz a planta o uso de a 

fumar. Do seu nome veio também a designação de Nicotiana. 

Portugal ia na vanguarda da cultura; a Hespanha, a Hollanda, a 

Inglaterra, todos os povos emfim de larga navegação e espalhado 

commercio, n'aquella epocha, o seguiram. 

E por tal modo se ia espalhando conjunctamente o uso de fumar, 

que os governantes em quasi todos os paizes, na Inglaterra, sobretudo, 

viram-se obrigados a tomar medidas concernentes a impedir a 

generalisação de tal costume. Talvez devido a isso nasceu outro 

costume — o de aspirar o tabaco pelo nariz forma por que mais se 

espalhou em França nos princípios do século XVII. 

As medidas repressivas iam augmentando cada vez mais. a medida 

que o uso do tabaco augmentava também, e por tal forma que se viam 

até obrigados a tomal-as os gran-duques da Moscovo a e os reis da 

Pérsia, e o próprio Papa Urbano VIII prohibia expressamente, em 

1624, o fumar nas egrejas. 

Em breve, porém, muitos se foram convencendo da innefficacia 

das medidas repressivas, e entenderam por melhor aproveitar o vicio 

como fonte de receita, e datam de então os fabulosos lucros que, á 

custa dos tabacos, têem usufruído nações, governos, companhias, 

particulares, etc. Em 1787 constituia-se em França um monopólio que 

logo n'esse anno deu ao estado mais de cinco mil contos. 

Quem desconhece as applicações do tabaco ? As operações que 

soffre a planta constituem diversos processos de industria, conhecidos 

uns, pouco sabidos outros, mas cuja descripção nos occuparia largo 

espaço. 

A colheita faz-se quando as folhas começam a amarellecer, in-

clinando-se para a terra e exhalando um cheiro cada vez mais forte. 

Depois seccam-se, e quando muito bem seccas seja por que 
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processo fôr, escolhem-se, classificam-se e vão servir de matéria 

prima ás diversas manufacturas, qualquer que seja, porém, o seu 

destino, sofrem uma lavagem que torna resistentes e maleáveis as que 

vão servir á confecção de charutos, e aptas para fermentar as 

destinadas ao rapé. 

D'ahi por deante é que os processos são muitos e variadíssimos, 

como dissemos, e por isso nos escusamos de os ennumerar sequer. 

O tabaco está livre de insectos destruidores, tal é a sua aspereza 

em planta; apenas n'um ou n'outro ponto lhe prejudica ás vezes o 

desenvolvimento uma parasita. Assim pôde conservar-se bastante 

tempo armazenado. 

Está hoje averiguado que quanto mais quente fôr o clima melhor é 

a qualidade do tabaco, e que, portanto, os terrenos que mais convêem 

á sua cultura são os de maior exposição ao sol. A melhor terra é a 

funda e de uma consistência média. 

O tabaco, ao contrario da canna de assucar, não esgota o solo, e 

antes lhe serve de magnifico adubo. 

Nasce expontaneamente por toda a costa oriental d'Africa; no 

entanto não ha povoação que não trate da cultura, graças ao gasto 

desmedido que d'elle fazem. Todas as pretas fumam; as creanças 

quasi passam dos peitos das mães para os cigarros. 

Estes são uns compridos rolos, que chegam a ter um palmo em 

algumas terras, estreitados de um lado, e formados por uma folha 

secca de bananeira, servindo de mortalha, e dentro o tabaco picado. 

Chamam a isto canudos. 

As folhas de tabaco e as folhas de bananeira são postas a sec-car 

sobre os tectos das palhotas. 

Na Makuana e entre os Ajauas é prodigiosa a quantidade de 

tabaco. Ao mercado vêem centenas de arrobas preparadas pelos 

indígenas; o preço é excessivamente baixo: por 100 réis poder-se-hao 

obter 600 grammas. 

O tabaco vem em rodas de um a dois palmos de diâmetro, formadas 

pelas voltas concêntricas de uma trança feita das folhas torcidas ao 

comprido; essas voltas estão seguras umas ás outras por pequenas 

varetas de bambu. É esta a forma por que, em geral veem aos portos o 

tabaco mais fraco. 
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O forte vem em bolas do volume de uns dois punhados, amas-

sadas com as folhas, que para isso se picam e se molham. 

O tabaco é de magnifica qualidade. É vulgar vêr os nossos 

marinheiros fumal-o misturado na proporção de três quartas partes por 

uma de tabaco preparado, ou mesmo sem mistura alguma; e alguns 

dos próprios officiaes, que comnosco se internaram, frequentes vezes 

se serviam do tabaco indígena, burrifando-o, quando possível, com 

algum espirito. 

A cultura do tabaco n'aquella parte de Africa tem estado com-

pletamente abandonada; e ainda ninguém até hoje se abalançou a 

fazel-a em larga escala, ou a preparal-o e fabrical-o regularmente. Em 

Angola existe, pelo menos que nós saibamos, uma fabrica que exporta 

productos inteiramente similares ao hollandez Rising-hope. 

E não é porque a qualidade nos outros pontos seja inferior. Pelo 

contrario, caminhando para a costa oriental a qualidade vae 

melhorando. 

Livingstone cita o tabaco dos Batoka como sendo extra superior; 

Cameron diz do de Udjiji que é como o melhor de Cuba. 

E quanto á quantidade, diz o primeiro, fallando dos territórios das 

margens do Nyassa: 

Poder-se-ha julgar da fertilidade do solo pelo facto das plantas que 

reclamam n'outros  paizes bastantes cuidados crescerem alli 

selvaticamente, tanto como o algodoeiro Assim por exemplo, o tabaco 

cresce mesmo sem cultura. 

E de como esta cultura adquire proporções e importância ex-

traordinárias dá testemunho o seguinte : 

O Cabo que ainda em 1873 importava 8.334.953 libras de peso de 

tabaco, importava no anno seguinte apenas 5.858.8o3, e assim sempre 

decrescendo, á medida que a cultura se ia desenvolvendo n'aquellas 

paragens. 

Chega a haver terras que devem a sua importância única e ex-

clusivamente ao tabaco; para não fallar de nenhuma das já nomeadas, 

citaremos, por exemplo, Deli, ha vinte annos uma aldeola 
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obscura de Sumatra, e hoje, graças ao tabaco,  um  centro populoso e 

dos mais ricos d'aquella ilha. 

Esta cultura deve, pois, ser, nas terras da Companhia, altamente 

rendosa, sem que para isso seja necessário dispender grandes 

recursos ou porfiadissimo trabalho. 

Café. —(Coffca arábica) é uma planta, sempre verde, de hastes 

flexíveis, folhas ovaes, oblongas e ponteagudas, onduladas, de um 

esverdeado escuro e luzidio, e entre ellas as flores, pequenas, brancas 

e aggrupadas. 

O fructo que a estas suecede assemelha-se a uma cereja pequena, 

um pouco alongada, com um meridiano accentuado a dividil-a em 

duas partes eguaes. Essa divisão corresponde no interior a dois grãos, 

justapostos pelos lados lisos com uma ranhura-sita ao centro, e 

convexos do outro. Quando o fructo está em plena maturação esses 

dois grãos adherem tão fortemente que parece não formarem mais do 

que um. 

É d'este fructo que veiu a celebridade á planta. 

O uso do café, tão antigo que ainda se lhe não conseguiu fixar a 

epocha em que principiou, veiu também do Oriente. 

Na Árabia, na Turquia, em todos os paizes mahometanos, 

espalhou-se rápida e prodigiosamente. Já lhe conheciam duas pro-

priedades — a estomacal e a excitante. 

Em 1664 chegaram á Europa, com os carregamentos de café, as 

chávenas de porcelana e todos os outros utensílios para seu uso, 

trazidos pelos viajantes regressados do Oriente; e, annos depois, 

Mahomet IV enviava a Luiz XIV uma embaixada que distribuía em 

presentes pela corte de Paris uma enorme carregação de café, que para 

esse effeito já trazia. Assim ouso de o tomar começou a espalhar-se na 

Europa como costume aristocrático e distincto_ 

A generalisação entre o povo veiu por Londres. Em 1652, Daniel 

Kdward fundava na capital ingleza a primeira casa de venda publica, 

onde um grego que comsigo trouxera de Smyrna, preparava a nova 

bebida, cujo agrado tanto se expandiu que desde logo começaram a 

abrir-se, por todo o mundo, casas exclusivamente destinadas áquella 

venda, e que do nome do género tomaram a designação — cafés. 

p 
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Parece que o café é todo um; as diffèrenças de qualidade que se 

apresentam são devidas ao clima, ao terreno, á cultura, etc. Entre essas 

diversas qualidades, sobresahem o café Moka, o Bourbon, o de Java, o 

do Brazil, os nossos de S. Thomé, de Cabo Verde, de Angola, de 

Inhambane e o dos territórios da Companhia, conhecido por café do 

Ibo. 

A plantação, quer se faça por sementeira, quer por transplantação, 

deve ser cuidada, sobretudo no que toca a limpeza do terreno e ao 

abrigo da planta da excessiva acção solar. 

O clima de entre os trópicos, e em geral os terrenos d'essa zona 

são-lhe muito propícios; o café, ahi, cresce e desenvolve-se 

perfeitamente. 

Não lhe convêm as terras pantanosas, nem as fortes ou argilosas; 

quer terras relativamente fracas, sendo as melhores as vermelhas, um 

pouco pedragosas. São muito recommendados os terrenos de encosta. 

A epocha mais conveniente para a sementeira são os equinoxios; 

para a transplantação a das chuvas. No emtanto, sendo o viveiro forte, 

pode esta fazer-se em qualquer epocha. 

Nos dois primeiros annos de cultura, dizem os especialistas, entre 

os quaes Gouas e Bourgoin d'Orli, não se deve misturar cultura 

alguma com o café, mas nos seguintes pode-se sem prejuízo, antes 

também com vantagem, semear conjunctamente milho, ervilhas e 

feijão, mas nunca outras plantas. Aconselham egualmente para os 

climas quentes a plantação de bananeiras distanciadas, e as regas 

amiudadas. 

Ás flores do café, de um perfume fortíssimo, succede-se o fructo, 

primeiro esbranquiçado, amarellecendo depois successivamente, até 

que se torna vermelho como as cerejas. Começa então a colheita. 

E esta, tendo tido os indicados cuidados na escolha do terreno, na 

plantação, na cultura, pode ser, três annos depois, prodigiosa. O café 

dá flor ao fim de dois annos, levando um anno d'ahi até á frutificação. 

Ainda ha um outro cuidado que a planta requer, mas sobre cuja 

melhor epocha de applicação divergem os cultivadores e até os 

auctores que  temos presentes — é a limpeza da planta, uma 
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como que poda, que uns dizem dever ser annual, outros duas vezes 

por anno, outros, ao contrario, de dois em dois annos, etc. Só a pratica 

pode ser mestra. 

O café depois de colhido vae para os moinhos, d'onde sae 

descascado, e separado nos seus dois grãos por cada fructo. O grão é 

em seguida deitado de molho, soffrendo a primeira lavagem, e n'essa 

occasião é facilmente escolhido, apartado e classificado. 

Depois de estendido a seccar, durante dois ou três dias, e com 

todas as cautellas para que seque por egual e não adquira humidade, 

torna a soffrer nova moagem e novas lavagens até que vem para o 

commercio. 

O modo de o preparar antes de o beber não ha ninguém que o 

desconheça, por muitos e variados que possam ser os processos. 

O café é um grande tónico, um pouco adstringente, febrífugo, e 

rico ainda de outras propriedades geralmente tão conhecidas como os 

inconvenientes do seu abuso. 

O café cresce selvaticamente em toda a costa oriental de Africa, 

onde apenas três plantadores conhecidos o cultivam, e a in d a  assim 

só o necessário para uso domestico e uma ou outra generosa offerta: 

um em Inhambane, outro em Moçambique e o terceiro no Ibo. 

E isto sendo a cultura do café uma das mais productivas, das mais 

fáceis e das mais duradouras. Ha exemplos de plantações de café 

produzirem sem cançasso durante vinte e quatro annos. 

Nos territórios da Companhia dá-se por tal modo bem que á borda 

do mar, a 30 ou 40 metros do colo da maré, vimos frequentes vezes 

pés de café á sombra de qualquer arvore. Isto dá-se também no 

próprio porto de Moçambique e mesmo junto do pharolim da 

Cabeceira, interiormente ao mangal da praia. 

A cultura do café forçosamente deverá produzir bem, e render 

melhor. Bem sabemos que os centros productores hoje são innumeros, 

produzindo todos elles em abundância. Em todo o caso a boa 

qualidade supplantará sempre a inferior — e o café do lbo é 

magnifico. 

Além d'isso, ainda que o preço baixasse, lá estava a immensidade 

da producção para compensar, no jogo sabido d'esses elementos 

económicos. 
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Depois, o Brazil, que tem sido o mais terrível concorrente no 

commercio do café, no qual tem uma das suas melhores fontes de 

riqueza, ha-de fatalmente sentir a influencia da abolição da es-

cravatura e das já agora intermináveis agitações politicas. 

Dos lucros que rende a cultura dá idéa não só o Brazil, mas 

também Ceylão, por exemplo, que viu fazerem-se umas poucas de 

fortunas, á custa d'este género, e vender-se em Londres um quintal do 

seu café por 136 schellings. 

O café produz extraordinariamente. A Hollanda vendeu em 

Amsterdam, em 1883 1884, 41 milhões de kilos das plantações 

officiaes de Java e Sumatra. 

Hoje em muitos pontos da própria Africa, entre os quaes o Natal, 

já se cuida seriamente n'esta cultura. A pratica indicou alli uns 

processos para evitar as doenças do pau preto com que em geral se 

fazem os abrigos dos pés de café nas plantações da colónia. 

E ha um facto que não queremos deixar de apontar:— em Ceylão, 

onde o café vale como dissemos, a cultura restringiu-se por diversos 

motivos, mas nem por isso os preços baixaram; pelo contrario, 

segundo Sagot, hoje os preços de venda são mais favoráveis do que 

quando o solo productor era mais extenso. 

A cultura do café offerece, pois, um largo futuro aos territórios da 

Companhia e não poderá nem deverá por forma alguma deixar de ser 

attendida. 

Noz moscada. — (Myristica), da família das myristicias. Tem 

todos os caracteres d'esta família. 

É uma arvore, algum tanto parecida com a larangeira, de folhas 

verdes lusidias, as flores amarellas, delicadíssimas e em cachos, o 

fructo em forma de noz, ás vezes alongada, esbranquiçado, 

amarellecendo á medida que amadurece, e divisível, como um da-

masco, em duas partes eguaes, vacundas, com um unico caroço 

envolvido por uma pelle avermelhada e muito odorífero. 

E' originaria das Molucas, e foi trazida para o commercio pelos 

árabes. Depois espalhou-se pelas Antilhas, Java, Sumatra, por quasi 

toda a Africa. Zanzibar exporta-a; em Angola encontra-se a cada 

passo. 
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Nas regiões do Tanganika encontrou-a Livingstone, e Cameron, 

de mais adeante, escreve: 

N'um logar encontrámos um massiço de moscadeiros, numa 

extensão de 40 a 50 passos, o solo estava completamente coberto de 

nozes. 

No entanto, a noz moscada africana é differente da afamada das 

Molucas, onde este fructo constitue um importante commercio. 

O moscadeiro quer, também como o café, terrenos leves, e um 

pouco de abrigo dos raios solares. Não dá fructo senão aos cinco ou 

seis annos. 

Conhecem se as applicações da noz moscada: utilisam-n'a a 

medicina, a perfumaria e a economia domestica, quer como tempero 

quer até como alimento. 

Nos terrenos da Companhia ha poucos moscadeiros ; todavia a sua 

plantação e cultura serão fáceis de conseguir e não serão das que dêem 

menor resultado. 

Cravo. — (Caiyophillus). E' uma arvore que alcança por vezes a 

altura de seis metros, de copa em forma pyramidal, folhas ovaes, 

inteiras e lisas, flores em bouquets, róseas, de cálice carminado. 

São estas flores, seccas antes de completamente desenvolvidas, 

que constituem o tão conhecido cravo, vulgarmente chamado cravo 

da índia, de onde effectivãmente é originário. 

De lá rapidamente se espalhou por todo o mundo como apre-

ciável especiaria. 

O cheiro do cravo é agradável, aromático, penetrante , o sabor 

um pouco amargo, picante e quente, escaldando o paladar quando 

trincado. 

Tem propriedades tónicas e estomacaes, tanto que a pharmacia o 

aproveita em varias preparações. Também a perfumaria extrahe d'elle 

uma essência bastante conhecida, e que frequentemente se emprega 

contra a caria dos dentes. 

O  fructo, pois que o cravo é apenas, como dissemos, a flor, 



92 

egualmente é aproveitado na alimentação, misturado com assucar, 

attribuindo-se-lhe outrosim propriedades estomacaes e digestivas. 

O cravo dá-se nos terrenos férteis e abrigados. Cada pé produz em 

media um a dois kilos. A flôr secca-se primeiro a fumo e depois ao 

sol. 

E' objecto de grande commercio em Zanzibar; nos territórios do 

Cabo Delgado, porém, pouco tem sido cultivado e portanto pouco terá 

concorrido para aquelle commercio. A sua cultura, todavia, parece 

deverá merecer as attenções da Companhia. 

Baobab.—(Adansonia). E' evidentemente uma das grandes arvo-

res africanas, da família dos sterculiaceos, que se eleva a trinta metros 

e mais, com um tronco cuja circumferencia chega a attingir 25 a 30 

metros. 

Os ramos extremamente volumosos estendem-se quasi hori-

sontalmente, até que o próprio peso os vae fazendo descahir para a 

terra, por forma que a arvore toma o aspecto de uma couve, 

perfeitíssimo. 

O fructo é uma capsula oval, linhosa, ás vezes de meio metro, 

coberta de uma pennugem densa, esverdeada, entrecortada por 

saliências carnudas, esponjosas e farinhentas. 

O baobab dá-se principalmente nas terras arenosas. Cresce 

rapidamente nos primeiros annos, e depois muito vagarosamente. 

Vive centenas de annos, havendo exemplares anti-diluvianos. 

Adanson diz ter encontrado em Cabo Verde um baobab, onde alguns 

inglezes tinham gravado o nome, trezentos annos antes. 

O tronco é tão largo, que Jeannest conta ter visto um exemplar nas 

feitorias de Landana, que precisava de 17 negros para o abraçarem, e 

Livingstone encontrou alguns esburacados pelo tempo e onde cabiam 

20 ou 30 homens. 

As folhas do baobab, depois de seccas, substituem perfeitamente 

as malvas ; e com a casca do fructo fazem os indígenas uma espécie 

de sabão. Da casca do tronco fazem cordas e tecidos ; os inglezes 

aplicam-n'a já ao fabrico de certas qualidades de papel. 

As feitorias do Ambriz exportavam ainda ha pouco este gene- 
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ro, em rolos de 100 kilos, que em Liverpool se vendiam por dez libras 

e mais a tonelada. 

Na costa oriental o baobab abunda mais ou menos em todas as 

regiões, sendo para notar, porém, que entre o Nyassa e a costa, 

exactamente nos territórios da Companhia, não attingiu ainda estatura 

tão phenomenal como nas margens do Zambeze e em outros pontos. 

Recorda-nos ter visto um grupo notável de bellissimos baobabs na 

povoação de Milambe, próximo de Mebeue, na margem direita do 

Chíre. A povoação deve até o nome áquellas arvores, por isso que os 

maganjas lhe chamam milambes. Na costa occidental chamam ao 

baobab imbondeiro. 

A povoação está toda á sombra d'aquelle massiço, composto 

apenas por sete arvores, e onde ainda sem custo podemos accampar 

1:200 homens, sem que pensassem em escolher outro abrigo. 

A casca do baobab é adstringente, e assim com um cosimento 

d'ella vi curar moléstias, em que é vulgar a applicação do sulphato de 

zinco. Para inflammações e feridas é realmente um remédio efficaz. 

Thompson refere-se em mais de um logar á grande quantidade do 

que elle chama grotescos baobabs que encontrou nos terrenos da 

Companhia. 

Eífectivamente os baobabs se se impõem pela enormidade das suas 

dimensões estão longe, e bem longe, de ter a elegância esbelta e 

delicada dos coqueiros e das palmeiras, ou a magestosa arrogância dos 

mutondos; tem até um aspecto extranho a enormíssima massa do seu 

tronco encimado pelos braços pesados cobertos por uma pequena 

coroa de folhas. 

Fructas. — Em toda a Africa, como em geral em todos os paizes 

quentes, ha uma grande abundância de fructa em qualquer epocha do 

anno, e por isso, como pelas propriedades alimentícias de algumas 

espécies, os fructos alli, desempenham mais o papel representado 

entre nós pelos legumes do que o que damos á própria fructa. No 

entanto, a verdade é que a maior parte, apenas pode ser encarada como 

accessorio agradável da alimentação, sobretudo sendo aquosos e 

assucarados. 
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Ainda que é já assaz extensa a relação das fructas conhecidas, vae 

comtudo crescendo dia a dia pela descoberta de novas espécies 

selvagens, nas florestas de todas as partes do mundo, que a cultura por 

certo apurará mais ou menos rapidamente. 

Em todos os vastos territórios da Companhia ha, além das já 

indicadas, muitas outras arvores e plantas, de cultura mais ou menos 

despresada, cujos fructos são apreciados por diversos motivos. Para 

nos não alongarmos demasiado, citaremos rapidamente: 

A bananeira (Musa paradisíaca) que alli cresce tão prodigiosa-

mente, em variadíssimas qualidades e dá abundantemente o fructo tão 

conhecido. Além da banana fornece com a sua seiva uma espécie de 

vinho licoroso, e às folhas dão os indígenas mil applicícaçoes: 

mortalhas para cigarros, tectos para as palhotas, etc 

A mangueira (Mangi/era) de fartíssima vegetação e cujos fruetos 

são talvez os mais saudáveis e deliciosos d'aquellas regiões. Arvores 

de explendido aspecto e de excellente sombra, cuja madeira é também 

muito apreciada. 

A nona (Anona muscata) é já mais exigente em cuidados de 

cultura e vive muito menos annos, mas não só dá em maior abun-

dância um bellissimo fructo, mas também se lhe aproveitam as folhas, 

que, em infusão, constituem um dos melhores soporiferos, e ainda do 

fructo, bastante aromático, se pode extrahir finíssimo licor. 

A papaya (Carica) fructo doce, assucarado e saboroso, planta rica 

em seiva com propriedades semelhantes ás do succo gástrico, sendo 

por isso aproveitada pela medicina. Chamam-lhe em alguns pontos 

mammoeiro, ao que parece por causa da forma do fructo, semelhante a 

tetas. 

A goiaba (Psidium pomiferum). Fructo já algum tanto conhecido 

entre nós, avermelhado interiormente, e com o qual se faz um doce 

mais conhecido ainda. O fructo é melhor cosido do que crú. A planta 

fructifica logo aos três ou quatro annos. A planta é 
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exigente, e d'ella se encontram por todas aquellas paragens varia das 

qualidades. 

A atta (Anona esquamosa) é uma variedade das nonas, fructos um 

pouco mais pequenos do que a laranja, muito doces, de um aroma 

delicadíssimo, mas pouco abundante. A planta que mal chega a 

attingir as dimensões de arvore, obtem-se facilmente por sementeira, e 

não é das que requerem mais cuidados; fructifica entre os quatro a 

cinco annos. 

O ananaz (Bromelia ananaz) da-se extraordinariamente bem em 

todos os territórios da Companhia. Os de Africa são um pouco mais 

pequenos do que os que geralmente se encontram nos mercados da 

Europa cuja maior parte é abastecida pelos Açores. A planta resiste 

bem às irregularidades do tempo, mas para que o fructo seja 

excellente, precisa ser cultivado em terreno fértil, convindo-lhe 

vantajosamente que este seja adubado. Planta-se enterrando a 

chamada coròa em Africa dá fructo de ahi a um anno. Hoje em dia 

não só se aproveitam os ananazes como deliciosíssima fructa, mas 

também as fibras e o sueco são apreciados pela industria. 

A laranja que, como se sabe, é originaria do sul da Ásia. produz-

se alli admiravelmente. A laranjeira dá fructo desde os sete annos, em 

muito maior abundância do que entre nós, e durante todo o anno, 

diminuindo apenas a producção durante a epocha das chuvas. A 

laranja não se conserva tanto como aqui, desenvolvendo-se em muito 

menor tempo. Amadurece o bastante para se comer, ainda com a casca 

verde. 

O limão também se dá bem, apezar de ser um pouco exigente de 

sombra e de humidade. Encontra-se em quasi todas as povoações. Os 

limões são mais pequenos do que os nossos e menos alongados, quasi 

esphericos, com a casca verde lisa e brilhante, e só começam a 

amarellecer quando vão em adeantada maturação. 

Legumes e hortaliças.    Nos paizes quentes não existem as 
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innumeras variedades de legumes e hortaliças, a que nós estamos 

costumados; faltando-lhe, geralmente, as cruciferas, as umbilliferas, as 

chicoraceas e ainda outras- mas nem isso quer dizer que o numero das 

que alli existem já se não possa vir a augmentar, nem menos ainda que 

não sejam de boa qualidade as que por lá se encontram. 

Relativamente para nós, que temos uma horticultura riquíssima e 

aperfeiçoada, talvez isto nos impressione, mas por certo admirará 

também que pelo interior da Africa cresçam as ervilhas, o feijão, os 

tomates, a cebola, as favas, etc, como nas nossas hortas. 

E tudo isto, diz Livingstone, vegeta sem cuidados. Todo o trabalho 

agrícola dos indígena se limita a pouco mais do que a lavrar a terra e a 

cortar as raízes da herva. Deixam o milho, a batata, o sorgho e tudo 

mais lançar as raízes no solo movediço e fértil que não necessita de 

grandes trabalhos para dar bons fructos. 

E de Karema escrevia Storms: 

Desde a minha chegada aqui tenho-me occupado com a cultura 

dos legumes europeus, de que trouxera sementes. Ao fim de certo 

tempo tinha plantado uns quarenta taboleiros resguardados com 

coberturas de palha, a um metro do solo-, não me sahi bem, apezar das 

regas abundantes e diárias. Verdade seja que tive de luctar com os 

gafanhotos que fazem invasão n'esta epocha do anno, e que iam 

devorando as plantas á medida que brotavam da terra. 

Recomecei, pois, e eis os resultados: 

A alface é aqui a hortaliça por excellencia; cresce ás mil ma-

ravilhas em todo o tempo e dá semente. Aprecio-a tanto mais que 

consegui fabricar, na occasião, azeite de arachidea e vinagre de 

banana. 

As favas, o feijão de toda a qualidade dão-se perfeitamente. As 

ervilhas soffrivelmente. 

Deve destinar-se uma grande extensão á cultura do alho; sob este 

clima  sente se  em  certo modo  a necessidade de o comer. 
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As sementes que trouxera da Europa não me deram nada, procurei  

então outras em Tabora e obtive um resultado completo. 

Os rabanetes crescem admiravelmente, mas não dão semente. 

Tive-os rm Momparra, em pleno estio. Os tomates também se dão 

bem; cortados em rodellas, e feitos em sallada, constituem um prato 

muito apreciado da minha gente. 

Em summa, os resultados obtidos até aqui são satisfatórios. Se 

para alguns legumes, como a betterraba, as couves, os nabos, apenas 

consegui metade, foi talvez porque não escolhi o terreno próprio. Para 

outros nada consegui pelos meus acanhados conhecimentos desta 

especialidade. Felizmente, para uma e outra cousa ha remédio. 

Creio poder concluir dizendo que com tempo e perseverança, as 

hortas de Karema não terão que invejar ás de Europa. 

O mesmo se poderia relatar e concluir de muitos pontos nos 

territórios da Companhia. 

() feijão, de varias espécies, entre ellas uma muito vulgar, a que os 

negros chamam chibamba, encarnado e muito gostoso, e ainda o 

feijão preto; a ervilha, em geral um pouco mais rija do que a de 

Europa, de casca muito amarellada, vegetando sobretudo nas terras 

altas; o tomate bravo que não apresenta a forma regular do seu 

congénere cultivado, sendo approximadamente espherica; a mandioca, 

de que os indigenas usam tão abundantemente na sua alimentação; a 

batata doce que tantas vezes substittue a nossa batata; esta mesma que 

se dá perfeitamente, embora meuda, sendo de notar que para a 

sementeira nalguns pontos de Africa, como na região de que tratamos, 

basta semear a casca, caso tenha os chamados olhos; o pepino que, 

quando muito maduro, chega a ter a apparencia e o gosto de melão 

ordinário; as couves; os repolhos, que attingem enormes proporções; 

os nabos; os rabanetes, etc, etc, etc. : tudo são plantações que, se não 

podem fazer objecto de commercio exterior, abastecem comtudo os 

mercados internos, facilitando uma alimentação variada e sadia, e cuja 

só noticia de ali se darem constituirá talvez para muitos uma completa  

novidade,   modificando  a  sombria idéa que ainda hoje porventura 

façam daquellas regiões. 
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E, no entanto, um facto que estes productos, em geral em pouca 

quantidade, teem servido quasi exclusivamente para a alimentação dos 

europeus, mas é esse facto mesmo que justifica o pouco 

desenvolvimento da cultura, que todavia é certo poderá fazer-se em 

larga escala. 

E' até provável que todos os legumes e hortaliças cultivados na 

Europa possam alli produzir também, quando se appliquem o estudo, 

o terreno próprio, o clima competente, por isso que até este tanto 

varia, nos valles, e pelos sucalcos successivos das encostas, que desde 

o mar se vão elevando gradualmente até perto de 2:000 metros de 

altitude. 

Madeiras, essências, vegetaes, etc. — Indicados assim de corrida 

os productos agricolas mais notáveis dos territórios do antigo districto 

de Cabo Delgado, cuja cultura pela maior parte tão longe está ainda do 

que deverá ser ou convirá que seja, resta-nos ainda fallar de alguns 

outros também notáveis e úteis sob vários pontos de vista, e cuja 

ennumeração fazemos apenas. 

Assim entre madeiras, quer para construcção, quer para a 

marcenaria, quer para qualquer outra applicação, avultam o mosikosi, 

o caju, o mogno, o mingari, o sândalo, o imbilla, o pau rosa, o 

mukundo-kundo, a teka africana, o bauhinia (pau ferro), a takamaka e 

outras. 

Pelo que toca a substancias de extracção fácil, e de applicação na 

moderna industria, citaremos, além das já indicadas, cera, caoutchou, 

copal, assucar, etc, o sueco das euphorbeaceas, a resina de varias 

acácias, as fibras do buasi, o aloés, diversos óleos de palmeiras, os 

alcooes de cereaes, de caju, as sementes oleaginosas, etc. 

E que de vegetaes não nascem e medram porventura nas enormes 

florestas d'aquelle paiz maravilhoso, cujas applicações futuras nos 

sejam por ora desconhecidas?! 

Quantas madeiras, folhas, flores, fructos e essências talvez ainda 

por encontrar, por valorisar, e de que se venham a servir a medicina, a 

arte, a industria?! 

Culturas a introduzir.— Assim enumeradas e descriptas as actuaes 

producções do antigo districto de Cabo Delgado, torna se 
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evidente não serem ellas o resultado de uma cultura assídua ou 

cuidada, e menos ainda representarem qualquer estudo ou trabalho 

intelligcnte da parte dos habitantes d'aquellas magnificas paragens. 

Se até hoje a terra, na quasi totalidade abandonada a si própria, 

tem produzido, e não pouco, essa producção está longe e bem longe 

da que é licito esperar de tão extensos territórios de extraordinária 

fertilidade, com excepcionaes condições climatéricas, onde os braços 

abundam e o trabalho é barato. 

Assim é licito affirmar que todas as arvores de fructo que vegetam 

na Argélia e na Tunísia se deverão dar e produzir nas terras de entre o 

Nyassa e o Oceano Indico. Está já demonstrado que as figueiras, os 

tamarineiros, as romeiras, as oliveiras prosperam egualmente 

naquellas latitudes. 

As vinhas e as arvores de zonas mais temperadas, como a pereira e 

a macieira, teem sido experimentadas com êxito no Transvvaal, e por 

certo virão completar a relação das riquezas agrícolas do paiz. 

As especiarias, que no archipelago das Mascarenhas teem ali-

mentado grandes fortunas, sendo aliás a sua cultura perturbal-la pelos 

cyclones alli vulgares; aqui, livres d'esses inimigos, serão faceis de 

cultivar, organisando-se viveiros de cravo, de noz moscada, de 

pimenta, etc. 

O milho e o arroz podem ser cultivados, não só como substancias 

alimentícias para consumo dos habitantes, mas também para o 

commercio de exportação, como tivemos occasião de notar, ao fallar 

d'estes géneros. 

O trigo e outros cereaes que tão maravilhosamente produzem em 

regiões de idênticas condições de solo e de clima, porque não hão de 

ser cultivados com proveito nos pontos mais elevados do interior, nas 

altas paragens da Makuana, por exemplo? Tenha-se em conta sim, que 

evidentemente o trigo e a aveia serão inferiores aos dos paizes 

temperados: grão menos alimentício, mais difficil de conservar, 

desegual amadurecimento das espigas, etc, e isto devido 

principalmente ao facto da chuva ser abundante durante uns mezes, e 

faltar durante outros, mas não se avolume essa inferioridade, pois a 

qualidade é muito rasoavel e muito acceitavel, e o 
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próprio Sagot confirma que nas altitudes de 1:000 a 2:000 metros o 

trigo se dá bem nos paizes quentes, em culturas localisadas. A 

facilidade de transportes pelas vias aluviaes permitte transportado a 

grandes distancias por preços relativamente diminutos, o que é uma 

vantagem. 

Frisemos bem que nada d'isto pretende indicar serem os climas 

quentes tão vantajosos para a cultura dos cereaes como os climas 

temperados: mas evidenceia serem aquellas regiões próprias para 

produzirem mais do que o necessário para consumo variado e 

abundante dos seus habitantes. 

Os territórios da Companhia são extensíssimos, as actuaes 

culturas poucas e acanhadas: torna-se portanto indispensável fomentar  

o desenvolvimento d'essas culturas, e fazer mesmo a es- 

colha de algumas que por muito rendosas e de fácil adaptação 

conviria introduzir. De algumas de entre aquellas que se devem 

especialisar adeante falaremos; de entre estas citaremos o cacao, 

a baunilha e o chá. 

Cacao. —O cacaoeiro (Theobroma cacao), da familia das mal-

vaceas, é a planta cujo fructo vae servir á confecção do chocolate, 

como applicação principal e quasi única, embora a medicina e a 

perfumaria o utilisem também. 

E uma arvore de 10 a 15 metros de altura, de ramos direitos e 

delgados, folhas compridas, ovaes, flores pequenas de um amarello 

alaranjado. Dá fructo ordinariamente duas vezes no anno; e esse tem a 

forma de um pepino, de um a dois decimetros de comprimento, casca 

lisa com a mesma côr da flor, e cujos grãos toem por vezes as 

dimensões de amêndoas. 

()riginario da America do sul, é extensamente cultivado no 

México, em Caracas, na Venezuella, nas Antilhas, no Brazil, na 

Jamaica, ctc. 

Trazido para a Europa em 1560, os hespanhoes começaram annos 

depois a applical-o em preparações mais ou menos parecidas com o 

chocolate de hoje. Em 1660, no regresso do casamento de Luiz XIV 

com a infanta Maria Thereza d'Austria, foi introduzido em França. 

Ha muitas e variadas espécies de cacao, mas a todas ellas são 

communs as mesmas recommendações de cultura: desbravar bem 
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o terreno, queimando quanto n e l e  haja de vegetação, lançal-o bem 

fundo, arrancando todas as hervas, e fazer a sementeira ou a plantação 

em linhas regulares. 

Deve-se preferir a plantação á sementeira, quando a terra esteja 

cançada ou haja muitos insectos. N'estes casos, convém que o viveiro 

não esteja longe do terreno a plantar, e perto da agua para poder ser 

regado sem custo. Com os pés deve ir sempre um bom torrão-, bem 

como se deverá ter sempre o cuidado de arrancai- a parte central da 

raiz. 

As sementes dão muito bem em terras novas, e para as lançar a 

melhor epocha é a das chuvas-, cm cada cova devem lançar-se dois ou 

três grãos, ficando as covas distanciadas 60 a 8o millimetros. Por 

sobre a semente lança-se uma  ligeira  camada de terra. 

Quando a planta tenha attingido cerca de meio metro de altura, 

devem se escolher os bons ramos, cortando os maus, com o cuidado 

porém, de lhe não arrancar a raiz, nem sequer offender os outros 

ramos. O cacaoeiro é planta excessivamente delicada, resente-se 

bastante do ardor do sol, e por isso comvém procurar que os ramos 

dos abrigos se entrelacem por forma a dar sombra ao solo. Não haverá 

mesmo inconveniente cm plantar com esse fim bananeiras 

distanciadas. 

A melhor terra é a preta ou ainda a vermelha, caso tenha alguma 

areia. E' indispensável terreno onde não dominem fortes ventanias, 

pelo que muitos aconselham que se orlem certas extensões de cultura 

com limoeiros ou outras arvores folhudas mas flexiveis, que assim 

quebrem a impetuosidade do vento. 

O cacaoeiro dá no alto do tronco uma espécie de botão, d'onde 

brotam quasi sempre cinco braçadas, convindo até cortar alguma 

quando o numero seja inferior, pois isso é signal de fraqueza. 

Em geral, fructifica aos cinco annos, e durante os doze mezes, 

principalmente ahi por abril, está sempre coberto de flores e de 

fructos. Estes levam cinco mezes a amadurecer. 

A colheita faz-se todos os quinze dias ou, pelo menos, todos os 

mezes, conforme a quantidade do fructo, tendo sempre o cuidado de 

não tocar no que ainda estiver verde, ou sequer nas flores. Amontôa-

se a colheita e deixa-se a seccar durante três ou quatro dias. 
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Em seguida descasca-se pelo mesmo processo do milho; e, 

descascado, vão-se accamando as suecessivas colheitas, separando 

cada camada por folhas espessas, de bananeira, por exemplo. Fica 

prompto a armazenar quando tenha escurecido, perdido o amargo e 

algum peso. 

Quando armazenado convém egualmente cobril-o com folhas, e 

arejal-o durante os primeiros dias, remechendo-o bem. 

Poupamo-nos a descrever os processos de fabricação do chocolate, 

por isso que apenas quizemos indicar a utilidade c facilidade da 

cultura do cacao, como podendo constituir rendosissima exportação. 

Baunilha — (Vanilla). Da família das orchideas, folhas oblongas, 

flores grandes em bouquets, fructo em capsula, rija, de paredes 

espessas e carnudas. E' este que a industria e o commercio 

aproveitam. 

A planta brota nas fendas das rochas, ao pé dos troncos, junto ás 

paredes, por toda a parte, emfim. sem grandes cuidados. 

A baunilha que chegou em tempo a ser utilisada pela medicina, é 

hoie apenas empregada na perfumaria, na fabricação do chocolate, na 

culinária, na confeitaria, mas todas estas industrias a consomem em 

avantajadas quantidades. Quasi toda a empregada hoje é procedente 

do México. 

Dá-se perfeitamente nos paizes quentes; o Brazil, as Antilhas, 

Java, teem-n'a em abundância ainda que diversa da do México, e na 

própria Europa se teem feito vários ensaios de cultura, não de todo 

desanimadores. 

O pé da baunilha não dá fructo senão ao fim de três ou quatro 

annos, mas desde então cada pé dá em media, variável conforme as 

condições agrícolas, quarenta capsulas annuaes, capsulas que têem um 

aroma fortíssimo e muito apreciado. 

A colheita começa em abril e dura até junho. 

A secca do fructo é a operação mais delicada de toda a cultura, por 

isso que as capsulas defeituosas estão longe e muito longe, de obter o 

elevado preço por que, em geral, se negoceia a baunilha no mercado. 

Em razão d'isso separa-se toda a capsula que estiver fendida 
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ou manchada, até porque as manchas podem communicar-se ás outras 

capsulas. 

Affirmam alguns tratadistas que se evitam as fendas, untando as 

capsulas com azeite. 

Estas depois de seccas são empacotadas, e assim vão para o 

commercio. 

Este conhece três espécies de baunilha: a doce, a brava e a 

mestiça, distineção que indica mais o grau de qualidade do fructo do 

que differenças importantes de caracteres. 

Um negro conseguiu, em 1819, na ilha da Reunião, artificial 

mente, fazer brotar a baunilha , a America equatorial possuea em 

quantidade : por isso e porque a planta requer calor e humidade a um 

tempo, é mais do que provável o resultado dos ensaios da sua cultura 

nos territórios da Companhia, e tanto que no relatório de uma outra 

Companhia, a de Moçambique, publicado no anno passado se 

aconselhava essa cultura para as terras de Sofala, como podendo ser 

objecto de um commercio remunerador. 

Também o sr. Hornung Pitt, gerente da Companhia dos Assucares, 

na Zambezia, e nas plantações de Mopèa, tem tentado com bello 

resultado a cultura da baunilha. 

Chá.— (Thea), da familia das terustraeniaceas, arbusto de folhas 

alternas, flores de côr branca, fructo globoso. As folhas de uma das 

varias espécies d'esta planta constituem um dos maiores e dos mais 

ricos commercios do mundo. 

O arbusto varia de altura entre um e dez metros, sendo os ramos 

relativamente curtos e mais ou menos entrelaçados. No seu conjuncto 

assemelha-se um pouco á camélia. O grão do fructo do chá dá um 

óleo amargo que excita a salivação e provoca náuseas:, parece que os 

chinezes se servem d'elle na illuminação e na culinária. 

A cultura do chá foi durante muito tempo um mysterio para a 

Europa-, só por fins do século XVII, princípios do XVIII, se começou 

a desvendar, graças ás narrações de vários europeus, muitos 

portuguezes, visitantes ou residentes na China. 

No celeste império bem como no  Japão  o chá  cresce  ex- 
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pontaneamente; todavia cu l t ivam-no , por sementeira, feita logo apoz as 

chuvas, em covas espaçadas de um a dois metros. Ahi deitam seis a dez grãos 

em cada uma com um pouco de estrume e cinza. Nos terrenos de encosta 

entremeiam pela p l a n ta çã o  regos accommodados á irrigação que é 

indispensável nos planaltos. 

Aos três annos faz-se a primeira colheita das folhas; fazendo os 

japonezes e os chinezes até tres colheitas por anno, para o que escolhem 

sempre as manhãs de dias de sol, procurando apanhar as folhas orvalhadas. A 

planta dura entre trinta e quarenta annos. Cada pé dá em media um a dois 

kilos de folhas por anno. 

A dillerença entre o chá preto e o verde é devida apenas a processos de 

colheita e de preparação. A base de todos estes e a torrefacçao methodica das 

folhas, começada no próprio dia em que são colhidas, aliás ennegrecem e 

perdem o aroma. Para o chá verde as folhas apanham-se deixando o peciolo 

na planta; aquellas são deitadas em bacias metallicas em braza, balouçadas 

continuamente por meio de umas varas de bambu; estas são primeiramente 

postas ao sol em taboleiros da mesma madeira, e só depois vão para as bacias 

em brasa. 

Em seguida soffrem quer umas quer outras, varias operações mais ou 

menos numerosas e delicadas, consistindo quasi cxclusivamente em 

desenrolar e bater as folhas para as sujeitar de novo a suecessivas 

torrefacções. Ao chá verde juntam-lhe uma matéria colorante; ao preto umas 

plantas aromáticas que ainda hoje se ignora quaes sejam. 

O chá verde estraga-se mais depressa do que o preto, este ao contrario 

ganha com o tempo. No commercio conhecem-se innumeras variedades de 

um e outro, cujo consumo é fabuloso. Dispensamo-nos mesmo de para aqui 

transcrever os algarismos estatísticos que temos á mão, bem como de 

ennumerar as propriedades e applicações do chá, tão conhecidas estas são e 

tão faceis aquelles de imaginar. 

O chá parece accomodar-se  a terrenos de diversas composições  e  

exposições,  embora a qualidade das folhas venha a accusar a superioridade ou 

inferioridade  d'essas  condições.  Em  geral são preferidas  as terras  leves, 

areentas. Tanto a humidade como a secca, quando em demasia, lhe são 

prejudiciaes. Dá-se 
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bem  na China, cuja temperatura deve regular pela das a l t i tudes  de mais de 

600 metros, nos territórios da Companhia. 

Ha também uma orchidea que cresce expontaneamene na Reunião, 

Fahaim lhe chamam, cujas folhas muito se assemelham pelas suas qualidades 

ás do chá, e que se dá maravilhosmente em to das as regiões que tenham as 

mesmas condições climatéricas. 

Parece, pois, que, encarregando-se pessoa ou pessoas competentes,  

conhecedoras d'estas culturas, ellas se poderiam fazer com êxito nos terrenos 

de grande altitude, onde haja possibilidade de lazer irrigações. 

Assim exposto o que se nos a (figura mais essencial tanto sobre as 

actuaes producções dos territórios de Cabo Delgado, como sobre as 

promettedoras novas culturas a introduzir ali, não queremos d e i x a r  ainda de 

especialisar entre aquellas — o coco, o algodão, o cafe, o tabaco e o 

caoutchou—insistindo sobretudo nas duas primeiras   sobre as quaes vamos 

ainda dizer duas palavras. 

Comecemos pelo coco. O rendimento annual de cada coqueiro pode pelo 

mínimo ser computado em 400 réis. 

Suppunhamos, para base de calculo, que plantamos dois hectares de 

terreno-, dando a cada coqueiro uma arca de 25m,2 temos para os dois 

hectares de terra 800 coqueiros. 

Para formar a plantação tornou-se necessário a creação de um viveiro. 

Ora a semente (coco) custa em Africa, o máximo, a vintém a ponja de 

cinco cocos, ou sejam 

1.000 cocos    ........................................................................ 4$000 reis 

Trabalho de sementeira, etc, durante o primei 

ro anno .....................................................................  12$000 » 

Transplantação e guarda do palmar, no segun 

do anno .....................................................................         12$000  

Guarda durante mais seis annos ...................................         60$000 » 

Despeza ao fim de oito annos .......................................    88$000 » 
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Ou seja, em números redondos, levando em conta o juro d'esse 

capital, 100.000 réis. 

Demos de barato que dos mil cocos do viveiro se percam 200, 

durante os oito annos: temos ao fim deste tempo 800 coqueiros 

promptos a produzir e que custaram até ahi 100.000, e custarão para o 

deante 12.000 réis cada anno, preço de guarda e colheita. 

Arbitrando, como dissemos, o preço de 400 réis para a venda da 

producção de cada coqueiro, temos que os 8oo produzirão, ao fim de 

oito annos, 320.ooo réis, e assim em cada anno mais; o que representa 

o reembolso do capital ao fim do oitavo anno, acerescentado do juro 

de mais de 20% por cada anno de desembolso, e d'ahi para deante o 

lucro annual médio de mais de réis 300.000 líquidos por plantação de 

800 coqueiros. 

E note-se que fallando da producção de cada coqueiro, levámos 

apenas em conta o fructo — o coco; porque aproveitando a arvore 

para a extracção do sura (vinho), podemos computar o rendimento de 

cada uma por oito vezes o indicado, e ainda não entramos em linha de 

conta com o importante negocio da fibra. 

Além d'isso o espaço deixado entre os coqueiros é sempre 

aproveitado com a plantação de arachideas o que, se não augmenta o 

valor da producção coqueira, avulta e, não pouco, o rendimento do 

terreno. 

Quanto ao algodão já accentuámos quanto elle é consumido em 

Africa. Ha pontos onde constitue com as missangas e o latão a moeda 

de negocio. O que se permuta em Cabo Delgado é importado da índia, 

da America ou de Manchester. 

Os preços correntes ainda no anno próximo findo de 1892, foram : 

Algodão americano, peça de 40 jardas............................  3$800 réis 

Algodão, idem, idem, entrançado ...................................  6$200   “ 

Algodão inglez, peça de 30 jardas ...................................  2$000   “ 

Algodão de 24 jardas ......................................................  1$200  “ 

Estes preços referem-se aos mercados da costa; no interior a 

Aifrican Lakes C.° cedia a peça de algodão inglez, de 24 jardas, ao 

preço de uma libra em ouro, ou sejam 5$500 réis. 
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Por aqui se vê desde já o valor da cultura do algodão, ainda 

abstrahindo da idéa de exportação. 

Não"! podemos apontar as contas de nenhuma plantação na 

província de Moçambique, mas temos presentes outras minucio-

síssimas, de uma plantação americana de 150 acres, «Palmyra 

plantation», em que o respectivo proprietário M. Lovell nos apresenta 

os seguintes números : 

Arroteamento ...........................................        25,35 dollars 

Lavoura ...................................................        256,35       “ 

Plantação ................................................        312,00       “ 

Cultura ....................................................        940,90       “ 

Colheita ..................................................      2.160,57       “ 

Debulha ..................................................         131,00      “ 

Enfardamento de 231 fardos, que tan 

tos produziu .........................................        348,00        

       4.274,17  

Abatendo-lhe porém o preço da cultura do milho e das ervilhas feita 

conjunctamente, e juntando-lhe o custo da reparação dos instrumentos 

agrícolas, a importância das folhas, o salário dos guardas, a 

conducção, etc, as contas apresentam-nos uma despeza total, corrigida 

e verificada de 7.859,90 dollars precisos o que dá para a libra de 

algodão o custo approximado de 0,075 de dollar. 

Esta colheita feita em mau anno, foi vendida na razão de 0,098 de 

dollar a libra de peso, o que dá para as 1o3,000 libras, ou 231 fardos, 

10.094 dollars, ou seja (10.094-7.859) 2.235 dollars de receita liquida 

nos 150 acres, ou ainda, mais de 14 dollars por acre, isto não levando 

em conta a producção do milho, ervilhas, etc, semeados de permeio. 

M. Heuvé affirma que a producção media da cultura normal de 

algodão, é, em anno regular, approximadamentc de uma tonelada por 

hectare, reduzida depois da lavagem a um terço. 

Livingstone, fallando do algodão que seu irmão Carlos comprou 

na região do Nyassa diz que ali sahia a menos de penny a libra de 

peso. E n’outra parte, conforme já dissemos, affirma que o  algodão 

da Africa sahe por 4,5  centésimos de dollar posto 
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na costa, preço para cujo computo concorrem  ainda os 

difficultosissimos caminhos a percorrer. Quando estes forem mais 

fáceis e as culturas mais extensas o preço forçosamente baixará. 

Supponhamos agora que cada habitante do território da 

Companhia gastaria annualmcnte uma peça de 24 jardas; sendo a 

populaçao, como dissemos, de 350.000 habitantes, o que está aquém 

da verdade, teríamos um consummo annual de 350.000 peças, que ao  

preço médio do algodão  n'esse  território (5.500 no interior, 1.200 na 

costa) dá a enorme quantia de 1.172 contos. 

Bem sabemos que o valor da mercadoria hoje importada pelos 

portos de  Cabo  Delgado anda pela quinta parte d"essa quantia, mas  

para  isso concorrem muitas razões temporárias, umas já indicadas, 

outras fáceis de presumir. 

Em primeiro logar muitos dos pretos fornecem-se no interior, do 

algodão importado por Quelimane, Moçambique e muito princi-

palmente, por Zanzibar; outros, encerrados nas bomas, ou retirados 

para as serranias, não vêem aos centros do commercio, não tecm a 

ambição ou sequer a necessidade despertadas pela vista de fazendas 

vistosas ou pelo contacto com pretos bem vestidos. 

Depois, e por isto mesmo, quando se rasgarem caminhos, quer 

seja o negociante que vá até ao interior das tribus, quer o preto que 

venha confiante á feitoria vender géneros por lenços, lopas, ou 

vistosas fazendas, nenhum deixará de se vestir, se não sentir até 

orgulho em se mostrar chibante, como elles dizem, com as suas 

braçadas de algodão em torno dos quadris. 

A venda do algodão correrá parelhas com os progressos ma-

teríaes, e será fabulosa quando com estes o progresso moral levar aos 

povos d'aquellas regiões os costumes dos povos civilisados que tanto 

se utilisam da industria manufactureira do algodão. 

Vimos que o algodão produzido alli sahe por menos de metade do 

preço por que o produz a America ou a índia, e portanto, ainda quando 

a manufactura lá custasse tanto como nos outros paizes, com a 

vantagem ainda por cima de uma diminuição de despeza nos 

transportes, o algodão manufacturado no próprio território da 

Companhia sahiria ao industrial por preço incomparavelmente mais 

reduzido do que aquelle por que sahe ao negociante o algodão 

importado. 
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Assim fica ao productor larga margem para lucros, ainda quamdo 

se vá buscar ao augmento das contribuições predial e de industria a 

compensação para a fatal diminuição da receita por direitos de 

importação. Demais podendo a Companhia cultivar e manufacturar 

por sua própria conta, tendo a faculdade de conceder monopólio de 

cultura e fabricação, nada importará a diminuição dos direitos de 

importação em vista dos lucros que poderá auferir. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productos mineraes 

Rareiam, pelo que respeita á geologia, os elementos de estudo 

para dizer circumstanciadamente o que seja, sob este ponte de vista, a 

região de que nos temos oceupado. 

Thompson e Angelvy fizeram é verdade algumas pesquizas, mas 

o resultado dos seus trabalhos não foi traduzido por forma alguma 

porque ao primeiro, além de lhe faltarem os instrumentos precisos, 

faltou-lhe também tempo, visto como desde a sua sahida da costa até 

o regresso ao porto onde embarcou para Inglaterra mediaram apenas 

sete semanas; e o segundo, comquanto em pesquizas realisadas em 

1882 verificasse a existência de jazigos carboníferos, não poude 

conseguir depois quando ali voltou como engenheiro de minas da 

missão dirigida pelo sr. Conselheiro Marianno de Carvalho que 

chegasse ao seu destino, a sonda que levara para explorar o terreno. 

Apenas Livingstone é ainda quem nos diz alguma cousa de 

preciso sobre a constituição geológica da região de entre o Nyassa e o 

Mar da índia. 

Lançando a vista para a geologia do terreno d'esta região — 
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diz elle no seu Ultimo diário — vemos que os planaltos que se 

elevam de um e outro lado do Rovuma assentam em massas de grés 

de côr cinzenta, encimadas por um conglomerado ferruginoso, 

segundo todas as apparencias, alli depositado pelas aguas. Subindo 

alii por uma extensão de cerca de sessenta milhas, encontram-se à 

superfície do solo, junto aos declives que partem dos planaltos, 

numerosos pedaços de madeira siliciosos. E o indicio certo em Africa 

da existência da hulha. Não vimos afloramento algum d'esta, mas as 

clareiras estão divididas em diversos sentidos por vários regos 

denunciadores, guarnecidos de um e outro lado de hervas e arbustos, e 

cujo solo profundo é um tanto areiento; na confluência das duas 

encostas apparecem ao longe as terras altas; os pedaços de hulha são 

vulgares na areia do Lugenda. 

Antes de chegar à confluência, cerca de noventa milhas da costa, 

os planaltos são substituídos por uma superfície mais baixa e mais 

compacta, com massas graníticas de quinhentos e seiscentos pés de 

altura. O grés da encosta vae endurecendo primeiro, depois 

metamorphoseia-se completamente em um schisto côr de chocolate. 

Como no monte Tchilolé, ha rochas de formação plutonica, coroadas 

por massas de bella dolomite branca, 

A medida que caminhamos para deante, ganhamos em altitude e 

chegamos a largas superfícies de gneiss misturado com hornblenda. 

Este gneiss é frequentemente estriado, todas as estrias teem a mesma 

direcção: numas partes norte-sul,n'outras este oeste. Dir-se-hia que 

estas rochas, primeiro estratificadas, foram quasi fundidas e que os 

estratos se líquitizeram em resultado do calôr. 

D'estas rochas canneladas surgiram eminências de granito ou de 

syenite, cujas encostas, onde apenas se viam algumas arvores, chegam 

a attingir de tres a quatro mil pés acima do nivel do mar. 

Os planos elevados que separam estas eminências apresentam 

grandes extensões de um conglomerado ferruginoso, que, nos sitios em 

que está cortado, tem o aspecto de uma hematite amarella,    com 

orifícios de madreporas;  esta  rocha dá ao solo uma côr amarellada. 
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O illustre geólogo Murchison, suppondo um corte da crosta solida 

do globo na Africa central, e approximadamente segundo um 

parallelo, diz o que segue sobre a constituição geológica da região de 

que tratamos: 

Grês contendo jazigos carboníferos. — Ferro especular e 

magnetico sobre rochas Ígneas de natureza diversa; porphyro em 

laminas bem definidas; granitos.  

 .................................................. Grés cobrindo a hulha .......................  

Porphyro syénitico ................................................................................  

 ............................... Sobre esta camada de grés encontram-se 

palmeiras fosseis e coníferas silicificadas como nas rochas da mesma 

espécie na província de Angola. 

As riquezas que encerra o terreno d'esta parte de Africa não devem 

ser menos variadas nem menos abundantes do que as que o cobrem, 

mas de entre ellas indicaremos apenas o ferro, o cobre, a hulha e o 

ouro. 

Ferro.—O ferro, que é, incontestavelmente, o mais precioso de 

quantos metaes existem, o mais poderoso material auxiliar das 

industrias e das artes na civilisação moderna, é também uma das 

matérias mais espalhadas pela natureza. Não ha uma camada, não 

existe uma rocha em que deixe de figurar o ferro em quantidade mais 

ou menos apreciável. São tão abundantes os minérios de ferro que por 

annos infinitos poderão fornecer material suficiente para satisfazer as 

exigências sempre crescentes do consummo. 

Apesar, porém, d'essa abundância extraordinária de ferro, e apesar 

do papel único e excepcional, que o precioso metal representa no 

actual viver dos povos, indispensável como é para a fabricação dos 

instrumentos mais simples e dos mechanismos mais complicados, é 

ponto assente que o seu emprego é muito posterior ao dos outros 

metaes usuaes.. 

Os povos, na antiguidade, não tinham perfeito conhecimento do 

modo de o trabalhar. Era comtudo já conhecido o seu emprego no 

tempo de Homero. A Biblia attribue a Tubal Caim os primeiros 

trabalhos  em  ferro: os pagãos, porém, fazem ascender a 
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epocha menos remota essa descoberta e collocam-n'a no tempo de 

Mínos I, pelo século XV antes da nossa era. 

De todos os míneraes que o solo de Africa encerra é este também o 

que occupa o primeiro logar, pela quantidade. Quasi não ha viajante 

que d'elle não falle, explorador que o não cite e nos não dê noticia da 

industria do ferro por toda a parte, e muito especialmente junto ao 

Nyassa. 

O minério de ferro, efectivamente, é abundante em toda a Ma-

kuana e no paiz dos Ajauas. O dr. Verneau, fallando dos Makuas, 

escreveu: 

Devo dizer alguma cousa da metallurgia dos Makuas, porque 

adquiriram no trabalho do ferro uma habilidade que os torna os 

fornecedores de instrumentos de toda a região. O tratamento do 

minério de ferro é entre elles regulamentado; faz-se sob a direcção de 

um chefe ou mestre ferreiro que superintende em todos os 

pormenores. 

Quando termina a estiagem começam a construir um grande 

recinto com terra argilosa, no qual o chefe designa para cada homem, 

cada mulher, cada creança, um espaço, onde devem ir deposítar o 

minério que recolham nos arredores. Durante esse tempo uma parte da 

gente corta madeira e faz carvão. Cobre-se tudo com barras de ferro e 

terra, fazendo de espaço a espaço aberturas á maneira de chaminés: 

assentam-se por fim folles de pelle cujos tubos communicam com o 

interior do forno e larga-se fogo, depois de ter affastado as mulheres. 

Reina então a maior actividade entre os fundidores. Levantam-se 

os folles que não teem descanço nem de dia nem de noíte; renova-se o 

carvão; certificam-se de que a fusão se operou convenientemente. 

Depois de quinze dias de trabalho incessante o chefe annuncia que 

o ferro está fundido. Apaga-se a fornalha deitando lhe agua. Destapa-

se, e cada um vem recolher o producto do seu minerio. Os blocos 

fundidos são quebrados por meio de massas de ferro e transportados 

para as forjas particulares, onde se fabrícam facas, machados, zagaias, 

ballas de espingarda, anneis, etc, etc. 
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Livingstone por seu lado diz : 

O trabalho do ferro, cujo minério é tirado das montanhas, 

constitue a principal industria da região meridional das Terras 

Altas. Cada povoação tem o seu forno, os seus fogueiros, os seus 

ferreiros. Estes fabricam bellos machados, lanças, flechas, braceletes, 

etc, que, attenta a falta de machinas e a pobreza de ferramentas, são de 

uma barateza extraordinária -, tem-se uma enxada, pesando mais de 

três kilos, por uma porção de algodão do valor de oito pence. 

 ......................................... , ....................................................................  

Aqui, por cada três ou quatro povoações, encontramos um edifício 

pequeno de cerca de seis pés de alto por dois ou três de diâmetro, 

assemelhando-se a um forno. Qualquer que seja a qualidade do ferro 

não se emprega nenhum fundente, o que não impede que os indígenas 

obtenham um excellente metal, a ponto de declararem que o ferro 

inglez é podre comparado com o d'ellcs, e de se terem achado em 

Birmingham enxadas de qualidade quasi egual á do melhor ferro da 

Suécia. 

Por vezes, ao passarmos, os homens deixavam o trabalho, para 

virem a correr offerecer-nos lanças, machados, enxadas novas, 

fabricadas por elles próprios. De facto, está-se aqui em plena edade de 

ferro. 

E  já n'outra parte dissera, conforme atraz ficou transcripto: 

Ao nordeste da residência de Mataka ha pelo menos cincoenta 

milhas de terras fecundas, hoje desertas, e onde se encontram 

vestígios d'uma população prodigiosamente numerosa que trabalhava 

o ferro e cultivava o solo. Por toda a parte se encontram os tubos de 

argilla, a miúdo vitrificados, dos folles de forja. 

 ...............................................................................................................  

Vêem-se em abundância vestígios de fogueiras- estão ainda de pé 

altos fornos. 

Os Makondes usam lanças de pau nas regiões onde ha penuria de 

ferro. Vi servirem-se de machados de pau entre os Batokwas e os 

Betchuanas, mas nunca de machados de pedra. 
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Muitos ferreiros africanos teem simplesmente pedras por bigornas 

e por martellos, attento o seu modo de ver é mais sensato do que 

carregar com as massas pesadas de que nos servimos. Não conhecem 

o caldeamento que, applicado a parte das nosssas bigornas, lhes dá a 

sua utilidade e sem a qual não valeriam por uma pedra dura. Na costa, 

onde mais se podem demorar, empregam indiferentemente qualquer 

instrumento de ferro. 

De tudo o que fica transcripto se deduz quanto o ferro abunda na 

região a leste do Nyassa. 

O major Perry da Camara, que governou o districto de Cabo 

Delgado, affirma n'uma communicação feita á Sociedade de 

Geographia de Lisboa, em 1886, que no Medo existe o ferro e ainda 

outros mineraes. 

Também a experiência própria nol-o confirmava, além de o termos 

ouvido dizer frequentes vezes a indigenas e a europeus que 

frequentavam aquellas paragens. Tivemos occasião de ver hematites e 

limonites que os pretos traziam e diziam ser provenientes das 

serranias ao longo do Lugenda, inexploradas comtudo, porque essa 

riqueza tem até hoje fornecido apenas lanças, zagaias e projecteis para 

as espingardas dos indigenas. 

Numa escaramuça com Makuas, um dos pretos que servia sob as 

nossas ordens foi ferido na mão esquerda e ficou com o projéctil 

alojado na polpa da mão entre o indicador e o pollegar. Extrahido 

como se poude, e por nós próprio, por signal que com as pontas de 

uma thesoura, reconhecemos que era um pedaço de minério de ferro, 

que os pretos nos disseram ser abundante em toda a Makuana. 

A exploração do ferro offerece, pois, ao que devemos suppôr, 

futuro largo e remunerador a quem a emprehender, nos territórios da 

Companhia. 

Cobre. — Metal conhecido nos tempos antigos e empregado 

pelos Hebreus, Egypcios, Gregos, Romanos e outros povos, não 

somente nos usos domésticos, mas também na fabricação das armas, 

moedas, vasos sagrados, etc. 

O seu  emprego perpetuou-se até hoje desenvolvendo-se e am- 
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p l iando-se notavelmente, á medida que se tornou mais conhecido, e 

por tal forma que, depois do ferro, é ao presente o metal mais 

empregado nos usos da vida, e isto apesar dos inconvenientes e 

perigos do seu emprego, especialmente na preparação de medica-

mentos e alimentos. 

Existem innumeras espécies de minérios de cobre, que são ge-

ralmente classificadas em quatro cathegorias. 

A extracção do metal d'esses minérios, constitue incontesta-

velmente hoje a operação mais complicada e difficil da metallurgia 

moderna, e isto devido principalmente a que o cobre nos minérios 

mais importantes se encontra conjunctamente com ferro que. tende a 

isolar-se ao mesmo tempo que o cobre. Em Inglaterra são trabalhadas 

por anno em media 35:000 tonneladas de cobre, na America do norte 

12 a 15:000. A Rússia fabrica 5:000, a Suécia e a Noruega 3:000 e o 

resto da Europa umas 7:000 tonneladas, o máximo. O preço de venda, 

que andava ha vinte annos, por uns seiscentos mil réis por tonellada, 

anda hoje, por oitocentos mil réis. O cobre da Suécia e Noruega paga-

se mais caro do que qualquer outro. 

Existe em vários pontos de Africa, e os indígenas da parte central 

exploram algumas minas. 

Poucas são as conhecidas directamente, e raros viajantes dão in-

formações resultantes de observação directa. Sobre a maior parte, 

porém, ha indicações um tanto vagas e fornecidas pelos traficantes 

árabes ou indigenas, que geralmente pouco adiantam de positivo. 

Livingstone por occasião da sua ultima viagem e a respeito das 

minas da região dos lagos, deixou varias referencias no diário que foi 

publicado com o titulo de Ultimo jornal. Assim diz: 

Em Katanga a malachite é quebrada pelo fogo e depois arrancada 

com uma espécie de picareta. Quatro manehs de minério dão um 

maneh de cobre. 

E no livro Explorações do Zambeze e seus affluentes, a respeito da 

região do Nyassa, expressa-se nos seguintes termos: 

Segundo os indigenas affirmam, o cobre que extraem da malachite 

é muito mais difficultoso de obter do que o ferro dos minérios 
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o ferruginosos. Nunca n'este paiz, segundo pensamos, se ligou o esta-

nhoou o zinco ao cobre, d'onde resulta, que se a edade do bronze está 

para vir, chegará por ordem inversa da que seguiu por toda a parte. 

Mr. Destrain descreve pela seguinte forma o modo como os pretos 

extraem o minério do solo: 

Eis como procedem para extrahir o minério: cavam no fundo da 

mina buracos circulares de um metro proximamente de diametro, por 

meio de paus de ponta aguçada e até á altura de um homem. Quando o 

solo é muito resistente deitam-lhe agua para o amollecer. As terras 

extrahidas são transportadas para fora em pequenas ceiras que os 

homens passam de uns aos outros, estabelecendo a formiga na rampa 

que conduz ao fundo da mina. Quando os mineiros alcançam uma 

camada de malachite, quebram-n'a com grandes pedras e apanham os 

boccados. 

Ao sul e a leste do Nyassa ha muita malachite. 

A primeira que vimos foi-nos mostrada pelo russo Peciliski, 

caçador de elephantes que a recolhera próximo do Lugenda. Mais 

tarde, tivemos occasião de verificar a sua existência nas montanhas, e 

é certo que, nas proximidades da região do Medo, existem terrenos em 

que abundam os minérios oxydados de cobre. Parece, comtudo, que 

não só ahi existem, mas também em muitos outros pontos da região 

do Cabo Delgado. 

Ao que parece, os carbonatos são os minérios que mais abundam. 

No museu da Sociedade de Geographia de Lisboa existem 

bellissimas amostras de minérios de cobre enviadas dos paizes que 

constituem os territórios da Companhia. 

Ouro.— O precioso metal, extrahido primeiro do sul de Itália, 

depois da Hespanha, em seguida da índia, e principalmente da Illyria; 

que veiu mais tarde em tanta abundância do Brazil, do Peru, do 

México, e ainda mais recentemente da Sibéria, da Califórnia e da 

Austrália, também apparece em Africa. 

Ora em grande ora em diminuta quantidade, tão diminuta que 
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por vezes não vale o preço da extracção, encontra-se ordinariamente 

nos terrenos de alluvião, junto das rochas de quartzo chrystallisadas 

que lhe deram origem. Parte da decomposição d'estas rochas foi 

arrastada pelas aguas, o ouro e os productos mais densos ficaram 

constituindo jazigos. 

O ouro encontra-se sob a forma de pepitas acompanhado por uma 

espécie de areia ferruginosa. Nas aguas dos rios que atravessam 

aquelles terrenos encontram-se areias contendo o precioso metal, cuja 

extracção constituiu por muito tempo uma industria vulgar, embora 

dispendiosa. 

Keltie no seu livro The partition of Africa escreve a respeito da 

região do Nyassa : 

Muito mais importante para o desenvolvimento de Africa do que a 

distribuição da vida animal por sobre a superfície do solo é a 

quantidade de mineraes que este contem dentro em si. 

Até que a geologia do continente esteja mais detidamente 

estudada do que hoje, apenas podemos fallar muito superficialmente 

sobre mineraes. 

Que o ouro se encontra em Africa é cousa de ha muito sabida; que 

as minas da Machona e de Manica, de que tanto se tem fallado 

ultimamente, foram exploradas antes dos portuguezes ali chegarem, é 

ponto averiguado, que as pesadas ruinas espalladas por toda aquella 

região evidenceiam. 

Não pode alimentar-se a menor duvida sobre a existência de 

abundantes jazigos, não só n'essa região, como também em grande 

numero de pontos a sul, leste e oeste do Zambeze. 

Ao norte d'este rio encontra-se também o ouro na região do 

Nyassa. 

Não é ponto perfeitamente definido e assente qual seja o local em 

que, nos territórios da Companhia, existe ouro; todavia o museu da 

Sociedade de Geographia de Lisboa parece que possue algumas 

amostras d'esse  metal,  proveniente da região de Cabo Delgado. 

Ouvimos asseverar que a leste do lago apparecera algum, não 

podemos, porém, affiançar que seja este ou aquelle o ponto onde com 

mais probabilidades se possa encontrar. 
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Hulha. — A hulha, mais vulgarmente conhecida por carvão de 

pedra ou carvão de terra, é uma substancia negra, mais ou menos 

brilhante, accendendo-se e ardendo com facilidade, dando uma 

chamma clara, com fumo negro e cheiro betuminoso. 

Fornece pela distillação gazes próprios para illuminação, algumas 

vezes o amoniaco, varias substancias betuminosas, e o resíduo tão 

conhecido por carvão de coke. 

O uso da hulha como combustivel não parece ser muito antigo ; 

data talvez do século IX. Hoje quasi pode dizer-se ser matéria prima 

em todas as industrias, e o seu consumo o melhor coefficiente da 

prosperidade industrial em qualquer paiz. 

Pela observação concluiu-se que a hulha é formada de resíduos 

vegetaes, em diversos graus de decomposição, sobrepostos, como se 

tivessem estado fluctuando n'agua, e esta se esgotasse. 

Assim a hulha apparece acamada, por vezes com uma regula-

ridade admirável, entre estratos argilosos de origem sedimentaria. O 

schisto que cobre os jazigos carboníferos apresenta também detrictos 

vegetaes, estabelecendo uma passagem gradual até á hulha 

propriamente dita. 

Esta assenta sempre sobre schistos argillosos, e nunca sobre grés, 

facto de que os geólogos deduzem mais uma razão para a considerar 

como resultado de uma acção mechanica. 

Em todo o caso, elles próprios não deixam de admittir que a 

constituição dos jazigos carboníferos pode ser devida, não somente á 

deposição successiva de detrictos vegetaes, em bacias depois 

exgotadas, mas também ao atrophiamento, ou antes suffocação de 

vegetações de origem tropical nos deltas dos rios. 

Explicam assim, resumidamente, a formação da hulha: — Sob a 

influencia de uma temperatura elevada e de uma atmosphera húmida e 

pesada, os continentes recentemente emergidos estavam revestidos de 

vegetação luxuriante, jamais prejudicada por qualquer intempérie. 

Successivamente, iam-se formando sobre o solo camadas de detritos 

vegetaes com os ramos e os troncos que cahiam em abundância, 

alguns quasi totalmente decompostos e largando de si principios 

gordos e feculentos. De tempos a tempos vinham as chuvas violentas 

não só acamar mais e melhor esses detritos, mas também derribar 

outros por sobre elles, e todos 
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iam completando a sua transformação, ao abrigo do ar, por uma 

oxydação lenta do hydrogenio, e por conseguinte por uma progressiva 

riqueza de carbone. 

Assim compreende-se perfeitamente que as diversas camadas de 

hulha possam não ser egualmente ricas em principios voláteis, e que 

haja hulhas magras e hulhas gordas. 

As amostras de hulha levadas dos territórios da Companhia, 

examinadas em Zanzibar, deram uma quantidade de cinzas, variando 

entre sete e quinze por cento, o que representa um bello resultado 

attenta a pequena profundidade a que se achava a hulha 

experimentada. 

É mais que provável que em camadas inferiores se encontre hulha, 

cuja quantidade de cinza seja ainda menor. 

Muitos viajantes e muitos homens de sciencia teem fallado sobre a 

existência de carvão entre o Rovuma e o Zambeze, algumas theorias 

se teem expendido sobre a constituição e continuação dos jazigos 

carboniferos. Entre estas avulta a que suppõe que os filões, partindo do 

Zambeze, penetram a peninsula formada por este rio, pelo Chire e pelo 

Nyassa, reapparecem na região d'entre mar das índias e lago, e 

atravessando depois o oceano, vão surdir em Madagáscar. 

De facto, isto parece certo e vem corroborar a theoria do celebre 

geólogo Murchison. 

A intuição scientificado illustre geólogo era realmente admirável, e 

mais uma vez demonstrou o prodigioso valor da moderna sciencia. 

Murchiso. E previa, melhor do que muitos, olhando, viam. Assim a 

configuração especial da Africa austral, cavada de modo a apresentar 

uma superfície concava no centro, approximando-se essa porção do 

continente, pela forma, de uma gamella, foi adivinhada, antes que 

Livingstone que a explorava, pudesse reconhecel-a. 

M. Douézi de Rienzi, depois de ter explorado a Austrália por 

largos annos, concluiu e affirmou que o paiz continha grandes ri-

quezas mineraes, mas que não possuia ouro, Murchison porem no seu 

gabinete, por meio de deducções scientificas puramente pessoaes, e 

tão maravilhosas quanto verdadeiras, indicava os jazigos do precioso 

metal e precisamente no ponto onde foram apanhadadas as primeiras 

palhetas. 
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Murchison disse que na região a leste do Nyassa existia carvão, e 

existe. Até hoje inexplorado, é facto, abandonado ao solo que o 

esconde, mas, prompto a sahir das entranhas da terra e a vir contribuir 

poderosamente para a prosperidode do paiz, para a sua riqueza e 

progresso. 

Vejamos o que alguns viajantes notáveis dizem sobre o carvão de 

Cabo Delgado, e em primeiro logar, o iliustre filho de Blantyre. 

A jusante do Lugenda, avistámos a umas vinte milhas de distancia, 

um grande monte granitico a que chamam Nkandjé; e mais além, 

fechando o horisonte, a linha indicisa de uma serra continuada. 

N'esta região montanhosa ha afloramentos de hulha. Nas areias do 

Lugenda encontram-se fragmentos d'este mineral. 

E em outro sitio: 

Avistámos rochas de grés de cor cinzenta (exactamente como o que 

cobre a hulha), e ao longe o Rovuma.. . 

E nas «.Explorações do Zambeze e seus afIuentes» ainda diz 

Livingstone: 

Pequenos boccados de hulha, apanhados nos bancos de areia, 

indicam que este precioso mineral existe nas margens do Rovuma ou de 
algum dos seus tributários. 

Os indígenas sabem que a hulha é combustível. Tendo notado a 

existência de grés análogo ao de Tete, próximo do pequeno lago Chidia, e 

que estava coberto de arvores fosseis, tal qual succede nas margens do 

Zambeze, dissemos ao Capitão Gardner que essa rocha indicava com 

certeza a existência de hulhas. Os boccados que depois apanhámos 

corroboraram esta asserção. 

É provável que o terreno carbonífero se extenda do Zambeze ao 

Rovuma se não fôr ainda além d'este rio. 

E mais adiante: 

AS depressões e elevações do fundo dos mares, que revolve- 
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ram tão profundamente a Europa, a Ásia e a America durante as 

épocas, secundaria, terciária e quasi moderna, não attingiram a Africa. 

Esta, de facto, permaneceu a parte do mundo mais antiga: uma região 

que innegavelmente apresenta hoje, em nossos dias, o typo que 

apresentava numa época muito remota, e cujas condições não 

soffreram outras mudanças mais além das que resultam das 

influencias atmospehricas. 

A hulha que descobrimos no grés foi deslocada por erupções 

locaes. Foi preciso que Sir Roderick Murchison, o attilado geologo, 

reunisse no foco da sua intelligencia todos os raios dimanados de 

origens differentes, para que a verdade das nossas conjecturas fosse 

finalmente demonstrada. 

Em varias outras passagens dos seus notáveis diários, se refere o 

celebre viajante á existência da hulha ou carvão de pedra nos, hoje, 

territórios da Companhia do Nyassa. 

Por desnecessários porém, não os citamos. 

O geólogo Kuss, que organisou uma carta e fez estudo profundo 

sobre a geologia da região do norte do Zambeze e Nyassa, n'uma 

communicação que fez á Sociedade de Geographia de Paris, diz: 

Do mesmo modo que ao norte do Zambeze, o terreno é ao sul 

formado, primeiro por grés carbonifero, em seguida encontram-se 

gneiss amphibolicos com alguns filões graníticos e, intercalladas, 

algumas massas dioriticas, e depois pegmatites que cobrem ainda em 

parte alguns pequenos espaços carboníferos. 

Charles Courret, que visitou a Zambezia fazendo parte de uma 

expedição cujo chefe era o illustre official e africanista Paiva de 

Andrada, escreve no seu livro A' l’est et á l’ouest dans l’océan in-

dien” 

A bacia carbonífera conhecida, sobre que nos encontramos, parece 

por si só tão extensa como todas as bacias hulheiras da França 

reunidas. Os quatro mezes de estudos continuados que M. Lapierre 

lhe dedicou foram escassos para poder verificar a sua extensão total. 

Alguns filões apparecem com effeito em frente 
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de Massangano e continuam para leste e para lá do Chire, onde 

Livingstone os descobriu. 

Vários missionários inglezes se referem á existência do carvão, 

próximo do desaguar do Lugenda, no Rovuma, e ainda na região do 

Medo. 

O major Perry na citada communicação á Sociedade de 

Geographia diz: 

Em Medo ha importantíssimas minas de carvão que exploradas 

seriam um manancial perenne de riquezas. 

As amostras d'esse minério já foram experimentadas em Zanzibar, 

e reconhecidas como de qualidade superior. 

Se a distancia a que essas minas ficam do porto da Quissanga 

fosse de fácil trajecto, a exploração seria vantajosa e lucrativa, não só 

para a empreza que tentasse a exploração, como para a «fazenda 

publica que auferiria lucros importantíssimos. 

Em Medo, porém, não ha só jazigos de carvão ha-os também de 

ferro e outros mineraes... 

A importância da existência do carvão nos dois pontos indica-

dos,— as proximidades do monte Mkandje e a região do Medo — não 

carece de ser preconisada. 

O subsidio valiosíssimo que esse facto consigo acarreta para a 

navegação no mar da índia e de todo o Oriente é evidente e notável. 

A primeira bacia carbonífera indicada está sobre o Rovuma, que 

poderá ser aproveitado para os transportes do carvão extrahido das 

minas, que o levarão com pequeno desvio, até ao magnifico porto do 

Tungue, ou directamente até á sua bahia. 

O Medo, que contém a segunda região carbonífera, está hoje a 

cinco dias do melhor porto de toda a costa, o de Pemba, e deverá ser 

ligado a este por caminho de ferro, o qual permittirá assim que, em 

horas, o precioso combustível seja transportado do local de exploração 

até ao mar. 

Em quanto em Aden e no Cabo, o carvão está hoje pelo preço de 

dez a quatorze mil réis a tonellada, em quanto em Moçambique 
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o carvão de pedra importado de Newcastle e Cardiff chega a attingir o 

preço de dezoito e vinte mil réis: o carvão do Medo e do Rovuma, 

quando extrahidos, ficarão, postos na costa, pela metade apenas, 

deixando grandes lucros ao explorador, quando os transportes sejam 

regularmente estabelecidos. 

Os navios de guerra de todas as nações, o sultão de Zanzibar, as 

companhias de vapores que fazem carreira para a costa oriental de 

Africa, para as Mauricias e Bourbon, todos os paquetes que escalam 

em Zanzibar e os que vão para a índia gastarão por certo mais de 

trezentas mil tonelladas annuaes. E quantas não seguirão para o Natal, 

para o Cabo e para índia?! (abaixo preço porque poderá ser obtido e 

vendido o combustível, a posição excepcional dos magníficos portos 

da costa nos territórios da Companhia, situados ao cimo do canal de 

Moçambique, e fora, por conseguinte, da parte de mais difficil 

navegação, asseguram venda prompta e vantajosa a todo quanto 

carvão seja arrancado ao solo no paiz do Cabo Delgado. 

E não ha que receiar concorrências das outras regiões productoras da 

costa. Tete produz, mas o seu porto é Quelimane, que  está longe de 

poder rivalisar em segurança, em profundidade, em facilidade de ser 

demandado, e entrado, com o porto magnifico de Pemba ou com o 

Tungue. A. isto accresce que os principaes mercados são para o norte, e 

que os grandes consumidores também d'ahi virão, e assim estes, 

encontrando as bahias do Cabo Delgado no seu caminho, não irão 

procurar um porto que, ficando-lhes ao sul, e á distancia de quinhentas 

milhas, lhes alongará a viagem pelo menos por quatro dias. 

As concorrências além d'isso não são para receiar, porque o 

campo de exploração e de venda é largo, e a todos dá cabida. 

Demais, a quantidade de carvão que annualmente se consome é 

extraordinária, e, exgotadas umas fontes de producção, as que 

appareçam apenas chegarão para encher as lacunas deixadas em aberto 

pelas extinctas origens, e que o crescente consumo não permitte que 

subsistam, sem quebra de valor e quantidade nas producções, e sem que 

um desequilibrio, cujas consequências seriam difficeis de prever no 

actual momento, viesse pôr em cheque a economia dos povos e da 

sociedade moderna. 
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Largo futuro de prosperidade promette pois á Companhia do 

Nyassa a exploração dos seus jazigos carboníferos. 

Aos productos mineraes indicados podiam-se juntar vários outros 

de menor importância, de applicação mais restricta, de mais diminuta 

producção ou ainda menos conhecidos. 

O sr. Perry Camará na sua já citada comunicação à Sociedade de 

Geographia de Lisboa, diz: 

Em Medo, porém, não ha só jazigos de carvão, ha-os tambem de 

ferro e outros mineraes que seriam immediatamente explorados, se 

fácil fosse a communicação com o littoral. 

Evidenciada, pois, a existência de importantes minérios nos 

territórios da Companhia, não se pode comtudo, por falta de ex-

ploração, estabelecer sobre bases positivas a importância das riquezas 

contidas nos jazigos, pelo desconhecimento do seu numero, das suas 

extensões e das suas qualidades, sendo, porém, licito esperar que 

compensem largamente o dispêndio de tempo, de trabalho e de 

dinheiro que na sua exploração se empreguem. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 

Productos animaes 

Animaes selvagens. — A fauna ou riqueza animal da região 

Nyassa-Cabo Delgado é deveras extraordinária. 

P'elo que diz respeito aos animaes selvagens e á caça de toda a 

ordem é uma região verdadeiramente excepcional, sobretudo, ao sul 

do Rovumna, no alto Lugenda, e no paiz dos maganjas. 

E só pelo desejo de mostrar que não exageramos, embora 

quizessemos não fatigar com transcripções, ajuntaremos aqui estas 

palavras de Elyseu Reclus: 

A fauna de Moçambique é de uma admirável riqueza: a região do 

alto Lugenda e as planícies atravessadas pelo Rovuma, a jusante do 

seu grande affluente, são povoadas de caça como poucas da Africa 

austral, encontram-se alli por myriades as diversas espécies de 

antílopes, búfalos, quagas, zebras, os grandes felinos, leões, leopardos 

e hyenas são egualmente numerosissimos.  Ha trinta annos, por 

occasião das explorações de Livingstone, 
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quando o uso das armas de fogo não tinha adquirido tamanho 

desenvolvimento até porque a quasi totalidade dos indígenas chegava 

a ignorar-lhes a existência, a quantidade de animaes que povoavam as 

campinas marginaes dos rios constituía, segundo a própria phrase de 

Livingstone, um prodígio. Os elephantes, os bufalos, os porcos bravos 

não pensavam sequer em fugir. A gallinha pintada, geralmente 

chamada gallinha da índia, pousava por sobre as arvores, aos bandos 

de centenas, que cahiam até em meio das povoações. Ainda ha quem 

se lembre de vêr entrar os elephantes no povoado; e ainda hoje os 

leões e as hyenas, não raras vezes, perturbam o sonno dos habitantes 

das povoações do matto e principalmente das serras. 

Segundo Holub, um dos naturalistas que melhor estudou a fauna 

do Zambeze e do Nyassa, existem n'estas regiões nada menos de 

quatro espécies de leões, três de elephantes e sete de rhinocerontes. 

Hoje os leões vão-se localísando nas montanhas, os hippopotamos 

já não apparecem na extraordinária quantidade de outros tempos, os 

rhinocerontes pretos quasi que se não encontram, os brancos pode 

dizer-se que desappareceram de todo, e — cousa notável - ao norte do 

Zambeze, não se vêem girafas nem abestruzes, parecendo que o curso 

do grande rio lhes susteve o caminhar do sul para o norte. 

Oswell e Livingstone notaram uma outra curiosa circumstancia — 

as dimensões dos animaes selvagens que habitam a Africa austral vão 

diminuindo gradualmente também do sul para o norte, isto é, das altas 

latitudes para o equador; os antílopes, sobretudo, fazem uma grande 

differença, e os elephantes, comquanto de facto, menores, apresentam 

todavia muito maiores defezas. 

O caçador, affastando-se da povoação, vê-se apenas a braços com 

a difficuldade na escolha da caça que o há-de alimentar. Os antílopes, 

as gazellas, as lebres, os coelhos, as pintadas, as perdizes grandes, os 

patos enormíssimos, as rolas, os pombos, os buffalos, as zebras 

fornecem alimentação de excellente qualidade e sempre em grande 

quantidade. Os pretos apreciam também muito os rhinocerontes e os 

hippopotamos, de cujas carnes fazem tiras que depois de seccas 

conservam como reserva de provisões. 
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A tzé-tzé, formidável mosca que ataca e mata quasi iodos os 
animaes domésticos, apenas infesta uma estreita facha de 
território na região ao sul do Rovuma. Companheira quasi certa 
das mana das de buffalos e dos elephantes que parece respeitar, 
victima o cão, o cavallo e o boi. Resistem-lhe, porém, os burros, 
as cabras e as ovelhas. 

Aparte esta facha do terreno, os animaes domésticos vivem e 

abundam em todo o paiz, sem exceptuar o boi. 

O elephante é de todos os animaes selvagens o único que, 
mercê da sua conhecida importância, nos leva a consagrar-lhe 
algumas palavras em separado. 

É, como se sabe, um animal muito forte, muito dócil, muito 
intelligentc e mesmo fácil de alimentar, embora exija muita 
agua. 

E caríssimo, mas vivendo, como vive, largos annos, recom-
pensa bem o seu preço. 

A sua aptidão para o trabalho ultrapassa a de qualquer outro 
animal; obedece á voz do homem, ouve e comprehende o 
sentido de um qualquer signal indicando o começo ou o fim do 
trabalho, o repouso ou o repasto. 

Já os carthaginezes domesticavam o elephante, e lemos algu-
res que o facto de num tumulo egypcio existente no British 
museum, tumulo da vigessima quinta dynastia, se ver fielmente 
reproduzida a convexidade da fronte e o grande comprimento de 
orelhas peculiares ao elephante de Africa, leva á conclusão de 
que já n'esse tempo se domesticava o elephante africano, de que 
mais tarde tanto se serviram Carthago e Roma. 

Não se reproduz domesticado, e exige sempre, para ser apro-
veitado, um bom guia. 

A gestação da fêmea dura vinte a vinte e um mezes; crescem 
até aos vinte e dois annos, e vivem entre cem e cento e 
cincoenta. São muito sujeitos, na força da edade, ao cio que os 
torna furiosos, doidos e perigosos. 

O elephante deve ser alimentado com forragens verdes. É 
muito sujeito a dysenteria, á varíola, aos anthrazes, ás affecções 
do peito e da bocca, e á ulceração dos pés, muito frequente, mas 
hoje tratavel. 



130 

O elephante pode supportar a carga de três camellos ou oito 

muares. Anda em média cinco milhas por hora. 

Hoje em Africa não se domestica; os processos empregados pelos 

povos da antiguidade para esse fim parecem totalmente esquecidos e 

desprezados pelo indígena que não aproveita um unico animal de 

carga, visto que as suas jornadas, ainda quando longas, não 

demandam muitos carregadores, e quando por ventura os precisem, 

servem como taes as mulheres carregando os aprestos da cosinha e a 

ração para dois ou três dias. Assim se deixou de aproveitar o 

elephante. 

Embora haja divergência sobre os resultados da mordedura da tzé-

tzé no elephante, parece-nos que, embora possa sofírer, não morre 

com ella. 

Reclus, narrando uma tentativa feita em 1879, para vencer as 

difliculdade? de um longo caminho, com quatro elephantes trans-

portados da Índia, conta: 

Efectivamente, os valentes animaes venceram sem novidade um 

terço do caminho: de Dares Salaam a Mapuapua não houve rios, 

montanhas, ou charcos que os detivessem; e contentavam se com a 

folhagem para alimentação completa; expostos durante vinte e três 

dias ás picadas da tzé-tzé não parece que se incomodassem muito com 

isso; suppunha-se que a tentativa dera resultado, quando de repente 

um d'elles succumbiu sem doença apparente. Em breve os outros 

elephantes morreram também, quer fosse por causa da mudança de 

clima, quer pelo excesso de fadiga; n'estes penosos caminhos da 

montanha tiveram que carregar com fardos de setecentos a oitocentos 

kilos. 

De passagem diremos que Wauters, referindo-se a esta mesma 

tentativa escreve: 

Não duvidamos de que, se se tentasse uma nova introducção em 

Africa de elephantes asiáticos domesticados para ensinar os africanos, 

d'aqui a alguns annos essa tentativa daria felizes resultados. Os 

homens competentes consideram a questão theoricamente resolvida, e 

prevêem a possibilidade de introduzir com resultado,  da   Ásia   em   

Africa,   um   certo numero de animaes 
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o adextrados para domesticar a espécie selvagem da Africa central. 

O governo britannico na índia emprega o elephante tanto no 

serviço militar como no civil. Faz d'elle o grande auxiliar das obras 

publicas: o serviço das pontes e calçadas, sobretudo, emprega um 

grande numero. Servem também para os trabalhos da triangulação, 

installação de telegraphos, cortes de florestas etc. No exercito prestam 

serviços não menos importantes, principalmente nas viaturas e na 

artilheria... Os relatórios dos officiaes que tinham os elephantes sob as 

suas ordens tecem-lhes grandes elogios. 

Livingstone, que n'uma das suas excursões se viu obrigado a matar 

um elephante d1Africa, teve o cuidado de o medir, e dá-nos um mappa 

completo das dimensões das varias partes do corpo, mappa que, 

embora se refira a uma fêmea, pode ser tomado como media das 

dimensões do elephante africano, e ao qual tiramos os seguintes 

dados: 
Pé Pollcgadcs 

Altura tomada das espáduas ....................................  8 2,5 

Circumferencia das patas dianteiras ........................  3 7 

Comprimento da tromba .........................................  6 10 

Entre olhos ..............................................................  1 2,5 

Comprimento da cauda ............................................  3 4 ,5 

Circumferencia tomada a meio do peito ..................  6 o 

Do abdómen ás patas tra/.eiras ................................  3 3 1/4 

Largura das orelhas em diagonal ............................  4 3 

Comprimento dos olhos á cauda .............................  9 10 

A principal importância, porém, do elephante em Africa, vem-lhe 

das pontas, ou dentes, que constituem um dos mais lucrativos 

commercios da região dos lagos, e um dos maiores rendimentos da 

praça de Zanzibar, e dos portos de Moçambique. 

Já a elle nos referimos logo no principio da nossa exposição e 

ainda adeante lhe consagraremos algumas palavras. 

Animaes domésticos. — Anda mais ou menos generalisada a 

supposiçao de que dilficilmente se acclimariam em Africa os nossos 

animaes domésticos. Effectivamente, estes não abundam por 
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lá, devido mais a causas demoviveis do que a dificuldades naturaes. A 

grande quantidade de plantas venenosas e a falta de pastagens 

expressamente adequadas concorrem muito mais para isso do que o 

calor e a humidade. Os vermes intestinaes adquiridos quer nas plantas 

exóticas, quer nas aguas estagnadas, bem como os insectos que 

sempre, mais ou menos, infestam a atmosphera é que constituem as 

causas mais fortes do definhamento dos animaes domésticos. Por 

outro lado o negro não está educado para lhes consagrar a menor 

vigilância ou os mais triviaes cuidados, embora tenha para isso 

excepcionaes tendências. A alimentação d'esses animaes tem sido até 

hoje, quasi sempre e exclusivamente, verde, não só pela abundância 

d'este, mas também pela falta e desconhecimento de preparo do feno. 

Claro está que ninguém ainda alli pensou na escolha da herva sequer, 

e muito menos em semear propositadamente esta ou aquella pastagem 

com destino á alimentação do gado. Depois, os animaes domésticos 

ou vivem numa mistura inacreditável em acanhados curraes junto âs 

povoações, ou na mais completa e desaproveitavel liberdade, o que 

tem outros inconvenientes. Assim entre as poucas espécies de animaes 

domésticos que por agora se encontram nos territórios da Companhia, 

apenas poderemos indicar o boi, o carneiro, a cabra, o porco, os cães e 

os gatos e as aves de capoeira; e como susceptíveis de acclimação, 

além de outros, o cavallo, o burro e a mula. 

Quanto ao boi, que supporta muito melhor a humidade dos climas 

quentes do que o cavallo ou o burro, diremos que a sensibilidade da 

pelle, a diminuta transpiração, a menor actividade d'esta e ainda a 

lentidão dos movimentos são outros tantos motivos para a sua 

acclimação. 

E' desconhecida, ou pelo menos obscura, a origem da espécie; é 

possivel que existisse no estado selvagem e fosse depois ou destruída 

pela caça ou absorvida pela domesticidade. Nos terrenos da epocha 

terciária superior e nos da quarternaria encontram-se vestígios de 

esqueleto de boi muito semelhante ao boi domestico da actualidade. 

No sul da Ásia vivem ainda hoje em estado selvagem espécies muito 

approximadas d'esta. 

Ora o grupo zoológico dos bovideos é não só notável pela sua 
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grande diffusão pelo globo, mas também pela deducção natural desse 

facto — a facilidade de acclimação aos diversos climas, que 

clíectivamente se dá em muitas das suas espécies. Esta adaptação 

singular de temperamento de um mesmo typo zoológico deve ser, 

pois, o principal incentivo para a exploração do gado bovino nos 

paizes quentes e animar o agricultor a procurar desenvolver uma 

domesticidade que, quando perfeita, será bastante remuneradora. Esta 

desenvolve no boi, como se sabe, a obesidade, a lentidão dos 

movimentos e a aptidão para crescer rapidamente, qualidades estas 

que o tornam mais aproveitável. 

Quando, porém, exaggerada, desenvolve-lhe o temperamento 

lymphatico e uma certa apathia ingenita, para o que concorrem, no 

estado actual, o emprego de reproductores muito novos, a selecção, a 

reproducção de vaccas leiteiras, a nutrição muito herbácea, etc. 

Apenas na índia, e hoje em alguns pontos de Africa, se empregam o 

boi e o zebu, como animaes de cavallaria e em serviços para que se 

prefere a rapidez á lentidão. Mas em geral o boi, com todas as 

qualidades que lhe dá a domesticidade, vive e cresce egualmente bem 

nos climas quentes como nos climas temperados, creado em manadas 

em liberdade. 

Independentemente d'ísso, porém, é necessário reconhecer que, 

sob outros pontos de vista, a lactação, a engorda, o crescimento, os 

resultados nos paizes quentes são muito inferiores aos dos tem-

perados. Os bois da Europa, sobretudo quando transportados para lá, 

dão, sob esse ponto de vista, resultados pouco satisfatórios. O boi em 

Africa deverá como aqui, ser aproveitado como animal de trabalho e 

fornecedor de alimentação; e lá o meio mais racional, mais pratico, e 

hoje exclusivamente adoptado, é a creação em manadas, para o que se 

proporciona a extensão de pastagens c outras condições do paiz. Na 

região hoje pertencente á Companhia ha raças que ou são mesmo 

oriundas do paiz, ou, pelo menos, estão perfeitamente acelimadas. 

Na costa ha algumas grandes manadas, pertencentes a nego-

ciantes do Ibo, e no paiz dos Ajauas, os régulos Mataca e Metarica 

também teem bois; os primeiros são vagarosos, mansos e sympaticos, 

os segundos, como em geral nas montanhas, são vivos,  nervosos e  

bravos, e, segundo Livingstone: 
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As vaccas são mais pequenas; teem uma corcova, a pelle escura, 

ou malhada de branco e preto; dando um leite à que os «gentios 

consagram medíocre estima. 

Os bois andam em completa liberdade sem que se pense em 

escolher pastagens ou em dar-lhes outras que não sejam as naturaes, e 

não os applicam ao trabalho. Os curraes que os defendem dos ataques 

das feras são descobertos e não os abrigam das intempéries do tempo; 

os cães não são ensinados e assim espantam as mães e os novilhos, 

servindo apenas para conter algum mais bravo; em resumo, a creação 

do gado nunca obedeceu a indicações scientificas ou racionaes. 

As vaccas creadas em manada teem geralmente um vitello cada 

anno. A gestação dura, em media, nove mezes e dez dias. () animal é 

adulto aos quatro annos, embora cresça ainda depois. O peso varia de 

trezentos a seiscentos kilos, de que se aproveitam apenas cincoenta por 

cento quando destinados á alimentação. A ração do animal deve 

approximar-se de três por cento do seu pezo, metade para seu sustento, 

e a outra metade para producçao do leite, desenvolvimento de 

trabalho, etc. Os bois são mais ou menos bravos, conforme a raça, a 

qualidade da alimentação, os cuidados dos guardas, a quantidade de 

insectos, a influencia debilitante do clima, a proximidade de animaes 

ferozes, as trovoadas, as seccas, as chuvas, etc, etc. 

Kaoul, constatando a falta de disvello do negro para com os 

animaes em geral, assevera: 

Na parte montanhosa da Africa oriental ainda se poderão 

encontrar homens capazes de consagrar cuidados aos animaes... Os 

desaires que de ha muitos annos teem sofírido os colonos, são devidos 

á ignorância em que se encontram de qual a raça bovina a introduzir. 

Quasi todos, por uma tendência bem desnecessaria, foram levados a 

importar para as suas propriedades magnificos tvpos de raças 

normandas e hollandezas, e mais tarde dwrhams aperfeiçoadissimos. 

Obrigado  durante   muitos   annos,   em  consequência de uma 

doença  contrahida na Formosa, a viver de leite, e sendo assim 
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forçado a entregar me ao estudo e á procura das melhores raças 

leiteiras, e sobretudo da resistência das raças bovinas, cheguei a 

formular as conclusões seguintes: 

A maior parte das raças bovinas de origem europea são abso-

lutamente inaptas para se perpetuar, no que toca a vacas  leiteitras, 

em toda a extensão da  zona intertropical.   Ao cabo de algumas 

gerações a secreção láctea exgota se, muitas vezes até antes que o 

vitello tenha attingido a edade normal da desmama. Entre as raças 

europèas as que degeneram menos rapidamente são as variedades  da  

chamada  raça   irlandeza  (kerry, bretã, etc.)", entre as  raras,  dos  

paizes quentes aquella de que obtive melhores resultados foi a nellore 

ou ongolle da Índia .  

Parece, pois, que pelo cruzamento d'estas duas raças se deveriam 

obter animaes resistentes, vaccas de abundante secreção láctea.  

Esta falta do conhecimento de qual a melhor raça a introduzir vem 

salientar a necessidade e as vantagens de completar a domesticidade 

da raça indígena, ainda longe da sua perfeição. Livingstone escreve: 

A raça bovina de Africa, assim como o buffalo hindu, só é 

domesticada em parte ; as vaccas não cedem nunca o leite senão em 

presença da cria. 

O gado ovino e caprino também cresce e se propaga, 

perffeitamente em Africa. 

Desde as eras mais remotas, o carneiro constitue uma das grandes 

riquezas de alguns povos de pastores d'aquella parte do velho 

continente e da Ásia. 

Não está averiguado qual seja a origem do carneiro domestico, e 

em presença de certas singularidades de conformação, observadas em 

varias regiões do Oriente, suppõe-se que muitas espécies 

contribuiriam para a formação dos rebanhos dos differentes paizes. 

A cabra domestica, única que existe em Africa, foi seguramente 

importada, e parece que, como todos os animaes domesti- 
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cos da sua espécie, provem da cabra selvagem, sem que, comtudo, tal 

se possa affirmar cathegoricamente. Dífferindo essencialmente do 

carneiro approxima-se-lbe pelo organismo, sendo porém mais forte, 

mais ágil, mais caprichosa e essencialmente vagabunda. 

Umas e outras, ovelhas e cabras dão-se perfeitamente, embora em 

desegual proporção, nos territórios da Companhia; as primeiras, mais 

localisadas, são em muito menor numero do que as segundas, 

numerosíssimas, espalhadas por toda a região, talvez porque o preto, 

não tecendo a lã, apreciando muito mais a carne do cabrito do que a 

do carneiro, quando dispõe de alguns meios, tem sempre umas poucas 

de cabras no curral, 

Ale'm d'isso, a cabra supporta muitíssimo bem o clima dos paires 

quentes, melhor ainda do que o gado bovino; e assim encontra se por 

toda a parte em Africa, tanto na costa como nas planícies do interior. 

São mais pequenas do que as nossas, de pernas mais curtas, com o 

pello quasi sempre negro, e apenas uma que outra vez malhado de 

branco. Existem muitas diversidades; as importadas da Europa 

crescem e propagam-se perfeitamente. 

Como ao gado bovino, os pretos ou o teem, como dissemos, em 

curraes, ou na mais completa e perigosa liberdade, perigosa não só 

pelos hábitos devastadores da cabra, mas também porque os animaes 

ferozes teem por ella uma singular predilecção. 

A gestação dura pouco mais de cinco mezes e dá frequentemente 

dois cabritos; estes mamam sempre mez e meio, embora, ás três se-

manas, comecem já a comer hervas; ao anno estão adultos e com-

pletam o desenvolvimento aos dois. A castração fazem lh'a dos três 

aos seis mezes, embora a carne do não castrado seja tão saborosa em 

Africa como aqui a do capado Podem pesar até 30 kilos. 

Também, como para o gado bovino, ao tratar-se de escolher 

qualquer raça para importar, aconselharemos de preferencia o 

aperfeiçoamento da indígena, das raças locaes. Em todo o caso, sendo 

o transporte da cabra como é, fácil, fácil egualmente a sua 

acclimação, e rápida a multiplicação, nada ou pouco se perderia em 

experimentar alguns crusamentos, com um fim pratico e utilitário. 

O leite e o pello da cabra são, como todos sabem, dois pro 
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ductos muito aproveitáveis: no entanto, se exceptuarmos uma que 

outra raça especial que exactamente pela importância d'esses dois 

productos requer alguns cuidados e tem maior valor, as cabras em 

geral valem menos e exigem menos cuidado do que as ovelhas. 

Estas, ou com mais propriedade, o seu typo, o carneiro, pertence 

em Africa á espécie dos carneiros de grande cauda, conhecida 

geralmente por carneiro de cinco quartos, de cor geralmente escura, lã 

abundante e grandes dimensões. 

Além de mais aproveitável do que a cabra, é também menos 

pernicioso, pois que não só tem grandes tendências para se  arre 

banhar,   mas  ainda dá um bellissimo estrume, e não destroe as 

plantações.   Infelizmente, não se dá tão bem como ella nos paizes 

quentes. 

O carneiro africano é de tamanho médio, talhe grosso e bem feito, 

dá-se muito melhor nas montanhas do que nas planicies , tanto que, 

em toda a cadeia de montanhas que se extende desde o Cabo até á 

Abyssinia se encontram bellissimos exemplares, bastante  gordos e 

com óptimas lãs. A secreção láctea das ovelhas é menor lá do que nos 

paizes temperados mas não desapparece de todo. 

Parece que as ovelhas e carneiros nos paizes tropicaes perdem 

gradualmente a lã. Nas regiões montanhosas comtudo, com 

temperaturas  mais  baixas,  a  lã persiste,   assim vemos no paiz dos 

Ajauas perpetuar-se uma raça semelhante á do Cabo, e em que a lã é 

abundante e comprida sem ser muito grossa. 

A gestação da ovelha dura, como a da cabra, cinco mezes (155 

dias). Tem de cada vez um ou dois cordeiros que amamenta durante 

quatro mezes. Ao anno estão adultos, continuando comtudo a crescer. 

O enfraquecimento senil começa aos cinco annos ou quatro e meio. 

Passam facilmente sem beber agua longos espaços de tempo o que 

facilita a sua creação nos paizes seccos. A edade em que melhor 

engordam começa pelos três annos, excepto nas raças inglezas cuja 

engorda começa aos dezoito mezes. Os terrenos mais favoráveis para 

a creação do gado ovino, na zona intertropical, segundo os 

competentes, são os porosos, permeáveis, as 
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encostas  das   montanhas e  terrenos  que tenham escoante c não 

conservem a humidade. 

O carneiro não só produz a lã, mas é hoje também objecto ele 

commercio importante, pela intensa importação que alguns paizes, e 

especialmente a Inglaterra falta de sufíicientc producção própria, 

fazem do que chamam Frozen mutton. 

O Frozen mutton é a carcassa do carneiro morto, aberto e limpo, 

sem pelle e conservado por meio do frio. 

A exportação de carne de carneiro em camaras frigorificas tem 

adquirido progressivo incremento. A Austrália em 1880, exportava 

para Inglaterra 400 carcassas, em 1882 já a Nova Zelândia exportava 

com o mesmo destino mais de 8:000; hoje, segundo Raoul, o Reino 

Unido importa annualmentc: 

Da Austrália ...................................................        300:000 

Da Republica Argentina .................................  1.400:000 

Da Nova Zelândia ..........................................  2.000:000 

Total ............................  3.700:000 

A raça dos carneiros africanos parece de excellente qualidade para 

produzir o bom Frozen mutton. Os carneiros destinados a serem 

conservados devem ser mortos em pequenos, pois que os borregos 

constituem a carne de exportação mais apreciada. Hoje ha navios 

especialmente destinados á conducção da carne conservada pelo frio. 

As machinas que se empregam na Austrália e na Nova Zelândia 

para se obter o frio preciso, são as chamadas machinas de ar 

comprimido, com que se obtém um resfriamento de—100o ou—121o F. 

Nos paizes em que a exportação não offerece vantagens, as emprezas 

agrícolas ainda aproveitam a carne de carneiro na confecção de 

extractos de carne, (extractum carnis ou Liebig), operação facílima de 

realisar e pouco dispendiosa. Os reziduos que são consideráveis, são 

ainda transformados com vantagem em estrumes, depois de se lhe ter 

extrahido por meio de uma machina especial a gordura e a colla forte 

que conteem. 

Como toda a espécie de exploração agrícola, a creação de ga- 
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dos tem sido até hoje inteiramente descurada pelos europeus que teem 

passado na região do Nyassa. Nem uma única tentativa lhes despertou 

o interesse ou chamou as attenções, o que talvez se explique pelo facto 

de procurarem na troca e no commercio os lucros que ambicionam 

para em pouco tempo poder regressar á terra natal, e repugnar-lhes 

distrahir a attenção para assumpto que, demandando mais tempo e 

maior trabalho, os prende, por assim dizer, ao solo. Os creoulos, mais 

indolentes ainda, teem seguido as pisadas dos seus antepassados, e os 

negros, sem ambições, e não tendo occasião de reconhecer as 

utilidades variadíssimas da creação, não teem rebanhos, contentando-

se com algumas cabeças apenas, que vendem ou comem, negociando-

lhes a pelle. 

Com a creação de prados e com a escolha de pastagens apro-

priadas, poderá, apurando-se as raças hoje existentes no território, dar-

se origem a uma producçao importante que concorrerá para o futuro 

prospero da Companhia. 

Os porcos são de todos os animaes domésticos os que melhor 

supportam o clima dos paizes quentes. Para isso contribue a pouca 

sensibilidade da pelle, que tem uma diminuta transpiração, e é 

protegida por pellos grosseiros (cerdas). 

O porco tem natural propensão para os atoleiros e solos húmidos 

em que se espoja com delicia c em que procura alimentos foçando a 

lama  assim dá se bem nos pântanos que em tantos pontos orlam as 

costas da Africa. 

O grupo dos suinos tem representação mais rica cm todos os 

paizes quentes do que nos paizes temperados, e escaceia ou des-

apparece nos climas frios. Habitando de preferencia as florestas, 

encontra na glande, nos fruetos silvestres, nas sementes, nas raizes, e 

ainda nos pequenos animaes, alimentos que muito aprecia. 

Em Africa pois, ao que se vê, tem excellentes razões para se crear 

bem, encontrando apenas como principal obstáculo para a sua 

propagação, ainda a falta de cuidado e de gosto que os indígenas teem 

pela creação do gado e pelo emprego do estrume animal na 

horticultura e agricultura. 

Reconhecendo que o porco se dá bem nos paizes tropicaes não 
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podemos deixar de notar comtudo que nunca ahi adquire uma 
gordura e desenvolvimento orgânico tão rápidos como nos 
climas temperados, o que de resto é conhecido dos creadores 
europeus que sabem bem que a épocha do calor é a menos 
favorável para o crescimento e engorda. 

Nos territórios da Companhia, deverão dar-se perfeitamente 
nas regiões baixas, húmidas e sombrias, na proximidade dos 
rios, onde aliás já hoje ha bastantes. 

A invasão do mahometismo no Cabo Delgado tem anteposto 
uma barreira ao desenvolvimento da sua creação. 

As formas do porco africano approximam-se mais das do 
porco selvagem (phacocéros) que aliás é abundante nas llorestas 
c nos terrenos pantanosos. 

É quasi impossível definir de forma precisa a verdadeira 
ascendência dos suínos creados em domesticidade, em varas ou 
na visinhança das povoações, nos differentes paizes da zona 
intertropical. 

Frequentes vezes se dá o caso d'estes animaes darem origem a 
typos locaes selvagens, tornando assim dillicil a appreciação da 
influencia persistente da origem. 

N'este caso o novo typo não é tão grande nem tão feroz como 
o javali. 

Para o aperfeiçoamento das raças africanas recommenda-se 
especialmente o cruzamento com alguma boa raça europêa ou 
asiática, tanto mais que, sendo grande a fecundidade do porco, 
depressa e facilmente a raça se melhora. 

Os alimentos vegetaes que em Africa podem ser 
especialmente destinados aos porcos são variados, e entre elles 
indicaremos: a folhagem da batata doce, as folhas da bananeira, 
a extremidade da canna sacharina, o milho, as forragens 
herbáceas que os porcos pastam tão bem como os bois, as hastes 
feculentas dos fetos arbóreos, tubérculos de toda a espécie como 
batata, maranta, etc, raízes de mandioca, mexoeira, bananas e 
outros fructos desaproveitados pelo homem, os resíduos do coco 
de que se extrahiu azeite, etc. 

A gestação na marrã dura em media três mezes e meio (112 
dias), parindo duas vezes por anno e de cada vez sete ou oito lei- 



141 

toes. Adultos ao completarem o anno, estão suficientemente gordos 

aos dezoito mezes ou dois annos É esta a melhor epocha de os matar, 

porque depois não engordam mais e a carne torna-se dura. O peso, aos 

dois annos, varia com a raça, de 120 a 300 kilos, d'estes aproveitam-se 

para consumo, conforme o grau de gordura, de 75 a 88 °/o. A banha 

por si só entra no peso bruto na proporção approximada de 25%. 

Os cães e os gatos encontram-se por toda a parte, no Cabo 

Delgado. Mais por isso do que pela sua utilidade os citamos. Os cães 

são pequenos e, segundo parece, constituem uma variedade do cão 

europeu ordinário. Teem caracteres semelhantes aos do que entre nós 

se chama cão lobo; sendo, porém, de muito menores dimensões, e 

quasi todos de pello amarello. 

Pela epocha do calor softrem habitualmente de erupções cutâneas, 

por isso os cães de estimação teem de ser tratados com grande 

cuidado, fazendo-se uso frequente do enxofre em fricções e na 

comida. De resto nada offerecem de particular, a não ser o destino 

especial que teem para a experiência do muave, em que se sacrificam 

um ou dois, cujo sangue, quando offereça certas particularidades de 

còr, ínflue na decisão do caso julgado. 

Os gatos vivem ás dezenas pelas povoações e, cousa notável, 

predominam os de côr preta. Mais pequenos que os da Europa, 

magros, de pello eriçado e áspero, incommodam frequentemente 

durante as noites com o seu miar agudo. 

Teem farto emprego na caça das ratazanas e das cobras pequenas 

que infestam as palhotas. Parece nada terem de commum com o gato 

selvagem, e serem antes procedentes do gato domestico da Europa. A 

côr do pello obedece á lei que alli parece imperar, e que não exclue o 

homem, a da generalisacão da côr preta. Como o cão, são também 

sacrificados nas ceremonias dos feiticeiros, e ambos soffrem caça 

vigorosa do gato bravo. 

As aves de capoeira são abundantíssimas, as gallinhas e os patos 

vivem aos milhares nas povoações dos territórios da Companhia. De 

dia andam pelo mato, onde comem os vermes, as larvas, as sementes, 

vindo ao pôr do sol, procurar os tectos das pa- 
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lhotas, aonde os vae então buscar a negra menagère para os fechar na 

capoeira, resguardados dos ataques nocturnos do chacal (quizumba), 

do gato tigre e de outros pequenos carnívoros. 

A gallinha africana, bem mais pequena que a da Europa, é sa-

borosa e gorda. 

Os patos dão-se melhor, como em toda a parte succede, nos lo-

gares pantanosos, onde os charcos possam satisfazer as suas naturaes 

tendências. Não abundam como as gallinhas, mas dividem-se por 

muitas variedades. São, em geral, maiores do que os patos da Europa. 

Os perus têem merecido de alguns pretos intelligentes da costa 

cuidados especiaes por forma a não ser dillicil conseguir, embora por 

preço relativamente elevado, bellos exemplares perfeitamente eguaes 

aos das capoeiras europêas. 

Os pombos, como já n'outro logar dissemos, abundam por toda a 

parte. Não ha povoação que não tenha o seu pombal. As cores que 

predominam são as que mais se approximam das dos pombos 

primitivos, cinzentos com reflexos acobreados esverdeados. 

Fallaremos agora dos animaes que, não existindo ao presente no 

Cabo Delgado, podem comtudo, quando introduzidos, vir a ser 

aproveitados com resultado, ou. ao menos, como animaes de luxo. 

O cavallo não existe hoje no Cabo Delgado. Comtudo ha a certeza 

de que, exceptuada a estreita facha de terra ao sul do Rovuma, onde 

impera a tzétzé, poderá viver em regulares condições, nos territórios 

da Companhia. 

O cavallo, segundo todas as probabilidades, originário do plateau 

central da Ásia, é dos animaes que mais soffrem com o clima dos 

paizes intertropicaes. Nas planícies equatoriaes e nos paizes quentes, 

onde as chuvas sejam fortes e as florestas densas, o seu viver é 

perfeitamente artificial, e muito embora preste alguns serviços, deve 

ser considerado quasi como animal de luxo, exigindo extraordinários 

cuidados. Dá-se porém muito melhor em pontos de altitude sensível, 

onde as hervas abundem e o ar seja fresco e secco. 

A respiração cutânea muito activa, a sensibilidade da pelle, a 
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rapidez e energia dos movimentos, e as exigências de uma boa 
alimentação, são as causas naturaes da sua falta de aptidão para 
acclimatar-se nas regiões trópicaes. 

E hoje, na região do Chire existem cavallos pertencentes ás 
forças inglezas (indianas) alli de guarnição. Não temos dados 
para indicar positivamente qual o estado d'esses animaes que 
parece comtudo terem desempenhado regularmente o fim para 
que foram destinados. 

O major Perry, faltando da organisação de uma força de 
cavallaria no Cabo Delgado, diz: 

O clima do districto é excellente para a conservação de gado 
cavalar e se o governo da metrópole mandasse para ali um 
individuo apto para disciplinar os soldados indígenas... essa 
pequena força prestaria relevantíssimos serviços. 

A despeza com a realisação da minha proposta seria relativa-
emente diminuta, porque cada cavallo posto ali, vindo de Porto 
Natal, com despezas de viagem, poderia custar, termo médio, 
1500.000 réis. 

As forragens são baratíssimas, porque em verde custariam 
apenas a despeza do corte, em sêcco o trabalho da apanha, e as 
rações muitíssimo módicas, porque cada panja de milho (2 
alqueires) custa a dinheiro 500 réis, podendo em troca de 
fazendas ficar a 300 réis quando muito ........................................  

Não são sonhos de poeta estas indicações aconselhadas pela 
experiência, que é uma mestra segura da vida, quer publica, 
quer particular, 

Os cavallos que melhor serviço poderão prestar nos 
territórios serão por certo os Bombay que representam a 
descendência degenerada dos famosos cavallos Cutch, os 
Pendjab, que ainda hoje dão origem ás mulas aproveitadas para 
serviço no exercito da índia lngleza, todos pequenos, sóbrios, 
robustos, e ainda os cavallos de Java e os cavallos salgados do 
Transvaal. Os cavallos da Africa austral são cruzados de 
cavallos da America do Sul e de puro sangue árabe. Téem 
soffrido grande mortandade causada pelas epidemias que 
frequentes vezes se desenvolvem no sul do con- 
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tinente. Em 1853 morreram 70000; é notável porém que a epi-
demia quasi não apparece nas montanhas. Em Africa a 
alimentaçao do cavallo pôde ser fornecida, á falta de herva, 
pelas folhas de algumas arvores, bananas, fructos da arvore do 
pão, etc. É ponto assente comtudo, que até hoje o cavallo na 
região do Nyassa apenas poderá ser utilisado como animal de 
luxo, sem que lhe possam ser commettidos trabalhos pesados e 
aturados. Poderá porém desempenhar serviço em alguns pontos 
cujo clima lhe seja supportavel. 

O burro resiste ao calor bem melhor que o cavallo, mas 

receia a humidade. 
E' utilissimo pois, nos paizes quentes que não sejam 

húmidos, como o Alto Egypto, a costa oriental de Africa, etc... 
A sua alimentação c mais económica que a do cavallo, visto que 
come bem hervas mais duras, e que se lhe não torna 
indispensável, como suecede aquelle, ter uma parte da ração em 
grão. 

A sua força comtudo é avaliada na terça parte da do cavallo, 
além de que é mais caprichoso e mais lento. Offerece todavia as 
vantagens de ser mais resistente e de se multiplicar mais 
facilmente e com riscos bem menores do que aquelle, não 
exigindo tantos cuidados. 

O cavallo tem se melhorado e apurado com a domesticidade, 
o burro, pelo contrario, parece ter-:e abastardado e degenerado. 
Por pouco cuidado, perdeu na rapidez e na vivacidade do movi-
mento. 

O burro parece ser originário da Africa Oriental ou da Ásia 
Occidental, e no estado selvagem ainda é ágil. 

Pode ser creado em manadas em meia liberdade, em muitos 
paizes quentes e mesmo ás vezes em algumas regiões extrema-
mente chuvosas. O macho n'essas condições torna-se mau e 
maltrata os burricos até ao ponto de lhes causar a morte 

O paiz do Cabo Delgado não possue raça própria, comtudo 
os burros dão-se ahi perfeitamente. Por certo que será fácil a 
introducção de alguma raça que, acclimada, dentro em pouco 
poderá produzir animaes que prestarão óptimos serviços. 

Quanto ás raças mais acclimaveis, diz Sagot: 
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As espécies do Alto Egypto e da costa oriental de Africa, que 

facilmente se encontram em Aden, offerecem uma incontestável 

superioridade de acclimação conjunctamente com uma extrema 

modicidade de preço. 

Nunca será demasiada a insistência, que tenhamos com os 

«proprietários de plantações da zona equatorial e intertropical, «para 

que os mandem vir d'aquellas regiões.» 

Em Zanzibar ha muitos burros perfeitamente acclimados e que 

hoje ali constituem uma verdadeira raça. 

Não é preciso preconisar as vantagens da introducção do paciente 

e pacifico animal nos territórios da Companhia. A sua resistência a 

longas caminhadas e ás intempéries em Africa ficou inteiramente 

demonstrada pelo modo como o burro, que tantos serviços prestou a 

Livingstone, se aguentou no penoso trabalho do illustre africanista. 

A mula também resiste melhor do que o cavallo ao clima dos 

pai/.es quentes. Sendo menos sensível de pelle e menos viva nos 

movimentos, supporta mais facilmente a acção debilitadora do clima; 

demais tem órgãos digestivos muito mais fortes. 

Sobretudo nos paizes um pouco sêccos ou muito montanhosos 

pôde ser de grande utilidade. Em alguns a sua creação tem adquirido 

um desenvolvimento tão notável que se obtém uma parelha por quatro 

libras. Está n'este caso a republica Argentina. 

A Pérsia exporta muitas, principalmente para o exercito da India 

ingleza. As melhores mulas e as mais afamadas são seguramente as de 

raça andaluza. 

São animaes que podem e devem prestar bom serviço quando 

introduzidas no paiz do Nyassa, por isso que, sendo mais fortes e 

potentes do que o burro, também não requerem os cuidados que exige 

o cavallo. 

Fica assim feita uma ligeira indicação dos principaes animaes 

que devem e que se poderão acclimar no território da Companhia; 

fecharemos com as seguintes palavras do illustre explorador Serpa 

Pinto: 
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As gallinhas são abundantes em alguns pontos, regulando o seu 

preço entre 50 e 100 réis. Ovos, quando os encontrei, paguei de 

quatro a seis por 20 réis. Não é, portanto, a falta de gados devida á 

diftículdade de vida, porque o gado vaccum e cavallar dá-se bem no 

paiz, como provam os exemplares que trouxe a expedição. Os 

cavallos estão hoje em melhores condições do que no momento da 

partida... os bois e cabras egualam os cavallos em boa saúde. 

E nós accrescentaremos que hoje o preço por que se obtém em 

Cabo Delgado um boi varia entre 10 e 18.000 réis, um carneiro, ou 

cabra, 1 a 2 mil réis, e um porco grande 6 a 8. 

Productos animaes.—Os productos que o reino animal de Africa 

offerece ao mundo civilisado, comquanto abundantes, não são 

variados, limitando-se ao marfim, ás pelles e á cera de que já n'outro 

capitulo fallamos. Além d'estes, poucos mais se encontram ou 

exploram, o que não quer dizer que o seu numero não possa ser 

augmentado com outros, como, por exemplo, a lã, as carnes para 

exportação, as pennas de avestruz, etc. 

O marfim occupa o primeiro logar nos mercados africanos; o seu 

commercio é tão importante que, pôde affirmar-se sem receio de errar, 

existem no mundo poucos productos naturaes que dêem origem a 

commercio de egual valia e que deixem tão fabulosos lucros. 

Como se sabe, o marfim não é mais do que a massa compacta, 

branca e dura, que forma os dentes em certos animaes, como o 

elephante, o hippopotamo, a phoca, etc Em bruto, o dente de 

elephante chega a attingir, em Africa, até dois e três metros de 

comprimento, pesando 40, 50 até 80 kilos. Classificam-se duas 

qualidades, o branco e o verde, sendo este o mais estimado, não só 

por ser mais compacto, como, sobretudo, por perder facilmente a cor 

esverdeada e ganhar um branco que não amarellece nunca. O marfim 

branco é menos frágil, mas pouco a pouco vae-se tornando amarello. 

As applicações do marfim todos as conhecem. Os entalhado- 
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res, os torneiros, os penteeiros, o bilhar, os cabos de diversos ins-

trumentos, as escovas, estatuetas, botões, contas, dentaduras 

artificiaes, etc, etc, consomem extraordinárias quantidades, prefe-

rindo, conforme a applicação, esta ou aquella qualidade. 

Calcinado em vasos fechados produz um carvão finíssimo, co-

nhecido por negro de marfim; calcinado em vasos abertos dá o 

phosphato de cal quasi puro. 

O marfim proveniente da caça, na Africa central, deriva hoje, 

como já expuzemos, quasi exclusivamente para Zanzibar, e por essa 

occasiao notámos também que para ahi derivava parte do negocio da 

bacia do Congo. 

Hoje, porém, ainda além d'isso, grande parte do negocio da região 

das origens do Nilo, fechado o seu caminho de escoante para o 

Mediterrâneo, segue também o mesmo rumo, e por intermédio dos 

lagos, apesar dos perigos, contratempos e extensão do caminho, vem 

alimentar os mercados do Zanguebar. O próprio marfim da Equatoria 

Nilotica deriva hoje para Zanzibar pelo caminho que, bem se pôde 

dizer, lhe abriu o illustre Stanley. 

Já indicámos os pontos nos territórios da Companhia onde se 

encontram elephantes, e quando fallamos d'estes animaes alguma 

cousa dissemos sobre as suas qualidades, exigências e vantagens; 

vamos agora recolher a alguns auctores curiosas indicações que dão 

idéa não só da extraordinária quantidade do precioso producto, mas 

também do importantíssimo commercio a que dá lugar. 

Emin Pachá, num relatório publicado pelo Exploratore, de Milão, 

escrevia o seguinte: 

Está averiguado que o marfim desempenha o principal papel no 

orçamento do Soldão; o que provém da região sêcca e montanhosa a 

leste do Nilo é o mais duro, por consequência o mais procurado e o 

mais caro. Mas, sob a administração de Gordon, o marfim foi 

declarado propriedade do governo, na totalidade, emquanto 

continuava livre na Uganda e em Unicro. 

N'estas condições, não pôde existir nenhuma empreza particular 

para a exploração d'esta matéria, e como os mercadores arabes  e 

europeus não adquiriram ainda o habito de ir fornecer-se 
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pessoalmente, toda a producção do Soldão está reduzida ao que 

podem fornecer os naturaes caçando o elephante. Este é em extremo 

abundante em toda a província equatorial propriamente dita, onde em 

muitos logares se tornou um verdadeiro flagello. 

Se as quantidades de marfim entregues ao commercio são sempre 

consideráveis é porque a região que se estende para sul e para oeste, 

muito para lá das fronteiras egypcias contribue para tal, notando-se 

ainda assim, de alguns annos para cá, uma diminuição sensível. As 

províncias equatoriaes fornecem annualmente cerca de 1:200 quintaes 

de marfim valendo 30 mil francos. 

     E Livingstone, faltando do marfim de Africa, expõe o que segue: 

O elephante macho da espécie africana é de uma altura de dez a 

onze pés, ultrapassando alguns esta medida Differe do elephante da 

Ásia pela forma da fronte, que é convexa, e sobretudo pela enorme 

dimensão das orelhas. Muitos machos e todas as fêmeas da espécie 

asiática são desprovidos de defezas; na especie africana, ao contrario, 

estas armas encontram-se nos dois sexos. O esmalte dos molares não 

tem a mesma constituição. Por uma admirável disposição, nascem e 

crescem novos dentes de modo continuo na parte da maxilla em que 

os dentes do siso apparecem no homem; impellem os outros á medida 

que se desenvolvem e acabam por os fazer cahir. Assim substituídos, 

os molares estão sempre em bom estado; esta reproducção tem logar 

até uma edade avançadissima. 

As defezas dos elephantes que habitam as regiões seccas e 

pedragosas são muito mais compactas e muito mais pesadas do que as 

dos que vivem em logares húmidos; mas estas ultimas são de maiores 

dimensões. 

Cameron, fallando a um tempo do marfim e dos caminhos para o 

interior d'Africa, diz: 

O escravo e o marfim dominam por tal forma na exportação 
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que eu não citaria os outros productos, se a venda d'estes ultimos não 

provasse que pôde haver em Africa outro commercio além do do 

homem e do dos dentes de elephante.» 

A propósito de dizer que os povos marginaes do Nyassa poderiam 

fornecer marfim em quantidade considerável, encontramos nas 

"Explorações do Zambeze e seus affluentes» esta nota: 

Para que haja marfim nas povoações do Nyassa é preciso que se 

mate um certo numero de elephantes. Não é, pois, á segurança de que 

gosam que se deve attribuir a pouca selvageria d'estes animaes e a sua 

extrema docilidade. Esta questão é muito interessante,... Em tal região 

bastaram as primeiras caçadas para os fazer evacuar o paiz-, n'outra 

são perseguidos desde ha muitos annos e ainda se encontram... Em 

certos logares surpreehende a pouca importância dos estragos feitos 

por estes colossos, emquanto que n'outros se comprazem a derribar as 

arvores... Muitas vezes deixam-se matar sem procurarem defender-se. 

Stanley por seu lado, fallando do Manyema, escreveu : 

Estas paragens são muito ricas em marfim; e a febre que lá arrasta 

os traficantes para comprar as preciosas defezas é a mesma que 

arrasta á Califórnia, á Austrália, ao Cabo e a outras partes os que 

procuram diamantes e pepitas. 

Não ha ainda quatro annos que um árabe fez esta descoberta-, era 

o primeiro que tinha ido ao Manyema-, voltou com uma tal quantidade 

de marfim, e fez uma descripção por tal modo prodigiosa do numero 

de dentes que encontrou, que desde essa epocha os antigos caminhos 

de Karagué, da Uganda, de Utipa e do Marungo foram quasi que 

abandonados. 

Os indigenas, não conhecendo o valor do precioso artigo 

construiam as suas palhotas com estacas de marfim. 

Os vigamentos e os pilares de marfim eram cousa commum em 

todo o paiz-, e, a dar credito ás narrações correntes, já não tínhamos 

de nos admirar do palácio de marfim de Salomão. 

A chegada dos árabes abrira os olhos aos ingénuos possuido- 
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res d'esse thesouro; o preço das defezas subiu rapidamente, o que não 

impedia que fossem ainda assim de uma barateza fabulosa. A libra de 

marfim pagava-se em Zanzibar por sete a oito francos, conforme a 

qualidade. No Unyanyembe vendia-se ainda por cinco francos, no 

Manyema obtinha-se de primeira qualidade por seis ou sete cêntimos. 

Os traficantes cançam, porém, rapidamente a praça pela sua 

avidez; os maus de entre elles, isto é, o maior numero, cançam o paiz 

com as suas crueldades Em todos os logares, aonde chegam, os árabes 

não tardam a fazer-se execrar; não por causa da sua raça ou da sua 

naturalidade, mas por causa do seu odioso trafico. 

E' curiosa a forma por que em quasi toda a Africa, como se dá nos 

territórios do Nyassa, o elephante caçado é distribuído; o explorador 

italiano Gasatti, no seu livro Diècianni in Equatorial descreve-a da 

seguinte forma: 

Existem para a partilha da presa regras tão rigorosas como se 

fossem verdadeiras leis: o chefe tem direito a uma defeza á sua 

escolha, á tromba e aos pés. No caso em que o animal não tenha senão 

uma defeza pertence ella ao príncipe. O marfim constitue a maior 

riqueza dos soberanos; não ha rei poderoso que não tenha grande 

quantidade. Djacoda, chefe dos Makigos, tem uma palissada toda de 

dentes enormes á roda da sua residência; Azanga tem as portas 

enfeitadas com a mesma matéria. Os régulos que querem ser 

particularmente agradáveis a um monarcha temivel offerecem-lhe 

defezas notáveis pelas suas dimensões e polimento. Além d'isso o 

marfim é trabalhado também. As peças grandes servem para fazer 

trompas gigantescas, de que tiram um som parecido precisamente com 

os rugidos do elephante. 

Fabricam também com o marfim almofarizes para pilar os grãos, 

as hervas, nunca os cereaes. Já disse que os braceletes e os alfinetes 

de marfim são de uso vulgar. 

Perto do confluente do Aruhimi,—conta Stanley—um dos meus 

veio dizer-me que na povoação principal havia uma mesquita de 
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marfim e que, em todas as casas, o marfim era tão abundante como a 
lenha. Minutos depois estava deante da mesquita: um tecto circular, 
sustentado por trinta e três dentes de elephantes e servindo de abrigo a 
um ídolo de pau de 1,m25 de altura, pingado de vermelho. 

Na conferencia de Berlim, realisada em 1884, declarou o mesmo 

Stanley, na sessão de 21 de novembro, que  na qu e l a  occasião 

havi a  em Stanlcy Pool um stock de três mil dentes de elephantes 

para vender. 

O Boletim da Sociedade de Geographia de Londres, declarou ha 

annos que Lupton-Bey, governador das províncias meridionaes do 

Soldão egypcio, desde 188l, tinha então nas suas zarebas 125 

toneladas de marfim, representando o valor de mais de duzentos 

contos de réis. 

O capitão Hassens, na sua viagem a Africa central, também 

verificou que o marfim era o principal artigo de commercio dos 

grandes mercados do interior. 

O marfim de bôa qualidade está valendo mais do que nunca  e o 

seu preço tem seguido uma progressão crescente. Não é caso raro, 

vender-se cm Londres uma bôa ponta por duzentos a trezentos mil 

réis. Assim pululam os caçadores e o numero de elephantes mortos 

por anno é realmente considerável. Na região do Nyassa, além de 

todos os régulos e pequenos potentados terem os seus caçadores, o 

que entre elles, seja dito de passagem, é profissão que nobilita e que 

os próprios grandes exercem, ha os caçadores árabes ou Mujojos e 

bastantes caçadores europeus. Ultimamente os mais notáveis 

caçadores que ali havia, eram os inglezes Marschall e Petit, os polacos 

irmãos Stasbelewski e o russo Peciliski. 

() caçador preto de maior nomeada era o filho do regulo Makololo 

Melaure e de nome Manganiza. 

N'um bom anno, um caçador hábil e feliz pôde matar ainda hoje 

sem difficuldade um duzia de pachidermes e obter com o producto da 

caça não raras vezes mil libras. 

As estatísticas mostram, que só para produzir o marfim que a 
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Inglaterra importa, é preciso que em Africa sejam mortos mais de 

30:000 animaes por anno. 

E' pois evidente que os elephantes, mercê da quantidade enorme 

que morre ás mãos dos caçadores, virão a desapparecer de futuro. A 

epocha, porem, da extincção completa dos valiosos animaes está 

distante e não ha duvida que em Africa levará séculos a chegar. 

A este respeito diz Stanley. 

E' idéa geralmente espalhada que dentro em pouco o marfim ha de 

ser raro e que apenas existirá como pura curiosidade. Eu, por mim, 

estou convencido e seguro que se hão de succeder muitas gerações 

antes que o marfim desappareça. 

Os elephantes ainda apparecem, apesar da encarniçada perse-

guição que por toda a parte se lhes faz, em grandes bandos, e estes são 

frequentemente vistos no interior. 

Livingstone, que mais do que ninguém foi meticuloso em suas 

afirmativas, descrevendo a região sul do Nyassa próximo do Chirua e 

Amaramba, escreveu : 

Um pouco para lá do Ruo, começa o Nyanza Moculu, a gran- 

de lagoa dos elephantes. Refugiando-se n'esse ponto, os animaes 

mais uma vez provam a sua habitual sagacidade, pois que não ha 

caçador que alli possa seguil-os. Por occasião da nossa primeira 

visita deixavam-se approximar sem receio; o nosso vapor atravessou 

um dos seus bandos e fizemos fogo sobre alguns ................................  

D'uma só vez contámos oitocentos animaes que estavam á vísta. 

A quantidade prodigiosa d'estes animaes na Africa central desde 

os rios Limpopo e Orange até ao Soldão é bem attestada nos livros de 

innumeros e notáveis viajantes. O dr. Jorge Schwein-furth fallando do 

paiz dos Mombuttus expressa-se da seguinte forma : 

Pela quantidade de marfim que vi nos armazéns do rei e que 
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provinha unicamente da caça dos indígenas, me convenço que só com 

a carne dos elephantes mortos no paiz se poderia ter sustentado toda a 

população. 

Speke e Burton também fallam da quantidade enorme de ele-

phantes que existem em Africa. As suas obras tão conhecidas 

dispensam-nos de os transcrever. 

Onde porém mais do que em outra parte está consignada a sua 

abundância, é nos appontamentos de viagem do francez De Semellé, 

publicados no Figaro, e onde se lè: 

Os bandos de elephantes são por vezes numerosíssimos. 

Presenciei no Bonoué o desfilar de um, que começou ás seis da 

manhã e terminou á uma da tarde. Avalio o numero de elephantes que 

passou em 1:400 a 1:500. 

O uso das armas de fogo e a grande procura de marfim teem feito 

desapparecer os animaes, que se vão refugiando no interior. Na costa 

é raro hoje apparecer algum, e quando se dê esse facto considera-se 

caso extraordinário. Ainda ha annos se viam ao pé de Quelimane, hoje 

porém só se encontram nas proximidades do Nyassa. 

O marfim não é arrancado da cabeça do animal logo em seguida á 

morte. 

A cabeça fica por terra e só ao fim de uns dias é que os caçadores 

tiram os dentes que deixam seccar, segundo elles dizem. O marfim é 

guardado, e, passadas as chuvas, durante as quaes se caça pouco, 

formam-se as caravanas que seguem para a costa. Estas caravanas, e 

principalmente as que saem dos Ajauas, são às vezes formadas por 

mais de mil pessoas! Aos mercados do Ibo, de Quelimane, Borôr e 

Moçambique, vão do Nyassa differentes caravanas com marfim no 

valor de algumas dezenas de contos. O sr. Peny a respeito de uma 

d'ellas expõe: 

Mucimboa, ponto importante pelo seu commercio, principiou 

a dar signaes de muita vitalidade ...........................................................  

Ainda ultimamente lá chegara uma caravana com 193 pontas 
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de marfim grosso, cujo valor pôde, sem exaggero, ser computado em 

20:000.000 réis. 

O marfim é principalmente trocado contra pólvora, armas, al-

godão e pannos ricos para os grandes; é raríssimo os pretos 

venderem-no a dinheiro. 

Já dissemos, no começo d'esta exposição, que Londres era hoje o 

principal mercado de marfim. A Inglaterra, segundo Blyth, recebe 

annualmente umas quinhentas e cíncoenta tonelladas de marfim, de 

que reexporta trezentas. Metade do que lá fica é empregada na 

cutellaria de Shellield. 

O seguinte quadro indica detalhadamente o valor e quantidades 

importados em Inglaterra de 1856 a 1863:  

1856 - 493 tonneladas         Valendo libras     343.517 
1857  - 494 “ »                             421,318 

1858  -
— 

614 “                                      410,608 

1859 - 541 “                                       336,147 

1860  - 542 “     »                           332,166 

1861 - 558 “                                   297,491 

1862 - 58o “                                        262,962 

1863- 464 “ »            ....                         256,059 

Total  4,2866 Somma                     2,660,268 

A média do valor do marfim importado n'esses annos é de 332,533 

libras sterlinas, mais de 1:500 contos ! 

Zanzibar, que dentro em pouco verá derivar parte importante do 

seu negocio para os portos do Cabo Delgado, exporta annualmente 

marfim em importância superior a 2:000 contos. 

O preço do marfim elevou-se depois de 1870, attingindo os dentes 

grandes, vindos de Zanzibar, preços consideráveis. É pois bem natural 

a avidez dos caçadores de elephantes, que dia a dia mais se internam 

no continente negro. 

Os preços de dentes de egual peso variaram nos annos de 1867 a 

1874 na seguinte proporção: 

O dente que valia, em 1867, 39 a 42 libras sterlinas, valia: 
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Em 1870 .....................................................      41 a 44 libras 

Em 1872 .....................................................     58 a 61    “ 

Em 1873 .....................................................     68 a 72    “ 

O marfim que se vende na costa oriental de Africa tem hoje, 

porém, preços mais elevados, como segue: 

Grosso                 por arroba ...........................  8o$ooo réis 

Meão “  ......................  70$000 » 

Pequeno 1.a »  ......................  6o$000 » 

Pequeno 2." •  .............. …….    54$000    » 

Cera 1.a »  ......................      36$000 » 

Cera 2.ª »  ......................  3o$ooo » 

Sècco ou rachado »  ......................  15$ooo » 

O peso dos dentes varia muito, desde meio kilo até oitenta, e mais. 

Os naturalistas apenas admittem duas espécies de elephantcs, o 

africano e o asiático, mas os dentes pelo tamanho, cor e caracteres, 

apresentam ditferenças que é possível sejam resultantes das variedades 

de clima, solo e alimentação. As grandes pontas exportadas de 

Zanzibar são caracterisadas pela opacidade, macicça, ausencia de 

defeitos e de gretas. O seu pezo médio e regular, na região do Nyassa, 

anda por uns trinta kilos. Os dentes mais delgados que são em geral 

das fêmeas são também os mais pequenos. O marfim mais duro é 

sempre o das pontas de menor diâmetro que são mais agudas e 

geralmente mais rachadas e conseguinte mente mais baratas. 

As pelles e couros dão origem a importante negocio e a 

commercio rendoso em toda a Africa. Até hoje só pequenas porções 

de couros e pelles de búfalo, antílopes, carneiros, cabras, macacos, 

etc, têem sido exportadas pelos portos da Companhia. 

Comtudo é um dos ramos de commercio que maior intensidade 

pode adquirir e que de mais fácil desenvolvimento se apresenta. 

As producções da Africa central, como temos dito, seguem hoje, á 

falta  de   melhor, o caminho de Zanzibar. Assim, só este 
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porto exporta annualmente couros e pelles com valor superior a 750 

contos de réis. 

Vejamos o que Emin diz a respeito da importância do seu 

commercio no Uníóro: 

Só os couros dos bois mortos para consumo das forças bastariam 

para abastecer o mercado de Khartúm. Se lhes juntássemos 

os dos animaes consumidos pela população e os das cabras e 

carneiros, que não são aproveitados, obteríamos uma quantidade 

realmente respeitável ............................................................................  

“... Não ha paiz que seja tão rico em matérias tanninosas como a 

Africa Central, e quaesquer tentativas obteriam remuneração 

convidativa. 

Actualmente os couros servem para enfardagem, sob o pretexto de 

que Khartúm não dá sahida a este artigo. Nada mais fácil do que obter 

couros de búfalo, antílopes e girafas; como a procura é nulla, são 

empregadas na região para a confecção de sandálias, odres, etc. O 

mesmo suecede aos couros de hippopotamo de que se fazem correias, 

chicotes e modernamente alguns artigos de viagem. 

Quanto a pelles, nem sequer aqui se suspeita que possam ter uma 

applicação qualquer. Sem fallar dos animaes ferozes, como o leão, 

leopardo e outros felinos, existem innumeros animaes de menores 

dimensões, icheneumons, almíscares, etc..., cujas pelles têem o seu 

valor. Deve-se mencionar especialmente uma espécie de lontra, 

algumas variedades de macacos, a girafa, a zebra, etc; a estes 

devemos juntar os carneiros e cabras de grande pello, que se 

assemelham ás cabras angoras. 

Casati, fallando a respeito da mesma região, diz: 

Os mercados são muito animados, e encontram-se n'elles farinha, 

gergelim, tabaco, pelles, ferro, marfim ……o couro é 

trabalhado com rara habilidade ................ os traficantes de Zanzibar 

contribuíram para desenvolver este gosto pelo commercio ..................  

fazem alli excellente negocio vendendo a pólvora, as armas e as 

munições. 
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A exportação de pelles não será por certo uma das menores 

vantagens para o creador de gado nos territórios da Companhia. As 

cabras sobretudo, que vivem perfeitamente no Nyassa e Cabo Delgado 

e que poucos cuidados demandam, devem render muito. As pelles de 

cabrito, producto que em muitos paizes dá origem a uma exploração 

rendosa, chegam frequentes vezes a valer mais do que o animal vivo. 

Uma pelle de cabrito quando o animal é morto em pequeno e por 

conseguinte quando tenha applicação na luvaria, vale oito tostões. 

Indicámos qual a verba representativa da sua importância em 

Zanzibar. No cabo da Boa Esperança, segundo estatística que temos á 

vista, vê-se que nos annos de 1873 e de 1874 o valor da exportação foi 

o seguinte: 

1873 

Couros de bois ............  51,075  valendo libras    42,624 

Pelles de cabra ............      1,373,278 “ 188,826 

»      de carneiro ...        1,481,635 “ 143,643 

1874 

Couros de bois ............  68,458  valendo libras     49,425 

Pelles de cabra ............      1,478,761 » 194,323 

“     de carneiro...          1,462,367 » 144,538 

Hoje estes números andam muito mais elevados; só as pelles de 

cabra exportadas para Inglaterra attingem o numero de 400:000 por 

anno. A dúzia d'estas pelles vende-se alli por 0,5 shillings. 

Todos os que passam no Cabo conhecem as lojas de pelleiros em 

que se vendem pelles magnificas e relativamente baratas, .mas que 

ainda assim deixam bom lucro ao vendedor. 

A lã, producto da tosquia do carneiro, é por certo a mais preciosa 

de quantas fibras são empregadas na manufactura dos pannos. A sua 

transformação em tecidos ascende aos tempos mais remotos; não 

existem documentos históricos precisos que indiquem a epocha das 

primeiras tentativas d'essa transformação. 
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Antes que se conhecessem os processos de fiar e tecer, já servia de 

vestuário a pelle do carneiro ainda com a lã. Depois a elasticidade, o 

abafo, a macieza e o brilho d'essa fibra animal tornaram-n'a preciosa 

ao tecelão dos tempos prehistoricos. 

Póde-se definir geral e theoricamente a lã — um pello muito fino; 

na pratica, porém, é preciso não confundir lã com pello. Emquanto 

este é duro e áspero, — o do castor e da lebre, por exemplo, ou ainda 

o do boi, hoje empregado nas imitações baratas de peluche (sealkins 

inglezas): a lã é ondeada, flexível e encaracollada. O pello da cabra 

Angora ou mohair e o pello de camello assemelham-se já mais alguma 

cousa á lã, mas ainda têm uma certa aspereza e, vistas ao microscópio, 

offerecem grande differença: o pello apparece liso, unido e d'uma 

structura análoga a uma varinha, e a lã apresenta uma conformação de 

asperezas, em forma dentada, composta por uma espécie de escamas, 

sahindo umas das outras, adaptando-se desde a raiz á extremidade da 

fibra, tendo ás vezes a forma de funis e envolvendo-a completamente. 

Esta é cheia e não tubular como o algodão ou o linho. 

O exame microscópico da lã mostra três espécies de cellulas, 

segundo affirma Robert Beaumont no seu livro «Fabricação de lãs: 1.° 

cellulas formando as escamas ou saliências exteriores; 2.0 o invólucro 

anterior ou substancia cortical, composto de cellulas em forma de 

fusos; 3.° as cellulas medullares, que nem sempre são visíveis. 

O feltro e o lustre da lã são devidos á uniformidade e á natureza 

compacta do estojo exterior, emquanto que a elasticidade e a solidez 

da fibra dependem da espessura das cellulas interiores. 

Já fallamos a respeito do carneiro e da sua existência nos territórios 

do Cabo-Delgado. Sabemos pois que emquanto na parte baixa, aliás 

diminuta, do paiz, perdem gradualmente a lã, na parte montanhosa, 

que é extensíssima, conservam-n'a e são susceptíveis de ser 

aperfeiçoados na raça e na qualidade dos seus productos 

aproveitáveis. Falíamos também na enorme cauda dos carneiros alli 

existentes que se assemelham muito aos do Cabo. Essa cauda chega a 

pesar 4 a 5 kilos, e é formada por uma grande bola de gordura. 

Os rebanhos que se formem no Nyassa deverão pois, durante 
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De facto, o caso do carneiro perder a lã, em três ou quatro 

gerações, nas planícies dos climas quentes, não significa que nesses 

mesmos climas se não possam dar bem, como se vè das seguintes 

palavras de Sagot: 

A existência do carneiro em certos pontos não quer dizer que elle 

prospere em toda uma região. Se se dão bem num planalto de algumas 

centenas de metros de altura podem não dar resultado na planície. 

Resultados differentes se podem obter a barlavento ou a sotavento de 

uma cadeia de montanhas, sobre «uma formação geológica ou sobre 

outra, 

Muitas raças locaes differentes se observam na zona 

intertropical ,  mas algumas pertencem de mais aos planaltos de certa 

elevação do que ás regiões  baixas. 

E se até agora, no Cabo Delgado, não tem havido cuidado com a 

escolha dos carneiros padreadores, com os cordeiros, com o seu 

desenvolvimento e com a manatenção dos adultos, d'ahi provêem 

resultados para a lã, carne e leite, inferiores ao que se deveria esperar. 

Porque o solo, fertilissimo em plantas aromaticcas e nutritivas e o sal 

de que terra e plantas estão em muitos pontos impregnados, mostram 

haver regiões propicias á creaçao da espécie ovina productora de 

carne ou lã. 

A lã que hoje alli se encontra é pouco fina e macia, os vellos são 

sujos e cheios de corpos extranhos, devido a que os anímaes nunca 

são abrigados, supportam calor, chuva, frio, marchas forçadas e até 

privações. 

Para aperfeiçoar as raças que existem no Nyassa é primeiro que 

tudo preciso fazer-lhes desapparecer o appendice caudal. O creador 

deverá procurar obter uma raça local boa, pela progressão e não pela 

substituição, isto é, em vez de importar machos e fêmeas, por 

próximos que sejam dos typos indígenas, importar apenas machos da 

raça melhoradora, o que não exige dispêndio de grandes capitães, 

sendo os resultados promptos e sem inconvenientes, emquanto que no 

caso da substituição degenerariam rapidamente e principalmente as 

crias, pela acção do meio ambiente. 

/ 
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Os competentes indicam como melhores progenitores os merinos; 

quando porém não seja possível obter facilmente estes animaes 

recommendam-se os do Cabo. 

Mr. H. Charles, veterinário e antigo inspector de agricultura na 

Tunísia, recommenda além d'isso: 

1."—A constituição de rebanhos na proporção de um carneiro por 

quarenta ovelhas. 

2.0—A selecção, após a primeira gestação, das ovelhas que pro-

duziam indivíduos mais approximados da raça do pae. As outras 

devem ser mortas ou mandadas para os rebanhos indígenas. 

3.°—A castração de todos os machos cruzados, ao terceiro ou 

quarto mez. 

4.0—A eliminação successiva das fêmeas indígenas, conservando 

de preferencia as que forem produzindo cordeiros cada vez mais 

semelhantes ao typo do carneiro reproductor. 

5.°—A mudança dos carneiros, fazendo-os passar de rebanho para 

rebanho, cada dois annos, e substituindo-os ao fim de quatro. 

6.°—A interdicção absoluta de entrada ás fêmeas-indígenas, desde 

que se complete o anno de formação do rebanho. 

Estas regras devem ser observadas sempre que se pretenda obter a 

um tempo carne e lã. 

O seu auctor, porém, concluindo, affirma, no caso do colono 

procurar antes aperfeiçoar a raça indígena: 

Parece-nos que o europeu que estiver nas condições d'isto fazer, 

deve mirar antes á producção da carne do que á da lã; tanto á 

qualidade d'essa carne como á quantidade; e emfim procurar a 

precocidade de tudo isto. 

Tendo em vista, n'esta rápida exposição, principalmente o que diz 

respeito a lãs, indicaremos as phases mais notáveis do desen-

volvimento da sua producção na colónia do Cabo, onde, como já 

dissemos, existe uma raça especial de carneiros productores de lã 

muito semelhante á dos territórios da Companhia, raça que data de 

pouco tempo e que constitue, por assim dizer, uma das principaes 

riquezas da colónia, o que aliás acontece também na Aus- 
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tralia que, em cincoenta ou sessenta annos, mercê dos esforços de 

colonos intelligentes e illustrados, viu produzir-se uma raça de car-

neiros que é hoje uma das primeiras do mundo. 

Uma das principaes fontes de riqueza da colónia do Cabo — 

escreve M. Manheimer — consiste na exportação da lã. 

A creação de carneiros lanígeros data de 1795, epocha em que o 

coronel Gordon, que estava ao serviço da Hollanda, recebeu de 

Hespanha alguns carneiros cujo sangue melhorou a lã dos carneiros 

indígenas. 

Os colonos estiveram por muito tempo sem reconhecer as 

vantagens resultantes da producçao da lã, e continuavam a preferir o 

carneiro indígena que dava mais carne do que o extrangeiro e cuja 

grossa cauda cheia de gordura substituía satisfatoriamente a manteiga 

e o toucinho. 

Só cm 1812 é que MM. Reitz e Van Breda, tendo importado raças 

inglezas, começaram em pequena escala esta creação que se tornou 

uma das principaes riquezas da colónia. 

Em virtude d'esses ensaios, o governo inglez estabeleceu granjas 

modelos em Groote Post, em Boshberg, e em Sotnmerset Kast e os 

boers comprehenderam a superioridade dos carneiros de lã forte, 

abandonaram o carneiro indígena e introduziram pouco a pouco o 

carneiro puro-sangue. 

Esta industria depois não fez senão prosperar, como se pode 

verificar pelos seguintes algarismos: 

Em 1830   exportaram-se 32:000 libras de lã. 

Em 1850   5.912:927...    pelo valor de    285:610   libras 

Em 1860   23.219:689... »     1.448:629     » 

Em 1870   37.283:291... »     1.669:518     » 

Em 1877   36.020:571... »     2.232:755     » 

Os rebanhos mais consideráveis encontram-se no centro da 

colónia, onde lhes são favoráveis o secco do clima e a vegetação 

aromática e salina do Karroo. 

Os colonos do districto de Beaufort West possuem rebanhos de 

vinte a trinta mil cabeças, que occupam propriedades de uma extensão 

de 25 a 30 mil morgen (o,852 hectares). 

Muitos  proprietários  construíram curraes,  abegoarias,   etc.; 
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mas, em geral, os animaes são levados de manhã para as pastagens e 

recolhidos de tarde pelos pastores indigenas. 

O carneiro, que antes da descoberta das minas de diamantes «se 

vendia, em media, por 8 a 9 shillings, alcançou actualmente o preço 

de 10 a 15 shillings. 

Cada animal produz de cinco a oito libras de peso de lã vendida 

de cinco a oito pence a libra em bruto. 

De tudo que fica exposto concluimos que quaesquer tentativas 

empregadas para apurar e desenvolver as raças ovinas productoras de 

lã, nos paizes altos dos territórios da companhia, e note-se que apenas 

a estes nos referimos, deverão ser em pouco tempo compensadas por 

resultados profícuos e conclusões animadoras. 

Nem só os carneiros fornecem lã, as cabras Angora podem 

fornecel-a de qualidade magnifica e apreciável. 

Não existem porém em Cabo Delgado, a sua creação é difficil, e 

apenas poderá talvez ser conseguida nas regiões montanhosas do paiz. 

Raoul depois de dizer que nos paizes quentes não vivem bem, 

accrescenta: 

.. .citamol-a (a cabra Angora) comtudo, porque pode ser utilisada 

nas cumiadas das montanhas, nas partes relativamente seccas das 

zonas tropicaes e sobretudo nas altas montanhas da «zona tropical.» 

No Cabo conseguiu-se a introducção da Angora, e Port Elisabeth 

é o principal porto de exportação. 

Foi o coronel Henderson que, em 1836, a importou para a colónia. 

O exemplo foi depois seguido por muitos colonos que sobretudo 

apreciavam n'este animal a maior facilidade que havia em o alimentar, 

comparado com o carneiro. 

Em 1877 exportou o Cabo 1.433:774 libras de peso de pellos de 

cabra que valiam 116:382 libras sterlinas. 

A lavagem da la faz-se em grandes estabelecimentos especiaes 

como “Waverley Mill” e outros. 
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A lã da Angora é branca, sedosa e attinge o peso de 700 grammas 

na fêmea e 1:200 no macho, e ás vezes mais. 

Amédée Berlhoule, secretario geral da Sociedade de Acclimação 

de Paris, deu nos boletins d'essa sociedade indicações curiosíssimas 

sobre estes animaes, das quaes destacamos o que segue: 

A cabra Angora tem um pello de que se despe em cada anno pela 

primavera e que varia de 500 a 700 grammas de peso na fêmea e 

1:000 a 1:200 no macho. 

Os fios d'este pello dão approximadamente 25:ooo metros de fio 

por libra ingleza (453 grammas) e valem nos nossos mercados de 

Roubaix e Amiens S, 10 e mesmo 20 francos o kilo, conforme a sua 

pureza e o numero do fio.» 

No Cabo um bom reproductor custa de 40 a 50 mil réis. 

Não é para desprezar a introducção da Angora nos territórios do 

Nyassa, porquanto ahi as regiões montanhosas e em boas condições 

não faltam, e permittirão a formação de raça local. 

Outros productos animaes, cuja importância real na alimentação é 

conhecida, se poderão consequentemente alcançar com a creação de 

gados nos territórios da Companhia,—leite, manteiga, queijos, carnes 

salgadas, etc; e outros ainda, com quanto não aproveitem á 

alimentação, poderão todavia constituir objecto de exportação 

rendosa, como já succede no Cabo e n'outras colónias, — estão  n'este 

caso os cascos, as hastes, as tripas, os ovos, etc. 

Quando fallamos do gado bovino dissemos que a lactação das 

vaccas, nos paizes quentes, se ressentia muito na quantidade, com-

quanto a qualidade não fosse mais inferior; como, no emtanto, nos 

próprios paizes temperados, muitos preferem o leite de cabra ao de 

vacca, quando mais não seja por ser refractário á tuberculose, não 

seria de todo para desprezar a fabricação de queijo de cabra, tanto 

mais que, em muitos pontos, pode constituir um auxiliar precioso da 

alimentação. 

Escusado será dizer que, citando também a manteiga, não 

pretendemos inculcar a sua fabricação como industria a introduzir, 

mas unicamente  lembrar, attenta a facilidade de fabrico e 
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a existência da matéria prima, a possibilidade de substituir a im-

portada. 

As carnes salgadas, sim, merecem especial attenção como po-

dendo dar origem a industria, consumo e exportação importantes. 

Todos sabem a grande quantidade de carne salgada que as tropas 

europeas gastam em Africa e a bordo dos navios se consomme-, já 

quando fallamos do carneiro consignámos o grande commercio a que 

dá origem o miitton frozen e então dissemos algumas palavras sobre 

este. Mas nem só o carneiro pode ser aproveitado, também as carnes 

de vacca e de porco, e ainda as gorduras, etc, podem ser utilisadas, 

Na America do Sul e na Austrália, a fabricação de extractos e a 

conserva de carnes constitue uma industria importantíssima. A França 

montou ultimamente na Nova Caledónia e em Madagáscar fabricas de 

conserva de carnes com destino ao seu exercito (Raoul). 

Quanto aos outros productos todos reconhecerão que, quando haja 

facilidade de transportes, e se forem desenvolvendo as relações 

commerciacs, facilmente obterão maior procura e assim poderão 

adquirir maior valor. 

Exposto assim o que de mais importante nos occorreu quanto aos 

animaes existentes em Cabo Delgado e aos respectivos productos, 

diremos ainda, resumindo conselhos dos competentes, e muito 

rapidamente, breves palavras sobre a acclimatação de raças exóticas. 

Como se sabe, com as variações de latitude, vão diversificando os 

typos animaes, o que não quer dizer que a área de distribuição d'estes 

não seja relativamente mais vasta do que a das plantas, por isso 

mesmo que o homem a protege fortemente com a sua intelligencia e a 

sua pratica. 

Ora se o animal transportado de um clima para outro fôr protegido 

com uns certos cuidados, e chegar a reproduzir-se, ao cabo de 

algumas gerações, estará completamente acclimatado. 

As doenças adquiridas ou manifestadas no primeiro período da 

introduccão, quando não sejam combatidas emficazmente, podem 

reproduzir-se na geração immediata, o que no emtanto não deve 



166 

constituir motivo de desanimo, pois não significa que ao cabo de 

algumas gerações não tenham desapparecido de todo. 

Cada espécie, cada raça mesmo, é dotada de uma tolerância 

variável, conforme o temperamento, e que lhe permitte adaptar-se a 

condições de existência mais ou menos differentes d'aquellas em que 

vive normalmente. 

A conformação, as dimensões, as aptidões são resultantes, parte da 

industria do homem, parte das condições naturaes em que vive o 

animal. Se uma d'estas condições variar, expontaneamente ou por 

esforços do homem, o caracter da raça modificar-se-ha mais ou 

menos, segundo o grau e a natureza da variação. 

A acção do homem e a sua intelligencia devem, pois, applicar-se á 

direcção d'essas modificações no sentido mais favorável aos seus 

interesses; para isso terá no estudo e na experiência os melhores 

conselheiros. 

Quer-nos parecer, que esse estudo e essa experiência se poderiam 

applicar, com vantagem quanto á região Nyassa — Cabo Delgado, á 

introducção dos animaes úteis já indicados, e ainda a outros, como o 

camelo e o avestruz, cuja utilidade por ser de todos conhecida nos 

escusamos de encarecer. 

Bastará dizer que o camelo é, segundo Livingstone, de facil 

acclimação onde não haja a tzé-tzé; e quanto ao avestruz que a colónia 

do Cabo que também o não possuia, tendo-o importado em 1860, 

graças aos esforços de mr. Kinnear, foi de anno para anno 

augmentando a exportação de pennas, por forma que, dez annos mais 

tarde, orçava já por cem mil libras, e assim tem continuado em valor 

ascendente. 

Além d'isso, tanto o camelo como o avestruz são fáceis de 

sustentar, havendo apenas quanto ao segundo a difficuldade de o 

domesticar, aliás bem compensada pela incubação artificial dos ovos. 

Finalmente, para mostrarmos a importância e incremento que a 

população animal domestica tem attingido em alguns paizes e o alto 

valor de seus productos publicaremos as seguintes estatísticas 

referentes a duas regiões situadas nos extremos do Continente 

africano — a Colónia do Cabo da Boa Esperança e o Protectorado da 

Regência da Tunisia. 
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O valor dos animaes e productos animaes exportados em 1891 

pela Tunizia é o que segue: 

Valores cm francos 

Coiros e pelles .....................................................  1.035:1 14 

Bois ......................................................................  721:440 

Ossos e cascos de gado ........................................  476:661 

Las .......................................................................  449:106 

E' claro que a região do Nyassa — Cabo Delgado não poderá tão 

cedo, ou talvez nunca, exportar ou possuir tantos animaes, ou valor 

approximado de productos como o que apresentamos; devemos 

comtudo lembrar que, apesar de apparentemente existir grande 

differença nas temperaturas e clima do Cabo, Tunizia e territórios da 

Companhia, essas differenças não são realmente tão grandes como 

para outros paizes da mesma latitude, para o que contribue, como já 

dissemos, a posição excepcional da região, entalada entre o mar e o 

Nyassa e a grande elevação de quasi toda a sua superfície. Assim, part 

e dosinconvenientes e obstáculos, os mais graves por certo, que 

poderiam obstar á creação de gados, não existem em grande parte do 

território, mercê das suas condições de altitude e conseguintemente de 

clima. 

Forragens e pastagens.—Tendo fallado dos animaes domésticos, 

da sua creação e apuramento, devemos dizer, breve que seja, o que 

esteja indicado sobre a sua alimentação. 

O conhecimento e estudo das forragens nos paizes quentes estão 

geralmente pouco adiantados, muito embora já hoje se conheçam 

algumas plantas notáveis pela producção abundante, pelas boas 

qualidades, pela fácil aptidão para se propagarem. 

No emtanto, no geral desconhecem-se plantas de qualidades pre-

ciosas, já por estarem muitas circumscriptas a um consumo local, já 

por terem em certas regiões uns nomes que as não dão a conhecer 

n'outras, já porque algumas forragens que em determinado paiz são 

avidamente procuradas pelos animaes indígenas, são frequentes vezes 

rejeitadas com repugnância mais ou menos persistente pelos animaes 

importados. 
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E' infinito o numero de plantas acceites como forragens por toda a 

espécie de animaes—quasi todas as Gramíneas, muitas Leguminosas, 

as folhas de muitos arbustos e até as de muitas arvores. 

Em geral rejeitam as plantas espinhosas, as coriaceas, as fibrosas, 

as venenosas, as muito amargas, as de aroma forte, etc. Entre as 

venenosas ha algumas que enganam os animaes, e assim lhes causam 

a morte. 

O cultivador deve, pela pratica cuidadosa, dedicar-se a descri-

minar bem todas estas plantas. 

Quasi todas as Gramíneas, como já dissemos, apresentam boas 

forragens, mas esta família tão numerosa que contém mais de seis mil 

espécies, apenas fornece um numero limitado que se possa aproveitar 

exclusivamente para alimentação do gado. 

O typo geral das Gramíneas, que nos climas quentes equivale 

pouco mais ou menos ao das plantas que entre nós fornecem os fenos, 

é delgado, fino, tenro e vivaz, e é representado por numerosas 

espécies, principalmente pelos géneros eleusina, pannico e outros. 

Entre as Gramíneas annuaes, de hastes grossas e folhas largas, 

figuram os milhos, as cannas, os sorghos, os canniços, etc. 

Os cereaes tão bem definidos, sob o ponto de vista cultural e 

económico, e tão difficeis de classificar botanicamente, não fornecem 

nos paizes quentes palha tão boa como nos temperados. 

São aproveitáveis os canniços aquáticos que todos conhecem, mais 

próprios para formar a cama aos animaes do que para lhes servir de 

alimentação, os bambus, notáveis pelas muitas applicaçóes, de caule 

duro e linhoso, chegando a attingir vinte a vinte e cinco metros; 

algumas outras espécies, cujas folhas são próprias para a alimentação; 

e até as Cyperaceas, embora de pouco valor nutritivo, c apesar de 

serem muito predilectas dos insectos que assim as tornam perigosas. 

De entre as plantas que hoje mais se costumam cortar para a 

formação de fenos, apontaremos estas: 

A herva do Tara (panicum molle), originaria da America e hoje 

introduzida em muitos paizes do antigo continente, herva muito 

apreciada pelo gado e que se dá especialmente bem nos terrenos 
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pantanosos ou lodosos, sendo das plantas que melhor podem ser 

ceifadas e que mais facilmente se propagam. 

A herva da Guiné (panicum altissimum), capim vulgar. E' uma 

planta conhecidíssima de todos os que teem passado por Africa. 

Embora o seu valor alimentício não seja dos maiores, tem a vantagem 

de poder ser cortada todos os três mezes. E' sobretudo conveniente 

cortal-a antes de começarem as chuvas. 

Couch grass ou gramma (cynodon doctylon). Tem a grande 

vantagem de crescer mesmo á sombra de arvores e de viver nas 

grandes altitudes, supportando as faltas de agua, o que a torna preciosa 

para os paizes quentes-, propaga-se com extraordinária tenacidade. O 

feno de gramma deve ser cortado logo que as flores appareçam, como 

succede na Europa. 

O milho é bem conhecido como excellente forragem, ainda que 

nos climas quentes não c tão fácil obter as folhas que também não 

adquirem tanto desenvolvimento como nos paizes temperados. 

A canna de assucar é uma forragem boa e de fácil apropriação 

nas regiões onde a canna seja cultivada. As pontas de canna cortadas 

na colheita é que constituem o alimento verde pelo qual teem 

extraordinária predilecção os elephantes. 

A mapira, sorghum, é das gramíneas que melhor vivem nos 

territórios do Nyassa, o grão é estimadíssimo pelas aves de capoeira, 

e, segundo Millot, preserva-as da diarrhéa-, os caniços são bom 

alimento para os animaes. 

A família das Leguminosas é, a par da das Gramíneas, a que con-

tém melhores plantas forrageaveis, mas os géneros dos paizes tem-

perados, como o trevo, a luzerna, etc, não crescem, ou crescem mal, 

na zona intertropical. 

De entre as que vivem razoavelmente na costa oriental, apontamos 

alguns Dolicos ou Vigna bem conhecidas na índia e o Sam-feno de 

Hespanha ou ervilhaca que provou bem na Nova Caledonia. 

Mas de todas as forragens dos paizes quentes as Arachideas são as 

que os gados pastam com maior avidez e as que constituem alimento 

mais tenro e mais rico em matérias azotadas, 
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Tem apenas o inconveniente de ser muito rasteiras e não ser de 

vegetação muito forte. 

Muitos outros fenos se podem obter produzidos por outras plantas 

de varias famílias, taes como algumas folhas de batata, inhame, 

diversas Scitamineas, Rubiaceas, algumas Malvaceas herbáceas, etc, 

que não especialisamos porque não o comporta esta ligeira indicação, 

estando acima de nossas forças. 

As pastagens naturaes constituem uma das riquezas d'aquellas 

paragens-, mais ou menos extensas, melhor ou peor dispostas, não 

faltam-, a difficuldade está em as classificar, sob o ponto de vista ali-

mentício. Em geral, as melhores serão aquellas cujo solo, sem ser 

pantanoso, não seja de todo secco, onde a herva não seja nem muita, 

nem muito curta, nem pouco abundante. 

Como bom coefíiciente alimentício deve tomar-se a abundância 

das Gramíneas e Leguminosas, a falta de Cyperaceas e de juncos. As 

pastagens da costa são nos paizes tropicaes as mais apreciadas, até 

porque o sal que sempre n'ellas se encontra mais ou menos é um bello 

fortificante. 

A pastagem que tiver perto, uns de outros, locaes seccos e hú-

midos é a melhor para o gado que instinctivamente procura ora uns 

ora outros, conforme as estações-, e na mesma pastagem é preferível a 

herva nova á que já estiver secca ou tiver recebido muitas chuvas. 

Recommendam differentes práticos a queima por partes, ao findar 

da estação secca, como tendo a grande vantagem não só de destruir as 

raizes velhas e seccas, mas também a de matar os insectos e outros 

animaes damninhos que sempre prejudicam o pasto; isto além de 

serem as cinzas um bello adubo. 

E' muito conveniente procurar evitar o mais possível a formação 

de poços dentro das pastagens, quer promovendo o esgoto das aguas, 

quer soterrando as. 

Muitas vezes, e por motivos que já apontámos, torna-se necessária 

a destruição das hervas venenosas para o gado, entre as quaes 

apontaremos as euphorbiaceas, muitas das meliaceas, diversas 

rutaceas e algumas solaneas. 

Este cuidado já hoje existe na Africa; as plantas mais veneno- 
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sas são em geral conhecidas e todos tratam de as inutilisar; os 

próprios animaes instinctivamente lhes fogem; e, singularidade da 

natureza, as mais d'ellas são espinhosas como que indicando o seu 

perigo nos espinhos que as revestem e defendem. 

Uma consideração que se não pode dispensar é a da influencia do 

clima sobre as funcções orgânicas dos animaes, por isso que ella faz 

com que a mesma pastagem seja aqui mais alimentícia do que além, e 

assim seja n'um ponto mais apreciada do que n'outro. 

A humidade excessiva prejudica os pastos, mas quando não 

exaggerada faz-lhes muito bem; assim os das encostas são sempre 

preferíveis. 

Um dos cuidados do creador deve ser o de ter pasto em todo o 

anno, e como a pastagem natural, o verde, não pode satisfazer por 

completo essa conveniência, d'ahi vem a necessidade de preparar os 

fenos. 

Sobre este ponto, porém, só podemos, não esquecendo quanto 

especialmente ficou dito, aconselhar estudo e pratica, e a preferencia 

do buffalograss, uma graminea, do género stenotaphrum, que resiste 

maravilhosamente á estiagem, e satisfaz por completo o desejado. 

E para fechar este capitulo transcrevemos mais algumas das 

palavras do illustre Livingstone. 

Referindo-se ao paiz dos Maganjas e terras altas do Nyassa diz: 

“ ........  O paiz será próprio para a creação de gado? Perguntámos a 

um makololo que, boieiro de profissão, é entendido em pastagens. — 

Com certeza, respondeu; não vedes que grande quantidade de hervas 

aqui ha e d'aquellas de que os bois tanto gostam e que tanto os 

engordam? 

Apesar d'isso os indígenas só possuem carneiros e cabras e em 

pequeno numero; e comtudo, á excepção de um ou outro leopardo, 

não se vêem carnívoros que prejudiquem os rebanhos. 

Sem duvida alguma, os carneiros de lã prosperariam n'estas 

alturas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mar, lagos e rios 

Seus productos 

Os productos das aguas não são menos notáveis, na região de 

Cabo Delgado, do que os do solo ou os do seio da terra. 

Comecemos pelo mar. 

Não é de certo, inferior a duzentas o numero das espécies de 

peixe, todas abundantíssimas, e muitas de excellente qualidade. Os 

molluscos e os zoophitos, embora em menor quantidade, são todavia 

de bastante valor. 

Não pensando em classificar sequer a fauna sub-marina daquelas 

paragens, agrupai a-hemos, comtudo, em três grandes divisões: peixe 

de passagem, ou de arribação, entre o qual figura o chicharro e o 

bonito; peixe do fundo, habitando profundidades relativamente 

grandes, e d'entre os quaes citaremos o ruivo, o pargo, a arraia, o 

peixeserra, o polvo, o pregado e ainda as lagostas e lagostins; e, por 

fim, o peixe que habita os pequenos fundos, nos rochedos, nos bancos 

de areia, próximo da costa, de que são exemplares o côngruo, a 

garopa, a moréa, a rascaça, o ruivo do lodo, a dourada, a boga e a 

tainha. Estes últimos são em geral 
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conhecidos pelos nomes de peixes de pedra, peixes negros ou bran-

cos. 

Os mariscos, como as ostras, o mexilhão, o camarão, e outros, 

apparecem também em abundância, formando aquelles, ás vezes, 

grande numero de bancos que se estendem ao longo da costa e entre 

as ilhas do archipelago de Querimba. 

Um rico zoophito, a esponja, e outro porventura de maior valor, o 

coral, existem por todo o littoral, sem que até hoje se tenha pensado 

sequer na sua exploração. A madrepérola e os aljofres foram por nós 

vistos, e não raras vezes, nas mãos dos pescadores das grandes bahias 

da costa. 

A exploração de todas estas diversas fontes de riqueza, que em 

muitos paizes tão consideráveis lucros produz, poderá também, nos 

territórios da Companhia, originar valioso commercio, desde que se 

lhe destinem estudados regulamentos, se determinem as convenientes 

paragens de pesca, se auctorizem uns apparelhos prohibindo outros, se 

legislem as formalidades a que se devem sujeitar, e as penalidades em 

que incorrerão todos os que se appliquem a estas industrias que a 

previdência da administração da Companhia, certamente, promoverá. 

Industrias marítimas, entre outras, que convirá submettcr a estudo 

consciencioso, são: a cultura de ostreiras, a da esponja, a do coral, e, 

particularmente, a da ostra madrepérola. Esse estudo necessitaria 

grande desenvolvimento; por nossa parte, dispensando-nos de fallar 

sobre o peixe commum, limitar-nos-hemos a dizer algumas palavras 

sobre cada um d'aquelles productos, indicando alguns factos curiosos 

da pesca na costa. 

As ostras vivem, geralmente, a pequenas profundidades e em 

aguas pouco agitadas. Desenvolvem-se muitas vezes em massas 

consideráveis, ou bancos, cujos alguns chegam a ter kilometros de 

comprimento. 

Passando por sobre a descripção d'este acephalo, aliás tão co-

nhecido, diremos que a sua pesca em grande, se faz por vários modos, 

entre os quaes: ou por meio de mergulhadores que vão ao fundo 

desagarral-as, como nas Baleares, por exemplo, ou por meio de dragas 

que as acarretam para fora. 
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Na costa de Cabo Delgado a pesca é na realidade fácil, porquanto, 

nas terras baixas que ao longo d'ella se estendem, e que estão sempre 

cheias de mangal, é ás raizes d'este que os bivalvos se agarram, 

desenvolvendo-se em roda. Assim quando as aguas baixam torna-se 

facílimo colhel-os. 

Mas a ostra pode-se mesmo cultivar, e esta idéa é bem antiga, pois 

já Sergius Orata, em tempo de Crassus, projectara a creação de 

parques. Hoje essa cultura pratica-se em muitos pontos, e ainda 

ultimamente a Commissão de pescarias publicou um interessante 

relatório do illustrado engenheiro e conservador de zoologia da Escola 

Polytechnica de Lisboa, sr. Girard, sobre a cultura da ostra em 

Portugal, e especialmente no Algarve, no qual se mostra o valor de 

milhares de contos annuaes que esta industria alcançou já em França e 

nos Estados Unidos. 

Em França, ainda em 1828, os bancos de ostras forneciam apenas 

para o mercado cincoenta e dois milhões d'ellas; pois já em 1861, só a 

pesca livre de Arcachon, isto é, excluidos os parques reservados, 

rendia aos indivíduos nella empregados, segundo o testemunho de 

Mouls, trezentos mil francos. N:este mesmo anno venderam-se em 

Paris 55.130:100 ostras, que, ao preço médio de 4,02 francos o cento, 

deram o valor de francos 2.216:230. Actualmente o consumo e o valor 

da producçao andam por dez vezes estes. Sabe-se como a ostra de 

Portugal, tem acceitação nos mercados d'aquelle paiz. 

Para a costa oriental de Africa onde como vimos, existem tantas 

ostras, perfeitamente semelhantes, embora mais pequenas que as de 

Portugal, exportam-se bastantes em conserva. Fácil será conseguir 

que, pelo menos, isso se evite, e a costa produza para o consumo local, 

e para se poder exportar para as feitorias e pontos occupados do 

interior. 

Sobre a natureza da esponja emittiram-se em antigos tempos, como 

se sabe, varias opiniões: uns consideravam-n'a planta, outros animal, e 

ainda outros um como que ninho de natureza vegetal que servia de 

habitação aos polypos. Nimemberg, Peyssonal e Trembley sustentavam 

a animalidade, e essa opinião, adoptada  por Linneu, é hoje a acceite. 

«C&tt 
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As esponjas habitam quasi todos os mares, principalmente o 

Mediterrâneo, o Vermelho e o golpho do México. Na costa oriental de 

Africa tivemos occasião de verificar a sua existência, e as suas 

grandes dimensões. Por certo, a disposição da costa lhes facilita a 

existência e desenvolvimento, por isso que a esponja vive de 

preferencia nas escavações e fractuosidades dos rochedos, em 

profundidades de vinte a vinte cinco braças. 

Adherem sempre a outros corpos, inorgânicos, vegetaes ou até 

animaes; existindo mais de trezentas qualidades de esponjas. Há-as 

com pediculos e sem pediculos, folliaceas, concavas, digitaes, íis-

tulosas, etc. 

A esponja commum, spongea usitantissima, de Lamarcke, é uma 

massa irregularmente arredondada, frequentes vezes concava pelo 

lado superior, com habitantes, uma espécie de tubos gelatinosos e 

transparentes, dos quaes, durante a vida da esponja, se ve sahir 

continuamente um jacto de agua. 

A pesca das esponjas é principalmente explorada pelos gregos e 

pelos syrios, desde Beyrouth até Alexandria. 

Os gregos, em geral, pescam de maio a agosto; os syrios con-

tinuam até ao fim de setembro. As embarcações de pesca são tri-

puladas por quatro ou cinco homens; um mergulhador armado de uma 

faca desce ao fundo, quando a agua está clara e quando os polypos 

estão visiveís. As esponjas assim apanhadas têem o inconveniente de 

ser rasgadas e vendem-se por pouco mais de metade do preço das 

chamadas esponjas mergulhadas. (Lamiral). 

Depois da pesca limpam-se e são desembaraçadas de toda a ma-

téria orgânica e corpos extranhos. O tecido começa então a tomar uma 

côr mais ou menos dourada. 

Algumas espécies habitualmente muito coradas perdem a côr 

quando seccam e tornam-se cada vez mais brancas. 

Existem vários trabalhos sobre meios de acclimação e multi-

plicação das esponjas. Lamiral pensou mesmo em realisar a intro-

ducçao das melhores qualidades nas aguas francezas. 

A exploração e apanha da esponja entre as ilhas de coral de Cabo 

Delgado nunca foi realisada; como já dissemos, porém, frequentes 

vezes ouvimos fallar da sua existência e mais de uma tivemos 

occasião de a verificar. 
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Fallamos do coral: já n'outro ponto dissemos que a constituição 

dos rochedos e ilhas do archipelago de Querimba era coralina. A 

abundância do coral na costa é extraordinária, realmente. 

Em certas regiões marinhas, de permeio com as rochas as mais 

accidentadas, extendem se pequenas florestas purpurinas. N'outras e 

especialmente nos archipelagos da índia, os tubos do coral unidos 

como os de um orgão fazem-lhe dar o nome de coral musica. Foi o 

celebre cirurgião da marinha franceza Peyssonel quem reconheceu a 

verdadeira natureza do coral; communicou-o a Reaumur que não 

adoptou desde logo a mesma opinião; hoje para todos os naturalistas é 

o coral uma família de Polypos vivendo juntos e constituindo um 

Polypeiro. Habita de preferencia o Mediterrâneo, o Mar Vermelho e a 

costa oriental de Africa. O pé de coral assemelha-se a um 

arbustosinho vermelho, sem folhas, e com umas florinhas estreitadas 

raiadas de branco. 

As flores são os Polypos; as hastes são communs á associação. 

Essas hastes têm uma espécie de casca molle, e cheia de pequenas 

cavidades onde se alojam os Polypos. Sob esse envolucro é que se 

encontra o coral propriamente dito, duro como mármore, notável por 

sua superfície estriada, côr vermelha e brilhante polido que é 

susceptível de adquirir. 

O coral, cousa notável, segundo affirma Lacaze Duthiers, pela 

disposição de suas flores umas vezes machas, outras fêmeas ou 

hermaphroditas, assemelha-se physiologicamente ao nosso espargo 

bravo. 

A pesca faz-se principalmente na entrada do Adriático, próximo 

de Boné e de la Calle no estreito de Bonifácio. Esta pesca dá origem a 

uma industria considerável, que muito ganharia sendo regulada e 

animada. 

Nas costas da Sicília o processo de pescar é o seguinte: três ou 

quatro pescadores, n'um barco, deitam ao fundo uma cruzeta 

convenientemente lastrada tendo amarrada em cada braço uma rede 

resistente de forma cónica. Caminhando o barco sob o impulso de 

remos, a cruzeta no fundo faz de rocega, isto é, arrasta, quebrando e 

prendendo as arvores de coral que topa em seu caminho. N'outros   

paizes   são os  mergulhadores que  o colhem á mão. 
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Quasi todos os pescadores do Mediterrâneo são italianos. 

Em 1853 venderam-se em Nápoles 35:800 kilos de coral no valor 

de 2.148:000 francos. 

O coral nos tempos antigos era apreciado como ornamento, e ha 

pouco ainda os médicos consideravam-n'o como um recurso valioso 

da therapeutica. 

O que é certo, comtudo, é que o pó do coral serve para limpar bem 

os dentes, o que se reduz a uma simples acção physica. Hoje é mais 

empregado como ornamento do que como remédio. A Africa consome 

grandes quantidades, pois os indígenas apreciam-n'o muito. No 

commercio distinguem-se cinco qualidades: — escuma de sangue — 

flor de sangue —primeiro sangue — segundo sangue e coral rosa, que 

é muito raro e muito caro. 

A madrepérola, ou antes as pérolas, são principalmente pro-

duzidas por umas bivalves, que se encontram agarradas no fundo do 

mar. As duas batentes são muito irregulares, apresentando, no 

emtanto, pelo lado de fora uns três ou quatro raios divergentes-, as 

suas dimensões podem attingir, na melhor épocha, aos oito ou dez 

annos, mais de quinze centímetros de diâmetro, e mais de vinte 

millimetros de grossura. 

Chamamos geralmente madrepérola á substancia dura e brilhante 

que reveste o interior d'estas batentes. Com quanto quasi sempre a 

madrepérola seja branca, lustrosa, um pouco azulada, ou antes, o que 

vulgarmente se chama furta-côres, encontram-se também, ainda que 

raras vezes, madrepérolas definidamente azues, violetas, esmeraldas e 

até brilhantes como a prata ou o ouro; são os turbos argyroslomus e 

turbos chcysostomus, de Linneu. 

Os negociantes ou raspam toda a parte exterior da concha, ou a 

dissolvem com um acido, recortando depois as porções de ma-

drepérola. 

As pérolas são, como as próprias palavras parecem indicar, filhas 

d'essa substancia, secreções d'ella. Em vez de se estender em fina 

camada por todo o interior da concha, condensa-se em corpos 

pequenos, mais ou menos arredondados, sobre as válvulas, embora 

frequentemente se encontrem soltas no interior. Uma só concha 

contém muitas vezes varias pérolas. Os chinas e os Índios 
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chegam a promover artificialmente a creação de pérolas soltas e de 

pérolas adherentes. 

As perolas, em principio, muito pequenas, crescem por camadas 

annuaes, variando de brilho e de coloração, ora diaphanas, polidas e 

scintillantes, ora brancas, ou escuras, mais ou menos esfumadas. 

As mais importantes pescarias fazem se no golpho de Bengala, em 

Ceylao, no mar das índias, no mar Roxo e em algumas ilhas da 

Austrália. Começam em fevereiro ou março e duram ahi uns trinta 

dias, empregando-se n'ellas mais de duzentos barcos, vindos de 

diversos pontos da costa. 

Cada barco leva vinte homens-, dez são remadores, outros dez 

mergulhadores que se alternam, em grupos de cinco, na descida a 

profundidades de doze metros e mais. 

São conhecidas na costa oriental de Africa as pérolas de Ba-

zaruto. Ao norte da provinda de Moçambique, pelas bahias de Cabo 

Delgado, entre as quais na de Tungue, tivemos occasião de comprar a 

um negociante baniane alguns aljôfares que nos affirmou serem 

pescados no local pelos indígenas. Em alguns pontos da praia vimos 

as cascas nacaradas que se nos amguraram madrepérola. No Baixo de 

Pinda ha magnificas pérolas rosadas, o que para muitos é 

desconhecido. 

A tartaruga tem tão conhecidas applicações na industria, na 

confecção de objectos de luxo e ornamento, que sobre ella diremos 

algumas palavras. 

Ha varias espécies d'estes reptis. As mais importantes são: a 

tartaruga de terra, a d'agua doce e a do mar. Todas são comestíveis e 

muito apreciadas A couraça, formada por escamas, é a parte valiosa, 

especialmente na ultima espécie. A tartaruga de terra é em geral 

pequena. A maior, conhecida em sciencia pelo nome de Testudo 

elephantino ou Testado indica é a que vive na costa e ilhas de 

Moçambique, que attinge ás vezes o comprimento de 1m,3o. A de agua 

doce, parecida com a de terra, é mais pequena e entre nós é conhecida 

pelo nome de Kágado; em Moçambique, onde tivemos occasião de ver 

algumas, chega a ter o comprimento de om,8o, tendo a cauda mais 

comprida que a de terra. A 
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mais notável e a maior, porém, é por certo a do mar que não raras 

vezes tem mais de 2 metros de comprido e 1 de largo, pesando fre-

quentemente quasi meia tonelada. Os ovos d'esta espécie são os 

únicos esphericos, de envolucro maleável e com um diâmetro de 

0m,,07 a 0m,08. Abunda nos mares da zona tórrida, onde fornece ali-

mento muito apreciado. As tartarugas do mar ainda se subdividem em 

três espécies. A do Cabo Delgado pertence á espécie da tartaruga 

cauania (Frédol). A segunda espécie ou tartarutja imbricata é 

também peculiar ao mar das índias-, é mais pequena que a primeira 

sendo mais allongada. 

As tartarugas do mar são como já dissemos oviparas. 

Na epocha da postura as fêmeas encalham na praia onde cavam 

buracos em que largam os ovos. Em dez minutos põem uns cem. A 

mãe cobre-os então de areia disfarçando perfeitamente o logar em que 

estão e volta para o mar. No fim de três semanas nascem as pequenas 

tartarugas do tamanho de rãs pequenas 

A tartaruga é apanhada por vários modos; ha pontos em que 

apenas a agarram na occasião da desova, noutros servem-se de 

grandes redes em que ella enrasca a cabeça e as patas quando vae para 

terra. 

Os pretos do canal de Moçambique servem-se também de harpões 

amarrados a uma linha (cambaia) que o animal desenrola ao sentir-se 

ferido e que depois serve para a puxar. 

Nas costas do Cabo Delgado segundo affirma Alfredo Frédo faz-

se a pesca do seguinte modo: 

Os pescadores servem-se para apanhar a tartaruga de mar de uns 

peixes vivos e exercitados por assim dizer para esta caça... Chamam-

lhe Peixes pescadores ou Sugadores (Echeneis naucrates). Os 

hespanhoes chamam-lhes Revés porque á primeira vista poderá julgar-

se que as costas é que são o ventre.” 

Esses peixes por um apparelho especial que têem na cabeça, e que 

funcciona como uma ventosa, fixam-se fortemente ás tarturugas. 

Como estão presos por um annel, que têem na cauda, a uma linha de 

filassas de casca de palmeira, os pescadores puxando esta, trazem o 

peixe que não larga a tartaruga e que a arrasta 
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comsigo. Em geral a pesca é feita sem discernimento nem regra, de 

modo que é possivel, não se obstando a isso, que dentro em pouco 

rareiem os preciosos animaes. Em alguns paizes ha parques que dão 

origem a um commercio considerável. 

Os inglezes são grandes apreciadores da carne de tartaruga. Foi o 

almirante Anson quem em 1752 a levou primeiro para Londres, onde 

foi comida. Depois d'isso a celebre sopa de tartaruga, mock turtle, em 

que a maior parte das vezes, seja dito de passagem, da tartaruga só 

entra o nome, adquiriu grande voga. Já nos tempos da antiguidade a 

couraça era aproveitada como ornamento e nas construcções luxuosas. 

A melhor tartaruga do commercio é a que provém da imbricata 

que, como dissemos, é peculiar ao mar da índia e abundante na costa 

do Cabo Delgado. Superior, comtudo, é a proveniente das Philippinas 

e da China. 

Até hoje ninguém se lembrou em Moçambique de explorar uma 

industria tão pouco dispendiosa e tão remuneradora. 

Os cetáceos não escaceiam também, na parte norte do canal de 

Moçambique. Todos os que por ali teem navegado terão por certo, 

como nos suecedeu, occasiões repetidas de os ver no mar alto ou 

mesmo nas proximidades da costa. 

Os habitantes da costa do Cabo Delgado são bons pescadores e 

marinheiros arrojados que passam frequentes dias ao largo nos 

pequenos barcos que fazem serviço no littoral, ou nas suas casquinhas 

ou coches. São estas duas ultimas espécies de barcos as que os 

indígenas empregam na pesca no mar. As primeiras são pequenas e 

levíssimas embarcações formadas, como o seu nome indica, por uma 

casca de arvore dobrada ao comprido como uma mortalha em livro, e 

cosida com fibras vegetaes nos dois extremos, que formam popa e 

proa, para abrir a embarcação servem umas travessas de pau que 

aguentam as amuradas e dão o feitio á casquinha, essas travessas 

servem ao mesmo tempo de bancos aos tripulantes. 

Para calafetar os interstícios por onde a agua entraria servem 

quaesquer bocados de trapo. 
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O Coche não é mais do que uma grande casquinha; esta em geral 

é tripulada por dois homens, aquelle pôde ser tripulado por seis ou 

mais. Os remadores usam pás ou pagaias, remando ora d'um lado ora 

d'outro. 

Os pretos pescam quasi sempre á linha, inclusive os peixes das 

maiores dimensões, e o pescado é baratíssimo em toda a costa 

oriental. 

Os indígenas em terra para apanhar o peixe nas pequenas 

enseadas, em que a maré baixa e se espraia muito, fecham-lhes as 

boccas com estacadas de paus delgados e juntos, que retèem o que na 

maré alta passar sobre ellas. Assim na vazante, próximo do baixamar 

e á mão, apanham nas estacadas, (gamboas), os peixes retidos e quasi 

em secco. 

As mulheres também apanham com os pannos, que mergulham e 

levantam, pequenos peixinhos que vêem á babugem, e que lhes 

servem para o Kavil. Esta espécie de pesca faz-se ainda nas marés 

baixas, ocçasião em que as raparigas se reúnem em grandes bandos, 

que tornam aquelle acto movimentado e interessante- 

Os lagos também tèem bom peixe, só fallaremos do Nyassa e 

servir-nos-hemos das seguintes palavras de Livingstone : 

Excellentes peixes cujas espécies, na maior parte para nós 

desconhecidas, abundam nas aguas do Nyassa. 

O Sangika ou mpasa que, segundo o dr. Kirk, é da família das 

carpas, vae aos rios para desovar, como fazem os salmões. 

O maior mpasa que vimos tinha mais de dois pés de comprido. 

Este peixe d'um brilho extraordinário é o melhor que temos 

comido em Africa. É nos mezes de agosto e setembro que sobe os 

affluentes do lago, n'esta ocçasião fornece pesca abundante aos 

ribeirinhos, que não querem saber se o tempo de o apanhar é o 

próprio. 

Em todas as correntes de agua estão installados pesqueiros cheios 

de reprezas e contendo grandes encanastrados onde o peixe depois de 

entrar poucas vezes pôde sahir. Além d'isso a montante d'esses 

obstáculos estão redes de margem a margem; 
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de modo que a nós próprios perguntamos com surpreza como o 

Sanjika mais sagaz poderá subir os ribeiros. 

E' principalmente com redes que se apanha o peixe do lago; 

vêem-se comtudo homens, e até mulheres, com os bebés ás costas 

pescar á linha do cimo dos rochedos. 

Uma rede de malha apertada é destinada a apanhar a miuçalha de 

um peixe prateado que se assimelha ao luciozinho, e que 

pôde ter duas ou três pollegadas quando é apanhado. Muitas ve- 

zes só de uma redada se apanham milhares d'elles ........................  

.... A pesca do Nyassa emprega verdadeiras flotilhas compostas de 

bellas pirogas, os remadores estão de pé e aventuram-se, mesmo com 

vaga, até ao largo.. . 

.... A primeira vista os habitantes das margens do Nyassa parecem 

pouco laboriosos, digamos mesmo d'uma mandriice franca. De dia 

dormem profundamente á sombra das arvores copadas da praia e 

parecem levar uma vida descuidada... Mas esta gente que dorme de 

dia, trabalha rudemente durante a noite... 

Chegada a tarde dirigem-se á força de remos ás melhores estações 

de pesca, onde collocam as redes, que com grande trabalho levantam 

pela noite fora. 

As redes em geral são formadas com fibras do buàzé. 

No Amaramba, no Biribiri, no Tchipili, e Ngomanta no Chidia e 

n'outras pequenas lagoas  também o pescado é abundante. 

Nos rios ha muito peixe de varias qualidades e entre outras: o 

Messamhu, chato, comprido, de barbatanas duras, bom para comer; o 

Mapula, peixe pequeno-, o Mpénde que sabe um pouco a lodo e que 

tem muita espinha; o Ngoési, um bello peixe de escamas prateadas, 

barbatanas avermelhadas e que chega a pezar 6 ou 7 kilos. Este peixe 

tem os dentes tão fortes e aguçados que corta o anzol como se fosse 

um fio. De uma voracidade pasmosa, come os peixes pequenos e entre 

outros o kond-kond, peixe cujas barbatanas dorsaes e peitoraes são 

verdadeiras serras de mais de um centímetro de comprido, e que 

devem ser cobertas por alguma secreção cáustica, pois as picadas são 

extremamente dolorosas. 

Essas espinhas são moveis, mas quando o peixe está irritado e as 

erriça não ha meio de as dobrar, antes quebram. Frequentes 
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vezes succede o Kond-kond abrir as barbatanas dentro do estomago do 

Ngoúsi, que o enguliu e fural-o. O Kond-kond quando retirado da agua 

enche-se de ar e parece que assobia, espetando ao mesmo tempo as 

barbatanas. 

Além d'estes encontram-se o Nhala, o Mumbo, o Mashiba, Minga 

ou espinho, o Ljsingé, o Bundo, o Sitit a Lynhonga, a Likéa, o 

Jerungo, o Medombé, o Litoré, o Numbeie, o Lubutu, o Cêo, o Mon, o 

N’janéje e outros. 

O preto, em geral, depois de apanhar o peixe, limpa o das vísceras, 

quando destinado á própria alimentação e põe-o a seccar ao sol; só 

está maduro, isto é, apto para ser comido, e para elles gostoso, quando 

começa a exhalar um fétido insupportavel. 

Nos rios, como nos lagos, vive uma quantidade enorme de 

crocodilos, a que os pretos chamam Nhacòco e Nhagarto, corrupção 

do portuguez lagarto. 

A pelle do crocodilo tem hoje basta applicação na confecção das malas, 

saccos de viagem, bainhas de facas, encadernações ricas etc. Os 

crocodilos põem os ovos na areia das praias, pelo mez de setembro, e 

os pequenos reptis nascem de outubro   a dezembro. Em todos os livros 

de viajantes  em  Africa  se  encontram largas descripções   sobre   o 

viver   do   crocodilo   e   sua pasmosa voracidade, accrescentaremos 

que  elle vem  á praia  surprehender a sua incauta presa, muito de 

manso, atordoando-a com uma chicotada da cauda potente, cuja crista 

longitudinal, em forma de serra com  dentes de mais de dois 

centimenos de comprido,  produz as feridas mais horrorosas. Não é 

raro que uma pancada d'estas quebre um braço ou uma perna á pobre 

victima. Cahida esta, os formidáveis dentes e as garras do ferocíssimo 

saureo dilaceram-n'a ao segural-a, com quanto raras vezes a matem 

immediatamente. 

O repugnante reptil parece comprazer-se em mostrar a sua victima 

aos olhos horrorisados dos que tenham a infelicidade de presencear o 

triste caso. Como a não devora dentro de agua, afoga-a, e, depois de 

putrefacta, vae-a devorando, aos boccados, pelas praias desertas. 

Fazem-se ao largo, e ora mergulhando, ora mostrando as fauces 

em que têem atravessada a presa, sulcam as aguas rapidamen- 
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te, affastando-se com o desgraçado cujos gritos dilacerantes cortam os 

ares. 

Quantas vezes assistimos a scenas d'esta ordem, esperando 

anciosos de espingarda em punho, a occasião, que raro se nos 

apresentava, de libertar a victima matando o carrasco! As ballas ás 

vezes, quando o angulo de incidência seja grande, resaltam nas es-

camas formidáveis do reptil sem o ferirem gravemente! 

Os crocodilos existem em prodigiosas quantidades nos rios e 

pântanos, e no próprio Nyassa. N'este attingem enormes proporções, 

apesar de que, como o peixe abunda muito, são ahi mais raras as 

victimas. Quando porém as aguas se tornam turvas e lodacentas, como 

succede por occasião das cheias, não distinguem bem a presa e 

tornam-se perigosos por andarem esfaimados. 

Os crocodilos em todo o seu desenvolvimento chegam a ter seis a 

oito metros de comprimento. 

Livingstone, fallando dos crocodilos do Rovuma, diz que ali os 

indígenas os perseguem c caçam os por todos os processos. As praias 

onde as fêmeas desovam são cuidadosamente revistadas por elles, para 

quem os ovos constituem um magnifico manjar. Cada postura é de 

trinta a quarenta ovos. Livingstone diz ainda que estes se assemelham 

no gosto dos da gallinha. Segundo dizem os pretos o fígado do 

crocodilo contém um veneno fortíssimo, que mata em pouco tempo. 

Os hippopotamos ainda vivem em grande quantidade por todos os 

rios e lagos do território apesar da caça vigorosa a que em muitos 

pontos se entregam os indígenas Em algumas bahias e portos não é 

raro ver os pretos matarem hippopotamos desgarrados e sabidos dos 

rios. 

Os hippopotamos conhecidos no cabo Delgado, como aliás em 

toda a costa oriental da Africa, por cavallus marinhos, fornecem 

marfim pequeno, mas de muito boa qualidade, couro de enorme 

resistência, grossura e elasticidade, e alimentação solida e apreciada 

pelos pretos que lhe cortam a carne em longas tiras, que são postas ao 

sol a seccar e constituem para muitos um dos conductos mais vulgares 

da sua massa de mexoeira ou mapira. 

São caçados por vários modos. 
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Uns caçadores usam de armadilhas constituídas por pesados 

blocos de madeira com uma aguda ponta de ferro na parte inferior, os 

quaes suspensos das arvores, na passagem dos animaes, caem 

pesadamente sobre elles, matando os ou ferindo-os; alguns envenenam 

o ferro; outros, mais arrojados, caçam-n'os á fisga ou harpão, tal qual 

os marinheiros americanos e portuguezes pescam a baleia. O harpão 

que usam tem o nome de Chiumta e tem o ferro disposto de modo a 

soltar-se da haste, ficando aquelle na ferida e esta nas mãos dos 

caçadores. 

Á haste está presa uma corda de fibras vegetaes do milola que por 

sua vez prende pelo extremo o ferro da fisga. A corda está disposta de 

modo a desenrolar-se por si. Os caçadores, que devem ser dois, 

mettem-se n'uma pequena canoa e, quando próximos do animal, o da 

proa lança o harpão, emquanto o da popa affasta a embarcação 

remando energicamente. 

Os hippopotamos vêem em bandos espojar-se ao sol nos bancos de 

areia dos rios. Quando feridos, ou irritados, attacam as embarcações 

que não poucas vezes são postas em grave risco de se submergirem. 

Ainda ha pouco tempo um escaler que no Chire conduzia o capitão de 

artilheria Santos e Silva, director dos telegraphos da Zambezia, foi 

atacado por um híppopotamo, com que o escaler abalroara de noite, e 

aquelle ollicial teria inevitavelmente perecido se não fora a dedicação 

de um dos pretos que o acornpanhava. No alto Chire e proximidades 

do Nyassa, são tantos que ha occasioes em que, por assim dizer, 

formam verdadeiros bancos. Em dezembro de 1889 o vapor Maravi da 

esquadrilha portugueza do Zambeze viu-se forçado a abrir caminho 

por entre um formidável bando de duzentos hippopotamos talvez, a 

fogo de metralhadora. 

A tiro, como têem enorme gordura e pelle grossíssima, são 

difficilimos de matar, e só uma boa express com um tiro em ponto vul-

nerável os matará á primeiro balla. 

O hippopotamo tem de dez a doze pés de comprido e quatro a 

cinco de alto, e de diâmetro, na parte mais grossa, três a quatro pés." 

Nos pântanos e nas aguas estagnadas  abundam sobre tudo os 
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caranguejos. Gomo não teem applicações importantes não nos de-

teremos cm os descrever, consignando apenas que são comestíveis. 

Felizmente os pântanos não abundam nos territórios da com-

panhia. 

Não só aos homens como aos gados convirá evitar as proxi-

midades d'elles e o alimentarem-se de aguas paradas ou pouco 

correntes. Os pântanos melhoram-se e esgotam se pela drenagem, o 

melhor e mais efficaz talvez de todos os meios quantos existem para 

tornar salubres as regiões pantanosas. Ha comtudo aguas paradas de 

bôa qualidade e não será raro encontrai-as nos penedos e serranias do 

paiz do Nyassa. Nos rochedos ao norte da bahia de Tungue, em 

grandes cavidades naturaes, fica represada annualmente a agua da 

chuva que é excellente. Tivemos occasião de nos servir d'ella e 

achamol-a magnifica. 

Nos pântanos, como dissemos, não faltam crocodilos nem 

hippopotamos. 

Apesar, porém, da abundância de peixe e de carnes diversas, que 

temos encontrado, os habitantes do Cabo Delgado apenas os 

aproveitam para consumo, mais ou menos restricto, nunca para 

consumo largo e variado, menos ainda para industria, quando, é um 

facto que lhes não falta também na costa, o sal, para salgar peixes e 

carnes. 

O sal (chloreto de sodium), quando marinho e puro, é aquelle 

producto de todos conhecido, incolor, inodoro e excessivamente 

solúvel na agua. Ninguém ignora as suas applicações, poucos o modo 

de o extrahir das aguas do mar que o contém em maior ou menor 

proporção, três por cento, em média. 

As marinhas, vastas bacias cavadas nas costas, de diversas 

configurações e variáveis dimensões, recebem as aguas que vão 

suecessivamente passando de umas para as outras, depositando o sal, 

em differentes graus de pureza. 

O modo como os indígenas o obtêem é mais curioso: vêem as 

mulheres em caravanas de pontos muitas vezes distantes da costa, 

quarenta milhas e mais, até ahí uma centena de metros arredados da 

praia; ahi abrem covas profundas, onde a agua vae subindo era- 
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dualmente; tiram-na  em  panellas (calangos),  em  que a deixam ferver 

até á evaporação completa, depositando o sal. 

N'essa mesma panella vão successivamente reproduzindo a ope-

ração ate que tenham juntado quantidade sufficiente para o consumo 

domestico, embora bastante sujo, o que para os indígenas não é razão 

de maior. 

Uma vez, indagando nós o motivo por que, estando tão próximos 

da praia, não iam buscar a agua ao mar em logar de a procurar 

n'aquelles poços, aonde lhes vinha coada, não raro por terrenos 

lodosos, responderam-nos que a buscavam onde estava mais perto (?) 

de casa, alli, onde tinham menos frio e o quissau mais próximo, 

citando nos como exemplo d'este os carangueijos fugindo para os 

buracos apertados abertos no chão. 

Observando-lhes então que com a agua da praia obteriam sal 

muito mais limpo, replicaramnos que a terra que o sal d'ellas possuia 

não era porcaria e que todos comiam os vegetaes que também vinham 

da terra, nós próprios inclusive. 

E aqui, digamos de passagem, ser muito extraordinária a noção que a 

maior parte dos pretos tem de limpeza e porcaria. Em-quanto que 

dormem pelo chão sobre toda e qualquer immundicie, justificando-se 

para com os brancos, com o argumento de que ella lhes deve ser tão 

repugnante como a carne do animal que a produz, alguns tèem nojo do 

porco ou da zebra, chamando-lhes mesmo animaes immundos, o que 

não impede que muitos também comam as mais asquerosas larvas, 

gafanhotos, grillos e formigas, etc. Tornando ao sal, escusado será 

repetir, que a secca e salga do peixe ou da carne não tem sido 

realisada nos portos da costa oriental; o que aliás se dá com todas as 

industrias, ramos de commercio e de actividade, por motivos geraes 

que, breve que seja, apontaremos em occasião opportuna. 

Nem sequer o exemplo animador dos portos das nossas colonias 

da costa occidcntal, de Mossamedes especialmente, nem o exemplo da 

colónia do Cabo que em 1874 exportava 5.872:814 peixes seccos, no 

valor de 34:339 libras, e que hoje exporta em média seis milhões de 

peixes, no valor de quarenta e cinco mil libras: nem estes exemplos 

sequer animaram quem quer que fosse, não só a fornecer os mercados 

locaes que bastante consomem, mas 
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também a implantar uma industria de resultados seguros,  ainda que 

não visasse a grande exportação. 

Effectivamente, a costa oriental, que tem tanto peixe, que envia 

para Marselha as sementes oleaginosas fornecedoras do azeite para 

muitas conservas, e que tem o sal, dispensaria por certo a importação 

annual do milhares de latas de conserva de peixe, mais ainda a enorme 

quantidade de peixe salgado que recebe de Portugal, de França, da 

Inglaterra, da Allemanha e da índia, porque o sal, embora obtido pelo 

processo que descrevemos, ainda que de facto, não existam salinas 

naturaes, apparece em eflorescencias em alguns pontos do interior, e 

na costa, devido á forma esparcelada de grande parte d'ella, obter-se-

ha facilmente, quando devidamente explorado. 

Ao norte de Moçambique, no porto da Conducia, formaram-se, ha 

dez annos, algumas salinas, cujo sal era exportado por conta de um 

negociante francez Mr. Armourous 

No interior, apesar das aguas do Nyassa serem salgadas, ainda que 

não tanto como as do mar, o sal não abunda, e os negros, embora 

passem sem elle, apreciann'o como um dos melhores presentes que se 

lhes possa fazer. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colonisação 

A costa oriental de Africa não é, por certo, exemplo para citar da 

aptidão colonisadora dos portuguezes, o que, no entanto, não significa 

que para o estado pouco lisonjeiro d'aquella rica e vastíssima colónia 

tenha contribuido em absoluto o clima, menos ainda qualquer 

ingratidão ou sequer pouca remuneração do solo, que porventura 

constituíssem condições pouco favoráveis á expansão da raça 

portugueza. Sobre essas condições de solo e de clima alguma cousa 

ficou já dito, e sobre as especialíssimas aptidões colonisadoras da 

nossa raça pouco diremos, porque o Brazil ahi está a documentar 

eloquentemente o extraordinário poder colonisador portuguez como 

que inherente ao nosso povo e a facilidade com que este se perpetua, 

sem se abastardar, nos climas tórridos. Todavia, mais por traduzir o 

nosso humilde modo de ver e synthetizar assim os resultados de 

aturados trabalho e estudo sobre as nossas colónias, e especialmente 

sobre as da costa oriental de Africa, do que por qualquer pretensão de 

tratar assumpto tão complexo e vasto, algumas considerações faremos 

sobre o problema da colonisação, aliás tão difficil de estudar e de 

encaminhar. 

Portugal é sem duvida dos paizes que, com tão limitado terri- 
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tório e tão diminuta população, mais se abalançou á pratica de ousados 

commettimentos, no caminho das arrojadas descobertas que abriram, a 

bem dizer, a era da moderna civilisação. As conquistas ao norte de 

Africa, iniciadas com a tomada de Ceuta em 1415, seguiram-se as 

explorações marítimas, impulsionadas pelo infante D. Henrique, 

lançadas á descoberta do mar das índias, e ás quaes incontestavelmente 

se deve também a partida de Colombo em procura do caminho 

occidental para o mesmo mar, d'onde surgiu o Novo Mundo. De facto, 

não fôra Bartholomeu Días ter dobrado o Cabo das Tormentas, em 

1486, e não se teria despertado a rivalidade de Isabel, ciosa das glorias 

de Portugal, e que a levaram a fornecer a Colombo os meios para 

poder depois trazer à Europa a noticia da America. Depois Vasco da 

Gama realisava a boa esperança do rei D. João, e, descobrindo a costa 

oriental de Africa, creava as feitorias de Sofala e de Moçambique, 

estendia o dominio portugucz até á índia, e Magalhães emprehendia e 

completava a primeira viagem de circumnavegação ao globo. Assim, 

devido á iniciativa arrojada e intelligente dos marinheiros 

portuguezes, poude o homem pela primeira vez medir a terra, e adqui-

riu a civilisação européa o conhecimento da extensão e unidade do mar 

austral. 

Se o começo do estabelecimento dos portuguezes na costa oriental 

foi um feito brilhante e immorredouro, a região de Cabo Delgado, 

depois d'isso, quasi nada progrediu, como que reservando a 

continuação do glorioso passado para o próximo futuro que se lhe abre 

risonho. Essa região, que hoje constitue os territórios da Companhia, 

nem por isso deixou, comtudo, de attrahir, muito especialmente nos 

últimos annos, a attenção de exploradores e viajantes. Algumas 

expedições ao interior, a occupação definitiva de alguns pontos da 

costa, como o Ibo e outros, as relações ininterruptas com os diversos 

potentados, collocaram aquella parte da província de Moçambique sob 

o dominio portuguez. Nada se desenvolveu, porém, e só já em nossos 

dias, começou a progredir lentamente, o bastante no entanto para 

demonstrar que á grandeza da sua extensão poderá corresponder a da 

sua importância, quando a intensidade dos esforços applicados estiver 

na razão directa da sua capacidade de producção 
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O campo de exploração aberto ao espirito aventureiro e á acti-

vidade commercial dos portuguezes foi demasiado extenso para paiz 

de tão pequena população. O espirito de conquista dos antigos 

colonisadores também, porque ia abraçado a uma sede insaciável de 

riquezas e de gloria, sentia-se mais bem attrahido pela índia, com os 

seus opulentos rajahs e príncipes, vestidos de riquíssimas sedas, 

cobertos de custosas pedrarias, habitando sumptuosos palácios, 

possuindo thesouros inexhauriveis, soberbos elephantes, cavallos 

magníficos: do que pela costa de Africa com os seus negros mal 

cobertos com os langotins, com o arco e as frechas por único thesouro. 

Assim Moçambique, quasi abandonado, não progredia nem se 

evidenciava como região originaria de grandes riquezas. 

Depois ainda o espirito religioso, considerando como inimigos 

mais consideráveis e potentes os filhos de Mahomet, que a própria 

Europa apontava aos capitães ambiciosos de gloria, impellindo-os 

para a índia, onde os encontrava ricos e fortes, preferia estes aos 

pretos miseráveis, que nem tinham religião, nem se sabiam bater. 

Assim os estabelecimentos portuguezes na costa oriental foram 

puros incidentes na navegação do oriente, portos de escala onde 

ancoravam as naus e caravellas, refrescando as tripulações exte-

nuadas. 

Entrados, porém, na epocha de decadência, esphacelado o grande 

empório portuguez no Oriente, reduzidos em domínios e em poder, 

vimos a costa oriental mais esquecida ainda, se é possível, do que já 

estava; a importância da navegação para a índia decrescia rapidamente 

e os estabelecimentos portuguezes iam definhando. Se algumas 

tentativas se fizeram ainda, ao longo do Zambeze, e pelas margens dos 

chamados rios de Sena, os homens que as emprehendíam, sem 

recursos, sem meios de communicação e cercados de inimigos 

naturaes que lhes difficultavam a empreza, viram-n'as improfícuas, 

senão de todo estéreis. 

Além d'isso, já o dissemos, a metrópole dirigia as attenções para 

outros mares e outras terras. As de Santa Cruz, mais próximas, tão 

fecundas de solo e tão ricas, de população menos selvagem, sem terem 

em seu caminho o temeroso encontro de um cabo das Tormentas, 

attrahiam de preferencia as attencões dos reis, 
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as ambições dos fidalgos, a cubiça dos aventureiros, lançando ainda 

mais para a penumbra as longiquas paragens do canal de Mo-

çambique. Essas mesmas terras de Santa Cruz, o Brazil, viu, com o 

decorrer do tempo, tornado independente, e acreditado como paiz 

ubérrimo, embora de clima não muito saudável, viu por pura questão 

de habito, cada vez mais inveterado e a pouco e pouco tradicional, 

junto á rasão da proximidade relativa, derivar para lá os emigrantes 

portuguezes que, sem que constituíssem supérfluo de população na 

sua pátria, corriam todavia para alli, esperançados na fortuna que as 

mais das vezes os trahia, esperançosos da riqueza que não raro lhes 

chegava com a doença, se não com a própria morte. 

A costa Occidental de Africa, também próxima, com as magnificas 

escalas da Madeira, de Cabo Verde, das Canárias, de S. Thomé a 

tornarem-lhe a demanda menos fastidiosa e perigosa por essa mesma 

abundância de portos de refresco e de abrigo, era egualmente preferida 

ao que então se chamava desdenhosa e horrorosamente pedras de 

Angoche, ou terras de Moçambique. Já nos nossos dias, emquanto a 

costa occidental, mercê do seu termo — a colónia do Cabo — era 

percorrida por numerosas carreiras de navegação, que iam escalando 

aquellas pertos e outros a seguir, fazendo progredir o Congo, Loanda, 

Benguella e Mossamedes: a costa oriental, com o cabo Guardafui 

como que a affastar-lhe, sinistro, a carreira da Indo-China, via fugirem 

lhe para o norte os vapores com o opulento commercio das Índias, e 

para o sul os barcos de vela, cujos os que mais se approximavam iam 

refrescar, bem longe ainda, na Reunião ou nas Maurícias. 

Junte-se a tudo isto o descuido da metrópole pelas suas pos-

sessões, maior talvez do que nunca no principio d'este século, e bem 

poderíamos dizer, se não fora a antiguidade da sua descoberta, que a 

província de Moçambique é, toda ella, uma colónia nova, ou, quando 

muito, aqui e além em princípios de exploração. 

Moçambique, effectivamente, não foi ainda até hoje, na acepção 

scientifica da palavra—uma colónia, quer a consideremos como 

colónia propriamentente de colonisação, ou de raça, quer como 

colónia mercado, ou de commercio, quer como colónia de exploração, 

ou de producção. 
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Não tendo nunca servido para acolher um excesso de população da 

metropole, não tendo uma raça primitiva de descendentes europeus, 

não é o que se chama colónia, propriamente, de colonisacão, ou de 

raça. Portugal, porque o numero dos seus filhos não cresceu nem 

cresce rápida e perigosamente, nunca precisou de válvulas de 

segurança, de colónias, que dessem lar, trabalho e pão aos que 

porventura excedessem a sua lotação, isto é, a sua capacidade de 

população. Demais a corrente, quando esta rasão existisse, estava, 

como dissemos, estabelecida para outras bandas, para o que também 

concorreria talvez, e não pouco, o terrível renome de cruéis e 

selvagens que envolvia as tribus indígenas da costa de Moçambique 

D'esta ter sido escolhida para degredo d'aquelles que commettiam mais 

gravosos crimes, ainda nos últimos tempos, resultou 

consequentemente não dar resultados animadores a diminuta 

emigração d'esses colonos forçados desamparados e faltos das mais 

rudimentares noções de moral. Disseminados, raros, mettidos sós entre 

os indígenas, longe das vias de communicação, sem meios fáceis de as 

estabelecer, ou se cafrealisavam, por assim dizer, ou dentro em pouco, 

vencidos pelo desanimo, empobrecidos de saúde e de fortuna, 

anhelavam por voltar á pátria, onde naturalmente vinham desacreditar 

a terra que lhes fora degredo, o paiz que tão inhospito lhes fora. Quão 

mal era conhecido, ainda ha bem pouco, o extraordinário valor 

d'aquella parte do globo! 

Tão pouco tem sido Moçambique colónia mercado. Nos séculos 

atraz não eram postos em pratica, nem sequer existiam em Portugal, os 

processos de proteccionismo ou mesmo exclusivo de importação nas 

colónias dos productos da metrópole, processos que outras nações 

levaram até ao exaggero, principalmente a Inglaterra, que chegava a 

enviar para as suas possessões da America as ferraduras e os cravos 

que lá não podiam ser fabricados. Nunca a nossa pátria prendeu por 

essa forma as colónias, collocando-as na sua dependência, e 

procurando ao mesmo tempo crear e ampliar mercados para as suas 

industrias, as mais rudimentares que fossem. 

As industrias entre nós não teem, na sua quasi totalidade, ex-

cedentes que offereçam aos mercados externos, e algumas que se 

poderiam e deveriam crear propositadamente para consumo dos 
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mercados africanos, nem foram sequer ainda experimentadas ou 

tentadas. Os mercados da nossa Africa oriental teem sido abastecidos 

principal, para não dizer exclusivamente, pela índia ingleza, pela 

Inglaterra, pela America, e estão hoje inundados das quinquilherias e 

estamparias dos allemães que foram supplantar os francezes. Portugal 

ainda não pensou em imitar, n'este ponto, os inglezes tão práticos, 

produzindo intencionalmente para os mercados de Africa, em vez de 

pretender que elles acceitem os typos e padrões que d'aqui lhes são 

enviados. 

Também Moçambique não tem sido colónia de producção, visto 

como a enorme extensão do seu território, até ainda ha pouco, ou se 

conservava estéril e inculta, ou quando muito abandonada á 

producção natural. Os seus productos, relativamente raros, e não 

aproveitados pela mãe pátria, teem tido a sua acquisição e exportação, 

se assim se lhes pode chamar, monopolisadas pelos innumeros 

traficantes Índios e por alguns negociantes inglezes, francezes, 

hollandezes e allemães, sendo muito raros os portuguezes alli esta-

belecidos. Na própria região de Cabo Delgado ha apenas dois ou três 

d'estes e de somenos importância, porque todas as grandes casas são 

extrangeiras; apezar do que, repetimos, tanto para Portugal, como em 

geral para todos os paizes, tem sido bem diminuto o commercio de 

exportação. 

Bem sabemos que é um sophisma querer estabelecer como axioma 

económico que todo o paiz deve exportar mais do que importa, pois 

que em um paiz novo, desprovido de industrias, de organisação, de 

installaçoes e até de ferramenta, de tudo emfim o que seja 

indispensável para produzir e vender, e está n'este caso a costa 

oriental, tão posta de banda até hoje, n'um paiz assim, só se alcança 

producção e commercio, organisando, installando, fornecendo-lhe 

ferramenta, isto é, importando antes de exportar. E sob este ponto de 

vista, já o dissemos, aquella colónia, comquanto não seja nova, está 

como se o fosse. 

Os territórios da Companhia estão nas melhores condições para 

constituir uma esplendida colonia de producção e de commercio. 

Alguma cousa ficou já dita sobre as producções, resta-nos fallar 

do commercio. 
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Como se sabe, a producção da riqueza resulta da connexão e jogo 

regular de três elementos — trabalho, matéria e capital. Até hoje se a 

matéria tem abundado, escasso tem sido o capital, nullo de todo o 

trabalho. 

É verdade que tem havido colonos, mas apenas de nome, e esses 

mesmo raros e não produzindo trabalho apreciável Effectivamente, só 

deve chamar-se colono o individuo que, dispondo de um pecúlio, 

diminuto que seja, possua iniciativa, aptidão physica e faculdades de 

trabalho E quantos teem ido n'estas circumstancias? 

Até hoje os chamados colonos, só teem sido, ás vezes, os filhos da 

pátria, a quem esta não offerecia probabilidades suficientes de 

angariar os meios de vida; não raras teem sido também os compelidos; 

ou ainda os aventureiros, que julgavam encontrar á primeira 

enchadada o filão aurífero que os havia de enriquecer, lavados de 

vicios e ignorantes, pela maior parte, todos sem educação physica ou 

moral nem aspirações nobres, muitas vezes famintos, chegavam a 

Africa, onde exemplificavam por modo bem triste, bem pouco 

edificante e bem pouco honroso para nós todos, os benefícios da 

civilisação europèa e as aptidões da nossa raça. 

Pois a verdade é que, apesar do pouco cuidado e critério que havia 

até ha pouco na escolha dos colonos, carece bem de aprofundado 

estudo e de cuidados sem numero a importantíssima questão da 

colonisação em geral, e n’ella muito principalmente a parte que diz 

respeito á população. 

Esta que é, a um tempo, o fim e o meio da industria humana, que 

dá origem á riqueza, é do mesmo modo e egualmente a causa de toda 

a producção, como a de todo o consumo. 

A constituição da população trabalhadora, a escolha dos que 

devem dirigir e dos que devem ser dirigidos, é pois assumpto a que 

devemos consagrar algumas considerações especiaes. Procuraremos 

estudar as condições que se devam requisitar nos europeus que 

tenham de exercer cargos ou colonisar nos territórios da Companhia; 

vêr quaes as aptidões aproveitáveis dos negros indígenas; e ponderar o 

que haja a esperar d'estes, sob o ponto de vista da civilisação, e qual a 

influencia que possam exercer no futuro da colónia. 

Distribuiu liberrimamente a natureza por toda a costa oriental 
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de Africa vastas planicies sulcadas de rios, montanhas salubres, 

grandes lagos, innumeras florestas, fertilissimos terrenos de alluvião, 

minas diversas e riquíssimas, e uma população arborigene que deve 

constituir a principal alavanca para a exploração de todas essas 

riquezas. 

E dizemos principal, porque para nós é ponto de ha muito es-

tabelecido que, nas actuaes circumstancias e condições materiaes e 

climatéricas, se deve considerar quasi impossível em grande parte da 

região obter o cultivo directo do solo, a pesquiza das minas, a secca 

dos pântanos, a construcção de estradas, etc , com trabalhadores 

europeus. Estes, o branco, única e exclusivamente poderá instruir, 

dirigir, policiar, fiscalisar, sem o que, e' evidente, tudo quanto se faça 

custará rios de dinheiro e centenas de vidas. 

A maior parte dos territórios da Companhia tem estado, por assim 

dizer, fora da actividade do mundo; os seus thesouros continuam 

inexplorados, as selvas e as florestas apenas teem servido para a caça, 

como as aguas dos rios apenas para a pesca. O indígena ainda até hoje 

não pensou em se sujeitar á lei dura do trabalho, lei da humanidade e 

origem de todo o progresso. Ignorada d'aquelles seres primitivos e 

desconfiados, que se arreceiam das nossas innovaçoes ainda as mais 

justificadas, desacompanhados de circumstancias para poder tirar 

d'ellas, resultado não tem sido exemplificada e ensinada pelo branco 

como se carecia e devia. 

Os colonos teem sido como acima dissemos; os dirigentes, as mais 

das vezes, teem pensado em transportar para aquelles povos, leis e 

regulamentos quasi semelhantes aos nossos da Europa, erro enorme 

que tem baldado tantos esforços. Temos usado na nossa organisação 

colonial de processos taes, temos seguido taes caminhos na direcção 

das nossas colónias, que bem cabem aqui estas palavras do illustre 

estadista francez, ha pouco fallecido, mr. Jules Ferry, escriptas a 

respeito da Argélia: 

“Ha, na fundação das colónias, difficuldades mais temíveis do que 

os guerreiros, um inimigo que nos prejudica mais do que o ódio das 

raças conquistadas, é o espírito de systema no conquistador, o gosto 

das reformas rápidas, das soluções improvisadas, a mania 

assimiladora e revolucionaria. É por não termos levado 
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em conta nem a força do passado, nem a resistência do meio sondai, e 

por ter acreditado na virtude universal e quasi magica das nossas leis, 

das nossas instituições, dos nossos processos administrativos que 

temos promulgado leis tão falsas na Argélia e que, não chegámos 

ainda, receio o, á ultima das nossas decepções. 

“ .....................................................................................     ....................  

Orgulhar-se de que os transformaremos (os governos 

ultramarinos) de um instante para o outro em governos á moda do 

Occidente, é uma louca chimera; procural-o sequer, como a 

desideratum longiquo, é uma concepção falsa e perigosa. 

Hoje em dia já se olha mais cuidadosamente para os nossos 

domínios de alem-mar, é facto; — mas quantas leis complicadas de 

formulas mal deduzidas e de applicação inteiramente impossível, teem 

tolhido, enkystado por assim dizer, o embryão do que se poderia ter 

desenvolvido e medrado! Apenas um exemplo, mas bem conhecido: 

— abolida a escravatura por lei liberal e humanitária, não se pensou 

em equilibrar os resultados e consequências d'esse facto, por tantas 

razões notável, por uma lei de trabalho! 

O resultado era fácil de prever. Durante algum tempo muitos dos 

que viam sahir-lhes do dominio braços que não poderiam depois 

obter, conservaram em quasi escravidão os que de direito eram livres; 

e por seu lado os pretos, sem coacção, sem necessidades e sem amor 

ao trabalho, não se dedicaram a este, e deram occasião a que a breve 

trecho, plantações e culturas definhassem e se accentuasse mais 

fortemente por alguns annos a decadência colonial. 

N'este caso, se não foi a lei de abolição, foi por certo a falta de lei 

de trabalho que para isso contribuiu. 

As leis que devem reger uma colónia, sem pretensões a prever, 

devem por egual visar a não embaraçar nem peiar a acção dos colonos 

e não restringir a responsabilidade dos administradores. 

Bons administradores ou funccionarios de administração—diz 

Chailley Bert, — é difficil encontral-os em qualquer paiz, em abso-

luto, e principalmente nas colónias. 
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Nós accrescentamos que, havendo-os de facto entre nós, é 

comtudo difficil escolhel-os e obtel-os. 

Os bons funccionarios, especialmente em colónias são e hão de 

ser sempre, os administradores de intuitos elevados e idéas largas, 

intelligentes e instruídos, rectos e justos, com iniciativa, ciosos dos 

interesses da colónia e dos colonos, interpretando sensatamente as leis 

e, quando preciso, dando-lhes uma elasticidade que as evidenceie 

como uma força, nunca como empecilho. 

Os bons funccionarios são raros, é facto, e por isso mesmo, para 

que fiquem ao abrigo de dependências, de diffiduldades e de outros 

contras, carecem de ser bem remunerados, 

A Inglaterra que marcha na testa de columna das nações 

colonisadoras, vè-se cm difficuldades para attrahir ás suas colónias 

bons funccionarios. 

Entre nós sabe-se por demais como em geral se teem recrutado. 

Os inglezes submettem a provas os seus futuros funccionarios. 

Não são escolhidos ao acaso, nem é o primeiro official, nem o 

primeiro magistrado ou empregado publico que entra de plano na 

administração colonial. 

Depois, os postos superiores, como o de governador, por su-

balternos que sejam, não são accessiveis a espíritos medíocres nem a 

homens de pouca illustração. Os cargos são proporcionaes ás aptidões 

intellectuaes. 

Um empregado de administração, um militar, partindo dos postos 

inferiores, dos empregos subalternos, e reduzido durante annos a 

occupar-se de assumptos em que a intelligencia toma parte diminuta, 

não pôde, pela simples promoção, aspirar a empregos em que sejam 

indispensáveis iniciativa e tacto. 

Se entre esses funccionarios se encontram alguns que pelo mérito 

se distingam, devem comproval-o em concurso, para serem 

promovidos. 

O cargo de governador, e esse entre os inglezes tem plena 

auctoridade e concentra todos os poderes, é, frequentes vezes, 

reservado aos membros do próprio parlamento, o que não deixa ainda 

assim de ter também os seus contras. 

Em todo o caso, os funccionarios das colónias são prodigamente 

remunerados,  tanto em dinheiro como em consideração, e 
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aos bons vencimentos durante o exercício do cargo, segue-se uma 

desafogada e independente aposentação. 

Entendemos conveniente descer até á indicação de certas 

minuciosidades, a respeito das nomeações dos cargos coloniaes em 

Inglaterra, como exemplo digno de imitar-se. 

As nomeações são feitas por concurso; e este, baseando-se na 

dupla consideração de que o funccionario colonial tem sobre si 

grandes responsabilidades e tem de supportar grandes fadigas, requer 

nos candidatos conjunctamente qualidades physicas e qualidades 

moraes, quer que a uma rasoavel mas solida instrucção geral reunam 

conhecimentos technicos especiaes. 

Das qualidades moraes não será difficil obter certificados, as 

physicas são attestadas por um rigoroso e minucioso exame medico. 

Apurados já assim os pretendentes, os escolhidos, de boa e solida 

constituição, teem de sujeitar-se a um primeiro concurso de provas 

litterarias e documentaes, cujo programma contém pontos obrigatórios 

e facultativos, entre aquelles: uma dissertação que demonstre 

conhecimento das línguas mortas, e das vivas o francez, o allemão e o 

italiano e além d'isso a resolução e respectiva redacção de um 

qualquer problema administrativo, entre os segundos e á escolha, uma 

memoria sobre direito internacional, ou mathematicas puras, ou 

economia politica, historia, geographia, geologia, etc. 

O programma dos concursos não é apenas espectaculoso, pelo 

contrario, estes constituem provas rigorosas e serias. 

Pello que respeita aos conhecimentos technicos especiaes, o 

candidato approvado n'esse primeiro concurso vae para uma das 

colónias á disposição do respectivo governador, que o encarrega de 

qualquer serviço de administração, perto ou longe, durante tempo 

variável. Ahi faz um exame puramente technico perante jury especial 

e competente que então, e só então, o classifica ainda apto ou inapto 

para o serviço colonial. 

Declarado apto, será promovido apenas quando lhe chegar a vez, 

mas quando nomeado, deposita-se n'elle a mais larga confiança, tão 

larga como a jurisdição dos seus poderes. 

Onde temos nós tido funccionarios educados expressa e inten-

cionalmente para desempenhar serviço nas colónias? 
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Entre dez poder-se-hão contar dois bons. Os outros levam 

comsígo, para o ultramar, por melhores que sejam as suas intenções, 

por elevados que possam ser os seus talentos, por variados 

conhecimentos que possuam, não só a preoccupação da uniformidade, 

o receio das iniciativas, o medo de assumir responsabilidades, as 

hesitações, os vicios todos da burocracia, a papelada, as consultas, a 

demora, cahindo assim, quando menos, na rotina; outros, 

completamente inexperientes e leigos em negócios de administração 

colonial, não tem a menor noção nem dos serviços que vão 

desempenhar, nem do meio em que vão viver. 

Junte-se a isto a grande quantidade de funccionarios assim, de 

todas as cathegorias e feitios, e poder-se-ha calcular o enorme 

prejuízo administrativo para as colónias, e ademais o prejuízo fi-

nanceiro para a metrópole. As sommas dispendidas com uma bu-

rocracia assim moldada eram bem melhor empregadas n'outras 

aplicações. Quantas vezes não tem sahido mais caro o pessoal do que 

a própria obra de que estava encarregado ? 

A Companhia merecerá, por certo, especial e cuidada attenção a 

escolha e nomeação dos seus funccionarios, pois que d'elles 

dependem a boa direcção e melhor caminho dos seus interesses. 

Os colonos devem, como dissemos, encarregar-se apenas da 

direcção e fiscalisação de todos os trabalhos, não pensando sequer em 

os executar directamente, pelo menos em grande parte dos territórios, 

se bem que o clima seja melhor que o da Africa Occidental da mesma 

latitude, e apesar de muitos pontos, pela sua altitude, serem salubres e 

poderem ser habitados por europeus. De certo, se não fará, em Africa, 

uma primeira exploração, um primeiro desbaste, sem perda de 

brancos, relativamente grande; mas por isso não devem elles, 

repetimol-o, pensar em executar os trabalhos, mas sim e apenas em os 

dirigir e fiscalisar. Como todas as grandes obras, a regeneração 

africana ha-de forçosamente completar-se, fazendo as suas victimas, 

os seus martyres, que aliás a experiência, os conhecimentos, os 

resultados adquiridos vão diminuindo gradualmente. 

Em geral o europeu que chega a Africa, quer vá exploral-a, quer 

vá para explorar o commercio, esquece-se logo do que a ra- 
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são e os mais vulgares conhecimentos lhe indicariam — que o seu 

modo de vida deve ser radical, mas convenientemente, modificado, 

desde que lá desembarque.  Mais de  metade, certamente, das victimas 

em Africa foram-n'o pela ignorância, pela imprevidência, ou pela 

imprudência. 

A primeira objecção, sentem-n'o todos, que se apresenta ao 

espirito do homem que pensa em se installar, ou, pelo menos, em 

explorar temporariamente qualquer pedaço de terreno na zona 

equatorial africana: a primeira objecção, a objecção capital é — o 

clima. 

Ora, de facto, as excepcionaes temperaturas da zona tórrida, a 

insalubridade de muitos dos seus pontos, o clima, a que os tem-

peramentos europeus não estão affeitos, constituem serias 

difticuldades para a exploração das ricas e férteis regiões d'aquella 

zona: mas, além de que a região de que tratamos possue uma altitude 

média muito recommendavel, as suas especiaes condições de posição 

em relação a grandes bacias hydrographicas, collocam-n'a, 

effectivamente, em condições climatéricas mais vantajosas do que 

qualquer outra região africana da zona referida O dr. Von Danc-

kelmann publicando, em Berlim, umas observações meteorológicas 

feitas em Africa, escrevia: 

As temperaturas superiores a 35° são raras na Africa tropical; o 

calor médio é semelhante ao que se sente na Allemanha por um bello 

dia de verão, com a differença de que as noites são aqui sempre 

frescas, emquanto que na Africa, mesmo durante a noite, a 

temperatura não desce para baixo de 25°. As temperaturas de 40o e 

mais, que se observam no norte da índia, nos Estados Unidos, no Mar 

Vermelho e no interior da Austrália, são tão extraordinárias na Africa 

equatorial como entre nós. 

A média da temperatura, em Cabo Delgado, é de manhã, ás oito 

horas, de 18 a 24o centígrados, á sombra; ao meio dia, 26 a 35; e ás 

nove horas da noite, 20 a 25°. A occasião de mais fresco durante o dia 

é a que precede a madrugada. 

Como se vê, pois, o calor é supportavel e corresponde ao de 
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Lisboa, nos mezes de verão; em resumo, as condições meteorológicas 

consideradas em si não constituem causas de insalubridade, menos de 

uma mortalidade para os europeus. 

Em Africa os verdadeiros inimigos do europeu e poderíamos dizer 

os únicos, são os miasmas dos pântanos, causa directa ou indirecta 

das três doenças mais vulgares e mais graves alli, — a impaludação, a 

dysenteria e a hepatite. 

Essa causa diminuirá porém de intensidade, devera mesmo 

desapparecer de todo com o esgotamento dos pântanos; e não se pense 

que se escapa áquellas doenças fazendo escala por climas de 

transicção, ou demorando-se algum tempo no littoral antes de ir para 

o interior; pelo contrario, esse systema não só pode ser ainda mais 

prejudicial, mas é completamente inútil,  pois que o colono, sendo 

aquella a causa doentia e estas as doenças predominantes, pode 

arrostar com ellas tanto mais vantajosamente quanto menos 

enfraquecido. E essa, pelo menos, a opinião de vários médicos que se 

teem dedicado ao assumpto, e que os factos confirmam em grande 

parte. 

A dysenteria, consequência inevitável da impaludação, evitar-se 

ha quando esta, e a hepatite declinará com a facilidade de obter aguas 

puras e rareamento dos miasmas. 

Mas por tudo isto, se n'um futuro mais ou menos próximo, os 

obstáculos que se levantam centra a colonisação propriamente dita, 

por europeus, dos teritorios da Companhia se devem e podem re-

mover, é nossa opinião que esta, desde já, é perfeitamente impossível 

para elles. 

Quando venha a realisar-se a installação dos centros convenien-

temente munidos de todo o indispensável, cercados de hortas, de 

campos cultivados, e de extensas pastagens; quando se rasguem as 

estradas e se facilitem os caminhos; quando a linha férrea approximar 

as povoações e naveguem vapores pelos rios; quando haja facilidade 

de obter alimentos frescos e fortificantes; quando se importe para as 

habitações um pouco do conforto europeu: a cultura das terras a 

creação de gados, a arborisação de uns pontos, a drenagem ou 

esgotamento dos pântanos hão de forçosamente conseguir 

contrabalançar, supplantar, senão até inutilisar de todo a perfídia e 

rigor do clima, cujos effeitos só podem ser combatidos pe- 
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los largos recursos da sciencia. Então será possível a existência ahi de 

uma população branca, fixa. 

Levará isso muito tempo! Mas também foi obra de larguíssimos 

annos, na própria Europa, a beneficiação de muitos pontos insalubres 

que são hoje centros de civilisação. 

Em Londres, ainda no século XVII, as febres intermittentes 

victimavam annualmente passante três mil pessoas, e hoje em toda a 

Inglaterra não alcança a trezentas o numero de pessoas fallecidas por 

motivo d'ellas. 

Na Ásia, Calcuttá, cuja importância commercial é hoje conhecida, 

e data apenas de ha um século, viu a sua posição insalubre, em meio 

do delta pestilento do Ganges, completamente corrigida por obras 

gigantescas de saneamento. 

E quantos exemplos mais poderíamos citar? Apontam-n'os ás 

dezenas Dutrieux, Bordier e todos os especialistas. 

Na sua Geographia medica relata este ultimo o facto de, em 1809, 

quando os inglezes desembarcaram na ilha de Walcheren, n'um 

effectivo de 39:219 homens, 4:175 morrerem de febre, elevando-se o 

numero dos atacados a 26:846, o fogo do inimigo fizera apenas 217 

victimas! Este facto seria hoje impossível repetir-se, graças aos 

melhoramentos realisados. 

Entre nós mesmos quantas terras, conhecidas e temidas outrora 

como focos de terçãs, de quartas, de sezões, de febres de toda a 

ordem, estão hoje mais que habitáveis, unicamente devido a esforços 

intelligentes e aturados, que conseguiram até tornar muitas delias em 

saudáveis estações? 

Bordier, enaltecendo os resultados favoráveis que se obteem desde 

logo pelo esgotamento dos pântanos, escreve: 

Tanto assim é que, em toda a parte onde se seccam os pântanos, se 

vê a pouco e pouco augmentar e melhorar a população. Assim, em 

1857 começaram-se os trabalhos de esgotamento dos pântanos de 

Forez-, actualmente (1885) não está ainda executada a quarta parte 

dos trabalhos e já a febre palustre diminuiu de três quartos, é certo 

que a despeza se elevou a 540 mil francos, mas a totalidade do valor 

das terras está já em quatro milhões, e quando tudo estiver concluído, 

ter-se- 
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hão dispendido sete milhões, mas o valor das terras será de vinte e 

quatro. 

Ha já algum tempo começou o saneamento dos Dombes, ao sul de 

Bourg-en-Bresse; os pântanos cobriam uma superfície de 19:210 

hectares; a mortalidade ultrapassava a natalidade em 19 por cento; 

hoje a densidade da população cresceu; passou de vinte e um a trinta e 

um habitantes por kilometro quadrado; a duração média da vida, que 

era de vinte e cinco annos, elevou-se a trinta e cinco; a proporção dos 

reformados, que era de 52 por cento, baixou a nove. 

São conhecidos os resultados que já se obtiveram na Australia e 

na Argélia. Na campagna romana, de insalubridade proverbial, no 

mosteiro das Três Fontes, habitado por trappistas, creou-se, graças ao 

eucalypto, um verdadeiro oásis. Os monges, que apenas lá podiam 

estar durante o dia, já se não vêem obrigados a regressar a Roma todas 

as tardes para evitar a febre. 

A drenagem, eis, em resumo, o grande meio de combater a 

malária! Um dos merecimentos das recentes investigações de Tomassi 

Crudeli é o ter mostrado a importância da drenagem, não da superfície 

do solo, mas do sub-solo profundo. Mostrou com razão quanto se 

errava até aqui fazendo consistir o saneamento das terras pantanosas 

no esgotamento das aguas estagnadas á superfície do solo; suspende-

se-lhe a evolução do fermento, mas não se lh'a impede 

completamente. Com effeito, este desenvolve-se com energia em 

certas camadas geológicas profundas e impregnadas de uma fraca 

humidade; é o que se dá no ager romanus. 

As aguas da chuva atravessam rapidamente as camadas porosas 

superficiaes e accumulam-se nas depressões ou nas bacias argilosas 

em forma de mares subterrâneos; ..........................................................  

 .........................................................................................................  

O dr. Tomassi Crudeli, tornando estes factos conhecidos, 

promoveu alguns trabalhos de saneamento, por meio de fossos 

parallellos á base das collinas, permittindo a secca do sub-solo dos 

valles, a sua preservação contra as infiltrações e também a evaporação 

mais rápida das aguas. Estes trabalhos foram segui- 
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dos da desapparição da malária nas localidades situadas no territorio 

em que foram emprehendidos. 

Os antigos romanos não desconheceram, aliás, os benefícios 

da drenagem , .........................................................................................  

 ........................................................................................................  

O eucalypto, pela grande quantidade de agua que chupa do solo, 

obra como agente de drenagem; a theoria moderna não fez pois mais 

do que confirmar aquillo que os antigos, por uma especie de intuição, 

tinham sentido como necessário! 

E no seu livro La Colonisation scientifique, depois de affirmar que 

a febre palustre, ao norte do Equador, é duzentas vezes mais frequente 

do que ao sul, preconisa, indicando-lhe as innumeras vantagens, as 

plantações de eucalyptos, que não só esgotam o solo, mas também, 

como se sabe, quando em grande numero, influem como todas as 

florestas no regimen das aguas, no estado hygrometrico da 

atmosphera, na fertilidade do solo, e até na própria distribuição da 

população. 

O clima do Ibo é excepcionalmente favorável para os que alli vi-

vem e se propagam; toda a parte alta do paiz dos Ajauas é também 

relativamente saudável, e, com certeza, se poderá lá acclimar e viver o 

europeu, muito rasoavelmente. Onde elle não poderá, por certo, 

demorar se por espaço de tempo superior a dois annos, sem prejuízo 

para a saúde, é nas partes baixas e pantanosas, emquanto estas não 

forem beneficiadas pelos meios hoje scientificamente aconselhados e 

experimentados, mas que levam largos annos a produzir os seus 

resultados benéficos. 

É convicção nossa, que poderíamos fundamentar com larga 

somma de provas mais que sufficientes, que o numero, relativamente 

pequeno, de pontos em que, nos territórios da Companhia, o branco 

poderá desde já, e sem mais, viver muito rasoavelmente, irá 

augmentando á proporção que a occupação europêa se vá realisando, 

os confortos de toda a ordem se vão importando, a secca e saneamento 

de um que outro peor ponto se vão realisando, e se vão, emfim, 

emprehendendo obras úteis, praticas, beneficiadoras. 

Na  expectativa,  porém, d'esses progressos, a única regra de 
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conducta a adoptar é a que, insistentemente, temos recommendado e é 

geralmente praticada pelas grandes casas de commercio que têm 

feitorias na costa oriental: a escolha cuidadosa dos agentes, a fácil 

acquisição de confortos, e não deixar aquelles permanecer por largo 

tempo em pontos próximos de pântanos, ou menos salubres. 

Um ponto que precisa ser cuidadosamente tratado pelo colono que 

de novo chegue a Africa é evidentemente a alimentação. 

Uma alimentação sadia e fortificante - diz o dr. Van Danckel-

Kmann, é o primeiro e o melhor preservativo contra os perigos do 

clima africano; o que não quer dizer que seja necessário rodearei se do 

luxo que distingue a mesa dos commerciantes de Hong-Kong ou de 

Singapura, e acostumar se á multiplicidade de refeiçôes tão desastrosa 

para o estômago como o poderia ser em Africa a falta de alimento. 

Stanley aventa que não poderia desempenhar-se dos seus gigantescos 

emprehendimentos, se os recursos postos á sua disposição lhe não 

tivessem permittido levar nas suas viagens grandes provisões de 

conservas europeas. Até que a agricultura adquira em Africa o 

sufliciente desenvolvimento, continuarão estas como condição sine 

qua non de uma boa hygiene para os europeus. 

E' á falta de discernimento próprio que os europeus devem 

attribuir muitas vezes os contratempos, as doenças, as desgraças que 

os ferem, e que são, as mais delias, o resultado de uma perada súbita 

de energia moral. 

 .........................................................................................................  

O homem sem energia é, em Africa, um homem perdido, tanto 

como o que for insaciável ou temerário. 

Não se lance, porém, só á conta do continente africano o exigirem 

as grandes emprezas sacrifícios e vidas humanas: o canal de Suez, e já 

mesmo o do Panamá, as obras dos grandes portos, a perfuração dos 

Alpes, etc, quantas victimas não custaram? Só o São Gothard levou 

mais de quatrocentas vidas. 

O que também muito tem concorrido para que em Africa o 
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numero das victimas seja relativamente grande é o facto dos europeus 

se verem frequentemente obrigados a emprehender longas jornadas, 

sem estradas nem caminhos, pelos desertos, pelas florestas, 

atravessando rios e pântanos, luctando emfim contra todos os 

obstáculos que a civilisação ainda não venceu. A este respeito, dizia 

ainda ha pouco mais de dez annos, n'uma conferencia em Bruxellas, o 

dr. Dutrieux-bey : 

Sem desconhecer a deprimente influencia do clima africano, será 

bom não tirar d'ahi conclusões muito pessimistas. 

E' preciso attentar no género de vida levada pelos europeus que 

viajam em Africa; e pensar que aquelle que, em plena Europa 

quizesse circumscrever-se ás mesmas condições de viagem e fazer 

uma jornada de alguns mezes atravez as nossas regiões, por montes e 

valles, com todo o tempo, sem outro abrigo mais do que uma barraca, 

acampando ora nos campos, ora nas florestas, ora nas praças publicas, 

sempre acompanhado de algumas centenas de carregadores levando ás 

costas trinta kilos, e a cujo sustento tem de prover: é bom pensar, 

dizia, que esse tal não completaria provavelmente a sua excursão pela 

Europa sem contratempo, e que se arriscaria muito a morrer de um 

esfalfamento ou de outra qualquer doença, tal qual o viajante africano 

está exposto a succumbir á febre ou á dysenteria. 

Antes, pois, de pensar em estabelecer centros de população 

europêa, é forçoso dispor e preparar confortos e commodidades, fazer 

desapparecer origens de moléstias e de graves enfermidades, procurar 

modificar o clima, appropriar emfim o meio, e assim realisar o que os 

inglezes chamam a preparação da colónia. 

O celebrado economista francez Leroy-Beaulieu escreveu no seu 

livro De la colonisation chez les peuples modernes: 

Não basta somente bem escolher o local para as colónias que se 

pretendem fundar, e inspirar-se para essa escolha no estudo serio dos 

recursos, dos costumes e do espirito nacional do povo que se pretende 

colonisar, é necessário, antes de qualquer estabelecimento,  proceder 

a trabalhos preparatórios consideráveis, 
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que ponham a região que se quer occupar em estado de ser habitada  e   

cultivada com  proveito. — Na sua essência, a arte de colonisar, disse-

se com rasão (Jules Duval, Les Colonies de la France,  p.   453)   

consiste,   para   uma   nação,   em   pôr  ao   alcance dos colonos ou 

dos emigrantes, a livre disposição das fôrças naturaes, cujas principaes 

são o solo, as aguas, as florestas, os   caminhos,   as   minas,  etc. — 

Mas será bom não pensar que, para   pôr  estas   forças   naturaes  ao 

alcance dos colonos, baste transportar  emigrantes  para uma região  

nova e conceder-lhe, mesmo   a titulo perpetuo e irrevogável, o 

usofructo gratuito do solo e de todos os outros agentes productivos 

naturaes. A colonisação  é um facto muito mais complexo e exige do 

estado que tem   a   pretensão  de  a promover esforços bem maiores e 

mais persistentes.  Entre todos os esforços necessários á prosperidade 

idas colónias novas ha um que occupa o primeiro lugar, é aquelle a 

que os economistas inglezes chamam a preparação, isto é, o conjuncto 

dos trabalhos indispensáveis de saneamento, de aterro, de 

arroteamento, sem a ajuda dos quaes os emigrantes ficam entregues á 

quasi certesa de morrer de miséria e de fome. Ora a preparação tem 

sido quasi sempre despresada nas colónias modernas, e eis ahi está a 

razão por que a sua nascença tem passado  por   tantas provações e o 

seu desenvolvimento por tantas crises e delongas. — Diz-se, escreveu 

Merivale, que dez ou vinte mil emigrantes foram para a Virgínia nos 

últimos annos de Izabel;  e  no  reinado de Jacques I a Virgínia 

precisava ainda ser colonísada de  novo. Relatámos o duplo revez que 

soffreram as duas grandes  tentativas de colonisação na Guyana, em 

tempo de Choiseul  e  da Restauração. Choiseul enviara doze a quinze 

mil desgraçados para as margens desertas do Kourou; a Restauração 

renovou  a tentativa para   as margens do Mana. Nem num nem n'outro 

caso, se emprehendera algum trabalho preparatorio  para   receber   

essas   levadas de emigrantes, a terra estava  no seu estado natural,  

sem arroteamento, sem aterros, nem caminhos; d'um dia para outro 

tinha que se improvisar tudo. De uma  tal imprevidência não podiam 

resultar senão horríveis soffrimentos  e,  effectivamente, a morte da 

grande maioria dos emigrantes. A colónia da margem do Cygne, na 

Austrália, apre- 
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senta ainda agora um exemplo d'esta leviandade em matéria de 

colonisação e do desconhecimento dos elementos mais essenciaes 

para a prosperidade d'uma sociedade na infância Não basta collocar 

massas de homens defrontando a natureza bruta e convidal-os ao 

trabalho: é preciso, como preliminar, suavisar essa natureza, tornal-a 

hospitaleira, circumscripta e adaptada para receber uma immigração 

numerosa. 

Em toda a parte, onde se pensou poder passar-se sem trabalhos 

preparatórios, se presenciaram as maiores catastrophes. As colónias 

francezas do isthmo de Tehuantepec no México, a colonia belga de 

São Thomaz de Guatemala, as colónias allemãs de Valdivias no Chili 

e d'Amazonas no Peru, mil outros estabelecimentos análogos nos 

differentes estados d'Ameríca do Sul, só obtiveram resultados 

deploráveis, porque se tinham contentado com distribuir largamente 

terras ás famílias de immigrantes sem haver o cuidado de fazer 

estradas e de preparar o paiz para receber uma população numerosa. 

Estes revezes do começo, que a falta de preparação torna 

inevitaveis, são tanto mais desastrosos para as colónias quanto não 

somente tornam o seu inicio notavelmente penoso e lento, mas 

também lançam sobre ellas um descrédito bem diflicil de desvanecer e 

que lhes desvia durante largos annos a corrente da emigração. A 

experiência demonstra pois pelo modo mais irrefutável que uma 

colónia se não improvisa e que não pôde prosperar sem o elemento 

preliminar a que se chama preparação. 

Segundo o nosso modo de ver é n'essa disposição preliminar do 

paiz, na preparação, que o indígena é chamado a desempenhar papel 

importante. 

Abstrahindo por completo da ideia de que os territórios da 

Companhia possam vir a constituir colónia de população — hypothese 

que pomos de parte por não haver hoje paiz civilisado que careça de se 

expandir por excesso de população, muito menos em legiões de 

disparidades tão flagrantes — abstrahindo, pois, d'essa idéa, chegamos 

mesmo a affirmar que não carece d'essa importação de emigrantes o 

Cabo Delgado, cuja população indígena é apta para os serviços geraes 

de colonisação, isto além de ser hoje 
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um ponto definido e demonstrado theoryca e praticamente que se 

colonisa mais com capital do que com immigrantes. 

Já Gabriel Charmes no seu livro Politique exterieure et coloniale, 

dizia: 

A natalidade é fraca, porque a exigência de colonos também o é; 

seria mais activa se as grandes colónias reclamassem instantemente 

braços para a cultura, para o commercio para a industria. Os 

verdadeiros nervos da colonisação moderna, além d'isso, não são os 

emigrantes são os capitães. 

E o já citado Leroy Beaulieu sobre este mesmo assumpto es-

creveu: 

Dizem que a França não tem exuberância de população, e que isto 

constituiria obstáculo insuperável para a fundação de colónias. A 

objecção não é determinante: os nascimentos no nosso paiz 

apresentam ainda sobre os óbitos um excedente annual de 100:000 

almas proximamente. Pois muito menos é preciso para fundar 

impérios. Na índia não ha 100:000 inglezes, e não ha 35:000 

hollandezes nas ilhas de Sonda. As colónias são de três espécies: 

colónias de exploração, como as índias e a Cochinchina, colónias de 

povoamento, como a Austrália, e colónias mixtas como a Argélia. Só 

as segundas exigem uma immigração considerável. As colónias de 

exportação, não precisam d'ella, e as colónias mixtas, podem 

contentar-se com um afluxo moderado de Europeus. Se a França 

enviasse todos os annos 15 ou 20:000 colonos para a Africa, seriam 

bastantes para servir de quadro a uma immigração de extrangeíros 

europeus de egual importância e a uma considerável população 

indígena. A chegada regular á Africa de 15 ou 20:000 immigrantes 

francezes por anno constituiria no fim de um século, do outro lado do 

Mediterrâneo uma sociedade de 10 ou 12 milhões de homens fallando 

o francez e com o espirito também francez. 

O nervo de colonisação, é mais o capital de que os colonos. 
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Pela nossa parte apontaremos a colónia de S. Thomé exemplo 

frisante e digno de ser imitado por qualquer nação. 

S. Thome é de facto, no seu género, uma verdadeira colónia 

modelo, uma colónia de producção como não ha muitas; e comtudo a 

sua população europêa não ascende a 1:500 pessoas. 

As suas grandes propriedades agrícolas valem centenas de contos, 

e a fortuna tem coroado os esforços e trabalho dos proprietários e 

colonos. 

Nos primeiros tempos do desenvolvimento colonial dos territórios 

da Companhia, será mais que sufficiente um europeu por cada mil 

habitantes das regiões que sejam exploradas. 

De facto, por cada mil habitantes, quando muito tresentos serão os 

adultos validos para o trabalho; o resto são as mulheres, as creanças, 

os velhos. 

Um europeu, pois, poderá bem fiscalisar o trabalho de tresentos 

pretos que, aliás, escusado seria dizel-o, não trabalham todos ao 

mesmo tempo. Accresce que a sua disposição social é perfeitamente 

adequada para coadjuvar a organisaçao e correspondente disciplina de 

quaesquer troços de trabalhadores que hajam de ser empregados. 

Vários projectos teem sido alvitrados ou applicados para pre-

paração das colónias. 

O emprego de degredados posto em pratica n'algumas das mais 

notáveis colónias inglezas, entre as quaes a Austrália, em parte do 

Brazil e ainda n'outros pontos, não deu de todo mau resultado, mas é 

impraticável nos territórios da Companhia do Nyassa que aliás não 

necessita d'elles. 

Em todo o caso, Bordier, como allirmação positiva e em tom 

geral, diz : 

Quando uma colónia está na infância, todos os elementos são 

bons; não é mesmo preciso dedicar-lhes grande attenção; a lucta pela 

existência encarrega-se de nivelar, de modelar, de eliminar, de 

equilibrar tudo. Os criminosos separados de uma sociedade que 

opprimiam e que os opprimia a elles pela disciplina, pelas prohibicões 

numerosas, sentem-se retemperados em plena natu- 
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reza, desafiados pela concorrência d'ella entregue a si própria; mas 

quando a colónia progride, quando se torna uma sociedade densa e 

complicada como a mãe pátria, torna se então para os condemnados 

um meio tão pouco regenerador como a antiga sociedade e a sua 

resolução bem premeditada de os não receber mais torna-se tão 

enérgica e tão legítima, como o era a necessidade que a metrópole 

sentia de se desfazer d'elles. 

Os portuguezes foram os primeiros que se serviram dos con-

demnados como elemento colonisador, e fizeram-n'o, no Brazil, 

enviando para lá conjunctamente alguns judeus. Ao sul d'esta nossa 

antiga colónia, a raça vigorosa dos paulistas representa a descendência 

d'esses primeiros colonos. 

Gromvvell, em Inglaterra, vendia os condemnados políticos aos 

plantadores das índias occidentaes; Jacques II chegou a vender por 

dez e quinze schillings os seus súbditos compromettidos na conspi-

ração de Monmouth; mas nas possessões inglezas da Oceania, so-

bretudo, é que foi empregado em larga escala e por modo mais 

notável, nos fins do século passado, começo d'este, o systema de 

colonisação pelos criminosos. 

Beaulieu nota com razão que as colónias povoadas em seu começo 

por elementos irregulares dissidentes ou criminosos foram as que 

progrediram mais rapidamente. Os exemplos não faltam, e nem 

sequer este systema contraria por modo algum a lei do atavismo, que 

poderia levar a pensar que os descendentes de criminosos viessem por 

sua vez a sêl-o também. Se a experiência nos mostra que, as mais das 

vezes, e' desperdiçar tempo, o pensar que seja, em combater a força 

poderosa do atavismo, que imprime seu cunho fatal atravez dos 

tempos e parece que nas próprias ossadas: a sociedade procurando 

desembaraçar se do perigo, podia comtudo ao mesmo tempo utilísar 

aquelles homens, que de si bania. 

O systema de fazer produzir alguma cousa de útil ao ente cri-

minoso e semi selvagem, discrepante do meio em que vivia, era 

transportal-o para meio proporcionado ao seu estado, evitando assim a 

cultura de intensidade da civilisação n'esse ente: collocal-o em meio 

cujas condições fossem, por assim dizer, as primitivas no 

desenvolvimento das sociedades. 
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Não é, porém, possível, como dissemos, realisar-se a preparação 

do Cabo Delgado com deportados. 

Outros teem optado pela immigração dos coolies. 

Isto, no emtanto, poderá ser acceitavel em alguns paizes como no 

Estado do Congo, como nos Estados Unidos onde concorreram 

poderosamente para a construcção da grande via férrea entre New-

York e S. Francisco, poderá mesmo em geral, e em pequena escala 

ser, de facto, vantajosa a importação de emigrantes chinezes ou 

indianos: em grande, porém, constitue um perigo que Leroy-Beaulieu 

commenta da seguinte forma: 

A immigração dos coolies em grande escala é talvez mais perigosa 

que a conservação da escravatura. 

Não encaramos a questão sob o ponto de vista da moral e da 

liberdade humana, que raras vezes são respeitadas n'esses contractos 

viciados quasi sempre pela fraude e pela ignorância; fallamos apenas 

sob o ponto de vista económico, social e politico. A introducção nas 

nossas ilhas de milhares de trabalhadores extrangeiros, de costumes, 

religião e linguagem completamente differentes das nossas; a corrupção 

asiática que estes aventureiros pertencentes á escoria das sociedades 

indiana ou chineza inocculam nas colónias europeas: a instabilidade que 

resulta d'esta vasta população fluctuante que nada prende á terra que 

cultiva: as crises monetárias ou alimenticias que a multiplicam, quer 

pela drenagem dos metaes preciosos, que periodicamente produz a 

sahida dos coolies para a sua pátria, levando as economias ao expirar do 

contracto, quer pela necessidade de fazer vir da índia alimentos 

especiaes, únicos que os coolies consomem; o espectaculo d'essa 

sociedade mesclada, sem laços de espécie alguma, sem acommunidade 

de interesses, e sem subordinação real: constituem um facto afllictivo e 

próprio para causar inquietação. Os governos animaram demasiado esta 

instituição viciosa; em vez de animar o seu desenvolvimento, bem mais 

conveniente seria restringil-o. A immigração dos coolies perpetua de 

facto o estado de cousas criado pela escravatura. A cultura exclusiva e a 

forçada, dos géneros de exportação; a falta de instincto de progresso e 
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de investigação mantém este estado anti-social e artificial das co-

lónias, de que resultaram tantos males no passado e que produzirá por 

certo ainda tantos males de futuro. 

E Bordier sobre o mesmo assumpto escreveu: 

Todo o mal que a escravatura podia fazer às colónias, fazem- 

lh'o os coolies; pelo menos, tanto; um enorme numero de braços 

por baixo preço acarreta os mesmos inconvenientes em ambos 

os casos; assim a Mauricia, que não tinha outr'ora mais de 23 

mil negros escravos, emprega hoje 94 mil coolies. A Jamaica, em 

1844, tinha apenas 250 coolies, em 1845, 735 e, em 1846, 2515. 

A Guyana viu, pela mesma epocha o numero dos seus coolies 

passar de 656 a 3497, depois a 4120; a Trindade elevou o numero dos 

seus de 220 a 2083 e por fim a 2076. 

...............................................................................................................  

Sob todos os pontos de vista este emprego dos coolies é, pois, 

lamentável: a profusão de braços baratos impede os progressos 

industriaes e agrícolas; Duval observa, com razão, que a Reunião, que, 

ha oito annos para cá, tem gasto 24 milhões de francos para arranjar 

todos os coolies, tinha feito muito melhor empregando a mesma 

quantia no aperfeiçoamento da agricultura. Esta ímmigraçao de 

miseráveis apresenta o inconveniente de desviar da emigração para as 

colónias os europeus mais activos e que não pediriam mais do que o 

poderem fixar-se. 

A única vantagem d'estes coolies é elles pertencerem a raças que, 

pela sua fácil acclimação, são preciosas para os paizes quentes; 

verdade seja que o são menos do que os pretos de Africa; mas se se 

soubesse fixar estes colonos, os chinezes, sobretudo, poder-se-hia 

obter do seu cruzamento com os europeus mestiços, que, sob o ponto 

de vista intellectual, teriam probabilidades de ser bem superiores aos 

que o negro nos pode dar. 

Por onde se vê que a colonisação e a preparação por meio dos 

gangs, de condemnados, offerece vantagens sobre a que se baseie na 

immigração dos coolies; mas se ha razões que impedem o em- 
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prego da primeira, também não ha necessidade para a Companhia do 

Nyassa de chamar a si os segundos. 

Modernamente ainda outros projectos mais theoricos do que 

realisaveis teem sido apresentados por homens notáveis como List, 

Poulett-Scrope, Wakefield e outros, projectos que não só se relerem 

ao estabelecimento da corrente immigratoria, como também e até 

certo ponto, á constituição da propriedade. 

Todavia, segundo pensamos, nenhum d'elles é aproveitável para a 

hypothese, e a Companhia pode e deverá lançar mão da população 

indígena existente nos seus territórios para preparar e dispor as terras 

para receber os colonos que, porventura, mais tarde, alli se dirijam. 

É necessário, todavia, dizer que, a maior parte dos diversos ramos 

de exploração poderá, ainda quando já passada a preparação, ser 

vantajosamente feita com a população aborígene, que apenas carece 

de ser encaminhada e ensinada. 

Assim a importação de colonos ou, para melhor dizer, de europeus 

no Nyassa — Cabo Delgado deverá restringir-se aos estrictamente 

precisos para todos os serviços de administração e aos technicos que 

ensinem os diversos ramos de exploração agrícola, commercial, 

industrial, etc. 

Os habitantes dos territórios da Companhia, como já dissemos, 

são em geral intelligentes e aptos para trabalhar e até para adquirir um 

certo grau de civilisação. 

Quando fallamos dos diversos povos que alli habitam, deixámos 

consignado o espirito vivo dos Ajauas, e o que sobre elles disseram 

muitos dos viajantes que os visitaram; indicámos os Maganjas e os 

habitantes das proximidades do Lago, apontados por Livingstone 

como trabalhadores e diligentes; citámos os Lomues como 

cultivadores cuidadosos: e parece-nos ter assim demonstrado que um 

dia virá, em que, mercê do exemplo e da instrucção que se lhes 

ministre, os habitantes de Cabo Delgado secundarão efficazmente os 

brancos na sua missão civilisadora. No emtanto é um facto que desde 

já formam o melhor elemento de trabalho, o mais apropriado, o mais 

resistente e o mais numeroso que alli se possa obter. 



2l8 

Effectivamente, indígenas como são, é claro e evidente que po-

derão resistir melhor ás doenças de origens locaes e ás moléstias 

próprias do clima. 

Dos estudos de Schurrer sobre os caracteres das doenças pre-

dominantes em cada raça veiu a certeza de que a impaludação e as 

febres, affectando muito menos o negro do que o branco, accentuam a 

diííerença que existe entre as respectivas constituições orgânicas. A 

ímmunidade que o africano possue em face de certos agentes 

mórbidos confirma a mesma differença. 

Nott diz que a mais pequena mistura de sangue negro, ainda 

quando trazido de paiz mais septentrional, parece ser um poderoso 

antídoto contra o veneno mórbido. 

Bordíer, na sua Geographia medica, occupando-se largamente do 

assumpto, demonstra esta verdade, que, aliás, de si mesmo, se 

evidencia. 

Briant affirma que os povos de cor resistem melhor do que os 

brancos á influencia epidemica. 

É facto que alguns auctores suppõem, no emtanto, os negros 

menos susceptíveis do que as outras raças de grande desenvolvimento 

intellectual; esta asserção, comtudo, se é applicavel aos negros da 

Austrália ou aos hottentotes, está longe e bem longe de ser 

comprovada quanto às raças que habitam a região de que nos temos 

occupado. 

Demais, com quanto se aspire, por certo, ao aperfeiçoamento da 

raça, não se pretenderá com certeza exigir que os indígenas de Cabo 

Delgado cheguem, em pouco tempo, a um aperfeiçoamento 

intellectual e grau de civilisação equiparável ao estado actual dos 

povos europeus. 

Ê claro que tudo é um quantum, e portanto tudo tem a sua medida; 

e muito mais o é que as faculdades do homem, por susceptíveis que 

sejam de aperfeiçoamento não são, por certo, indefinidamente, e 

menos ainda rapidamente, aperfeiçoáveis. Os homens nascem com o 

organismo desegualmente desenvolvido, e entre os indivíduos de uma 

mesma região alguns ha que, apesar de collocados pelo nascimento 

em posições similares, adquirem depois desenvolvimentos differentes. 

As diversidades que se notam entre indivíduos são um facto 

comprovado e geral entre todas as 
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raças de que se compõe actualmente o género humano. São todas 

estas egualmente aptas para adquirir o mesmo grau de civilisação? 

A questão é em demasia complexa e tem sido tratada de va-

riadíssimos modos. Uns pensam, e entre elles Buffon, Montesquieu e 

Herder, que a espécie se subdivide em raças sob a influencia de causas 

locaes ou climatéricas-, outros, como Pouchet, Berard, Wilson e Cat, 

affirmam que as raças persistem com os seus caracteres de 

constituição sob os climas mais variados. No emtanto, é entre todos, 

uns e outros, opinião geralmente admittida que os negros constituem 

uma raça inferior, emquanto que os brancos occupam o primeiro logar 

na serie das raças humanas. 

Dizem, e é facto, que o negro tem intelligencia pouco desen-

volvida, que é uma creança, descuidada, impressionavel, inconstante, 

sensivel aos carinhos, susceptível até de grandes dedicações, mas 

odiento e vingativo, em determinadas occasiões, cruel n'outras até 

com prazer. 

Ha quem tenha explicado esta inferioridade intellectual e moral 

pelo clima; mas o facto é que, se se supprimissem ao povo mais 

notável nas sciencias, nas artes, na civilisação, séculos de historia, 

poderiam dizer d'elle os povos civilisados de outras eras o que hoje se 

affirma dos negros. 

Sobre o futuro que esteja reservado aos povos de Africa e sobre o 

que as suas aptidões apuradas e aperfeiçoadas possam vir um dia a 

produzir, diz Soulíret, no livro «De la disparitéphysique et mentale 

des races humaines : 

Quem ousará affirmar que a Africa nos não prepare para um 

futuro, remoto indubitavelmente, uma dessas grandes revoluções 

similhantes ás que transformaram, a face da Europa? Não nos terá a 

historia familiarisado com espectáculos semelhantes? não nos mostra 

ella a Grécia, pouco tempo depois de Salamina, invadindo a Ásia e 

transpondo o Indo? uma colónia Tyria levando a Itália á beira da 

ruina? os Vândalos, ignorados do mundo, percorrendo a Europa e 

ameaçando Roma e Byzancio? a Arábia a ponto de inundar a Europa 

inteira? 

E n'outro ponto: 
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Segundo as nossas idéas, chamamos indistinctamente 

intelligentes, a indivíduos que brilham num único ramo, na 

eloquencia, na poesia ou nas sciencias. E, conforme o ponto de vista 

em que nos colloquemos, um certo homem será julgado mais ou 

menos intelligente. Sobre que nos fundamos pois para affirmar a 

inferioridade intellectual dos negros?» 

E Gabriel Charmes, o conhecido economista francez, escreveu : 

Quanto á questão das raças inferiores, é cousa extranha que possa 

mesmo ser discutida. Sem duvida as raças inferiores são susceptíveis 

de educação; um dia virá em que estejam bastante adiantadas para se 

governarem por si... Ainda estamos comtudo longe d'esses dias... Até 

lá é preciso dominal-as, não para as opprimir, não para as explorar 

sobretudo, mas para as elevar e para as impedir dabusarem contra nós 

do seu poderio material, que ás vezes é formidável... Que se consulte 

a historia, e ver-se-ha que a civilisação veiu sempre de cima... nunca 

veiu d'entre as massas como uma geração expontânea, nunca foi a 

creação inconsciente dos povos. 

E a este propósito quantos exemplos não poderíamos citar de 

povos que hoje com justiça se orgulham de paladinos da civilisação e 

do progresso e que ainda ha poucos annos viram perpetrar-se em seu 

seio os factos mais execrandros, escândalos, crimes, massacres, factos 

emfim que não caberiam mal entre as populações meio selvagens ou 

barbaras da Africa central ? 

Bem distante d'elles está a Laponia, e ninguém ousará dizer que a 

civilisação se tenha sequer refugiado, n'alguma epocha, n'a-quelle 

paiz, em que os homens se distinguem pela perfídia, em que as 

mulheres são vendidas, e tudo isto ainda hoje! 

E a historia da Rússia não nos aponta a forma sanguinária e feroz 

por que festejavam a victoria os filhos do czar? Que o digam os 

supplicios continuados soffridos pelos polacos, que o diga o marechal 

Romansoff prohibindo aos soldados que adoecessem, sob pena de 

morte ! 
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Cromwell, Carlos IX, Philippe II, não eram filhos da Africa; nem 

foi na Africa que se desenrolou toda essa serie de carnificinas que 

ensanguentaram as paginas da historia de todos os povos, e a que, 

ainda quando alguém porventura pretenda justifical-as, ninguém 

deixará de chamar cruéis e indignas de povos civilisados: a venda dos 

catholicos irlandezes, em Inglaterra, a Saint-Barthé-lemy em França, a 

matança dos christãos novos em Portugal, e outros e outros factos 

tristemente celebrados confirmam a nossa asserção. 

E não precisamos sequer citar exemplos, se da crueldade des-

cermos aos outros crimes. Tempo houve em que as cortes das nações 

civilisadas pareciam empenhadas em se avantajarem umas ás outras 

na dissolução dos costumes, na licença de toda a espécie, nos 

desvarios de toda a ordem. E na corrente seguiam os nobres, iam os 

senhores e os próprios povos viram por mais de uma vez 

completamente dissolvidos todos os laços que os podiam prender á 

civilisação, ao progresso intellectual e moral. 

Mas se a historia offerece tantos exemplos de crimes, de erros, de 

desvarios, praticados não só entre as massas populares, mas também 

entre os que deveriam e podiam conhecer o que praticavam: essa 

mesma historia nos está indicando o caminho extraordinário 

percorrido no sentido do aperfeiçoamento intellectual e na pratica dos 

princípios de civilisação pela maioria dos próprios povos europeus, 

em annos relativamente poucos; e a experiência ahi está a indicar-nos 

também que não é nenhum impossível entre os povos africanos o 

repetir-se o mesmo facto, dar-se esse mesmo caminhar. Pelo contrario, 

é isso tão possivel, para não dizer tão lógico, que já Livingstone 

escrevia: 

É possivel, ao que pensamos, rehabilitar o Africano; não du-

vidamos do seu coração nem da sua intelligencia... Quanto ao logar 

que o negro deve occupar um dia entre os povos, nada vimos até hoje 

que possa justificar a hypothese de sua inferioridade nativa, nada que 

prove pertencer a outra espécie diversa d'aquella a que pertencem os 

mais civilisados. 

O Africano é um homem dotado dos attributos que caractecrisam 

a raça humana; séculos de barbárie fizeram-n'o degradar; 
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mas Pritchard nota a mesma decadência entre os Irlandezes que 

vivem ha muitas gerações nas montanhas do Ulster e da Connaught. 

E nós próprios tivemos occasião de ver, nos trabalhos de 

construcção dos telegraphos no Zambeze e Chire, ex-soldados bran-

cos, degredados, manifestarem-se inteilectualmente inferiores aos 

negros que trabalhavam conjunctamente. 

Mas, do mesmo modo que, n'estas condições, o negro abandonado 

encontra parallelo nos povos europeus, também devemos esperar 

muito da sua intelligencia e das modifficações necessárias porque ha 

de passar o seu estado physiologico, mercê da educação sensata, da 

experiência adequada e dos exemplos convenientes que a civilisação 

européa lhes possa evidenciar, utilísando como meio os seus próprios 

interesses. A este respeito diz Faucon : 

O homem é perfectivel, qualquer que seja a raça a que pertença. A 

intelligencia que lhe illumina a fronte é, segundo Bastiat, — a 

faculdade que lhe é concedida de passar do erro, origem do mal, á 

verdade geradora do bem. — Active-se essa chamma divina; sirva-lhe 

a sciencia de facho; desenvolva-a; alimente-o o amor da investigação: 

e as trevas da ignorância e da superstição dissipar-se-hão, a pouco e 

pouco. O individuo primeiro e depois a collectividade transformar-se 

hão. Difundir a instrucção pelos indigenas é, pois, a nossa primeira 

tarefa, aquella de que devemos esperar mais fructuosos resultados. 

Mas já disse que melhorar-lhes a sorte era o melhor meio de os 

chamar a nós; por consequencia considero — no actual momento — o 

ensino profissional como mais preciso ainda do que a diffusão de 

luzes. Poderão as duas cousas andar a par, mas será bom ceder o passo 

áquelle. 

A instrucção primaria e mais ainda a secundaria tornam muitas 

vezes declassés os Árabes e Berberes. Vede-os na Argélia : o seu 

primeiro passo ao sahir da escola é solicitar um emprego 

administrativo, e como não seja possível satisfazer todos os 

candidatos, a maioria, volta á aldeia ou tribu com o animo azedado 

contra essa mentirosa civilisação que os levantou para de súbito os 

rebaixar; porque, forçados a lançar-se na agricultura 



223 
 

ou no commercio, para que não foram formados, consideram-se 

infelizes e culpam-nos com alguma razão da condição que lhes foi 

creada. .. A instrucção profissional pelo contrario, offerece apenas 

vantagens. Augmentar a riqueza publica é desenvolver a civilisação. 

Eduquem-se operários hábeis, augmente-se o valor de seus braços; 

colloquem se os indígenas em circumstancias de ganhar 

vantajosamente a vida: e mudar-se-ha já a face social. Por seu turno 

estes farão educar meihor os seus filhos, terão a ambição de os 

aperfeiçoar nos seus misteres, e da condição de vassallos que eram, 

eleval-os-hão até á de cidadãos. 

Eis em duas palavras encerrado todo o meu systema phylogenico: 

a instrucção por methodo, e o interesse como meio. 

A raça negra, parece-nos tel-o evidenciado, promette, em futuro 

mais ou menos remoto, que é funcção de coefficientes variáveis, com 

os processos de ensino e de administração, fornecer em Africa 

operários e empregados que vantajosamente possam substituir os que 

por emquanto lhe tenham de ser enviados. 

Em Moçambique existe já hoje uma escola de artes e officios que 

prepara operários hábeis. 

E' ponto para nós assente que nos territórios da Companhia serão 

os indígenas que prestarão melhor serviço e por mais baixo preço. A 

sua capacidade profissional está a par, em muitos d'elles, da dos 

europeus e coolies. Ainda modernamente o illustrado official da 

armada Guilherme Ivens Ferraz, governador da Companhia das 

pérolas de Bazaruto, prescindiu dos serviços dos mergulhadores 

inglezes e conservou os indígenas que lh'os prestam melhores. 

A Companhia do Assucar, na Zambezia, ao montar os serviços no 

prazo Mopêa serviu-se de alguns trabalhadores índios, viu-se, porém, 

forçada a despedil-os, e as suas magnificas plantações têem 

progredido explendidamente com o trabalho dos indígenas, e sob a 

direcção dos profissionaes europeus 

Demais, os negros devem ser considerados como os melhores e 

verdadeiros colonos da região intertropical africana. Keltie, d'esta 

mesma opinião, diz : 
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Para o desenvolvimento futuro da Africa é com os negros e bantus 

que temos principalmente que contar. Sem trabalho não podemos 

desenvolver o continente, e se não podemos fazer trabalhar os 

indígenas, o que será de Africa? Muitas vezes ouvimos que o negro é 

um indolente que jamais poderá adquirir hábitos de industria. Mas 

como affirmação geral, os factos negam essa asserção. Quando poder 

viver á custa de um esforço minimo fallo-ha, é da natureza humana. 

Mas na Africa do Sul, no Cabo, no Transvaal, no Natal, na Africa 

occidental e em outras partes trabalha, e mesmo muitas vezes com 

grande firmeza e regularidade. Em algumas das plantações allemãs 

para o interior de Zanzibar, antes das ultimas perturbações o povo 

vinha de muito bôa vontade trabalhar, induzido a fazel-o pelo salário 

que se lhes offerecia. Ao mesmo tempo, deve admittir se que o 

trabalho violento, voluntario, não é congénito a um povo que, durante 

séculos se tem costumado a não fazer mais do que aquillo a que era 

obrigado. 

Será muito possivel, tratando-os sensatamente, encaminhar os 

indigenas a hábitos de industria, mas não devemos n'este e n'outros 

assumptos forçal-os n'uma geração, a chegar a uma altura que tem 

levado 2.000 annos a alcançar. 

E Bordier, talvez o melhor apostolo da colonisação em Africa por 

meio do próprio negro, escreve: 

O negro parece pois acclimavel, ainda mesmo em qualquer parte 

da zona tórrida que não seja a sua. 

Possue, além d'isso um caracter absolutamente especial e que faz 

d'elle o trabalhador por excellencia nos paizes ainda não cultivados 

d'esta zona: é a immunidade relativamente grande que apresenta para 

o impaludismo ou pelo menos para os seus accidentes mais graves

 Em resumo o negro é um colono precioso nos paizes quentes 

ahi torna-se perfeitamente indispensavel  

A intelligencia da raça negra desenvolve-se por tal modo sob a 

acção da liberdade, o funccionamento cerebral eleva-se tanto, que, os 

cérebros dos negros livres são mais sujeitos a doenças que os dos 

escravos. 
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Será, pois, na população indígena, que a Companhia ha-de encon-

trar os mais vigorosos trabalhadores, os mais aproveitáveis operários. 

Alguns se encontram já nas plantações da costa e nas povoações mais 

importantes do littoral e do interior, mas, além de serem poucos, têm-

lhes faltado até hoje a direcção que, breve por certo, lhes será 

imposta. 

A mão de obra, conforme o local e os caracteres das raças, assim é 

mais ou menos fácil de obter, de maior ou menor preço. 

Na costa, nas proximidades do Ibo, de Tungue, em Mucimboa, no 

Lurio, nos pontos emfim, em que o uso do dinheiro esteja mais 

generalisado, onde o trabalhador possa obter por esse meio as 

mercadorias e fazendas que mais lhe agradam, a pólvora, as missangas 

e, sobretudo, os espíritos e o álcool: n'esses pontos, o dinheiro é a 

forma de pagamento preferida. 

E claro que ahi é sempre mais cara a mão d'obra, porque o preto 

mais em contacto com as necessidades e confortos dos europeus e dos 

mussulmanos, creou também para si necessidades e luxos que o 

selvagem do interior desconhece e ignora. Assim o preto da costa 

prefere os pannos vistosos e raras vezes, apenas quando pobre ou 

miserável, se veste de algodão branco, em muitos pontos usam as 

saias malaias è as camisas dos árabes, neutros não é raro até vêl os de 

turbantes ricos e de pannos com barras de seda. As mulheres da costa, 

por sua vez, são também mais exigentes do que as do interior, 

entendendo que a belleza requer alguma cousa mais do que o simples 

langotim e meia dúzia de contas, e assim trabalham por alcançar, ou 

exigem dos maridos, pannos de Madrasta, ou de sedas custosas, 

manilhas de prata, missangas vistosas, anneis, brincos e mil pequenas 

bugigangas que as tornem formosas aos olhos dos pretos janotas. 

É um facto, no emtanto, que, se as necessidades e ambições na 

costa são mais fortes e mais elevadas, estão longe comtudo de attingir 

a intensidade e elevação que seria de presumir alcançassem pelo 

contacto demorado com a civilisação europêa. Para isso, porém, 

contribuiu egualmente, e durante muito tempo, a escravidão em que 

viviam e os preconceitos ridículos da maioria dos europeus alli 

existentes que não permittiam, por exemplo, até ainda 



226 

ha pouco, que o preto usasse calças ou chapéu. Parece que tal guerra 

ao chapéu e ás calças, foi motivada pela idéa de que no uso d'esses 

objectos consistia a differença única entre patrões e escravos, entre 

brancos e negros; e, effectivamente, na maioria dos casos, a julgar 

pelos processos, pelos usos, pelos costumes e até pela illustração, 

seria talvez essa na realidade a única differença entre elles. 

No Ibo é a mão d'obra mais cara do que n'outro qualquer ponto da 

costa do Cabo Delgado. Ahi, nas feitorias, paga-se uma a duas rupias, 

por semana, ao homem adulto. 

N'outros pontos da costa o pagamento regula geralmente por duas 

braças de algodão que podem valer de dois a três tostões. 

A braça, medida muito variável, é a única que os indígenas 

acceitam e conhecem em toda a região, varia conforme o compri-

mento do braço de quem a mede. Hoje, dá se vulgarmente como braça 

de fazenda uma dobra da peça de algodão, que, em geral, tem quinze 

braças. Os pagamentos quando feitos com algodão largo são de uma 

só braça que, no dizer dos negociantes e de quem paga, vale uma 

rupia, 380 réis, mas que, realmente, valerá, quando muito, dois 

tostões. 

Veja-se, pois, quão barata é a mão dobra em quasi toda a região do 

Cabo Delgado! e se notarmos ainda que o art. 21.0, n.° IX. da 

concessão dos territórios á Companhia, permitte a esta receber o 

mussôco ou outro qualquer imposto dos seus habitantes, devemos 

pensar que essas imposições podem ser traduzidas em trabalho; o que, 

cingindo-nos aos preços estipulados no «.Regulamento do 

arrendamento dos prasos de Moçambique,» representa para os 

homens duas semanas de trabalho, a quatrocentos réis cada uma, e 

para as mulheres e menores de quatorze annos, quatro semanas; é este 

o preço da remissão do mussôco, 

Accresce que o art. 34.° do citado Regulamento, conforme habito 

antigo e consagrado, estipula que: 

Todos os colonos são obrigados, sendo necessário, a trabalhar 

gratuitamente, nunca mais de uma semana em cada anno, na limpeza 

dos caminhos, rios e mucurros, que atravessem ou 
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banhem terrenos do praso em que elles residirem, e na construcção de 

habitações a uso do paiz para tropa ou funccionarios. 

A applicação, rigorosa e geral, d'este artigo trará como conse-

quência o trabalho gratuito em obras publicas de mais de 5.000 

colonos por semana; visto como está computada a população de Cabo 

Delgado em mais de 300 mil habitantes. 

O mussôco, ou imposto de capitação, hoje muito baixo, é nos 

territórios portuguezes de 840 réis annuaes; suppomos, porém, que 

esta taxa poderá ser elevada, tanto mais que nas regiões próximas do 

Chire inglez, os colonos pagam 3:800 por anno. Demais essa 

elevação, dentro de limites rasoaveis, constitue um estimulo ao 

trabalho para aquelles que, tendo de a satisfazer, terão de procurar 

obtel-a pelas culturas ou por qualquer outro género de trabalho. 

O futuro da colónia affigura se-nos confiadamente promettedor e 

prospero. Deverá, como dissemos ser encarada como colónia de 

producçao, quando muito como colónia mercado, mas nunca como 

colónia de população. E não se pense que isto, por alguma forma 

signifique desvantagem ou prejuízo; pelo contrario, das colónias 

exclusivamente de população raras são aquellas que se apresentam 

com probabilidades de compensar á metrópole os sacrifícios feitos. 

O futuro pertence innegavelmente às colónias de exploração e de 

commercio, aquellas a que, em antiga linguagem commercial, se 

chamava feitorias. 

As únicas colónias—diz Leroy-Beaulieu — que poderão dar 

proveito á metrópole, são as que teem vantagens naturaes bem 

caracterisadas para a producçao de certos artigos de exportação ou de 

objectos preciosos cuja procura seja grande. Estes géneros de 

exportação, estes objectos preciosos, se a colónia tiver para a 

producçao facilidades excepcionaes, constituirão excellente materia 

collectavel; podem facilmente aggravar-se as taxas numa proporção às 

vezes importante sem prejudicar de modo sensível o desenvolvimento 

da colónia. 
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De tudo quanto fica exposto n'este capitulo não se deve 

deprehender que haja perigo grave ou impossibilidade absoluta, para 

os europeus, em habitar nos territórios da Companhia. 

Eftectivamente, — mais uma vez o repetimos — em eguaes 

latitudes, e com idêntica temperatura, não encontramos entre os 

trópicos região tanto ou mais saudável, tão benévola para os europeus. 

Citaremos apenas, como exemplo, o sr. Hrun, francez, antigo 

agente da casa Mantes frères et Borelliainé, que ha vinte annos vive 

pelo Ibo e Moçambique, lá casou e viu nascer a descendência; e o 

negociante portuguez Dias que vive no Cabo Delgado ha quarenta 

annos, com filhos e netos todos alli nascidos. No Ibo existiam mesmo 

algumas familias descendentes de europeus, de uma das quaes é 

representante o dr. Brito, illustrado medico e clinico distincto. 

Fechando este capitulo, rematando todas estas nossas ligeiras 

considerações, consignaremos aqui as palavras calorosas, mas in-

suspeitas e sinceras com que o viajante francez Charles Courret, sem 

interesse algum que o ligasse a qualquer ponto da Africa oriental, 

fechou também, dirigindo-se aos seus compatriotas, o seu livro «A 

l’est et á l’oest dans l’ocean indien:» 

Termino estas considerações incitando os meus compatriotas que 

projectem estabelecer-se no extrangeiro, a irem para essa costa 

visinha das nossas possessões no oceano indico, costa 

incomparavelmente mais rica e mais sadia do que a costa occidental 

de portos inabordáveis e de rios innavegaveis, para a costa oriental 

que será em breve talvez o mais bello florão da coroa portugueza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commercio 

Commercio de exportação.- O commercio de exportação no antigo 

districto de Cabo Delgado tem estado restricto até hoje a meia dúzia 

de géneros, entre os quaes, como já ficou dito, o gergelim, a borracha, 

a urzella, muito pouco café, pouquíssima cera, algum cauril e 

tartaruga em pequena quantidade. 

As sementes oleaginosas dão origem a um commercio que se vae 

desenvolvendo de anno para anno com o amanho crescente das terras e 

pela certeza adquirida pelo indígena de ver o seu trabalho bem 

remunerado; os maiores e, por assim dizer, únicos fornecedores dos 

mercados europeus e das feitorias são os banianes que as compram em 

pequenas quantidades aos pretos em troca de fazendas ou de 

aguardente. 

O marfim anda, principal senão exclusivamente, entre as mãos de 

negociantes indios que o exportam, sobretudo, para a Índia; e ao 

caoutchouc, pouco explorado, suecede o mesmo que ao marfim, sendo 

os pretos adextrados que se internam em sua procura, sem que os 

acompanhem os europeus que os ensinaram e estão 
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ao corrente de toda a manipulação; e assím a borracha, excellente de 

qualidade, vem para os mercados cheia de impurezas. A urzella, a 

pouca cera que apparece, o copal e os géneros acima indicados, teem 

constituído até hoje os raros productos, de cuja exploração alguém se 

tenha lembrado, e é bem triste, percorrer aquellas vastíssimas e 

feracissimas regiões, verificando o desperdício de tantas e tão 

abundantes riquezas ! 

No entanto, ainda no anno de 1889, a exportação de alguns d'estes 

géneros attingiu o valor seguinte : 

Borracha ..........................  .........................  29:544$500  réis. 

Sementes oleaginosas ...............................  15:745$700    » 

Cera ...........................................................     1:297$350   » 

Gomma copal ............................................     1:672$450   » 

Perfazendo todos os géneros de exportação a relativamente pouco 

importante, e realmente diminuta quantia de 225:278$855 réis. 

Ora este movimento commercial, comquanto antigo, não tem 

progredido nem se tem desenvolvido como devia porque o com-

mercio continua a exercer se sobre um numero restricto de productos 

indígenas. 

Depois, como a cera, o marfim e o caoutchouc são os únicos 

productos transportáveis que as caravanas podem trazer do interior, o 

trafico tem-se circumscripto a meia dúzia de pontos na costa; alem de 

que as culturas teem sido até hoje apenas uns simulacros, tanto em 

extensão como em intensidade. 

E demais, como já dissemos e é facto conhecido, comquanto o 

porto natural da região dos lagos seja a esplendida bahia de Pemba, o 

commercio do interior, longe de concorrer para lá ou para os outros 

próximos, na costa de Cabo Delgado, deriva e segue para Zanzibar, ou 

pelo Chire até Quelimane. 

A este respeito diz o illustrado explorador portuguez Serpa Pinto, 

n'um relatório publicado no anno de 1885, no “Boletim official da 

província de Moçambique”, dirigido ao governo geral da mesma 

província: 
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E' preciso que V. Ex.a saiba que todo este paiz entretém relações 

commerciaes e politicas com Zanzibar .................................................  

Todas as indagações que fiz relativamente ao commercio que de 

longe vem áquelle paiz, me provam um facto curiosissimo, e é elle 

que o pouco marfim que ali chegava vinha do Medo!—Este facto que 

me foi confirmado por todos os cantos da minha viagem, fez-me 

suppor que o Medo é como na costa occidental o Bihé a chave dos 

sertões interiores n'esta costa N. de Moçambique. Hoje esse facto está 

fora de duvida para mim. 

E' a estas duas povoações que vêm as caravanas do Nyassa, por 

ser o Luli o grande caminho do sertão. Sete casas commerciaes de 

banianes estão estabelecidas ali e fazem um commercio activo com as 

caravanas que chegam do Medo. 

E' o Luli (Lurio) o grande porto de contrabando n'esta parte da 

costa portugueza. Muitas fazendas de Zanzibar e da índia entram por 

ahi para os sertões longiquos como para os paizes visinhos. 

Se acontecer virem caravanas na monção de SW. vão o marfim e a 

borracha também directamente para a índia e Zanzibar sem passar 

pelos novos portos alfandegados. 

As carreiras de navegação, tocando embora no Ibo, e por vezes no 

Tungue, deixaram de tocar a miúdo em portos, cuja importância 

commercial é relativamente grande e que, apesar de estarem próximos 

d'aquelles, viam accorrer-lhes caravanas que de longe se lhes 

destinavam. 

Um facto digno de ser mencionado: —O encarregado da alfandega 

do Tungue dizia ha pouco, n'um relatório official, que os povos d'alli 

visinhos haviam abandonado algumas culturas que praticavam em 

maior escala, e se tinham cingido exclusivamente ao que lhes era 

indispensável para sustento, porque tendo cultivado e reunido géneros 

em abundância, os negociantes Índios não lh'os podiam comprar por 

terem estado, durante alguns mezes, desprovidos de fazendas para 

troca, e isto pela falta de carreiras regulares de navegação. Pedia então 

que se procurasse alcançar isso, não só porque assim ganharia o 

commercio, mas também porque 
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se evitava que os pretos, abandonando as culturas se entregassem á 

vadiagem, á desordem e ao roubo. 

Os governos da metrópole e da província teem por vezes pro-

videnciado e decretado medidas attinentes a attrahir aos portos de 

Cabo Delgado os negociantes, suppondo, como consequência im-

mediata, a vinda de commercio do interior. 

O facto apontado demonstra, porém, que essas medidas, con-

sistindo quasi exclusivamente na equiparação dos direitos pautaes do 

districto aos do visinho sultanato de Zanzibar, não eram bastantes para 

attrahir para a costa do districto, commerciantes e commercio que pela 

maior parte se escoava pelo resto da peripheria da região — Rovuma, 

Nyassa e Chire-Zambeze. 

As causas d'isso, evidentemente, comquanto múltiplas não são 

complexas, avantajando-se a todas, ainda mesmo sobre a falta de 

navegação que dê sahida nos portos aos géneros, a falta de 

communicações para o interior que tragam á costa esses mesmos gé-

neros de exportação colonial. 

As invasões dos Mafites e Maguanguaras bem como o convívio 

constante dos povos do Nyassa com os traficantes mujojos e árabes, 

que levavam d'alli com que alimentar os mercados da costa do 

Zanguebar fornecendo aos pretos o que elles precisavam, obstavam a 

que por qualquer motivo estes se dirigissem ao littoral d'onde aliás 

nada precisavam. 

Desde o momento, pois, em que sejam estabelecidas as 

communicações seguras e rápidas; desde que pelo interior da região, 

em sitios oppostos, ligados entre si, se formem centros da admi-

nistração da Companhia; tornado caduco e impossível o commercio 

illicito dos mercadores zanzibaritas: o commercio regular 

encaminhar-se ha, forçosamente, pelo caminho mais próximo e mais 

seguro para o mercado onde encontre consumo. 

O governo portuguez, n'estes últimos annos, occupou-se do 

assumpto, sem que, todavia, se realisasse a ligação dos pontos 

reconhecidos e occupados por António Maria Cardoso e outros no 

interior, com o littoral, missão para que chegámos a ser nomeado, não 

podendo desempenhal-a por motivos de vulto, extranhos á nossa 

vontade. 

Encerrando estas observações sobre o commercio de exporta- 
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Aprendam porem elles, como todos os povos primitivos essen-

cialmente vaidosos e apaixonados pelas apparencias espaventosas, 

que o trabalho lhes pode produzir o bastante para satisfazer depois as 

suas phantasias luxuosas, e vel-os-hemos então trabalhar pelo 

conseguir. Cem exemplos o provam. 

Então o europeu terá alcançado o começo do seu duplo 

programma: activar em Africa a producção das riquezas do solo e 

crear mercados para os próprios productos europeus. 

A industria portugueza poucos ou nenhuns artigos de consumo 

africano tem fornecido aos mercados de Cabo Delgado, devendo 

notar-se que ha toda a razão para suppôr que seria remuneradoramente 

retribuída se procurasse abastecel-os. Os direitos protectores das 

pautas para productos nacionaes fariam com que os lucros fossem 

ainda maiores do que são ao presente para os productos extrangeiros. 

Os nossos industriaes, suppomos que pelo capricho de não 

produzirem sucata como elles dizem, enviam para alli fazendas de 

qualidade superior, mas sem acceitação entre os pretos; querem impor 

os seus productos, os seus gostos, em vez de produzirem á feição e ao 

paladar do negro; teem conservado estas tendências parecendo ignorar 

que, em geral todos os povos atrazados, e muito especialmente os de 

Africa teem uma fixidez de gosto contra a qual não ha resistência. 

Assim, por exemplo, pelo que toca a pannos, a nossa industria, em 

vez de procurar obter clientela e assegural-a apresentando e 

fornecendo aos pretos, pelo preço mais baixo possível, os que elles 

tenham por habito consumir, empregando os mesmos tecidos, a 

mesma espessura, a mesma largura, os mesmos desenhos 

polychromos, manda-lhes lenços bem tecidos, de bellos desenhos, mas 

que não satisfazendo o gosto local, não teem acceitação. 

Effectivamente, muitos industriaes julgar-se-hiam, ao que parece, 

desacreditados, se confeccionassem tecidos ordinários que 

satisfizessem por completo os consumidores africanos. Não fazem, ou 

não querem fazer sucata; e assim nada vendem para a Africa Oriental. 

Outros ignoram de todo a importância real do mercado. 
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Os inglezes, no emtanto, e ultimamente os suissos, os hollandezes 

e os allemães estão longe de ter esse deplorável modo de pensar e não 

pensam sequer em impor, em parte alguma, novidades; pelo contrario, 

cingem-se á producção do que tem procura. 

Bastaria pois, que os nossos industriaes e commerciantes, ani-

mados pelo exemplo, consentissem em o imitar, desistindo de pro-

duzir ao seu gosto, para fabricar á vontade do consumidor, para que, 

nos mercados de Cabo Delgado fizessem concorrência seria aos 

industriaes inglezes, allemães, hollandezes e suissos. Já mr. Lanessan 

dizia : 

É minha opinião que os inglezes devem o seu êxito nos paizes 

selvagens muito mais ao habito de se sujeitarem ao gosto dos 

consumidores indígenas do que ao preço diminuto dos seus 

productos. 

Um exemplo notável da persistência no gosto e da resistência às 

innovaçoes entre os pretos é o seguinte: sempre nos aconteceu, em 

expedições armadas ao interior, receber do governo armamentos im-

portantes para distribuir pelos cypaes; pois esse armamento, quasi 

sempre Sneider, ficava por distribuir por isso que as mais das vezes 

não havia meio de o fazer acceitar aos velhos capitães e guerreiros. 

Achavam-n'o bonito, admiravam-Ihe o alcance, enthusiasmava-os a 

rapidez do tiro, mas preferiam-lhe sempre as espingardas de carregar 

pela bôcca, e de escorva, ou ainda mesmo as de pederneira. E diziam-

nos que a estas é que estavam costumados, só com estas se entendiam, 

só estas queriam, emfim. Os novos seguiam o exemplo dos velhos; 

vendo-nos assim sempre em embaraços e tendo muitas vezes de fazer 

despeza na compra de armas velhas. 

É por isso mesmo que, embora se nos apresente como idéa racio-

nal e muito para applaudir, a que originou a circular do illustre official 

da Armada, o sr. Neves Ferreira, actual Ministro da Marinha, aos 

governadores do ultramar sobre os vinhos portuguezes e seu consumo 

pelos indígenas, nos parece todavia que, emquanto o indígena tiver 

álcool, emquanto as suas condições sociaes não differirem das 

actuaes, nunca o vinho supplantará o álcool, e só tal se conseguirá 

quando o preço d'este no mercado seja por tal forma exorbitante 
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que o preto obtenha dois litros de vinho pelo mesmo dinheiro com 

que apenas alcançaria um de álcool, aliás a resistência á substituição 

da sua bebida predilecta difficilmente se vencerá, e impedirá os 

resultados que o nobre ministro tinha em vista. O preto ha de preferir 

sempre, ainda mesmo em egualdade de preço, o álcool ao vinho, não 

só porque a mesma quantidade d'aquelle o satisfaz muito mais mas 

também porque está nos seus hábitos beber aguardente e não vinho. 

Os principaes artigos importados no antigo dístricto de Gabo 

Delgado são: 

Pelo que respeita a tecidos; o algodão cru, ordinário, transparente, 

conhecido pelo nome de White-baft, em peças de 24 jardas ou 15 

braças; o algodão inglez de trinta jardas; o americano de quarenta; o 

americano entraçado, também de quarenta. Os preços por peça são 

muito mais elevados do que por fardo. O fardo do primeiro contendo 

cem peças custa 65 a 70 mil réis. 

Além d'estes importam-se o algodão azul escuro, conhecido por 

lôpa, de quatro jardas quando largo, de oito quando estreito; os pannos 

pintados, de uma braça de comprido por meia de largo, vistosos, de 

cores combinadas ou sós, encarnado, amarello, azul, verde e branco; 

os lenços estampados pequenos, ou os grandes, suissos e hollandezes. 

Estes artigos são, na sua maior parte, de procedência indiana e 

qualidade inferior ou, quando superior e com seda, são especialmente 

destinados aos árabes. 

As armas, as espingardas constituem um dos artigos de troca mais 

apreciado pelos pretos. Hoje, por decreto de 29 de dezembro do anno 

findo foi regulamentada a importação e venda de armas de fogo na 

província de Moçambique, e permittido o uso das espingardas de 

pederneira e das de fulminante, pagando o possuidor oitocentos réis de 

licença annual. Os inglezes nos seus districtos do Nyassa e do Chire 

fazem pagar uma licença de porte de arma por uma libra. Parece-nos 

que a Companhia poderá tirar resultado d'estas licenças, por isso que é 

raro o preto que não possua a sua espingarda. As armas são quasi 

todas importadas da França, da Inglaterra, da Bélgica e da Allemanha. 

Além das espingardas também se importam para uso dos chefes, 

pistolas, sabres, etc- 
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A pólvora é geralmente importada em barris de quatro, seis e dez 

libras inglezas. Tanto o littoral como o interior a consomem em 

grandes quantidades-, e não se pense que esse extraordinário consumo 

seja motivado apenas pelas tendências bellicosas dos indígenas: é que, 

entre elles, não ha festa, casamento, enterro, sem que se toque muita 

espingarda e se faça cantar muita pólvora. 

Os espiritos, o álcool, a genebra e outras bebidas são princi-

palmente fornecidas por Hamburgo. O garrafão de álcool vende-se 

alli hoje por doze mil réis. Não representa apenas um artigo de troca, 

é, sobretudo, a mais estimada gratificação que se pode dar a um preto 

quando tenha que executar algum serviço penoso. Por um copo de 

cachaça serão capazes de ir ao fim do mundo. 

As missangas são prodigiosamente consumidas por todas as tribus 

de Cabo Delgado; as cores predilectas é que variam conforme as 

tribus. Os ajauas preferem-n'as desbotadas, pallidas, azul celeste ou 

côr de rosa claro; os makuas quercm-n'as azues ou vermelhas, e 

grandes, as chamadas mungáz; as mulheres da costa, essas preferem 

quasi sempre o coral ás missangas. Vendem-se em pacotes de 25 

maços, tendo cada um 12 macetes de 50 fios quando missanga meuda, 

ou 12 macetes também, mas de 6 ou 12 fios, quando missanga grossa. 

São em geral de proveniência allemã ou veneziana. 

Os casacos velhos, as fardas, as librés de cocheiro, etc, teem uma 

procura extraordinária em toia a costa, principalmente os mais 

agaloados e vistosos. Os mais vulgares são os casacos das tropas 

inglezas. Os chapéus de feltro, sobretudo, os baixos, pequenos, de 

creança, são muito apreciados pelos pretos; e bem assim as ferragens, 

os machados, martellos, enchadas, caixas de folha, tolhas de espadas, 

os ferros a que elles chamam supada, ou mancheta destinados a cortar 

mato, cadeados, fios de latão em rolos muito apreciados para fazer 

manilhas, garrafas, botijas, espelhos pequenos muito estimados, facas 

ordinárias, navalhas, colheres, anneis, e toda a espécie de 

quinquilheria. 

Será bom notar que o commercio de importação para o interior e 

proximidades do Lago ainda hoje se não faz directamente pelos portos 

da costa; a falta de communicações seguras tem a isso obstado como já 

ficou dito ao fallarmos do commercio de ex- 
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Commercio do interior.—Muito desejaríamos fazer por egual 

algumas considerações, breves também que fossem, sobre o com-

mercio das tribus ou povoações entre si. Como fazel-o, porém, sem 

dados alguns, sem estatísticas, sem nenhuma base para estudo, pelo 

menos equivalente, ás que encontrámos, embora deficientes, para os 

commercios de exportação e de importação ? 

Não se pense, porém, que esse commercio não exista; pelo 

contrario, os mercados do interior são animadíssimos, a actividade do 

commerciante indígena chega a ser curiosa. 

Livingstone escreve n'uma das suas obras: 

A maior parte dos africanos tem a paixão do commercio, 

entregam-se-lhe com ardor, mais pela cousa em si do que pelo 

proveito que possam tirar. Dizia-nos um negociante de Tete que os 

indígenas lhe traziam muitas vezes um dente de marfim, reflectiam 

sobre o preço que se lhes offerecia, queriam mais, questionavam o 

preço, retiravam se aos grupos para segredarem conselhos, e iam-se 

embora sem concluir cousa nenhuma. No dia seguinte vão a casa 

d'outro, expõem-lhe as condições, reflectem, fallam, consultam-se 

entre si, não concluem nada, e assim continuam sem melhor resultado 

até que, não tendo mais ninguém a quem procurar, cedem a preciosa 

defeza por um preço muitas vezes inferior ao que lhes fora offerecido 

primeiro. O que os leva a arrastar o negocio é a importância que 

suppõem lhes dá o palavriado dos commerciantes e que os lisonjeia, 

lisonja que preferem ao próprio interesse. 

Seja como for, o que é facto é que o commercio interior se ha de 

sempre desenvolver proporcionalmente á producçao; o desen-

volvimento d'esta trará forçosamente o desenvolvimento das ne-

cessidades publicas. 

Pautas. — Sem entrarmos na historia dos regimens pautaes que 

teem vigorado nas alfandegas de Moçambique, e especialmente na do 

Cabo Delgado, transcreveremos já aqui esta parte do lúcido relatório 

com que o illustre official e homem de estado o sr. Ferreira 
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do Amaral, quando Ministro do Ultramar, precedeu o decreto que 

mandou pôr em execução a ultima pauta: 

A necessidade de collocar as alfandegas dos extremos norte e sul 

da província em circumstancias de poderem attrahir o commercio 

externo, offerecendo-lhe facilidades de concorrer vantajosamente, ou 

pelo menos em favoráveis condições com o commercio das colónias 

visinhas, especialmente nas suas relações com o interior, explica o 

haverem-se adoptado pautas especiaes para as alfandegas de Cabo 

Delgado e Lourenço Marques. N'essas pautas houve o cuidado de não 

exceder as taxas em vigor nas pautas dos territórios visinhos, antes se 

fixaram direitos inferiores aos d'ellas em alguns artigos. 

Suppômos que não haverá vantagem em modificar essa pauta hoje 

em vigor, porquanto a elevação das taxas acarretaria a continuação do 

contrabando que ha tanto tempo infesta aquellas costas, e o seu 

abaixamento traria uma inútil diminuição de rendimentos, quando a 

pratica tem demonstrado precisamente que nenhuma colónia, na sua 

infância, pode viver sem cobrança de direitos aduaneiros. 

Demais não será esse abaixamento ou aquella elevação que ha de 

dar incremento ao commercio e chamar os negociantes; aliás, sendo as 

actuaes taxas similares, muitas até inferiores ás da alfandega de 

Zanzibar, se fôra isso o que influísse na affluencia de commerciantes e 

desenvolvimento do commercio, ha muito já que alguns d'elles teriam 

abandonado Zanzibar e corrido para Cabo Delgado. 

O que ha de determinar forçosamente esse desenvolvimento e 

affluencia é quasi única e exclusivamente a rapidez e segurança de 

communicações com os centros productores do interior. Em quanto 

isso se não realisar, a elevação de taxas affastará os negociantes, e o 

seu abaixamento, ao mesmo tempo que representa desfalque 

financeiro, não será bastante para os attrahir. 

Conserve-se, pois, o que existe, e, quando muito, equiparem-se em 

absoluto os direitos pautaes das alfandegas da Companhia 



241 

aos  das alfandegas  de Zanzibar. Isto emquanto se não estabeleçam 

as communicações. 

Estabelecidas ellas, o caso muda, evidentemente, de feição. O 

commercio que então affluír poderá pagar mais, visto como a rapidez 

das transacções, a segurança dos transportes, a diminuição das 

distancias os não deixarão hesitar entre o caminho de ferro do Nyassa 

a Pemba, ou as estradas terminaes do Rovuma e os, que Reclus 

chama, caminhos perigosos de Uangindo, Uanindia e Maguanguara. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 

Chegados aqui, conforme podemos, depois de ter passado em 

revista a prodigiosa fecundidade d'aquelle solo, as riquezas que elle 

encerra, as aptidões aproveitáveis das raças que o habitam, a 

excellencia relativa do clima, o incremento de que é susceptível o 

commercio, devemos ainda consignar que não ha região, por mais rica 

que seja, que se desenvolva e progrida sem o auxilio melhoramentos 

materiaes, entre os quaes figuram, sobretudo, as de communicação, 

caminhos de ferro, estrada e ainda a balisagem dos portos, a 

construcçao de caes e de pharoes, a desobstrucção de alguns rios, 

esgotamento de pântanos e tantissimos outros que apontámos no 

decorrer d’este despretencioso trabalho. 

De entre elles, porem, algum ha que  náo  devem  esperar 

que  a  colónia desenvolva  para   serem  postos em pratica, 

antes  pertencem á epocha da preparação, e depende d'elles esse 

desenvolvimento, o accrescimo de riqueza da colónia. .Assim 

devemos  pensar,   conhecida  como está a fertilidade do solo, que 

náo 
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hao de ser as produccões expontâneas ou cultivadas, desenvolvidas, 

que devam motivar a construcção das linhas ferreas ou das estradas, 

mas sim que da construcção d'estas é que ha de principalmente surgir 

a valorisação dos terrenos, a sua exploração, a sua cultura, o 

desenvolvimento do commercio, a formação dos centros agrícolas e 

commerciaes. É este o processo usado pelos americanos na parte por 

colonisar dos seus vastíssimos estados, no Far West por exemplo, e 

também e por certo o mais lógico e fecundo em resultados. 

E de todos os melhoramentos propostos o que mais representa a 

satisfação inadiável de uma necessidade imperiosa é a construcção do 

caminho de ferro do Nyassa a Pemba, não só por atravessar 

fertilissimas regiões, mas também porque realisa a ligação do 

importante foco commercial dos Lagos com a costa, substituindo todo 

o caminho para norte e para sul, levando-o á corda do arco formado 

pelo Nyassa, Chire, Zambeze e costa do mar desde Quelimane até á 

latitude de Pemba. 

Apontámos Pemba, e não outro porto, porque a nossa pratica de 

alguns annos no cruzeiro da costa, nos indica ser ella a melhor e mais 

segura de quantas banias e portos existem para o norte de Fernão 

Velloso. 

O   problema  da  ligação  da costa  com o Nyassa provocou a 

expedição  dos  illustres africanistas  Serpa Pinto e Augusto Cardoso, 

em 1885. Dizia então o primeiro: 

Devia esta expedição procurar um caminho fácil e seguro entre o 

litoral das possessões portuguezas e o Lago Nyassa .............................  

Affigurou-se-me sempre que seria ao norte do Luli ou Lurio que 

se devia procurar aquelle caminho, por saber que Cota-Cota situada a 

meio lago, era a povoação aonde mais affluiam os generos do interior 

remoto. 

Pensou-se geralmente, e durante muito tempo, que para o 

commercio da região dos Lagos o caminho mais curto seria, depois de 

varado o Nyassa, descer o Chire, Zambeze abaixo, e, mettendo ao 

Quaqua, vir sahir a Quelimane. Ora este caminho, 
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alem de muitos outros inconvenientes, obriga as mercadorias a 

descerem, por terra,de norte para sul, para subirem depois, pelo mar, 

de sul para o norte. 

Assim o caminho do Nyassa a Pemba encurta, em via marítima, 

pelo menos, quatro dias, aos barcos que venham do canal de Suez 

buscar as mercadorias do interior. Depois, estas, seguindo 

directamente, sem transbordos, do Nyassa até á costa, encontram ahi, 

em Pemba, um porto bem mais accessivel que o de Quelimane, 

principalmente para barcos de grande tonelagem. 

U l t i ma me n te  tem se fallado da construcção de um caminho de 

ferro de Quelimane ao Chire,e alguém poderá suppôr que esse 

prejudique o futuro do de Pemba ao Nyassa; e no entanto a verdade é 

que o não poderá nunca prejudicar. 

Nada sabemos da parte technica do traçado, mas basta sabermos 

que os respectivos estudos foram feitos pelo illustre engenheiro, o sr. 

Moraes Sarmento, para a suppòrmos a melhor possível; mas, em todo 

o caso, nem os prasos que a linha vae atravessar e que todos teem 

próxima uma bôa via fluvial teem agora commercio que justifique tal 

melhoramento, nem quando ella se destine exactamente a desenvolver 

esses prasos, precisa sahir das modestas dimensões de um caminho de 

ferro ligando o Zambeze, em Vicente, Missongue ou Maruro, com o 

Quaqua em Mogurruinba. 

Alem de que o alongamento da viagem é enorme. O caminho de ferro 

do Chire, sahindo de Quelimane, mas parando no Chamo, deixa ás 

mercadorias, algumas milhas acima, em Pinda, em frente do Ziu-Ziu, 

uma cachoeira de recente formação, que ainda na passada estiagem 

conservou bloqueados dois vapores que não encontraram passagem; e 

assim, em metade do anno, pelo menos, subindo o Chire, teem n'essa 

altura de ser transportados por terra, o que não tem só os 

inconvenientes da demora. E não pára aqui a serie dos transbordos: 

essas mesmas mercadorias, ao chegar ás cataractas de Murchison, 

terão que ser transportadas ás costas de carregadores, durante umas 

trinta milhas. 

Em resumo, ainda depois de construído tal caminho de ferro, o 

commercio que siga de Quelimane para o Nyassa, ou vice-versa, fica 

sujeito a todas estas peripécias; no Chamo, desembar- 
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que do caminho de ferro para barcos; em Pinda, durante metade do 

anno, transbordo por terra, para alem do rápido; em Murchison 

(Catima) novo desembarque; d'ahi, ás costas dos carregadores, 

durante t r in ta  milhas, até ao Matope; e, finalmente aqui, ultimo 

embarque para seguir pelo Chire até ao Nyassa. Esta serie de 

transbordos difficulta e demora evidentemente os transportes pela via 

férreo fluvial do Chire Chamo Quelimane. 

Assim não duvidamos af iançar  que o commercio da região dos 

Lagos procurará sempre de preferencia a via férrea de Pemba, bem 

como esta bahia para embarque das suas mercadorias. E nao só o 

commercio da região dos Lagos. 

Já no começo d'este trabalho avançámos que parte do negócio da 

própria bacia do Congo procuraria o Nyassa para derivar por esta via 

commercial: mas ha  ainda quem vá mais longe, é o próprio White, 

que no seu livro, ”Developement of Africa”, estabelece estas 

proposições: 

A elevada região dos Lagos encontra se ultimamente em 

communicação,   ao   norte   com  as  bacia do Nilo e do Congo, 

realisando  assim  a   existência  de um caminho praticável atravez o 

continente africano, 

" .......................................................................................................  

Entre os lagos Nyassa e Tanganika, a Stevenson's Road tem o 

comprimento de 25o milhas, ao mesmo tempo que o Victoria - 

Nyassa, segundo Stanley, que lhe descobriu ultimamente a margem  

S. W.,   esta  apenas a 155 milhas de distancia  do  Tanghanika. 

Um tal caminho cuja  maior parte se faz por via m a r í t i m a ,  não 

pode deixar de ter immenso valor para os que, devassando o 

continente negro e introduzindo o commercio licito, esperam impor 

aos indígenas uma civilisação completa.  

Daqui  se  conclue que, sendo indispensável para a promoção de 

taes vantagens a realisação de melhoramentos materiaes, é in-

dispensável,   por   sua   vez   para   essa realisação,  a   existência  

de capital, — a isto se reduz, por assim dizer, a solução do problema 

de que nos temos ocupado. 
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As clausulas da concessão — cobrança do mussôco, direitos 

aduaneiros, impostos de diversas licenças, etc. concorrem não só para 

diminuir, e não pouco, a exigência de capitães de entrada, mas 

tambem, e não parcamente, para assegurar lucro certo e avantajado a 

esses capitães. 

Fique bem assente, no entanto, que para tirar da empresa 

resultados evidentemente assegurados se não devem desperdiçar 

tempo e capitais com ensaios tímidos e acanhados. 

O futuro é certo, e t an t o  mais grandioso e próspero, quanto mais 

promptas e rasgadas forem as medidas de iniciativa, mais larga e 

abundante a affluencia de capital. 
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