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Joato Marla. <dle So\lllsa e .llm.eidla 

TR&~OS BIOGRA.PHICOS 

POR 

Manuel Ferreira Ribeiro 



Alguns cargos, commissoes de servico e distinccoes, que teve o 
Barao d' Agua lze e cujos documentos se ucham competen
temente re·gistados 

-Escrivao deputado na Jlha do Principe, dos r6 aos r8 
annos de idade. 

- Commandante d'uma forfa na expedifao militar contt·a 
os indtEJenas do Dombe Grande, em Beuguella, tendo 23 annos. 
O/fereceu gente e importantes recursos ds tropas expediciona
t"ias. 

- Governador do districto de Benguella, tendo 25 annos. 
Serviu com distincf ao e cedeu todos os setts vencimentos em 
favor do Estado. 

- Tenente-coronel dos voluntaries da cidade de S. Filippe 
de 13engi,ella, tendo 26 annos. 

- Cavalleiro da ot·dem militar de Nossa Senho1·a da Con
ceir,io de Villa Vifosa, pelos _servifOS prestados ao Estado, ten
do 27 annos. 

- Commendado1· _da ordem milita,· de Nosso Senhor Jesus 
Christo, tendo 28 annos, sendo tomados em considerarao nao 
so os bons serviros p,·estados ao Estado em dijferentes cargos 

· civis e milita,·es, sem vencimento a/gum pelos cofres publicos, 
inclusive o de governador do districto de Benguella, mas tam
bem porter dado r2:ooo~ooo reis para a mudanra da cidade 
para lo gar _ mais salubre. · · 

---: Carta de Bra1ao d'Armas, tendo 29 annos de idade, 
sendo seus paes, avos e mais ascendentes pessoas nobres e como 
taes se trataram sempre a lei da Nobre1a. 

-Ca,•ta de Conselho de Sua Magestade, tendo 35 annos, 
tomando em considerafao os hons serviros que prestou no exer-
cicio de varios cargos publicos, na costa occide1ital da Aft·ica. 

-Cavallei,·o da Torre e Espada, tendo 37 annos de ida
de, pela singular coragem e grande ,·isco da propria vida, na 
guet·ra do Dombe Grande, em Benguella. 

-Presidente da Camara .Municipal da Jlha de S. Thome, 
tendo 41 annos. 



-Presidente da comrriissao encarregada de promover uma 
subscriprao publica em favor dos orphaos e das /amilias que 
rnais soffreram na epidemia da febre ama1·elld em Lisboa. F'oi 
quern subsct·eveu com maior quantia. · 

-Commendado1· da 01·dem militar de Nossa Se11hora da 
Conceif,fo de Villa Vt°fosa, tendo 4,6 amws, tomando em cimsi
derafao os esforfos que fez para se co11sh·uirem estradas e 011-
t1·0s 111elho1·amentos de uti/idade publica na ilha de S. 11wme. 

- Te11e11te-coro11e/ honorario, tendo 46 annos, pelos bons 
serviros prestados, como mi/itar, por mais de 20 amzos. 

- Fida/go Cavalleiro da Casa Real, tendo 4-i cinnos. 
_.:... 7farao d'cAgua l{e, tendo 52 amws, tomando em consi

derarao 11110 s6 os importanles servifos p1·estados 110 desempe-
11/zo de diversos cargos e commissoes de inleresse pub/ico, mas 
lambent OS genernscis actos de philanlropia e deben~ficencia 
por idle praticados, deve11do lembrar~se os' que fet em favor 
das ilhas de Cabo Verde (1863) e ainda OS capita'es que distri• 
buiu em dijferentes obh1s e melho,;amentos nas ilhas de S. Tho-
me e Principe. . . . 

·Joao Maria de So11sa c Almeida, 1iobre fid~lgo, 11egocianle 
mal1·iculado .na prafa de Lisboa, imporimzte nei5ociante em 
73enguella, e grande proprietai-io n'esia mesina cidade, em 
· cMossamedes, 'net Ilha do· P,;indpe 'e em S. Th,ome, bem' m·e,:e
ceu da Pati·ia, e alcanrou um name qzte uao pode nem deve 
co1itinuar .esquecido.' Falleceu ·~om 53· an1ios de idade . . E1·am 
grandes . os projectos, que tinlia · em favor do progresso. da -1/lza 
·de s .. Thome. 0 qi,e· mais sa/ie11te ·.~~ to,~,i~va e,·a o da cons
. lntcfcio d'urna jorlale{a de pedra e cal, a sua custa, bem c9mo 
o sustento da nspectiva guamirao. Pora approvado e louvado, 
poucos me{es a11tes 'da morte de tao prestanre cidadao, este 
patriotico emprehendzmento, e era mais um dos relevi.uztes ser
viros que elle des~java prestar ao Estado. 



1.0 BAR.AO D'AGUA IZ:E 

Joao Maria de Sousa e Almeida· 

TRACOS 810.0RAPHICOS 

PRIM EI RA P ARTE 

Alguns factos em geral 

Esta ainda por escrever a historia" das nossas terras de 
Benguella, Mossamedes, S. Thome e Principe, e por isso 
mesmo, nao e facil apreciar os valiosos servi<;os, que ali pres
taram alguns benemeritos portuguezes, nem. as familias mais 
illustres que ahi se estabeleceram ou ahi se formaram. 

Ha, sem a menor duvida, optimas monographias sobre essas 
terras, substanciosas memorias, importantes relatorios, hellos 
cstudos c mesmo obras de subido merecimento, mas todos es
tes trabalhos apresentam-se inteiramente isolados. Nao relacio
nam todos os acontecimcntos, subordinando-os as condi<;oes 
dos logares, da sociedade existente, regimen de trabalho, pro
cessos de colonisa<;ao e da constituii;ao da familia. Nao se oc
cupam das causas sociaes, que ahi dominam, nem dos seus 
effeitos segundo a natureza da colonia, seu progresso ou esta
cionamento. Faltam os factos biologicos e psychologicos mais 
caracteristicos ; falta, finalmente, toda a Iuz que illumina () modo 
de ser .colonial e que desenha as epochas, nao debrnndo esca
par os feitos illustres nem os actos de civica dedica<;ao pratica
dos pelos homens ou familias que mais se distinguem ou que 
mais concorreram para o progresso, civilisai;ao e bem-estar de 
uma colonia nova ou em plena evolm;ao. 



8 

Sao sensiveis todas estas faltas, e, n'estas circumstancias, 
nao se pode fazer completa ideia da nossa colonia de M.ossa
medes, por exemplo, fundada, por assim dizer, nos nossos 
dias ( I 840 ). Desconhecem-se as condic;oes do regimen commer
cial. de Benguella. As ilhas de S. Thome e Principe, onde a 
agricultura se desenvolve maravilhosamente, e onde rapida
mente se teem feito boas fortunas, nao saem do empirismo, 
que .n'ellas domina, nem se cuida dos factos s'ociaes gue me-
lhor as definem t. · 

Deveriam e~tar escriptos, no entretanto, trabalhos histori
cos coloniaes por epochas, segundo o respectivo criterio de 
colonisar. Serviriam de por em vivo foco as melhores colonias 
e preparar por um a. solida instrncc;ao os. novos colonos que 
hao de realisar as mais meis explorac;oes, que, em terras 
d'Africa, se podem tentar. 

Na historia da nossa provincia d'Angola, de variadissimas 
faculdades de colonisac;ao, e na das ilhas de S. Thome e Prin
cipe, essencialmente agricolas, entre os homens de maior valor, 
figura o nome de Joao Maria de Sousa e Almeida, importantc 
negociante em Benguella, governador d'estc districto e nota
vel agricultor em S. Thome. Seu filho oVisconde de Malanza, 
Jacintho Carneiro· de Sousa e Almeida, querendo prestar a 
seu fallecido pae a mais acrisolada homenagem, entendeu que 
o melhor modo de o fazer era publicar os documentos, que 
possue e submettel~os a publica apreciac;ao. Eis o que justifica 
esta succinta · biographia: · · 

· Sao honrosos, na verdade, os documentos, que sc referem 
a· este prestante cidadao, a quern Sua Magestade a Rainha 
D. Maria JI e El-Rei D. Luiz deram evidentes provas de muito 
aprec;o, e merecem ser, por isso, escrupulosamente apreciados. 
Ligam-se alguns d'elles tao intirnamente a historia das nossas 
colonias de Benguella e de S. Thome que preciso e, para os 
avaliar; conhecer a fundo toda essa historia. E ainda na clas
sifica~ao d'esses documentos se p6de vacillar sobre a cscolha 

• 1 Forarn rnandados criar os Annaes do M11nicipio de S. Thome, para que 
se indicassem os acontecirnentos e factos, cuja mernoria fosse digna de re-

, gistar-se, bem corno as acs;6es gencrosas e os nomes dos seus auctores, 
que merecessem transmittir-se as gerac;6es futurus, as tradic;oes locaes, & .. &. 
' Nao conhec;o OS trabalhos, que a Camara Municipal des. Thome tern 
feito n'este sentido. A portaria, que manda executar estes importantes re
gtstos, e de 8 de janeiro de 1856 e vem publicada no Boletim Official n. 0 6 
de 7 .de novcmbr~ de 1857. f! qu7 e ~erto e que as _lacunas, ~ue se depa
ram a quern dese1a escrever a h1stor1a da Ilha de S. Thome, par rnuttas 
vezes rnal se podem preencher ! ! · · · · · 
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dos que teem maior importancia. Seu filho julga - e ·muito 
• bem - .que um dos mals levantados documentos que seu fal
le::cido pae deixara, era a A1emoria, que esse benemerito agri
cultor havia escripto a respeito da cultura do cacau, fazendo-a 
publicar no 'l3oletim Official de S. Thome c Principe t. 

Poucos conhecem este trabalho agricola do fallecido Ba
rao d'Agua Ize, e, comtudo, representa elle um alto servii;o 
publico n'um periodo em que se impunha o desalento colonial 
mais profundo,. porque _as bellas ilhas de S. '_fhome e Principe 

· a mmto custo 1am surgmdo do extremo abat1mento a_ que ha-
viam chegado. . 

E para que melhor se conhei;a o valor que tern esta dedi
cada pr?pagfnda c a importa~ci~ dos servi<;os por e~la pres
tados, nao so a S. Thome e Prmc1pe como a todo o pa1z, basta 
attentar nos seguintes numeros: · 

Em 1826 nao se exportava cacau absolutamente nenhum. 
Em 1857, a exporta<;ao foi de 12:735 kilos. . 

Foi, cm 1851, que o fallecido Barao d'Agua Ize comei;ou 
a sua propaganda, e, em 1853, cnsinava elle, com verdadeira 
dedicai;ao, o modo pratico de se conservar este fructo afim de 
se facilitar a cxportac;ao, visto ser pouco frequente, n'esse 
tempo, a grande navegai;ao. 

Em I 899 a exportac;ao do cacau a ttingiu 1 1.028: 133 kilos, 
constituindo hoje este producto uma das maiores riquezas na
cionaes. Todos estes algarismos -e as respectivas datas mos
tram cloquentemente o valor da iniciativa do Barao d'Agua Ize. 

Hoje, que a cultura do cacau e uma realidade e mesmo o 
nosso melhor ouro, nao se calcula bem o que seria essa epo
cha de incerteza, em que todos, julgando ter descoberto a 
melhor maneira de salvar da ruina certa a agricultura da ilha, 
aconselhavam uns a cultura . do cafe em melhores condii;oes, 
outros a do arroz, alguns o renascimento da canna saccharina 
e ainda outros se lembravam, que a pratica tern demonstrado 
nao dariam a ilha o enorme desenvolvimento que lhc trouxe o 
cacau. 

1 N.0 17 de janeiro de 1858, pag. 67 e n.0 • 18, 19 e 20 de fevereiro do 
mesmo anno, pag. 71, 76 e 78. 0 primeiro numero do Bo/P.tim Official 
appareceu a 3 de outubro de 1857, e logo em janeiro de 1858 foi publ1cada 
a Memoria do fallecido Barao d' Agua lze, e reproduzida, em pa rte, no Bo
letim de 18 de mar90 de 1867. A cultura do cacau, n'essa epocha, desco
nhecida, hoje cm pleno desenvolvimento, merecia, pois, a este benemerito 
agricultor a . mais viva . attem;:ao; e, sob este ponto de vista, sao realmente 
d1gnos de se relembrarcm os seus serviyos as ilhas de S. Thome e Principe. 
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Mas o Barno d'Agua Ize, com· uma pertinacia admiravel, 
com a viva fe de um apostolo, aconsclhava e incitava desde 
1851, com cnthusiasmo, a cultura do cacau como a primeira e 
mais remuneradora de · todas. Justo e, pols1 que cstc nobilis
simo proccdimcnto se patcnteie por um modo bem claro para 
que nao seja csquecido o nome de um homem, que tanto a 
peito tomou o renascimento agricola das ilha5 de S. Thome e 
Priticipe· e que para isso concorreu com toda a sua intelligen
cia e boa vontade. 

Obedecendo a esta ideia, o filho do fallecido Barifo d' Agua 
Ize, tendo perfeito conhecimento do trabalho, que seu saudoso 
pae havia publicado no Boletim Official, a respcito do cacau, 
prestou born servic;:o, fazendo-o raproduzir, cm separado, e 

· darido~lhc toda a publicidade. 
No extraordinario movimento agricola que hoje se mani

fcsta por toda a Africa, d'entre os tropicos, Portugal tern a 
gloria de ser a primeira na<;ao que introduziu, n'essa vasta re
giao, o cacaueiro, e, ao mesmo tempo, a de ser tambcm um 
portuguez quern escrevcu a primeira Memoria sabre a cultura 
d'esta utilissima arvore 1• 

Foi profunda, realmente; a influencia do primeiro Ba
rao d'Agua lze no renascimento da agricultura na ilha de 
S. Thome. 

Nao se limitava a propaganda das suas ideias de viva voz 
ou por. escripto. Fazia as planta<;6cs e orgulhava;.se em des
crever no Boletim da provincia o dcsenvolvimento, que ellas 
tomavam, c assim ·fallava com enthusiasmo das suas produc
c;:6es de tabaco, das extensas producc;:6cs de inhames, havcndo 
colheitas de 50:000 tuberculos, ·do augmento progressivo das 
suas plantac;:oes de cafe c de cacau, indicando, ao mesmo tem
po, nao so as plantas que se · tornavam mais uteis como tam
bem o grande proveito, que se podia tirar de uma boa explo-
rac;:ao · de madeiras da ilha. · · 

1 0 cacaueiro p6de ser estudado botanicamente e sob este ponto de 
vista alguns trabalhos ha, muito antigos. 

. Pode ser estudado tambem sob o ponto de vista agricola, geographico 
e commercial. ' 

A Memoria do benemerito Barao d'Agua Ize occupa-se do cacau sob 
<;> ponto de vista agricola, e foi publicada em 1858 no 'Boletim Official da 
provincia e reproduzida, em separado, em 1898, por seu filho, o Visconde 
de Malanza. 
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Sob este ponto de vista sao muito interessantes as obser
vac;:6es, que faz ao governador, no seu officio de 9 de julho 
de 1865 t. 

Todos estes factos sao, em geral, dcsconhecidos, assim 
como outros que provam que o nobre Barao d'Agua Izc tern 
um norne distincto na historia agricola das ilhas de S. Thome 
e Principe. 

N'este trabalho, onde se rememoram os seus servic;os, tao 
distinctos e tao variados em S. Thome e em muitos outros 
pontos, procuro nao s6 prestar ao fallecido a homenagem a 
que elle tern direito, como tambem fazer salientar alguns dos 
factos mais importantes da sua larga vida publica, bem dignos 
de nota, quer apreciados isoladamente, quer no conjuncto, que 
todo elle se imp6e corno verdadeiro modelo a seguir. 

· Para maior clareza, divido a exposic;:ao, que segue e na qual 
apresento os trac;:os biographicos do primeiro Barao d'Agua 
Ize, em dois periodos. 

- 0 primeiro comprehende o tempo decorrido desde 1816, 
em que nasceu, ate 1853, em que de Lisboa embarcou para a 
Ilha do Principe. 

- 0 segundo abrange os 16 an nos de trabalho nas ilhas 
de S. Thome e Principe, estendendo-se este periodo desde 
1853 ate outubro de 1869, em que, ainda muito nova, falleceu, 
victima de uma febre biliosa hematurica 2• 

Prendendo-se toda a vida do Bariio d' Agua lze a historia 
de Benguella e de Mossamedes, e, muito especialmente; a das 
ilhas de S. Thome e Principe, muito difficil me tern sido re
unir todos os documentos para fazer um trabalho completo no 
curto praso de tempo de que podia dispor para consultar os 
archivos publicos ou as respectivas publicac;:oes officiaes. 

Ficam, no entrctanto, descnhados · os trac;:os gcraes da bio 0 

graphia de tao illustre cidadao, e relembrados alguns factos da 
brilharitc historia do nosso renascimento colonial. 

1 E' este, por certo, um dos documentos que bem mostra o vivo inte
resse que Joao Maria de Sousa e Almeida tomava pelos progressos agrico
las <la ilha de S. Thome. 'Boletim Official da provincia, n. 0 31, de 5 de 
agosto de 1865. 

2 Assisti, : como clinico, a conferencia medica que se fez ao extincto, 
na casa da sua residencia na cidade. 





SECUNDA PARTE 

Tra"os bicigraphicos . . 

PRIMEIRO 'PERI ODO 

1s1a a 1853 

I 

Nasceu o , . 0 Barao d' Agua Ize, na ilha do Principe, em 12 

de mar~o de 1816, e nada mais triste do que attentar no mi 
sero estado em que, n'aquelle tempo, se encontrava esta viri
dente ilha- a princeza das ilhas do Mar da Guine. 

A familia do Barao tinha aH o seu solar, possuindo seu pae, 
o coronel Manuel de Vera-Cruz e Almeida, importantes pro-
priedades e exercendo na ilha grande influencia. · 

Na ilha do Principe estava entao a capital da provincja c 
ahi estavam tambem as auctoridades superiores. 

0 . governo da ilha de S. Thome era, por essa occasiao, 
subalterno 1, e · esta fcracissima ilha luctava com as maiotes 
difficuldades. Faltava-lhc a agricultura, nao havia commercio 
e a navega~ao reduzia-se ao minimo a que podia chegar. 

0 padrinho de Joao Maria de Sousa e. Almeida, Manuel 
Ferreira Gomes, era ouvidor geral e estava na ilha do Prin
cipe: Tinha ali grande poder. A sua casa era uma das melho
res da ilha. 

Os officiaes dos navios inglezes, que tocavam no Principe 
e mesmo os das outras na<;oes, recebiam em casa do ouvidor 
Ferreira Gomes as maiores distinc<;oes. 

1 A capital da provincia passou de S. Thome para a ilha do Principe 
por alvara de 15 de novembro de .1753 e da ilha do Principe para a de 
S. Thome, por decreto de 5 de outubro de 1852. Lep. Nov. pag. 47. 
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A casa, muito ampla, bem situada sobre a margem esquerda 
da formosa bahia ' de Santo Antonio da Ilha do Principe, ficava 
muito perto da cidade. 

Tive occasiao de a ver em 1867. Denominava-se Cima-Lo 
e todos na ilha fallavam com deslumbramento das fcstas e 
grandiosas reunioes que ali'sc haviam' realisado. 

Disseram-me que fora o ouvidor Ferreira Gomes quern do 
Brazil trouxera para a Ilha ·do Princi.pea .arvore do cacau. Foi 
plantada nos terrenos de Cima-Lo, sendo considerada, a prin
cipio, como arvore de ornato. Foi o que succcdeu tambem nu 
Martinica. Os primeiros pes de cacau ali plantados nao des-
pertaram gran'de attern;ao. . 

0 clima da: Ilha .do Principe, em todo o caso, foi tao favo- · 
ravel ao cacaueiro - a esta aurifera arvore-que facilmente 
come9ou a cspalhar-se, embora IJUO ,se aproveitasse o fructo 
nem para chocolate, nem para, o exportar. Esta indifferen<;a 
continuou por bastantes annos, havendo a certeza de que em 
1826 nao houve ainda exporta9ao nenhuma t. Em 1842 - mais 
de 20 an nos depois da importa<;ao de tao bella arvore - ape
n as se exportaram, em navios nacionaes, 330 kilos, e em navios 
extrangeiros 1:035. E, em 1857, como aci_ma disse, nao ,era 
sensivel a cultura cacaueira. ·· 

Vivia Joao Maria de Sousa e Almeida na companhia de 
seus paes. Tevc ali boa educa9ao, revelando prccoce intelli
gencia e fina observa9ao. Descendente de militares, natural
mente lhe , estava indicada a carreira a seguir. Assentou pra<;a, 
e, em pouco tempo, obteve a patente de official. · 
. 0 jovcn militar, de caracter bondoso e fino !rato, era muito 

estimado na ilha. 0 que descjava era tornar-:se sempre util e 
agradavel, c, sobre~u~o, poder occupar-se cm alguma cousa. 
D'esta forma conqmstou a confian<;a dos governadores. ·_ E . por 
isso, apesar de rnuito nova-16 in nos-,-- tcve sob a stfa inteUi-, 
gente e activa direc9ao, como cscrivao deputado, OS negocios 'da 
fazcnda publica na capital da provincia, Era cste, por certo, um 
dos primeiros logares a que sc podia aspirar na colohia, e pa~ 
recia que o distincto funccionario dcvcria cstar contente, mas 
nao succedia assim. Olhava em volta de si e nao descobria 
am}'.>los horisomes para os seus desejos e largas ambi<;oes. 

Seus paes, que muito o amavarn, offereciamalhe vida des
carn;:ada, scm necessidade de qualquer trabalho ou mesn10 de 
qualquer responsalidade. · 

- ·1 , I .opes de Lima, Ensaios Estatisticos das ilhas de S. Thome e Prin-
cipe, pag; 33. · 
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Tudo isto reconhecia Joao Maria de Sousa e Almeida, mas 
se ficasse na Ilha do Principe nao poderia alcarn;ar posi~ao mais 
elevada. 0 proprio logar de governador, n'esta ilha, nao o fas
cinava. As desordens, que sempre se levantavam, as luctas que 
os liberaes ali · sustentavam contra os partidarios de D. Miguel, 
cujo governo, em 1830, ali foi proclamar o governador da pro
vincia Joaquim Bento da Fonseca, nao oiforeciam sufficiente 
tranquilidade a quern desejava trabalhar e .concorrcr o mais 
possivel para o engrandecimento da terra da sua naturali~ 
<lade. · · · 

Nao o prendiam, alem d'isso, nem as riguezas de seus pacs, 
nem o soldo e vencimento como cscrivao deputado, pois todos 
estes vencimentos ccdia elle cm favor do Estado. Facto e estc 
tao altruista, que bem define o caracter d'este nobre fidalgo 
que o era por successao .1 e pdas suas elevadas qualidades. 

·De superior isern;ao, caracter affavel, , espirito methodico e 
alma bem forrnada, tinha energia quc · o exaltava. Sentia-se 
novo, forte, ambicioso. Queria partir. Para isso informou-se do 
movimento .commercial nas terras <la Africa Occidental. Todos 
fallavam com emhusiasmo de Bcnguella, observando, em todo 
o caso, gue era terra agreste c muito mortifera. Mas estas 
graves informa~oes nao : o amedrontavam, , e por isso, apesar 
de taes advertencias, resolvcu partir para aquella cidade . 

. , II 

Estabeleceu-se em commercio na cidade de Benguella, tor
nando-se, · em pouco • tempo, um dos primeiros negociantes 2• 

Adquiriu importantes propriedades e grande suprernacia em 
toda aq~ella regiao. Subiu ali a<_> post~ de tenente-coron~l d_e 
voluntanos, e mereceu a alta d1stmq:ao de governar o dtstn
cto. Houve-se, n'este difficil cargo, com superior intelligencia 
e lcvantada isencao 3• 

Todos estes factos dao a justa medida do caractcr do que 
mais tarde se iilustrou na guerra do Dombe Grande. Mas outros 
ha, nao menos importantes, que muito o engrandecem. Deu, 

1 Carta de Brazao d'Armas, de 10 de julho de 1845. . 
2 Esta consignado este facto no decreto de 29 de· fevereiro de i844. 
3 Esta consignado este facto no mesmo decreto. 
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com applauso do governo da metropole, 12 Contos de reis, em 
rrfoeda forte, para auxiliar a mudan~a da cidade de Benguella 
para sitio rnais salubre. · . . · 

Trabalhava..-se entao ·em Benguella com grande enthusiasrno. 
Faziam:se explorai;oes de toda a ordem. -Larn;aram-se as bases 
do presidio de Mossamedes (1840), hoje uma <las nossas colo

. nfas de povoamento mais interessante. Por essa mesma epocha 
fundou-se o presidio de Huilla e affirmava-se por todas estas 
terras · a nossa benefica acc;:ao~ . · . 

Sao interessantissimas, em verdade, as Memodas e 1·elato- : 
rios de ·viagens, que entao se publicaram, e, por uma d'ellas 
p6de ·tomar-se conhecimento de uma expedii;ao ·militar em que 
entrou Joao Maria de Sousa e Almeida, rnostrando-se tao des~ 
temido na guerra como prestantissii:no cidadao na paz. 

Revoltaram-se os ind1genas do Dombe Grande e ojnsigne 
cidadao e distincto militar quiz tomar parte em todos estes 
trabalhos. Offereceu viveres, gente de guerra e todos os re
cursos que d'elle dependiam, e deu provas de singular cora
gem, batendo-se com grande risco da propria .vida. 

Foram tao importantes c valiosos os servic;:os .por elle prcsta
dos, que mereceu a alta distincc;:ao de lhc scr conferido o grau 
de cavalleiro da Torre e Espada, pondo,-se em cvidencia, no 
respectivo decreto, as razoes que determinaram a conccssao 
de tao rara merce. 

Subiu Joao Maria de Sousa e Almeida iis maiores culmi
nancias do poder tanto em Benguella como em Mossamedes. 
Alma aberta a todos os acros de philantropia, toma va parte nos 
melhoramentos publicos, servindo sempre sem pensar em au
ferir quaesquer lucros pelos trabalhos que fazia. 

Todos estes brilhantes servi~os foram conheci.:los em Lis
boa, sendo-lhe . concedido entao o grau de cavalleiro <la ordem 
militar de Nossa Senhora <la ·Conccii;ao de Villa Vi~osa pelos 
bons servii;os prestados ao Estado t, c, quasi a seguir, .12 de 
fevereiro de 1844, a commenda da otdem militar de Nosso Se
nhor Jesus Christo, consignando-se no Real Decreto alguns fa
ctos, .que , sao a confirmai;:ao de tudo quanto deixamos dito a 
seu respeito 2• 

· 1 Decrcto de 15 de maryo de 1843. Tinha entao 27 annos de idade. 
2 Declara-se 11xpressamente no decreto de 29 de fevereiro de 1844 que 

Joao Maria de Sousa e Almeida desempenhava em Benguella differentes 
cargos civis e militares, sempre sem vencimentos nenhuns pelos cofres 
publicos. · · 

E' tao extraordinario este facto que nao .se encontra, por certo, out1·v 
egual em toda a historia do ultramar. 
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Joao Maria de Sousa e Almeida tinha alcarn;ado em Ben
guella uma posis:ao official c rncial de primeira ordem, e attenta a 
impontancia das suas propriedades e superior movimento com
mercial, parece que nao deveria pensar em qualquer outra 
colonia. Mas nao succedia assim. Nao esquecia a miseria f, a 
que tinham chegado as ilhas de S. Thome e Principe, terra da 
sua naturalidade, e so pensava em ali voltar e concorrer, por 
todos os modos ao seu alcance, para lhes melhorar as condi
s:oes e lanc;ar as bases do seu progresso e do bern-estar da 
populac;ao. Desejava, no entretanto, visitar Lisboa, o Brazil e . 
as principaes cidades da Europa. Queria ver, queria instruir-se 
e queria, wbretudo, tcr perfeito conhecimento dos processos 
de cultura que se adoptavam no Brazil, oue tanta fama e tanto 
brilho haviam alcans:ado. Era vasto o piano, por certo, mas 
este benemerito cidadao, dotado de grandc energia e inque
brantavel forc;a de vontade, queria augmentar os seus conheci
mentos sobre o commercio e sobre as melhores culturas a em
prehender antes de voltar as suas dilectas ilhas. 

III 

Voltou de Benguella a ilha do Principe, na sua passagem 
para Lisboa, e ahi se dernorou algum tempo pelos annos 1843 
a 1844. 

Cbegou a Lisboa em 1845, e poude reconhecer pessoal
mente que os seus servic;os em Benguella eram tidos em muita 
consideras:ao. Negociante matriculado na prac;a de Lisboa, 
sempre bem conce'ituado, Joao Maria de Sousa e Almeida era 
estimsdo por quantos com elle se relacionavam, e bem sabiam 
que era descendente de urna familia nobre, oriunda da Bahia, 
no Brazil 2, e cujos servic;os ao Estado, «nos tempos de D. Ma
ria II e dos Scnhores Reys seus antecessores, foram muito 
importantesn 3• 

t As ilhas de S. Thome e Principe chegaram a maior miseria e assim 
se conservaram por largos annos sem poder sair do marasmo em que ha
viam cahido (Lopes de Lima, pag. 62, 1844). 

2 Carta de Brazao d'Arrnas, de 10 de julho de 1845. 
3 Sao palauas te:x.tuaes da respectiva carta de Brazao d'Armas. 
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Pertencia-lhe de direito o Brazao d' Armas dos Almeidas e 
Leitoes, mas, de caracter firme e iodependente, nao as quiz 
usar sem mostrar por si mesmo que as merecia e fizera real
i;ar. E assim, sendo tenente•coronel dos voluntarios da cidadc 
de S. Filippc de Benguella, negociante de grosso trato, graode 
proprietario em B~nguella, em Mossamedes e no Principe, 
commendador da ordem militar de Nosso Senhor Jesus Christo 
e cavalleiro da de Nossa Senhora da Concei<;ao de Villa Vi<;o
sa, entendeu que podia trazer e usar o Brazao d'Armas, que 

· trouxeram e usaram os seus av6s e mais ascendentes, e para 
isso tratou de se habilitar, correndo o processo n'uma das 
varas de Lisboa 1• 

Decorriam os annos e o sympathico fidalgo procurava 
informar-se do estado commercial das ilhas do Principe e 
S. Thome e todos eram accordes em lamentar o abandono a 
que estavam lan9adas tao formosas ilhas. 

A navega<;ao escasseiava, o cornmercio apenas dava alguns 
signaes de vida, e a agricultura que, segundo esse eminente 
cidadao, era o unico meio de levantar estas colonias, conti• 
nuava ·esmorecida. · 

Admirava-se Joao Maria de Sousa e Almeida da descrenca 
que havia em Lisboa a respeito das colonias, sendo as que 
peior fama tinham as ilhas que elle mais estimava. Tudo isto 
o animava a voltar a estas ilhas, que tanto precisavam de 
quern as auxiliasse. Tratou, por isso mesmo, de fazer a sua 
excursao ao extrangeir_o, nao esquecendo o Brazil, onde que• 
ria estudar pessoalmente os melhores systema de cultura. 

Na viagem as principaes cidades da Europa foi acompa~ 
nhado pelo celebre pintor e mestre d'armas Henri Petit, bem 
conhecido em Lisboa. 

t Corriam os proce,sos, n'aquelle tempo, por uma <las varas da comarca 
de Lisboa, e assigna o do follecido Barao de Agua Ize o da 5.a vara, Jose 
Antonio Ferreira de Lima. Tern a data de 10 de julho de 1845 a carta de Bra
zao d'Armas, que se refere a este processo. Ahi se mencionam os servi.;:os 
feitos por Joao Maria de Sou.a e Almeida; sao indicados os paes, avos e 
ascendentes, e da-se a descrip,ao <las armas dos Almeidas e dos Leitoes, 
as quaes constituem um hello florao heraldico, mencionado na obra do 
Visconde de Sanches Baena, com o nome de .lose Maria de Sousa e Almei
da, e nao de Jo!io, o que coostitue um erro que e born rectificar. 
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IV 

Joao Maria de Sousa e Almeida enthusiasmava-se pcla 
colonisac;ao do Brazil e prestava toda a sua attern;:ao as cultu
ras que ali se faziam, principalmente do cacau e do cafc. 
Conhecia o benemento cidadao o commercio d'cste imperio 
pelas relac;oes que a ilha do Principe e Benguella com elle 
tinham e era um admirador da sua brilhante colonisac;ao. 

Possuia no Rio de Janeiro o palacio do Morro do Livra
mento e ali teve a bella chacara Andarahy. Realisara os estu
dos que desejava, e tratou por isso de visitar as mais afama
das cidades da Europa, gastando 4 a 5 annos n'esta digressao 
e voltando pela segunda vez a Lisboa em 1850, Tinha cntao 
34 annos apenas. 

V 

Na sua chegada a Lisboa, Joao Maria de Sousa c Almeida 
foi habitar um palacio na calc;ada do Duque. Era ja muito 
conhecido, e todos os que d'elle se approximavam muito bem 
apreciavam a nobreza do seu caracter c alta distincc;ao com 
que sempre se apresentava. 

Seu filho, Jacintha, hoje Visconde de Malanza, chegara a 
Lisboa para. estudar, em 1852, · indo vivcr, em qu;nto nao 
entrou no collegio, em companhia de seu pae, na calc;ada do 
Duque. Esteve ali ate man;o d'este mesmo anno, recolhendo 
em seguida ao afamado collegio de No,sa Senhora da Con
ceic;ao. 

Seu pae deu algumas festas no aprasivel palacio que habi
tava, sendo sempre muito concorridas. 

A vida em Lisboa corria-lhe facil, mas o heroe do Dombe 
Grande nao podia esquecer-se da terra da su.a namralidade e 
queria voltar ali para the consagrar toda a sua intelligencia e 
actividade. 

No entretanto ia-se demorando em Lisboa, mantendo as 
melhores relac;oes com as mais elevadas summidades politicas. 
Todos os seus trabalhos, todos os feitos par elle praticudos e 
todas as acc;6es .philantropicas, em que havia mostrado o. seu 
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cspirito altruista eram superiormente apreciados e assim foi-lhe 
concedida a carta de Conselho i.. 

Era mais uma distinccao, que Joao Maria de Sousa e Al
meida recebia, mas tod~s os seus actos eram de ta! ordem 
que elle muito mais merecia. 

J ulgou que era chegado o momenta de deixar a vida mi
litar, e, apesar de ter o posto de tenente-coronel, pedia a sua 
exonerac;ao, allcgando que tao bans servi<;os podia prestar ao 
Estado, nao sendo militar, coma se continuasse n'esta posic;ao 
que tanto soube reals-ar. E Sua Magestade, attcntos os bons 
servic;os que o nobre fidalgo havia prestado por mais de 
20 annos successivos, deu-lhe a exonerac;ao que pedia, mas 
conservou-lhe todas as honras militares 2• 

Decorriam os annos e cada vez mais lhe sorria a vida, 
vendo-se muito considerado e estimado. A ideia de voltar a 
Ilha do Principe impunha-se, no entretanto, ao seu espirito, e, 
apezar de todas as honras e distincc;oes que rccebia, tratou de 
obter terras nas ilhas de S. Thome e Principe, afim de poder 
entrcgar-se ali aos seus trabalhos mais dilectos. 

Tao grande era a confian<;a que o fallecido Bariio d'Agua 
lze inspirava e tao alta a sua influencia nas regioes officiaes, 
que lhe foi concedida, na Ilha do Principe, uma larga area de 
terrenos, tendo por condi<;ao fundamental possuir um porto de 
mar 3• 

Foi-lhe permittido, o que e, por certo, da mais alta consi
derac;ao pessoal, transportar da cidade de Benguella cem ser
vic;aes de entre os que ali tinha '•, o que lhe permittia dar o 
maior incremento possivel as culturas que ia iniciar na ilha do 
Principe e na de S. Thome. 

Nao ha via conselhos que o dissuadissem de voltar as ilhas, 
por que tanto se interessava, e cuja fama era entao tao mt\. quc 
todos lamentavam sempre os que para ali partiam! 

Tratou o nobre Badia, em todo o caso, de fretar um navio 
por sua conta, e seguiu viagem directamente para a Ilha do 
Principe, desembarcando ali em maio de 1853. 

1 Decreto de 28 de outubro de 1851. 
2 Decreto de 11 de novembro de 1821 (Boletim Official de Angola 

de 18;,2, n. 0 33q, de 27 de marco d'este mesmo anno). 
3 Decreto ·de 25 d'outubro de 1853, consignando-se no proprio do

cumento a condicao das terras concedidas para a explora9ao agricolu te
rem «ate 1:000 bra9as ao longo do mar, havendo ahi um porto, rio ou en
seada.» 

4 Decreto de 25 d'outubro de 1853, ja mencionado. 



SEGUNDO PERIODO 

1858 a 1869 

I 

Chegara, emfim, Joao Maria de Sousa . e Almeida 6. terra 
da sua naturalidJde, em r853, depois de uma larga ausencia. 
Animava-o a ideia de auxiliar por todos os meios ao seu al
cance as progressos agricolas, e, n'elles, tinha a mais levantada 
esperarn;a. 

Para este distinctissimo agricultor, como e designado por 
quern conhece os seus bellos trabalhos agricolas i, a ilha do 
Principe e terra muito apropriada ao cacau, e, n'este sentido, 
mesmo de Lisbo1, por meio de cartas, pede, insta e roga a 
todos as agricultores que prestem a esta cultura todos os cui
dados. Chama o Barao d'Agua Ize ao cacaueiro-e com muita 
propriedade -a Arvore dos pobres, e mostra o brilhante fu. 
turo que as ilhas de S. Thome e Principe podem alcarn;ar 
logo que ali se desenvolva a agricultura. 

Nao quer limitar-se apenas a palavras. Quer que todos 
vejam e estudem os seus trabalhos agricolas e -sao estes que 
offerece para ensinamento. 

Na ilha do Principe, logo nos primeiros tempos da sua 
chegada, tratou de mostrar cxperimentalmente que o cacau 
podia conservar-se em boas condi<;6es de embarque par bas
tante tempo, o que entao se tornava absolutamente indispen
savel, attenta a falta de navegai;:ao que havia. 

Pode irhaginar-se a extraordinaria vantagem d'estc exce
pcional recurso cGmmercial, e este facto, quando outros nao 
houvesse, patenteia a generosa iniciativa d'este benemerito 
agricultor. Proclamava por todos os meios ao seu alcance a 
vantagem da cultura do cacau, e, visto ser t~o demorada a 
navegas:ao, ens.inava os mei0s n'este valioso producto agricola 
se conservar por muito tempo ate ao seu embarque. Era real-

1 Assim e denominado na Historia Eth11ograph1ca da ilha de S. Tho
me, por Almada Negreiros. 
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mente uma das causas que mais difficultava esta cultura, a 
deteriora<;ao que havia no fructo, pela demora que se dava 
por falta de navios para o exportar. 

E, de facto, s6mehte em 29 de outubro de 1858, isto e, 
6 annos depois do benemerito agricultor ensinar o systema 
mais pratico de conserva_<;ao do cacau, e que se iniciou a na
vega<;ao regular, mas ainda assim com pessimos vapores e com 
viagens muito demoradas. · 

Nao havia, a\em d'isso, jornal nenhum, em gue o distincto 
vulgarisador dos bons processos agricolas podesse tornar bem 
publicas .as . suas ideas. E entao escrevia cartas, e mostrava 
praticamente o que mais conviriha fazer, e ancioso espera va 
que na provincia se fundasse um jornal ou publica<;ao que 
pbdesse tornar mais publicas as suas ideas. 0 primeiro nu
rnerb do Boletzm Official appareceu a 3 de outubro de 1857, 
e logo, em janeiro de 1858, foi publicada a Memoria a res
peito do cacau. 

Passou o benemerito agricultor da ilha do Principe para a 
de S. Thorne em 1855. Foi ha bi tar as terras que lhe perten
ciam da Praia:0 Rei e ahi deu maior actividade as suas predile-
ct as culturas. · 

Era elle mesrno quem dirigia as plantai;oes. 0 cafe, o ca
cau, o rnbaco; erarn ptoductos destinados a exporta<;ao em 
grande es'cala. Prestava a toda a sua atten<;ao aos oleos da pal
meira '(e!CJ?is guiileensis, L.) e do coqueiro (cocos nucijera, L.), 
e por isso os fabticava, em abundancia, na sua rO'<;:a. Offereceu 
todo o oleb preciso para a illumin:ii;:ao publica na cidade. 

Fazia Jargas sementeiras de milho (Zea mai's, L.) e tinha 
· s_i_ngular p~edilec<_;ao pelas industrias agricolas de que proc~r~1_va 
t1tar · rece1ta para fazer face as gnindcs despezas, que sao rn
dispensaveis para se iniciar e manter uma extensa explora<_;ao 
agrkola. · 

Pela estatistica da produc<;ao das terras da Praia-Rei, pu
blicada em 1861 no 'Boletim O.fficial, facilmente se p6de apre
ciar o processo agricola , que ahi se patt:nteava sob a intelli
gente e fecunda direc<;ao do seu proprietario. 

• 
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II I 

Mas o patriotico ex-governador de Benguella nao se lirni
tava apcnas a dirigir as suas culturas e a mostrar pratica 
mente os bons resultados de uma cuidadosa polycultura. 
Achava-se, outra vez, em terras onde podia exercer toda a 
sua actividade, mostrar toda a sua fecunda iniciativa e auxiliar 
todos os melhoramentos publicos de gue a ilha tanto carecia; 
e hto muito o animava. 

Foi presidente da Camara Municipal, entrava em todas as 
comrnissoes de beneficencia, e promovia por todos os modos 
ao seu alcance as distracc6es. · 

Aos bailes, que dava em sua casa, assistiam OS governado
res e funccionarios :mperiores da provincia. Era o presidrnte 
da Sociedade Perseveran<;a, que teve occasiao de realisar al
gumas csplendidas festas, e as guaes concorria o que havia de 
mais notavel e de mais distinctv na ilha, em 1862. 

Alem d'i~to, promovia a construcs;ao de estradas; auxiliava 
a illumina<;ao publica; animava as .:ulturas em grande escala, 
lembrando sempre a do cacau como mais remuneradora; pu
blicava instruc<;oes praticas sobre a maneira de fazer as plan
tas;oes; pedia toda a attern;ao para a industria dos oleos de 
palmeira e de coqueiro; mandavd vir de Mossamedes semen
tes de algodao t (Gossy Herb. L.), e, em 1858, finalmente, e 
nao 1865, como por vezes se escreve, introduziu na ilha as se
mentes da arvore Fructa-plio (Artocarpus incisa, L.) 

Toma o insigne agricultor o mais vivo interesse por esta 
bella arvore, e da no Boletim Official minuciosas informac;oes 
sobre a maheira mais util de a reproduzir 2• Estas instruc<;oes, 
condsas, de caracter agricola, sao reproduzidas tambem, por 
se julgarem de grande interesse, nos Amzaes madtimos e co
loniaes. 

Tao brilhantes servi<;os publicos, tao civica dedica<;ao, tao 
generosos e tao distinctos actos de philantropia e de benefi-

1 Poz as sementes d'este algodao :i disposiy5.o de todos os agriculto
res da ilha, e ensinava o systema de cultura, distinguindo-a dado algodao·, 
chamado de Nova Orleans ( Boletim Official, n.• 18, de 3 de maio de 1866 ~ 

2 Ensina o modo mais pratico de reproduzir esta bella arvore. que in; 
troduziu na ilha. (Boletim Official, n.0 12 de 25 de marc;o de 1865). 
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cencia, nao podiam ser in jitferentes aos gov.1rnos da provincia 
c da metropole. 

Recebe, pois, a commenda da Concei<;fo e logo a seguir · 
Sua Magestade El-Rei D. Luiz da-lhe o foro de fidalgo o
valleiro da C1sa Real. · 

Foi esta a epocha aurea de Joao Maria de Sous1 e Al• 
meida, mas todas estas honras c distinc<;oes nao ensoberbe
ciam este distincto fidalgo e primoroso agricultor de S. Thl)me. 
Pelo contrario. 0 seu animo bom e justo tornava-o affavel e 
util. Era muito considerado, tendo por muito tempo a su
premacia politica na ilha. 

Tinha grande auctoridade em quest5es de agricultura e 
sabia captar a sympathia de todos aque!Ies com quern tratava. 

Todas estas altas qualidades de cidadao prestante justificam 
o titulo de Barifo d' Agua Ize, dizendo El-Rei, no respectivo 
diploma, que lhe queria conferir um testemunho authentico da 
considera9ao e do apre<;o em que tinha os importantes servi<;os 
que o Conselheiro Joao Maria de Sousa e Almeida havia pres
tad0 em divers'.)s cargos e commissoes de servi<;o, e concor• 
rendo com os seus capitaes para obras de interesse publico 1• 

Os servi<;os expressamentc desiinados no diploma que lhe 
confere o titulo de Barao, em 186ts, veem ajuntar-se aos que 
se acham exarados no dccreto de 29 de fevereiro de 1844, em 
que !he e concedida a commenda de Christo nas mais distin
ctas e honrosas condi<;oes. E assim se reconhece, por um 
modo evidente, que o nobre fidalgo nao deixava nunca de se 
tornar o mais util que podia as colonias, em que trabalha va e 
ao paiz a que devotava o scu mais acrisolado amor. 

IV 

Foram relevantcs os servi~os prestados pelo Conselheiro 
Joao Maria de Sousa e Almeida, em Benguella e em Mossa
medes, mas os que prestou as ilhas de S. Thorne e Principe, 
desde 1851, teem, sem a menor duvida, muito maior elevai;:ao. 

Em Benguella nao duvidou arriscar a propria vida n'uma 
guerra, e concorreu para os mais vitaes melhoramentos da 

t Tern este decreto a data de 16 de abril de 1868, e e um documento 
que muito honra o agraciado. Boletim Official da Provincia, n. 0 46, de 3 
de outubro de 1868. · 
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ddade. Mas nas ilhas de S. Thome os scus servic;os sao supe
rior e indelevelmente attestados pela introducc;ao da arvore 
Fruta-pao presentemente espa\hada por todas as fazendas c 
quc constitue um dos primeiros e mais economicos alimentos 
da popula~iio da ilha; pelo algodao, que os indigenas colhcm, 
na epocha propria, e trazem ao mercado; pelas culturas horti
colas principalmcnte tropicaes, e ainda pela sua auctorisada 
experiencia sobre as culturas que mais recommendava. 

Podia esse nobre cidadao cu:dar da sua casa agricola e 
entrcgar-se a sua cultura predilecta. Mas nao procedia assim. 
Sempre altruista em todos os seus actos, o que elle mais que
ria era ver o progrcsso e a riqueza publica e particular nas 
ilhas que tanto amava. 

Propoz ao governo a construc<;ao de uma fortaleza de 
pedra e cal, feitas todas as despezas a sua custa, a!:'sim como 
tomava sob a sua i.-esponsabilidade o sustento da guarnis:ao 1• 

E tao patriotico offerecimento foi bem recebido superiormente 
e approvado o projecto em port1ria regia de 19 de fevereiro 
de 1869 2• . . 

As plantai;oes que dirigia, subordinadas a uma sensata 
polyculturn, tomavam o maior incremento. Seguia os processos 
agronomicos que havia estudado no Brazil e para isto mesmo 
chama a atten<;ao dos agricultores da provincia. 

Grandiosas eram as ideias d'este prestante cidadao, mas a 
morte, sempre cega e cruel, roubou-o aos affectos da familia 
e aos trabalhos a qu.e elle se dedicava em favor das ilhas. 
Achava-se o intelligente e activo agricultor em toda a for~a da 
vida, pois tinha apenas 53 annos de idade. 

De todos os seus filhos, de toda esta nobre familia, resta 
apenas o Visconde de Malanza, Jacintha Carneiro de Sousa e 
Almeida que tern sabido honrar a memoria do seu fallecido 
pae, a qual consagra saudosa e vivissima saudade. 

Ahi ficam muito singelamente expostos os principaes trac;os 
da vida de um homem, que soube crear pelo seu aturado tra
balho avultada riqueza e cuidar, ao mesmo tempo, dos interes
ses das ilhas, a cujo progresso se dedicava com verdadeiro 

1 E digno de ler-se o officio que o Barao d'Agua Ize diri17e ao gover
nador da provincia, fazendo este offerecimento. Boletim Official da Pro
vincia, n. 0 , 5, de 10 de abril de 1869. 0 officio tern a data cfe 3, de outu
bro de 1868. 

2 A portaria, em que sfio louvados tao patrioticos offerecimentos, e 
assignada por Jose Maria Latino Coelho. Legislacao Novissima, pag. 153. 
Poucos mezes depois, infelizmente, falleceu o ins1gne cidadao. 
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ardor. Pae amant1ss1mo, deixou a seus filhos um nomt hon
rado pelas tradic,:oes da familia, por acc,:6es sempre nobres e 
por um trabalho insistente, arduo, sempre praticado com ex.
cepcional fe no futuro da provincia e com grande isenc,:ao pes
soal -tao rara mesmo que se impoe a admirac,:ao de todos. 

E, de facto, o funccionario que, em commissoes e cargos 
civis e militares, serve o Estado com zelo e intelligencia, e nada 
quer receber pelos cofres publicos, e que - alem d'isso - con
corre com valiosas guantias para melhoramentos de utilidade 
publica, c quc pratica ainda generosos actos de philantropia e 
de beneficencia, mostra bem alto que poe os interesses do Es
tado acima dos seus proprios interesses, e o seu nome illustre 
deve ser invocado como modelo a seguir por todos aquelles 
gue - n'este momento historico- mais desejam o engrandeci
mento e a grandeza da Patria querida. 

Dos sei.ts contemporaneos recebeu o primeiro Barao d'Agua 
I~e distincc,:ao m~ito especi~es e muito poucas vezes ~?ncc
d1das; dos gue v1eram depots e cncontraram o campo Ja des
bravado por elle e por alguns outros homens da su.a estatura 
moral, nao sei gue galardao lhe foi dado! Seja, pois, este tra
balho a primeira homenagem prestada e o primeiro passo para 
a completa reivindicac;:ao, a que tern direito o prestante cida
dao, que se chamou Jo5.o Maria de Sousa c Almeida, 1 •0 Ba
rao d'Agua Ize. 



Todos os factos, a q ue se faz referericia, n'este tnodesto 
trabalho, sao sufficientes, sem duvida, para mostrarem que Joao 
Maria de Sousa e Almeida foi grande cidadao, verdadeiro fi
dalgo, militar valente, funccionario emerita, agricultor distincto, 
excellente chefe de familia e alma sempre aberta a todas as 
ac~6es generosas, dominada, em todos os seus impulsos, pelo 
mais acrisolado a111or da Patria. · 

E quern soube conquistar a alta considera<;ao dos nossos 
primeiros homens de Estado, e alcan<;:ou as mais elevadas atten
y6es de Sua Magestade a Rainha D. Maria II e d'El~rei D. Luiz, 
tinha, por certo, qualidadcs superiores que o recommendavam 
e tornavam digno de tantas honras e distinc~6es. 

Nao podern invocar-se, em casos d'esta ordern, quaesquer 
affirma<;oes mais . ou menos vagas. E' necessario, ao contrario, 
ser muito positivo, a fim de que nao venha a menor sornbrit 
empanar a luz, que irradia, pondo em vivo foco a memoria de 
tao prestante cidadao, de tao honrado funccionario. 

Relembram-se, por todas estas considera<;oes, tao s6mente 
os factos, cujos documentos foi pos~ivel contraprovar com os 
respectivos originaes. Sao estes os que constituem o texto d'esta 
succinta publica~ao. 

Outros factos se apresentam, no entretanto, que merecem 
apurar-se. 

Faz-se referencia, por exemplo, n'uma ordem a for~a ar
mada, publicada no Boletim Ojficial, de Angola, as razoes espe
ciaes, que servem de fundamento para se conservarem as hon
ras de tenente•coronel ao heroe do Dombe Grande, mas nao foi 
possivel encontrar ainda o decreto, a gue se allude na referida 
ordem a fori;:a armada, e entao apenas se transcrevem as pala
vras d'este documento e nao as razoes que se indicam no de
creto em que se concede tao levantada distinc~ao. 
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Ha tambem valiosos testemunhos sobre a importante quan
tia, que o fallecido Joao Maria de Sousa e Almeida deu para os 
concertos, que se fizerarn na nau Vasco d;r, Gam;r,, depois <las , 
avarias, qu<! teve no Rio de Janeiro, em 1849, em consequen
cia de um violento temporal, que a poz em imminente risco de 
sossobrar. 

No presidio de Mossam~des, hoje uma das nossas mais sym
pathicas villas coloniaes, e onde o benemerito agricultor tinha 
grandes propriedades, cedeu gratuitamente ao Estado impor-
tantes terrenos para construcc;:oes. . ' 

De todos estes factos e ainda de outros de que ha bons tes
temunhos, nao se fez, n'este trabalho, mcnc;ao especial, por isso 
que nao houve tempo para se contrdprovarem os respectivos 
documentos. Lembram-se, todavia, como homen1gem a tradi
c;:ao, que tern conservado estes factos, que nao devem scr es- -
quecidos. · 

E o nobre Visconde de Malanza- a quem a Ilha de S. Thome 
deve importantes servic;:os - tern a inetfavd satisfac;ao de vcr 
a saudosa memoria de seu fallecido pae em plena luz para as
sim !be ser foita iustic;:a inteird, como merece o cidadao que 
tao nobre e honradamente serviu a sua Patria. 

Lisboa, 14 de fevereiro de 1901. 





Busto do 1. 0 Barao d 'Agua Ize 
EM 1852 

Tendo pe11de11te ao pescoco a Cruz de Chnsto 
e ao peito a commenda da mesma ordem e aS msignias de cavnllerro da ordem militar 

de Nossa Senhora da Co11ceicao e da Torre e Espada 
Sobresae ao f zmdo um florcio com as 'Annas dos Almeidos e dos 'LeitOes 

e11cimadas por uma bella Aguia Negra. um elmo aber/o e guan,ecido de ouro 
(Carta de Brazao d'Armas de 1 0 de iulho de 184:,} 

JOAO MARIA DE SOUSA E ALMEIDA 
, 

0 Barao d 'A;:ua J,e -Do Conselho de Sua Majesta'ie 
Da nwito 11obre, muiln anlr'8a e nzuito illustrefamilia dos A!meidas e dos Leit6es 

cujas armas soube realcar e czy·a memo1·ia engrandeceu 
Fidalr,o Cavalleiro da Casa Real 

Tenente~coronel honorario, teudo servidu com superior distinccdo o rez , a patria e as colonias 
por mais de 20 annos succcessivUs 

Co111111e11dad6r da ordem militar de Nosso Se11hor Jesus Christo 
por assignalados seri,ifOS pres/ados ao Estado 

Com mendad6r da ordem militar de Nos.w Senlwra da Conceicdo- Cm,alleiro da mesma ordem 
Cm,alleiro da Antiga e muito nobre ordem da 7ori·e e Espada , do valor, 

Lealdade e Merito pela corar,em e risco da propria vida 11a guerra do Dombe Grande 
em Beuguella 
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Breve explicagao 

Escri'pta esta Memoria sabre as planlaf6es de 
cacau e publicada pelo meu f allecido pae no c§oletim 
(§Hicial da ~ovincia, em Janeiro de 1858, ahi se tem 
conservado esquecida, e juslo e que seJam apreci'ados 
os servz°fos, que meu pae sempre prestou, com o maior 
enthusiasmo e com a maior dedicaflfo, ds ilhas de 
S. Thome e Princz'pe. 

!}acinf lio Carneiro de $i;,usa e .J/meida. 





AS PLANTACOES DE CACAU 
NAS 

ILHAS DE S. THOME E PRINCIPE EM 1861 a 1868 

SECCAO I 
> 

. Rasoes que me levam a dar informaqoes sobre as plan
taqoes de caoau, cultura, colheitas, preparaqao e 
oonserva9ao do fruoto. 

0 verdadeiro interesse e amor, que sempre consagrei as 
ilhas de S. Thome e Principe, nao so como PJtria, mas ainda 
pelo quanto ellas merecem pela fertilidade do seu solo, beni• 
gnidade de clima em rela~ao aos differentes pontos da costa 
adjacente, occupado pelas Na~6es civilisadas desde a Serra• 
Leoa ate Benguella (Provincia de Angola), e pela bclleza 
d'aquella singular e espantosa vegeta<;ao, que se observa em 
toda a superficie, e ate sobre as peJras, que the ficam isola
das no mar- encaotos com que mfunde na alma dos que a 
visitam e dos seus proprios moradores a sympathia e o desejo 
vchemente de que cllas possam ser mais bemfadadas ... pois 
quasi so a si devem os poucos melhoramentos, gue lentamentc 
vao adquirindo, nascidos do augmento da sua propria impor
tancia, que produz o lisongeiro facto de ter ja um rendimento 
publico sufficiente para fazer face as suas despezas ordinarias 
- esse interesse e amor a estas duas preciosas II has me mo
ve ram a louvar pessoalmente, como devia, o digno impressor 
do 'Boletim Official da Provincia, pelo hem concebido dos ar
tigos, com que tern ornado aquella folha hebdomadaria, com 
satisfa~ao de todos, gue tanto desejavam ver estabelecido na 
Provincia um orgao da civilisa<;ao, fonte de infinitos inelhora
mentos, a Imprensa. 
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N'uma d'essas . occasioes, depois da leitura do artigo do 
sr. Oliveira e Castro, prometti esclarecer o sr. Pacheco a res
peito da cultura do cacaueiro n'estas ilhas, de modo ,,. poder 
clle '.escrever, com maior proveito do Paiz, sobre o assumpto; 
porem, declinando elle de assim o fazer, como se deprehende 
do Boletim n. 0 l4 de 9 do correntet, collocou-me ao mesmo 
tempo na obriga<;ao de alguma cousa dizer, comquanto cu te
nha sempre prderido falar ao publico com os factos, que de
rivassem dos meus trabalhos, como o melhor rnodo de con
veneer os inexperientes sobre emrrezas d'esta ordem, provan
do-lhes praticamente as cousas com resultados palpaveis e 
vantajosos e nao com palavras, que ordinariamente acarretam 
controversias, porque nemtodos estao no mesmo grau de con
vic~ao ou veem os objectos pelo mesmo prisma. 

Corntudo, convencido da irnportancia dos beneficios que 
deve trazer a vulgarisa<;ao das vantagens, que resultam ao 
agricultor pobre ou rico, de uma ta! cultura, nao s6 pela eco
nomia de trabalho e de tempo em rela<;i.io ao cafc, mas ainda 
pelo muito que ella excede em producto a este, tratarei d'ella 
e da prepara<;ao e conserva<;ao do fructo, assim como do seu 
producto, calculado pelo pre<;o de So reis provinciaes a libra, 
para assim concorrerrnos a alentar os gue airda isso ignorarn, 
a fim de que desenvolvam na maior escala tao importante cul
tura, como ramo s6 de per si capaz, guando nao houvessem 
outros, de enriquecer a Provincia e eleva-la a maior prospe
ridade. 

1 Esperamos dar, dentro em breve, uma circumstanciada noticia sobre 
a cultura, prepara9ao e conserva9ao do cacau e seu rendimento, culculado 
pelo pre20 que hoje (janeiro de 1858) obtem em Portugal. 

Deve-la-heffi'os a generosidade e bons desejos de S. Ex.a o Sr. Conse
lheiro Joao Maria de Sousa e Almeida, actual presidente da Camara Muni• 
cipal, negociante, proprietario e cultivador d'esta provincia. 

Apesar do cafe ter sido, e continuar a ser, tao explorado entre n6s 
como sendo o producto mais rendoso e seguro,- o cavalheiro, a que nos 
referimos, dignando-se conversar comnosco, assegurou-nos que o cacau, 
mesmo vendido por metade do custo d'aquelle genero, da um lucro que 
!he e superior, tanto pela abundancia do fructo de cada arvore, como pelo 
pequenissimo traballio de preparara9ao que exige depois de colhido. 

0 sr. conselheiro intitula o cacau -A arvore dos pobres. 

(Do Boletim Official d« Provincia). 
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SEC<;Ao 11 

Plantaqao, oultura e ouidados agricolas 

· Para se conseguir uma regular planta<;ao de cacau, deve ser 
abandonado por todos os lavradores o pessimo costume de se
mearem um a um ou dois a dois os graos de cacau e ficarem 
de vez nos terrenos destinados par_a csse fim. E ' esse trabalho 
de pouco ou nenhum proveito, porque muitos d'estes graos 
ou sementes deixam de nascer, destruidos pelos vermes e in
sectos, que mais abundam em terrenos ordinarios e nao pre
parados, e os que d'esses inimigos escapam sao abafados pelo 
capim, que n'este solo cresce com incrivcl rapidez, como to
dos sabem: e se, atravez de todos esses inconvenientes, al
guns chegam a resistir, vem a occasiao da capina e sao corta
dos conju.1ctamente com e'>se capim. em que estao envolvi::los, 
dando em resultado o recome9ar-s,: a mesma tarefa infructuo
sa, se o lavrador tem · constancia, perdendo annos n'este traba
lho pelo desencontrado das esta96es, ou ao contrario, e aban
donada a empreza, e o .terreno aproveitado para a cultura or
dinaria do paiz, convencido talvez o lavrador de que nao e 
proprio para aquella, quando certamente so dependeu o seu 
preiuizo do methodo na planta<;ao. . 

Ora, o melhor systema para se consegmr com vantagem 
a planta9ao, c o lavrador que tiver de a fazer em setembro e 
outubro, c01ne9ar logo nos mezes de fevereiro e mar~o do 
mesmo anno a preparar a necessaria quantidade de plantas, 
escolhendo para isso um sitio que seja de boa tern, fresca e 
preta, e ali mandara cavar o sufficiente para levantar acima 
do terreno tantos canteiros quantos sejam necessarios para 
conter o numero de plantas, que calcular precisas para o ter
reno ou matto ro~ado, que qmzer encher de pes de cacaueiro, 
e, n'esses canteiros, dara uns regos superficiaes, ·cousa de uma 
pollegada de profundidade, e na distancia de quatro pollega
das uns dos outros em quadro, ira plantando os graos de ca
cau um a um, que tirara das capsulas que tiverem sido colhi
das no rnesmo dia ate, o mais tardar, tres dias antes, a fim 
de nao soffrercm fermenta~ao na mesma capsula, a qual so
brevem immediatamente, passado este tempo, e essa altera9ao 
p6de fazer duvidoso o born resultado da sementeira. Depois 
de estarem cheios os canteiros, os cobrira levemente com a 
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mesrna terra, e dentro de quinze dias estara a sementeira toda 
brotada e s6 restara ao lavrador o trabalho de fozer tirar o 
capirn, que n'elle apparecer ate chegar a cstac;ao conveniente' 
a trahsplantac;ao (setembro e outubro), cm cujos mczes scrao 
mudados dos canteiros para os logares da plantac;ao, em que 
devcm ficar, e se poder ser cm alinhamcnto, muito vantajoso 
sera tanto para a colheita como para a capina, dcvendo na 
occasiao da transplantac;ao estarem as covas de antcmao aber
tas, e a enxada, para nao s6 facilitar essa mcsma transplanta
c;ao, como porque os terrenos, assim abertos, antes de rece
ben:m a planta, offerecem melhores condic;oes. Deve-se, sem
pre que possa ser, fazer o trabalho da transplantac;ao nos 
dias chuvosos ou com o ~ol encoberto, e muito particular
mente das quatro horas da tarde em diante, podendo-se plan
tar todo o dia sem inconveniente, quando o tempo esta fresco 
e chnvoso. 

Quando as forc;as do agricultor nao permittem que haja na 
plantac;ao do cacau tres limpezas em cada anno, o que e es
sencial nos dois primeiros, bastara, em tal caso, que nas epo
chas da capina, haja o cuidado de supprir as mcsmas, limpan
do tao s6mcnte o terreno a roda do cacaueiro para este ficar 
desafrontado tanto de capim e de trepadeiras como de outro 
qualqtier arbusto ou arvoredo que lhc possam fazer sombra, 
o que muito !he prejudicaria, atrazando-o ate anniquila-lo. De
pois de decorridos os referidos dois annos;, o cacaueiro ja tera 
uma altura de quatro a seis pes, e nao !he fara grande diffe 
rern;a o capim, que, porventura, apparecer na plantac;ao, que 
sera Jimpa d'ahi em diante uma vez por cada anno, ate que 
por 'fim a mesma sombra dos cacaueiros acaba por extinguil-o 
completamente - vantagem csta nao pequena que a cultura 
do tacau leva sobre a . do cafe. Dcvem-se collocar as plantas 
do cacauefro, nos terrcnos ferteis, na distancia de dezeseis pal
mos umas das outras, e nos sitios seccos a doze palmos : con
vindo para ihteresse do lavrador que elle evite, quanto possa, 
o fazer a sua planta<;ao em terrenos seccos, pois o cacaueirb 
s6 se da bem e tern longa durac;ao em terrenos profundos e 
nao pedragosos, ou nas vargens, onde a humidade reina, nao 
sendo pa·ntanosas. 

Limpo o terreno, destinado para planta<;ao, a qua! deve ser 
em quadrados para mil cacaueiros, faz-se nos mezes de setem
bro e outubro, a plantac;ao, semeando dois graos de cacau 
frescos . em cada covinha, que so tera de profundidade um a 
pollegilda, e na qun I se lan<;am taes graos, cobrindo-se com 
urna !eve cainada: de terra solta, e sem se cakar, para facilifar 
a sahida da planta; e para nao ser inutilisada na occa~iao da 
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capina, guarda-se a covinha entre tres estacas, vindo a ficar 
o arbusto no 'Centro, e assim veda-se que o instrumento de 
trabalho o inutilisc quando envolvido com o capim. 

Deve-se ter serr,pre limpo o terre:no a roda de cada plan
tasinha de cacau, ainda quando se nao possa realisar uma ca
pina gcral; e, para isso se conseguir, bastara que em cada 
mez, ou quando o capirn crescer, se emprcgue meia duzia de 
trabalhadorcs, em limpar a roda de cada planta ou arbusto, 
todo o capim que o cnvolver, para !he dar assim a circulac;ao 
do ar e evitar que as trepadeiras e outros inimigos do seu 
crescimento o affrontem, e atrazem ou rnesmo aniquillem. 

A distancia entre um pe de cacau a outro, deve ser mais 
ou menos, segundo a fertalidade do terreno, em que se fizer 
a planta<;:ao ; de f orma que, para terrenos humidos e pingucs 
se necessita da distancia de du'3s brac;as e meia, ou vinte e 
cinco palmos geometricos, e para terrenos mais pobres ou sec
cos, de dezoito a vinte palrnos, para se evitar que se cerre a 
planta<;ao depois do seu maior desenvolvimento, difficultando 
o tra balho da colheita, e prejudicando m6rmente a producc;ao. 

Logo que as sementes vinguem, e cresc;am um palmo fora 
da terra, deve-se arrancar uma, se ambas nasceram, ficando 
sempre a planta maior, e de melhor apparencia, e aquella que 
se tirar, se replantara immediatamente nos Iogares em que 
houver falha, que muitas vezes succede nas covas, em que al
gum bicho da terra inutilisou os graos semeados. 

No fim de um anno come<;a cada pe de cacaueiro a ter 
maior desenvolvimento, e e entao que se deve tcr todo o cui
dado em ·arrancar todo e qualquer rebentao qt1e !he sobreve
nha no tronco, desde a raiz ate aos ramos, por quanto o 
tronco deve ser um unico, o qual na altura conveniente abre 
em quatro Oil cinco ramos, que devem ser escrupulosamente 
conservados, para obter o mesmo desenvolvimento da planta 
mae, por serem esses ramos aquelles que maior producc;iio 
veem a dar, e os quaes se devem, no fim de cada colheita, 
limpar de toda a ramagem secca, ou de novas rebentos cha
mados gulosos e os dos troncos ladroes. 

A cultura do cacau nao admitte sombra de outra qualquer 
arvore, ou mesmo de bananeiras, como a experiencia tern 
mostrado, devendo abandonar-se de a fazer, onde cada indi
viduo d'este vegetal nao possa desenvolver-se !-cm recursos: 
poucos convenientes, e · improprios de uma planta<;ao regular. 

0 systema de quadrados contendo mil pes ·de cacaueiros 
ou de trinta e tres em cada face para prefazer novecentos 
noventa e nove, e cerc:idos de estradas largas, tern muitas 
vantagens importantes; facilmente se pode atalhar um incendio 
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que, em poucas horas, destruiria uma grande plantac;:ao, faci
lita o trabalho da capina, porque no mesmo dia se p6de, 
repartindo o servi~o, completar a limpeza de uma por<;ao 
certa de terreno, e conhecer a importancia do servi.;o pres• 
tado pelos trabalhadores, que assim se estimulam para apre
sentarem maior resultado, convencidos do eG'eito da confron
ta~ao do servi~o de uns e de outros; e, finalmente, nas colhci
tas, reparte-se com egualdade o trabalho, que assim e mais 
facilmente desempenhado, alem de se poder sem difficuldade 
saber a importancia da planta~ao, e a producc;ao relativa. 

Nao deve o agricultor abandonar o cacaueiro, aos reben
toes, que costumam sahir do tronco, e que se chamam ladroes 
os quaes definham a arvore principal sem darem fructo algum 
e a seccam; portanto, quantos apparec;am serao arrancados 
e nao cortados para evitar ainda maior somma de ladroes, 
que sobreviriam nos logares onde os outros foram cortados. 

Depois <las colheitas e antes da florescencia, deve a arvore 
do cacau ser limpa de todos os ramos seccos ou que, por sua 
apparencia, indiquem ruina, apresentando uma cor negra no 
exterior, afim de maior somma de fructo poder dar na seguinte 
colheita, nao repartindo a sua seiva com partes inuteis ou affe
ctadas da arvore; devendo cm terreno bom, aberto em matto 
virgem, ou em que se nao tenha trabalhado pelo menos vinte 
annos seguidos, obter-se aos dois annos uma colheita de libra 
de fructo por cada arvore, que ja do terceiro ao quinto anno 
produzira cinco libras e aos sete annos dara 10 a 25 por cada 
pe de cacau, e, termo medio, 1 ;u,440 reis provinciaes, offere-
cendo o maximo producto de uma arvore de cafe. Nao podem 
servir de termo de comparac;aoas excep~6es de mui poucos 
cafeeiros, que, tendo para cima de vinte annos, chegam a pro
duzir quinze libras- mesmo no Brazil, onde as estac;oes sao 

. mais regulares e ainda que tenhamos em comparac;ao um solo 
fertilissimo pcla superabundancia da agua, que a cada passo 
possuim0s. 

No Brazil, pois, onde a cultura do cafe tern tido tanto 
desenvolvimento que um ter~o d'este genero, que o mundo 
inteiro consome, e produzido por aquel!e Imperio, ahi esta 
cakulado, para cada individuo d'aquella especie, um producto 
annual de uma c meia a duas libras, ainda que outros preten-

. dem, theoricamente fallando, que seja o dobro. _ 
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SECCA.O III 
) 

Colheita, preQos do oaoau 

A colheita faz-se logo que a capsula ou vagem, fructo do 
cacaueiro, esteja sobre um verde amarellado, ou amarello 
completarnente por fora, por ser sabido que demorado na 
arvore depois d'este cstado, grclam os graos dentro da capsula, 
I! perde todo o merecimento e boa qualidade para a dura~ao 
depois de secco ao sol. 

Quebradas depois de colhidas as capsulas, separam-se os 
graos, que se depositam n'uma tina ou gamclla, por vintc e 
qu.1tro ho: as, pondo-se dcpois a s~ccar ao sol, evitando gue 
seja esta opera<;ao feita sobre o chao; mas sim em esteiras, ou 
taboleiros de madeira, para se nao imprcgnarerri de terra ou 
areia, ou de outro qualquer corpo cstranho, guardando-se das 
chuvas e do sereno, para se nao alterar, e desmerecer, e reti
rando-se d'este processo, logo que tornado enth os dentes se 
parte hem cada um bago, mostrando estar perfeitamente sec
co, e guardando-se entao para s6 voltar ao sol, na occasiao de 
ser definitivamente cnsaccaJo para o embarque. 

A maneira de se fazer a colheita do cacau n'estas Ilhas e 
actualmente qu:1si sabido pela maior parte dos que teem al
guma pequena planta<;ao; pois muitos agricultores de S. Tho
me, desanimados pelo baixo pres:o que este producto obtinha 
no mercado, destruiram a maior parte dos arbustos d'esta espe
cie, que haviam plantado entre os cafeeiros, e so n'cstes ultimos 
an nos alguns dirigiram a atten~ao para tao rica cultura t. Desde 
1851 que a ta! respeito tenho particularmente empregado os 
meus esfors:os, aconselhaado os meus compatriotas a que olhas-

1 A b~ll~ arvore do cacau (Theobroma ca~au, L.) foi introduzida na 
Ilha do Principe em 1822, mas pouco desenvolvtmento teve, ate q e, com 
verdadeiro enthusiasmo, o fallecido Bar1io d'Agua Ize, mostrou as gran
des vantagens da sua cultura. · 

Em , 844, Lopes de Lima dava sobre o cacau as seguintes informayoes 

«O cacau (Theob. cacau) aclimou-se nas ilhas de S. Thome e Principe 
Cf!l 1822, e de~de logo ~ sua producyao provol! que tal'!to o solo como 0 
ch!Ila lhe convm~a JJCrf~llamente; e o cacau, ah pr~duz1do, em nada e in
ferior, ao das Ind1as O~c1den taes. A sua cultura, porem, tem tido pouco in-



14 

scm com mais intcressc para e,;ta cultura, quando de Lisboa, 
onde me achava entao residindo, escrevia a alguns amigos, 
cujos meios de fortuna podiam favorecer a realisn<;ao dos meus 
desejos; e qu:mdo, em 1853, voltei a Ilha do Principe, onde 
me demorei perto de dois annos, com satisfai;ao vi generali
sado com pequeoas excep<;oes o systema apropriado e recom
mendado para estes climas na prepara<;ao do cacau; e foliz
mente de tanta vantagem tern sido, que hoje, tornando-se de 
melhor qualidade este genero, ja obtem no mercado de Por
tugal o agradavet e animador prei;o de 4;ff.l200 reis por arroba 
(sujeito a despezas), valor a que nunca chegou o nosso cafe, 
apesar de reconhecido o melhor e o mais grato ao paladar; 
assim o processo do seu preparo n'esta Provincia, que a esse 
respeito Jaz ainda na primitiva, fosse adequado ou egual ao 
que hoje se pratica nas ilhas de Cabo Verde e que tanto valor 
da aqueile cafe, muito inferior em qualidade ao no~so, porem 
de mdhor apparencia, devido aos meios que seus productores 
empregam e que infelizmente ainda desprezamos, com tao 
grande prcjuizo dos nossos interesses. 

0 cacau ja desde muito que fornia uma grande parte da 
riqueza dos diversos paizes onde se cultiva. As ilhas da Trin
dade, de S. Domingos, da M.artinica e de Guadelupe, a Gua
temala c a Provincia do Maranhao no Brazil, sao uma prova 
do que flea dito. 0 cacau de Caracas, na costa d'este nome 
na America, e o mais estimado; e da qualidade do nosso, de 
grao maior que ode outras partes, differindo do nosso,s6 pelo 
seu preparo, que fazem colheodo as capsu!as ou bainhas da 
arvore, cxtrahindo os graos e enterrando-os no chao por um 
tempo sufficiente, mas que nao permitte o desenvolvimento 
da germina(;'.ao; depois tiram-nos e seccam-nos ao sol para em 
seguida o apresentarem no mcrcado. D'esta opera~ao resulta 
que o cacau perde o gosto amargo quc naturalmente tern e sc 
torna singular e superior para o fabrico do chocolate e de mui
tos outros objectos de que na Europa se. faz muito uso, 

. . . 

cremento ( 184:1) por nao ser este genero tao geralmente procurado pelos 
estrangeiros que la vao, como o cafe - menos ainda pelos portuguezes de 
grosso trato que la nao vao. E por nao haver na term negociantes de 
grosso trato nem sociedades mercantis, que o comprem aos cultivadores e 
o cnrreguem por sua conta para os mercados da Europa, aonde apenas se 
tern visto amostras d'aquelle producto ha tao poucos ,mnos afI•icauo, 
e por isso a sua ex •orta,;:ao pouco excede actualmente de mil arrobas.,, 

(De LOPES DE Ln.u, 1844). 
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SEC<;Ao IV 

Preparac;;ao, rendimento do cacau 

E, portanto, visivelmente superior n•estas ilhas a cultura 
do cacau a do cafe, e s6 tern tido contra si a pouca demora, 
que o productor podia fazer de sua colheita a exposic:;ao d'ella 
a venda, que por assim dizer era fon;ado a realisar immedia
tamente e por qualquer prei;o, para nao ser reduzido ·a po 
inutil o seu trabalho, mas essc terrivel incommodo ficani re
mediado com o cmprego de um simples e facilimo processo, 
po rem tao necessario quanto importa · o .perder ou ganhar 
os fructos de annos de trabalho, que tanto valem as colhei
tas, que se obteem decorridos annos de sacrificios como flea 
demonstrado. 

Esse processo, para evitar ao lavrador o prejuizo na ma 
lavoura e co\heita, rncerra-se no seguiote: . 

Devcm-se colher sempre as capsulas ou bainhas de cacau 
na epoca em gue estiverem de vez a aprcsentar no ,exterior 
uma cor verde-amarella, nao ~e deixando para mais t:1rde, 
porque, cm alguns logares, promptamente grelam, logo que 
cssa cor comc<;a a passar para o amarello-escuro, e os graos 
assim germinados nunca mais obterao a consistencia que de
vcm ter para evitar a punilha, que naturalmente soffreriam, 
como a experiencia tern mostrado. 

Colhidas quc sejam as capsulas do cacaueiro serao todas 
quebradas dentro em tres dias e .para maior facilidade n'este 
servi<;o, de encontro umas as outras, e o contcudo, mesmo 
envolvido na polpa que tern, sera lan<;ado n'umas tinas de ma
deira ou em gamellas, conservando-se assim por tres dias se 
e em tempo de calor e por cinco se e na estai;ao chamada 
g1·avana, havendo o cuidado de, n'esses dias de fermenta<;ao, 
mecher-se o conteudo, nas tinas ou gamellas, com um ·· pe
dai;o de pau, revolveodo para cima a parte que estiver•debaixo, 
e vice-versa, afim de que. os graos, em geral, possam soffrer a 
sua i:.arte na f~rmenta<;ao, a qua! e effectuada pcla liquefac.:;ao 
da polpa, por 1sso que se recommenda esta opera<;ao em vasos 
que nao dctxern perdcr o liquido que deve curtir os graos, e 
livral-os no futuro de sc arruinarem com a facilidade · sabida. 

No fim d'aquelles dias de fermentac:;ao e o cacau deitado 
ao sol, estendido sobre esteiras ou taboado para evitar que se 
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empregue da humidade da terra ou se suje, que: em qua\quer 
dos c1s0s, fica prejudicado, e e sabido que na qualidade e boa 
apparencia do genero vac o seu malor valor no mercado . 

. No fim de dez ou quinze dias de bo:n sol, a cujos raios se 
devera expor o cacau, assim preparado, retirando-se a tardi
n\u. para evitar-nova absorpfao de humidade, estara em es
tado de ser apresentado ti venda e de se obter por cada libra 
80 reis provinciaes. 

Prescindindo de fazcr U'.11 calculo sobrc a totalidade do 
rendimento, o qual po.:ie ria pareccr fabuloso comquanto ver
dadeiro, pela :ma excessiva importancia, reporto-me ao quc 
vem estabelecido cm o n. 0 12 do Boletim do Governo da Pro
vincia, pelo sr. Oliveira e Castro, rclativamente ao cafe; com 
a ditferenc;a, porem, de que sendo o cacaueiro mais productivo 
do gue o cafeeiro, e daro que a dez -vezes mais deve montar 
a cifra ali demonstrada a favor do cafe, salvo erro n'aquella 
conta, e entrando na esphera do meu cakulo a superficie da 
Il11a do Principe, mutto apropriada para a cultura em questao, 
e onde ella vae todos os dias tornando -se importantissin11. 

Quern por experiencia souber o que e a cultura do cafe, e 
os differentes processos a que e forc;ado o lavrador, para poder 
chegar a apresentar o seu genero no mercado - e reflectir na 
simplicid'lde do systerna demonstrado para a p\antac;ao, co
lheita, e prep1rac;ao do cacau ate ao mom:~nto da sua venda 
ou expxta~ao - nao p6de deixar de reconhecer a verdade, que 
j,i. avancei, ousando chamar a este maravilhoso arbusto -
Arvore dos pobres, 

SEC~AO V 

Conservaqao do oaoau 

Pode obter-se a conservac;ao do cacau por longo tempo 
cm depositos n'estas Uhas, ate a occasiao da sua sahida, ainda 
que indiffercnte seja para os agricultores, que quasi nunca 
teem accommodac;oes para dcpositos, e por isso preferem ven
der o cacau logo que es.ta secco, para p:rnparem o tempo c 
attenc;ao, que devem a outras urgencias da sua vida agricola; 
comtudo, direi -que, para accumu\ar, sem inconveniente ou 
prejuizo, grande quantidade de cacau, preparado pelo processo 
referido, bastara que o ten ham solto e a granel em casas espa-
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c;osas ou armazens assoalhados, com janelfas engradadas para 
evitar extravios, e sempre abertas para conservar ventilai;ao1 

contendo egualmente vidrac;as para a occasiao do mau tempo 
ou de muita humidade, sendo da maior utilidade que taes 
casas ou armazens sejam o mais claros possivcl, por meio de 
muitas janellas, como fica dito; c para se destruir essa humi
dade, que o proprio genero attrahe, muito conviria que, por 
meio de canos de ferro, sahidos de fogoes feitos em quadra
dos, de pedra e cal, construidos junto ao muro ou parede de 
taes casas ou armazens, se !hes comrnunicasse o calor neces
sario, por ser uma operai;ao de pouco custo e de nenhuma 
difficuldade, e ao mesmo tempo de grande proveito para a 
conservai;ao do genero em quanto se acha debaixo da influen• 
cia da zona torrida, cessando esta susceptibilidade para a cor
rupc;ao dcsde que chega a temperada, onde se conserva inal
teravel, admittindo por conseguencia toda a demora compati
vel com o commercio das prac;as europeas, sem prejuizo do 
negociante. Temos d'isto a necessaria experiencia, pois ultima
mente o verifiquei na Illrn do Principe. Tendo eu preparado, 
logo que cm 1853 ali cheguei, de Lisboa, uma pori;iio de cacau 
pelo systema recommendado, resultou que, dnrante dois annos 
que n'ella me dernorei, antes de passar para S. Thorne, sc 
conservou incorruptivel, e d~isso temos n'aquella Ilha um bom 
numero de testernunhas fidedignas. 

Tratando de urna cultura, que a todos convem emprehen
der, nao pude evitar a extensao que certas minuciosid:i.des 
requerem; porem, pela importancia do objecto, espero ser 
desculpado. 

Fazenda da Praia Preta, na ilha de S. Thome, em 15 de 
janeiro de 1858. -

8/)iil) :Yolaria de $Msa e .!f/meida. 
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Foram organisados por mim e pelo meu fallecido irmiio, 
Bat·ifo de C'Agua l1e, os productos que envidmos a Exposipio de 

· Vienna d'Austria, em 187!3. 
Todos os productos, que ahi expuzemos, foram descriptos 

n'um livro, que entao ojfe1·ecemos ao governo de Sua &vlages
tade. 

N'este trabalho apresento agora os productos, que organi
sei pa,•a a Exposifcio Insular e Colonial, que se realisou 110 

Porto, no Pa/ado de Crystal, em 1894, e, ao mesmo tempo, 
,·eprod~t1o o requerimento, que, por essa occasiao, dirigi a Sua 
{Magestade El-'R.._ei o S,·. 'D. Carlos I, acompanhando a rela
;ao das novas planlas, que desejava introduz,ir, e das novas 
industrias, que me proponha criar na ilha de S. Thome. 

Sao bem conhecidos os trabalhos agricolas, que meu falle
cido pae, o Conselheiro e Commendador Joao {Maria de Sousa 
e Almeida, 1.0 Ba,·fio de C'Agua lz.e, iniciou nas ilhas de S. Tho
me e Principe, assim como os novos vegetaes, que a/ii i11trodu-
1iu; e eu, mostmndo ao pub!ico todos os productos, que apre
sentei na Exposi;ao Insular e Colonial, 110 Palacio de C,ystal 



do Porto, quero seguir os exemplos, que meu saudoso pae me 
deixou. · 

Ao govemo de Sua €Magestade offerecemos, em 1873, o 
livro que publicdmos. 

E este trabalho, que agora dou d lzt'{_ da publicidade, per;o 
licenr;a para o offerecer a Sua Magestade a Rainha a Senhora 
D. r::Amelia, a Q_uem tive a dislincta honra de offerta1· todos 
os productos, que enviei para a Exposii;ao do Porto, afim da 
Mesma Augusta Senhora /hes dar o · destino que tivesse por 
mais util. 

Possam todos estes trabalhos dispertar a attenr;ao do go
verno de Sua €Magestade, para dotar as ilhas de S. Thome e 
Principe, com todos os melhoramentos materiaes e moraes, de 
que e/las ta11to carecem, e poderao ellas entao attingi1· o logar 
superior, que lhes pertence entre todas as colonias do mundo 
£ntertropical. 

!J acintfio Carneiro de $ousa e .!J/meida. 



Divide-se este trabalho em tres partes : 

- · Na primeira parte sao reproduzidos, do <Cata
logo <§~ral da &xposiftzO (!nsular e i§olonial r!]ortugueza, reali
sada no Porto, em 1894, os catalogos parciaes de · 
todos os productos agricolas e industriaes da Fazenda 
Porto-Alegre, por classes, segundo a classificayao ado
ptada no programma da mesma Exposi9ao. 

- Na segunda parte fazem-se algumas c0nside
ra96es a respeito das culturas em plena actividade na 
mesma Fazenda. 

-Na terceira parte. e transcripto o requeri
mento, dirigido, em 1894, a Sua Magestade El-Rei 
o Sr. D. Carlos, sobre os novos·vegetaes e as novas 
industrias a introduzir na Fazenda Porto-Alegre. 





PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAES 
-DA-

Fazenda Porto-Alegre 

NOVOS VEGETAES E NOVAS INDUSTRIAS A INTRODUZIR 

PRIMEIRA PARTE 

Produclos vegetaes e indostriaes da Fazenda Porto-Alegre•. 

SEC<;AO I 

Productos mineraes 

Uma collec<;ao de differentes qualidades de terras argilosas da 
ro~a P01·to-Aleg1·e. 

Areia do rio Malanza. 
Areia da praia Inhame. 
Areia de Enjale. . 
Uma colleccao de rochas vulcanicas. 
Amostras de lava. 
Uma collecc;:ao de differentes qualidades de rochas basalticas. 
Cal viva. 
Cal extincta, que tern estado ha mais de tres annos exposta 

ao tempo. 
Esta cal e fabricada~ na roc;:a, de conchas apanhadas 

nas praias d'esta fazenda. ,, 

1 Todos estes productos foram preparados e enviados para a Exposi
¥ao Insular e Colonial no Palacio de Crystal, no Porto, em 1894, sendo 
acornpanhados apenas das intormai;:oes, que a brevidade do tempo permit
tiu que fossem organisi!das. 
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SEC~AO II 

Produotos :fl.orestaes 

MADEIRAS: 

Po muala (S. Thome), Zungti (Angolar).-Arvore de 3o me
tros de altura, e o diametro de 1m,20. 

Serve para esteios, sendo a madeira rija em logares 
seccos. Floresce depois da gravana. 

Paga-ue (S. Thome), Milende (Angolar).-Arvore de 35 me
tros de altura, e um diametro na base de 1m,5o. 

Da um lactex, que, cahindo nos olhos, produz serias 
in:flamma96es, acompanhadas de <lores intensas. Os 
indigenas scrvem-se do Ieite de mulher e emolientes, 
como o azeite de palma, para curar essas in:flamma
c;:oes. Da madeira fazcm embarcac;oes, gamellas e 
ta boas. 

Marapiao preto, Marapiao quio, Marapiao creoulo, (S. Thome), 
Po piam (Angolar). -(Zanthoxi/lon rubescens, Planch). -
Grande arvore, adquirindo consideraveis dimensoes, pois 
chega a ter 40 metros de altura, e o diametro de 1m,80 a 
2 metros. 

A madeira e aproveitada para todas as construc96es, 
maritimas e terrestres. Desenvolve-se mais que o 
Marapiao branco. Floresce em janeiro e fevcreiro. 

Soa-soa (S. Thome e Angolar).-(Alsodea ardiscejlora, Welw.) 
-Pequena arvore com a altura de 10 metros e o diametro 
de o"t,3o. . 

Serve para caibros de habita96es, pentes e colheres. 
Flores½e em janeiro. 

Johe bobo (S. Thome e Angolar.)-(Xilopia qfricana, ~li
ver.)-Arvore com 40 metros de altura e 1 metro de dia
metro. · 

Serve para vigamentos, remos, etc. Explendida rnadeira~ 
resistente, notavel pela sua ela~ticidade e rijeza, po
dendo-se''expor a chuva. 

Pesco (S. Thome e Angol:ir).-Corrup~ao evidente de pecego. 
--(Chyh·anthus Mannii Hook.)-Pequena arvore de 7 me
tros de alto e om.25 de diametro. 

So o fructo e' que e empregado como alimento. 0 fru-
cto tem a f6rma de um tricorne. . 
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C6la, K6la-(Cola acuminata, R. Br.)-Arvore de 12 a 
15 metros de almra, e um diametro de om,5o. 

A madeira nao tern usos industriaes. A parte interna 
do fructo, a que chamam vulgarmente Not de col/a, 
e hem ·conhecida pelos seus usos e propriedades to-
nicas. · 

Muandi branco ou Muandim branco. - Arvore attingindo de 
35 a 40 metros de altura, e um diametro de I a l m,5. 

Madeira excessivamente resistente e boa para construc
<;oes. Da umas vagens. comp rid as. 

Na-ue-ue (Angolar), P6 sum Male vleme, Pau Senhor Manuel 
vermelho (S. Thome). - Arvore de 26 a 3o metros de al
tura e o diametro de I metro. 

Serve para rernos, taboas, caibros, etc. A florescencia 
indica o come<;o das chuvas (lenda Angolar). Flo
resce de junho a agosto, e da uns fructos, que ser
vem de alimento aos macacos (Cercopithecus mo11a, 
Schreib) e aos pombos. 

P6 sum Male branco, Pau Senhor Manuel branco (S. Thome), 
Macua cua (Angolar), Calumga co undalq, Morre pelo fogo 
(Angolar).-Arvore de 3o a 36 metros de altura e 1m,20 de 
diametro. 

Tern esta madeira a propriedade de arder bem, mesmo 
debaixo de chuvas torrenciaes, estando secca, ou 
rnesmo verde. E' um grande recurso para os indi
viduos que vivem no matto, ou que se veem sur
prehendidos por uma trovoada durante os trabalhos 
agricolas. Serve para vigamentos. Floresce em ja
neiro, e os fructos sao procurados pelos pombos e 
rolas. · 

Johe pleto, ·Inhe preto (S. Thome), Quimdjumdju (Angolar.
(Ox_ymitra patens, Bth.)- Arvore de 35 a 40 metros de al
tura, e 1m,20 de diametro. 

Serve para remos de embarca~oes. 
Guegue falso. - Arvore de 35 metros de altura e um diame

tro de 1m,60. 

Da madeira tiram-se taboas, gamellas e canoas. Flo
resce em mar<;o e abril, e os fructos sao procura
dos pelos passaros. 

P6 me-me, Pau me-me, Cossa-cossa (Angolar). -Arvore de 
25 metros de altura, e 1m,5o de diametro. 

Nao tern usos industriaes. As folhas, em contacto com 
o corpo, produzem uma irritaqao similhante a das 
ortigas. Flosrece em marqo, e os fructos servem de 
alimento aos macacos e pombos. 
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P6 mole, Pau mole (S. Thome), N'guemgue (Angolar). -Ar
vore de 3o metro5 de altura, e o diametro de om,80. 

A madeir:1 serv!! para fazer gamellas. Tern usos medi
cinaes, e floresce no principio da gravana. 

Fia piquina, Folha pequena (S. Thome), Carnu suem (Ango
lar). -Arvore de 10 metros de altura por 5o centimetros 
de diametro. 

Madeira muito rija e resistente, empregada para esteios 
de habitac;oes. Floresce em agosto, e da uos fructos 
gue sao procurados pelas rolas. · · · 

Ungunu guio, Ungunu creotilo. -Arvore de 12 a 15 metros 
de altura, e um diametro de om,3o. . 

Madeira resistente, servindo para esteios, caibros e ar
criotes. Os Angolares chamam-lhe tambem Cutu 
cutu blanco. 0 fructo e procurado pclos pombos e 
rolas: · 

Oba ta (S. Thome), N'bata (Angolar). -(Ficus, sp.)-Grande 
trepadeira destruidora dos colossos do reino vegetal. Ar
vore de substitui~ao. Attinge grande altura, tomando as di
mensoes da arvore que destroe. 
. Produz um lactex, gue pode ser aproveitado. A diffe-

renfa que existe entre esta e a Mussanda e que a 
Obata attinge maiores dimensoes e as folhas sao 
maiores; nao da filamentos. 

Belambo (S. Thome), Goqui (Angolar).-(Sa11ti1·iopsis balsa
mifera). Engl.)-Arvore de 35 metros de altura, e um dia
metro. de 1m,5o a 1m,80. 

Produz o bern conhecido Balsamo de S. 'Thome. N'ou
tros pontos da ilha de S. Thom~ chamam-lhe Pau 
Oleo. · 

Muxulu (S. Thome e Angolar). -Arvore de 3o metros de al
tura por 1m180 a 2 metros de diametro. 

Serve para canoas, taboas e gamellas. Floresce em 
agosto, e os fructos adquirem o seu grau de matu• 
ra~ao em janeiro, sendo muito procurados pelos 
macacos. 

Pau fede. -Arvore de 35 metros de altura, e o diametro 
de Im 5o. · 

E;ta madeira exhala um cheiro nauscabundo, quando 
secca, e quando queimada chega a ser em extremo 
desagradavel. S6 o cernc e que exhala o cheiro, que 
e devido a um principio activo muito volatil. Depois 
de queimada, produz boa potassa para fazer sabao. 
Os Angolares fazem canoas d'esta madeira. Os fru
ctos sao aproveitados pelos pombos. 
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Oleo barao (S. Thome), Quingo (Angolar.) -(Symphonia glo
bultfera, L. )- Arvore de 28 a 3o metros de altura e o 
diametro de om,80. 

Da madeira fazem-se apenas taboas, canoas e gamel
las. Floresce na gravana, e os fructos sao procura
dos pelos macacos e pelos pombos. 

Pau cabra. -(Trema a.ffinis, Planch.)-Arvore de 20 metros 
de ahura e o,mSo de diarnetro. . 

Da madeira fazem-se apenas taboas, e as folhas servem 
para a alimentas:ao do gado caprino. Floresce na 
gravana. 

Cavole (Angolar e S. Thome). -Arvore de 35 a 40 metros, e 
um diametro de 1m,So a 1m,80. 

A madeira serve para construcs:ao de casas, ubas ou 
cercados. Floresce em agosto e setembro, sendo os 
fructos procurados pelos macacos e rolas. 

Gofer, e nao G6fe, como erradamente se diz em S. Thorne, 
Mussemga (Angolar). -(Musanga Smithi.i, R. Br.)
Arvore de 20 metros de altura e 1°1,50 de diametro. 

Madeira inatacavel pelo salale, termites ou cupim. 
Da madeira fazem-se taboas, canoas, boias para 

redes, etc. Produz tambem um born filamento. 
Segundo uma lenda biblica, foi d'esta ma
deira que ·se cohstruiu a area de Noe, por 
ser em extremo leve. 0 fructo e procurado 

. pelas Cecias, especie de columbideas. 
Quime.-(Newbouldia lawis, Seem.)-Arvore de 12 a 15 me

tros de ;iltura e um diametro de o,5o. 
Serve para esteios de casas e para demarca<;ao das 

propriedades, dos f6rros e cercados, pela facilidade 
cm pegar de estaca. Floresce em agosto. As fl.o
res sao vermelhas, e os fructos umas vagens oblon
gas. 

Mucumbli. -Arvore de 40 metros de altura, aproveitada para 
fazer canoas. Tern O diametro de Im,so a 2 metros. 

Floresce em agosto, e os fructos sao pr.ocurados pelos 
· pombos e cecias. · 

Estrala-cstrala (S. Thome), Bue-bue ( Angolar), -Arvore de 
3o metros de altura por 0,80 a I metro de diametro. 

Serve para caibros, gamellas e canoas. Floresce em 
agosto, e os fructos sao procurados pelas rolas. 

Mil6nd6 (S. Thome), Lemba (nas villas de Sant' Anna e Trin
dade, em S. Thome), Mizond6 (Angolar). - Pequena ar
vore de 8 a Io metros de _altura e um diametro de om, 1 o 
a 0111,12. 
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A Madeira serve para · construcs:oes sobre pedras. Em 
logares seccos e muito duravel, e enterrada nos. lo 
nao resiste. Floresce em agosto, e os fructos sao 
avidamente procurados pelos passaros e macacos. 
0 rnacaco come este fructo para fortalecer o peito 
(lenda An_golar). · 

Cata izaqu~nte ou Cata pequena.-Pequena arvore de 8 a 10 
metros de altura, com urn diametro de om,80. 

Com varas d'esta madeira tornam os indigenas o puree 
de Isaquente mais compacto. Floresce em agosto, e 
os fructos servem de alimento aos pombos e cecias. 

Jaca (S. Thome), Zaca (Angolar). -(Artocarpus integrifo/ia, 
L.)-Arvore de 15 metros de altura e om,60 a om,80 de 
diametro. 

Madeira esplendida, de linda cor amarella, extrema
mente resisteme. Poderia ser empregada com resul
tado na marceneria. Floresce em agosto, e os fru-
ctos servem de alimento. . 

Mangue d'6b6. -:-(Cory-anthe paniculata, vV dw.)-Arvore de 
I 5 a 24 metros de altura, por I metro de diametro. 

Madeira rcsistente, muito duravel, servindo para es• 
teio5 de habita~oes. Floresce em agosto e fructi• 
fica em janeiro, sendo os fructos procurados pelos 
passaros. 

Umgumi emg6b6 (S. Thome), Macua cua (Angolar). - Ar
vore de 3o. a 35 metros de altura e um diametro de 0°1,40 
a om,so. 

Serve para fazer canoas. Floresce em agosto, e o fru
c to e procurado pelos passaros c more egos. 

N'bamgo OU Quibamgo (Angolares), Culu-culu (S. Tnome).
Arvore de 3o metros de altura, por 1m,5o a 1m,80 de dia
metro. 

As folhas sao medicinaes, en;i banhos, assim como a 
casca. 

Ca cr6c6t6 ou Ca-cl6c6t6 posma (Angolares.)-Arvore de 20 
a 25 metros de altura e o diametro de om,40 a om,5o. 

Serve para esteios de habitafoes. Florescc em agosto, 
sendo os fructos aproveitados pelos passaros. 

Pdu visco ou Pau cndeira-(Kickxia africana, Benth.)-Ar
v0rc de 35 a 40 metros de altura, por I metro de dhme
tro. 

Serve para canoas, gamellas, taboas, etc, 0 lactex so
lidificado serve para visco. 0 fructo, dcpois de aber
to, solta as sementes, em extremo !eves, que o vento 
dispersa. 
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Nespera d'6b6 (S. Thome): Quimdembia (Angolar). -(Ste1·
culia tra.r;aci;mtha, Lindl.)-Arvore de 25 a 3o metros de 
altura e O dtametro de ,m,20 a lm,so. 

Boa madeira para ta.boas, refractaria as termites, talvez 
por causa de um principio amargo que contem o le
nho. E' muito empregada por causa da sua resis
tencia. Boa para todas as construcc;:6es. Fructo gran
de, rugoso, contendo sementes com . um gosto sal
gado. Os porcos bravos e os macacos teem grande 
predilecc;:ao por estes fructos. Floresce em agosto. 

Gog 6. -(S01·i11deia acutifolia, Engl. )-Arvore de 3o metros 
de altura, por tm,80 a 2 metros de diametro. 

Madeira de primeira ordem, boa _para todas as cons
trucc;:6es. Floresce em agosto. 0 fructo e amargoso, 
com propdedades medicinaes. As cabras bravas e os 
macacos procuram-n'o com avidez. 

Amoreira branca (S. Thome), Mucumba blanco (Angolar). 
-Arvore de 40 metros de altura, e um diametro de 2m,20 
a 2m,so. 

Boa madeira para ta.boas, canoas, etc. Floresce em agos
to, sendo o fructo procurado pelos macacos e guem
bus, e~pecie de morcegos. 

Pau caixao-(Vrop1rllum insulan, Hicrn.)-Arvore de 40 me
tros de altura, por 1m,so a 1m,80 de diametro. 

A madeira e boa para taboas. Floresce em agosto e 
fructifica em janeiro, sendo o fructo procurado pelos 
passaros. 

Bubo-bubo e tambem Bugo-bugo (S. Thome), N'bomb6 (An
golar).-Arvore de 15 metros de altura e um diametro de 
om,40. 

Floresce em agosto c da uns fructos, que sao procura
dos relos passaros. 

Azeitona prcta ou P6 pleto, Pau prt!to. -(Polyalthia acumi-
11ata, Oliv.)- Arvore com 3o metros de altura e um dia
metro de 0°1,80 a l metro. 

Floresce cm agosto. 
Mitcha Zochi, Remedio do Jorge (Angolares).-Arvore de 35 

a 40 metros de altura e o diametro de 1m,20. 
A madcira e branca, mas, depois de cortada, torna-se 

preta. Rica em tanino. Floresce em agosto e da uns 
. fructos amargosos, que sao procurados pelas aves. 

Azcitona.-(Sideroxylon densiflorum, Bakcr.)-'-Grande arvore 
de 40 metros de altura c o diametro de 1 m ,So a 2 metros. 

Esplen1ida ma:deira para construc~oes, dando optimos 
este10s. Floresce em agosto e o fructo e purgativo. 

• 
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Vleme (Vermelho).-Arvore de 40 metros de altura e o diame
tro de Im,5o a 2 metros. 

E' exi::essivamente abundante e muito empregada em 
construcc;oes, taboas, etc. 0 aroma que o lenho 
exhala, depois de cortado, e parecido um pouco 
com o do pinheiro. Floresce em agosto, e da uns 
fructos, que os passarc,s e macacos procuram. 

P6 ana ou pau agua. -(Grumilia vertusa, Hiern.)-Arvore de 
3o metros de altura e o diametro de om,80 a I metro. 

Da madeira fozem caibros. Floresce erri agosto c os 
fnictos servem de alimento aos passaros. 

Capitango, pau capitao ou Viro branco. -(Ce/tis integrifolia, 
Lam.)-Arvorc de 40 a 45 metros de altura e o diametro 
de 1m,5o a 2 metros. 

A madeira serve para taboas e vigamcntos internos, 
sendo muito duravel, quando nao esta exposta a 
chuva. Floresce em agosto e os fructos servem de 
alimento aos passaros. · 

Coaco branco. -Arvore de 36 a 40 metros de altura e o dia-
mctro de om,80 a I metro. . 

A madeira serve para vigamentos. Floresce em agosto 
e os porcos bravos e macacos gostam muito dos 
seus fructos. 

Uncuene OU Cata grande (S. Thome), Sanga (Angolar).-(Or
chipeda, sp.) Arvore de 25 a 3o metros de altura e o dia
metro de 1m,20. 

A madeira serve para fazer ta.boas e canoas. 
Englele (S. Thome), Axam-gue, Pau de alguem (Angolares). 

-Pequena arvore de 10 a 15 metros de altura por om,15 
de diametro. . 

Madeira muito rija. Floresce em agosto. 
Mel616 (Angolar), Ma11gue do rio, branco.-Arvore de 10 me

tros de altura e o diametro de om,5o . . 
Florcsce em agosto c os fructos sao procurados pelos 

macacos, rotas, falcoes e ma~aricos. 
Pau alho (S. Thome), Levanta gainha (Angolar).-Arvore de 

20 a 2, metros de altura e um diametro de o,m8o. 
0 cerne, queimado, exhala um cheiro sulfuroso e acti

vo, que afugcnta as gallinhas (lenda Angolar). Flo
resce em agosto e os fructos servem de alimento as 
rolas. . 

Guegue (S. Thome). -(Pseudospondias microcarpa, Engl.J
Arvore de 15 a 20 metros de altura e o diametro de om,80. 

Floresce em outubro e novembro e fructifica em janeiro. 
Os fructos sao acidos. 
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Pau sangue (S. Thome e Angolar), Untumi (villa de Sant'An
na, em S. Thome). -(Haronga madagascarie11sis, Chois). 
- Arvore de 20 metros de altura e um diamctro de om,60. 

Floresce em agosto, e produz uns fructos, que as rolas 
e pombos procuram. -. · 

Colima dodo, C6lima doida. -(Lonchocarpus formosianus, D. 
C.) (L. Sericeus, H. B. K. var 8.) ---Arvore de 25 metros 
de altura e um diametro de om,5o. 

_ Chamam-lhe Colima: doida, porque as folhas, pisadas e 
espalhadas na aguu, intoxicam o peixe, c, quando 
misturadas com as · do Banka, matam-n'o. As suas 
flores sao de um vermclho arroxado e . teem · um 
aroma agradavcl. H abita de preferencia o littoral 
nos sitios humidos. 

Zarnumo (S. Thome). -Arvore de 3o metros de altura por 
1m,20 de diametro. 

Ser\'e para taboas e gamellas. Floresce em agosto e das 
sementes alimentam-sc os macacos e rotas. 

Bengue d'6b6 (S. Thome), Mucueemgueua (Angolar). -Ar
vore com 25 metros de altura por om.so de ·diametro. 

Serve para caibros e taboas. Floresce em agosto, e os 
, fructos servem de alimento aos macacos e rolas. 

Oba. -(Irvingia gabonensis, H. Bn.)-Grande arvore de 40 
metros de altura (attingindo muitas vezes mais) e o diame-
tro de 1m,80 a 2 metros. · 

Madeira de lei para esteios, vigamentos, obras hydrau-· 
licas, etc. Flore~ce em agosto e setembro. 0 frucro, 
vulgarmente chamado MaFli de 6bd, comem polpa 
amarella, bastante acida, de que se foz doce. A 
parte externa do fructo e cor de castanha. 

Mussanda. -(Ficus, sp.)-Grande trepadeira, muito vulgar 
em S. Thome, que destroe as maiores arvores. Attinge a 
altura da arvore que destruiu. Da um lactex. 

Os fructos sao procurados pelus rolas e macacos. 
Figo ploco, Figo porco, Figo de porco.-(Ficus, sp.)-:-Arvore 

de 25 a 3o metros de altura e o diametro de 101.50. Assim 
chamado, porque os porcos teem predilec~ao ·pelos seus 
fructos. 

Floresce cm agosto e setembro. Da casca d'estas arvo
res fazem os indigen,1s bainhas para facas. 

Po sandjia, Pau sardinha, Vala sandjia, Vara sardinha (Angola
res).-Arvore de 36 metros d'altura e I metro de diametro. 

Floresce em agosto e setembro, sendo os seus frucros 
procurados pelos macacos e passatos. Da madeira 
fazem-se canoas e taboas. 
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Inhe muala (S. Thome), Ganzti (Angolar).-Arvore de 3o 
metros de altura por om ,80 de diametro. · 

Boa madeira. Floresce em agosto e setembro, e os fru
ctos sao procurados pelos macacos e passaros. 

Bunga..-(Hernandia beninensis, Welw )-Arvore de 25 a 3o 
metros de altura regclar, de largas folhas de lindo aspccto, 
te"ndo um diametro de 1m,20 a 1m,so . . 

Floresce em agosto e setembro. Serve a madeira para 
ta.boas, canoas, gamellas, boias, etc. 

Goiabeira ou Goiaveira.-(Psidium pomiferum, L.)-Arvore 
bem conhecida pelos seus fructos, chegando a attingir 8 
metros de altnra e um diametro de 0°1,30. 

A madeira e muito rija e rnuito empregada parJ caver
name de navios. Fructifica todo o anno, mas nos 
fins de fevereiro a maio e que da fructo em maior 
abundancia. 

Micond6 (S. Thorne), Imbomdeiro (Angolar), Baobab, dos 
arabes, Monkey, fruit tree, dos inglezes.-(Adansonia di
gitata, L.)-Arvore de 20 metros de altura e o diametro 
de 2 metros a 2m ,So, sendo est as . dimensoes referentes aos 
raros exemplares que se encontram ao sul da ilha, onde 
e rara. 

No norte desenvolve-se mais,e e mais vulgar. Floresce 
em dezembro e janeiro. A entrecasca da-se o name 
de Liconte. 

Isaquente. -(Treculia africana, Dcne.)-Bem conhecida ar
vore. Notavel pelos seus fructos de extraordinarias dimen
soes, que sao aproveitado, coma alimento dos indigenas. 
Tern a arvore de altura 25 a 3o metros, e na base chega 
a ter O diametro de lm,so. 

· A madeira e apenas usadJ pelos Angolares para a ma-
nufactura de bocetas, . onde guardam os objectos 

. mais indispensaveis a vida. 
C6lima fio ou Colima fria. -Arvore de 25 meHos de altura e 

um _diametro de om,80. 
A casca e a , raiz sao medicinaes. 

Pau milho (S. Thome), Mitch6-fti-tim ou Mitch6-fi-im (Ango
larcs). -Arvore . de 25 a 3o metros de altura e o diame-
tro de om,so a I metro. . . ~ 

A madeira serve para esteros de hab1ta~oes e para cu
nhas, com que os Angolares abrem as madeiras. Flo
resce em agosto e os fructos sao procurados pelos 
passaros.. · . 

Safu. -(Canarium edule, Hook.)-Arvore hem conhec1da em 
S. Thome pelos seus fructos. . 
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Da madeira fazem-se canoas e tirantes de agua. A re.;. 
zina _terebenthinosa e empregada pelos indigenas 
para fazer suppurar os tumores. A arvore chcga a 
tcr a altura de 25 a 3o metros c o diametro de 1m,20. 

Tabaque, pau tabaque. -Arvore de 20 metros de altura por 
Im,so a lm,80 de diametro. . 

Serve para boias, taboas, canoas, gamellas, tambores, 
caibros, etc. Do liber fazem-se cordas e tiram-se fila 
mentos. E' uma madeira muito leve e muito resis
tente na agua. Floresce em agosto e setembro, sendo 
os fructos aproveitados pelos pombos bravos. 

Lanza matto, Laranjeira das florestas ou Laranjeira brava.-:-
Chega a ter 12 metros de altura e um diamctro de om,3o 
a om,40. 

A madeira e muito rij ,1 c os fructos sao amargosos e 
bastante acidos. Abunda nas fiorcstas :de Porto-Ale-

, gre. . . 
Oca (S. Thome), Mufuma ou Mafumeira (Angolares).-(Erio

de11d1·on anf',-actuosum, D. C.)- Grande colosso do reino 
vegetal, chegando a attingir a altura de 40 a So metros e 
um diametro de 5 a 6 metros, nu tronco, e de 10 a 12 me-
tros nas abas. · 

A madeira c aproveitada para fazer canoas. As folhas 
sao comestiveis. E' d'esta arvore gue provem a La 
de ocd, especie de surnauma. 

Po quentchi, Pau quente, Pau ferro.-Arvore de 25 a 3o me-
tros de alrura e um diametro de om,5o. _ 

Madeira Jas mais rijas que se conhecem na ilha, sendo 
sobretudo empregada com born proveito para cabos 

_ de machado. Florescc em agosto e setembro. 
Ungundu, Umguentu (Angolares). -Arvore de 25 metros de 

altura e o"',80 de diametro. 
A madeira serve para caibros,. cunhas, esteios, etc. 

Existe uma lenda Angolar, que os macaco~ curam 
as dores do peito, usando do fructo d'esta arvore. Os 
Angolares tambem comem os fructos com o mesmo 
firn. Madeira rija. Florescc em agosto c setembro. 

Cr6c6t6, Cl6cot6.-Arvore com a altura de 3o a 36 metro~ e 
1 metro de diametro. Serve para esteio~. 

Floresce em agosto e setembro. Os fructos sao apro
veitados pelos rnacacos e passaros; 

Coqueiro. -(Cocos 11uc1fera, L.)-Altura maxima no sul da 
ilha, 15 a 20 metros. Diametro, om,40 a om,5o. 

Palmeira, Pema.-(Elceis guineensis, L.), (Dendem, o fructo). 
-Altura muxima, 25 ·a 3o rr,etros. Diametro, o"',40 a om,5o. 
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Figueira.-( Ficus, sp.)-Altura, 4 a 5 metros. Diametro, om, 10. 

A casca serve para: fazer cordas. Floresce em agosto e 
setembro. Os macaco'> procuram avidamente os sew, 
fructos. 

Umcunga (Arrgolar). -Altura, 25 a 3o metros. Diamerro, om,80 
a I metro. Diametro das abas, 1m,60. 

E' esta arvore aproveitada pelos Angolares para canoas, 
gamellas e taboas. Floresce em ngosto e setembro. 
Fructos procurados pelos macacos, pombos., etc. 

Canhata (Angolar). -Arvore pequena; de tronco esguio. Al
tura, 10 a 12 metros. Diametro, om,60. 

Serve para esteios, caibros, e cunhas para rachar ma
deiras. E' muito rija. Floresce em agosto e setembro 
e o fructo nao e aprovcitado. 0 exemplar que se 
~cha exposto e dos maiores que se podem obter na 
ilha. 

Dji6gombi (Angolar). -Altura, 25 a 3o metros. Diametro, om,60 
a om,80. . 

Serve para canoas, gamellas, taboas, etc. Floresce em 
agosto e setembro. 0 fructo e aproveitado pelos ma
cacos e passaros. 

Toni Faxicot... Antonio Francisco, Vala n'bua, Vara-cao (Ango
lares).-Pequena arvore erecta, com a altura de 10 metros 
e o diametro de om ,08. 

Floresce em agosto e setembro e os fructos servem de 
remedio. 

Zorn Gome, Joao Gomes (Angolares).-Arvore de pequenas 
· dimensoes, chegando a attingir 15 a 20 metros de altura e . 
um diametro de om,40. 

Serve para caibros, e sobrctudo para espeques de des
cascar cocos. Floresce em agosto e setembro, e o 
fructo nao e aproveitado. 

Captivo azeitona ou Pau leite. -(Cephadis spatacea, Hiern.) 
-Altura, 20 a 25 metros. Diametro, om,80 a I metro. 

Serve para taboas, remos, vigas, etc. A floresccncia in
dica o coooe~o das chuvas (lenda Angolarr Florcsce 
em julho e os fructos scrvem de alimento aos ma
cacos e passaros. 

Marapiao preto (S. Thome), ldo-ido, Madjaple (Angolares).
Altura, 8 a 10 metros. Diametro, om,20. 

A madeira nao tern serventia. A casca e medicinal. 
Catchina gue~a, Cacthina (Angolares), Catharina. - ~rvore de 

peqoeno porte, pegando bem de cstaca e servmdo para 
cercados. 

0 fructo e parecido com o do Guegue. 
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Metoto (An~olar).-Arvore de porte regular, servindo para es
teios, caibros, etc. Muito resistente. Attingc a altura de 15 
a 20 metros e um diametro de om,80. 

Floresce em agosto e setembro. 0 seu fructo tern as 
dimensoes do da Goiabeira e so c procurado pelos 
macacos. 

Dumo (Angolar e S. Thome)-(Gomphia reticulata, P. de 
Beauv.)- Madeira rija, aproveitada para maos de pilao e 
construcs:oes. Altura, 25 metros. Diametro, om,3o a om,40. 

0 aspecto da arvore e similhante ao da Goiabeirn, e o 
fructo e aproveitado pelos passaros. Florcsce em 
agosto e setembro. 

Libo (S. Thome), Melulu (Angolar). -('Vernonia amy~dalina, 
Delilc.)-Arvore de pequeno porte, servindo para c~rcados. 
Altura, 6 a 8 metros. Diametro, om,12 a om,15. 

Florcsce em agosto e setembro. As folh as sao tonicas e 
amargosas. 

Limoeiro bravo. - Tern a altura de 6 a 8 metros c o diame-
tro de om,10 a om,15. . · 

Encontra-sc em estado selvagem nas florestas de Porto
Alegre. Fructos arredondados c muito aromatkos. 

Fructa-pa.o.'-(Artocarpus incisa, L.)-Chega a attingir 40 me
tros de alturn, na Polynesia, e 2 metros de diarnctro. 

Produz os bem conhecidos .. fructos tao · usados pelos 
indigenas da Polynesia. Esta utilissima arvore foi 
introduzida em S. Thome no anno de 1856, pelo 
prirneiro Badio de Agua Ize. Em S: Thorne. desen
volve-se muito bem. 

Majombo (Angolar). - Chega a ter a altura de 3o metros e o 
diametro de I metro a 1m,20. . , , 

Arvore erecta, regular, com varios usos industriaes. 
Serve para fazer gamellas, taboas, canoas, etc. Os 
fructos sao aproveitados pelas rolas .e outras aves 
silvestres. Floresce em agosto e setembro. 

Pau bran co, ou Pau gamella. - (Hasskarlia didymostemon, 
Baill). -E .abundante e chega a ter 3o metros de altura por 
1m,20 a 1m,5o de diametro. 

Como o nome , o indica, esta arvore, de lindo portc, ser
ve para fazer gamellas, canoas e ta.boas, Floresce em 

· ·· agosto c setembro, sendo os fructos aproveitados 
pelas rolas e pombos. . 

Muandim vermelho ou Sucupirn. ~(Pe11tacletlze,·a mac1~ophFl
la, Bentb.)-Altura, 3o metros. Diametro, 1m15o, 

Boa madeira, rcsister.te, com varios usos industriacs. 
Floresce em agosto e setembro. 
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Ma-piam, Po-piam, Ma-piam blanco (Angolares), Marapiao .da 
praia. - Altura 6 a 8 metros. Diametro, om,60. 

Esta arvore nao se desenvolve tanto como o l\1arapiao 
preto. Floresce em agosto e setcmbro. Fructos apro
veitados pelas rolas e pombos. 

G!om ou Purgueira.~(Jatropha Ci11'cas, L.)-Bem conhecida. 
Lanza mucambu ou LaranJa mucambti. -Altura, ro a 12 

metros. Diametro, om,15 a 0 111 ,20. Madeira rija. 
Buji-buji (S. Thome e Angolar).-(Claoxylon Molleri, Pax.)

Altura, 15 metros. Diametro, om,3o. 
A madeira nao tern usos industriaes. Floresce em agos-
- to e setembro. Das folhas tiram tambem uma tinta 

anilada e sao um born alimento para o gado caprino. 
Pau sabao (S. Thome), Tondo (Angolar). -(Dracama arbo

rea, Link.)-Chega a attingir 20 a 25 metros de altura e o 
diametro de I m,so. 

Serve para demarca<;ao de propriedades agricolas. Flo
resce em mar<;o, abril, agosto e setembro. Os fru
ctos sao procurados pelos passaros. 

Po lucula (Angolar).-Altura IO a 12 metros. Diametro, om,5o 
a om,60. . 

Da casca extrahem os .A. ngolares uma tin ta vermelha 
com que pintam o corpo na occasiao das festas ou 
batuques. Floresce em agosto e setembro. Fructos 
aproveitados pelos macacos. · 

Bana muala.-(Chestls oblongi/olia, Baker.)-Pequena arvore, 
muito abundante, dando uns fructos que passam por pei
toraes. Contem muito tanino. A florcscencia e continua. · 

Cola branca, Quezu ungnella (Angolares).-Altura, 3 metros. 
Diametro, o'U, 1 o. Pequena arvore, muito fin a e muito rija. 

0 exemplar exposto e dos maiores que se podem obter. 
Floresce em agosto e set.:!mbro. 

Quidato d'obo.-Altura, 3 a 4 metros. Diametro, om,15. 
A madeira s6 serve para vedac;oes. Floresce em agosto 

e setembro, e os fructos sao procurados pelos pom
bos e outros passaros. As folh~is e a casca sao me
dicinaes. 

Muxulu branco.-Altura, 6 a 8 metros. Diametro, om,10. 
Serve para esteios de casas, tirantes de agua, caibros, 

etc. Floresce em agosto e setembro. Fructos procu • 
rados J?elos pombos. 

Quidato pie OU <.J_uidato da praia.-Altura, 6 a 8 metros. Dia-
metro, om,10 a om,12. . 

Floresce em agosto e setembro. As folhas sao medici-
naes, e os fructos procurados pelos passaros. . 
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Vala ·n'bua.-Pequena arvore ere~ta, com a altura de ro me
tros e o diametro de om ,08. 

Floresce em agosto e setembro e os fructos servem de 
remedio. 

Pau vum ou preto.-Altura, 3o metros. Diamctro, om,80. 
Serve esta madeira para fazcr remos, caibros, etc. Flo

rcsce cm agosto c sctcmbro c os fructos sao apro
veitados pelos macacos e passaros. 

Ussubi. -Arvore de 3o a 35 metros de altura e o diametro 
de 1m,so. 

A madeira serve para esteios. Floresce em agosto c se
tembro e os fructos siio procurados pelos macacos 
e passaros. Deve-se experimentar esta madeira, pois 
tcm a dureza da Sucupira, nao \!Stando exposta ao 
tempo. 

Pau moi;o. -Altura, 10 metros. Diame1ro, om,3o. A madeira 
d'esta · arvore serve para fazer remos e caibros. Floresce 
em maio e fructifica em agosro. 

Guigo.--(Bridelia stenocarpa, Mtill Arg.)-Tem esta arvore a 
altura de 3o a 35 metros e o diametro de om,so. 

Pega muito bem de estaca. Floresce em agosto e se
tembro, e os fructos sao procurados pelas rolas, 

· pombos, etc. · 
Ungunu branco ou Ung6b6.-Arvore de 3o metros de altura 

e o diametro de om,40. 
A madeira serve para caibros de casas. Floresce em 

agosto e setembro, e os fructos servem de alimento 
aos passaros. 

Po pleto pie, Pau preto da praia, Inhe preto. -Arvore de 25 
a 3o metros de altura e o diametro de r metro. 

A madeira serve para remos, caibros e taboas. Floresce 
em agosto e setembro, e os fructos sao procurados 
pelos passaros e macacos. 

Ucucdano. - Pequena arvore, de 8 a 10 metros de altura e 0 
diametro de om,25 a om,3o. . 

A madeira nao se utilisa. Floresce em agosto e se
tembro, e as folhas servem para banhos medici
naes. 

Fructa sele . le. -(Leea tinctoria, Lindl.)-Altura, 4 a 5 me
tros. Diametro, om,o5 a om,08. 

A madeira nao serve e 03 fructos sao muito procura
dos pelas aves. 

Amargoso.-Arvore com um diametro de o"\20 a om,zS. 
Mangueira. -(Manp,ifera i,z~ica, L.)-Cheg I a attingir uma 

altura de rS metros e o dwmetro de I metro a 1m,20. 
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E' bem conhecida esta arvore, origin aria da India; pro
duz fructos saborosissimos. 

Luba. -(Parkia intermedia, Oliver.)-Arvore de IO metros 
de altura e I metro a 1m,20 de diametro. 

Marimboque.-Pequena arvore de 12 metros de altura e om, 15 
de diametro. 

Abunda na zona baixa, principalmente nas proximida
des da capital da provincia. Da umas flares brancas 

, arornaticas, e os fructos, depois de seccos, scrvcrn 
para tabaqueiras. 

Salarnba.-(Dialium guineensis, Willd.)-Arvore de 15 metros 
de altura e urn diametro de om,5o. 

Nona concha.-( Anon a palustris, L. )-Pequena arvore, :min
gindo de 5 a 8 metros de altura e o diametro de om, 15. 

Os fructos sao comestiveis e agradaveis ao paladar. 
Prefere a zona do littoral. 

Tamarindo.-('Tamarindus indica, L.)-Arvore muito vulgar, 
sobretudo ao norte da ilha de S. Thome. Attinge uma al
tura de 10 a 12 metros e o diametro de I metro a 1m,So. 

As vagens sao muito acidas, ernpregam-n'as como con
dimento; usam-n'as como refrigerante nas febres 
inflammatorias e teem propriedades laxativas. A ma
deira e muito rija, serve para o cavcrname das em
barcac;oes, 

Cajueiro.-( Anacardium occident ale, L.)- Bern conhecida ar
vore, propria da zona baixa, onde e abundante, sobretudo 
nas proximidades da capital da provincia. 

Os fructos sao adstringeotes e d'elles se faz vinho. Tern 
propriedades depurativas de primeira ordem, espe
cialmente o Cajueiro brand,. Chega a ter a altura 
de 8 a IO metros e o diametro de om,80 a I metro. 

Cacuma.-Arvore pequena, com o diametro de om,10 a om,12. 
Sap-sap.-(Anona muricata, L.)-Pequena arvore de IO me

tros de altura, e om,,o a om,60 de diametro. 
Produz os fructos. conhecidos por Co,·apfo da India ou 

Sap-sap. D'estes fructos se fazem limonadas refri
gerames, com que os indigenas combatem a icte
ricia. E' muito vulgar. 

Bamb6 (Angolar). --Pequena arvore de 10 metros de altura 
e o diametro de om,25 a om,40. 

Serve para armac;ao de canoas e para vedac;6es. Flo• 
resce em agosto e seternbro, e os fructos sao pro-

. curados pelos passaros, rolas, etc. . 
'Mem d:ingua ou Falso mole-mole.-Pequena arvore de 7 a 10 

metros de altura e o diametro de om,2, a om,3o. 
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Floresce todo o anno e os fructos sao procurados por 
uma pequcna avesinha chamada Dangua, de onde 
pr?vem o nome a arvore -Mem dangua, Mae do 
Dangua. · 

Arnoreira vermelha, Mucumba vleme (Angolares).-(Chloropho
ra excelsa, Benth e Hook.)-Altura, 40 metros. Diametro, 
2 metros a 2m ,So. 

Os fructos sao procurados pelos porcos bravos, maca
cos e passaros. 

Jambeiro.-( EuBenia Jambos, L.)-Pequena arvore, de lindo 
aspecto quando carregada de flores, cujos fructos, de sa
bor a rosJs, sao pouco aproveitados. E' vulgar e prefere 
os sitios humidos. Chega a ter de 8 a Io metros de altura 
e om,3o a om,40 de diametro. 

Mafundji ou Lemba. -(Ficus, sp.)-Trepadeira vulgarmente 
chamada Corda mafundji. Chega a attingir om,3o de diame
tro. 

Floresce em agosto e setembro 
Corda d'agua vermelha (Trepadeira). -(Plectroria Hent"iqui

siana, K. Sch.)-Floresce em agosto c setembro. 
Os fructos servem de alimento aos passaros. 

Corda Anna (Trepadeira). -Floresce em agosto e setembro. 
Corda bobo (Trepadeira). -Floresce <!m agosto e setembro. 

Fructos procurados pelas rolas, passaros e pombos. 
Corda clonglo (Trepadeira).-Floresce em agosto e setembro. 

Fructos procurados pelas rolas, passaros e pombos. 
Corda mafundji alna ou Falso mafundji (Trepadeira). 
Zem-ze. - Arvore de 36 metros de altura e 2 de diametro. 

Os Angolares servem-se apeaas da madeira para fazer 
gamellas. Floresce em agosto e setembro. 0 fructo 
e parecido com uma azeitona de cor arroxada, es
cura exteriormente e tendo o grao interior um pouco 
amarello. E' pr0curado pelas rolas e cecias. 

Me-lanzela ou Vinte e quatro horas. - Cip6, drastico, que, 
cortado em peda~os, em infusao (macera~iio) na cerveja, 
em vinho de palma, ou mesmo em agua, e um purgante 
violento. 

Giba -Pequeno arbusto. 
Matri ou Mahi. -Trepadeira de pequeno porte. 
Ununu ou Pau esteira. -(Pandanus thomensis, Henrq.)-Ex

cessivamente abundante no sul da ilha, nas proximidades 
do mar. 

Tern varios usos, sendo as folhas muito empregadas no 
fabrico de esteiras. 

Palmeira matombe, Bordiio (Angolar). 
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Macaia OU Ma-caia. 
Corda prego (Trepadeira). . 
Corda que (Trepadeira).-(Paul/inia pin11ata, L.) 
Corda fi sandjia (Trepadeira). 
Corda fono Mello (Trepadeira). 
Otagi. . 
Corda pimenta d'6b6.-(Culcasia angolensis, Welw.) 
Corda mnandji muala (Trcpadeira). 
Milond6. 
Quibonda. 
Mil home.-(Acridocarpus Smeathmanni, Guill et Per.) 
Corda chuna, Unha de gato (Trepadeira). 
Corda d'agua branca (S. Thome), Corda veado (Angolar), 
. (Trepadeira). 
Mangue do rio, vermelho.-(Rhi,ophora Mangle, L.) 
Quibole.-Arvore sem usos industriaes, porque racha muito. 

Talvez possa ser aproveitada, serrando-se conveniente
mente. Serve para cercados. 

Corda unbubu (Trepadeira).-Floresce em agosto e setembro. 
Fructos procurados pelas abelhas. . 

Toro cortado a I metro da forquilha do pau Zem-ze. 
Toro cortado a 1 metro da forquilha do pau Coaco branco. 
Toro cortado a I metro da forquilha do pau Ussubi. 
Toro cortado a r metro da forquilha do pau Po quentchi, Pau 

quente, Pau ferro. 
Toro cortado a I metro da forquilha do Mai:apiao preto, Ma

rapiao quio, Marapiao creoulo (S. Thome), Po piam (An-
golar). -(ZanthoJiiYllon rubescens, Planch.) · 

Toro conado a I metro da forquilha do Belambo (S. Thome). 
Goqui (Angolar).-(Santiriopsis balsamife1·a, Engl.) 

Toro conado a 1 metro da forquilha do Mucumbli. 
Toro cortado a I metro da forquilha da Azeitona preta ou 

Po pleto, Pau preto.-(Pofyalthia acuminata, Oliv.) · 
Toro cortado a I metro da forquilha do pau P6 sum Male 

branco, Pau Senhor Manuel branco (S. Thome), Macua 
cua (Angolar). 

Toro cortado a I metro da forquilha da Nespera d'6bo 
(S. Thome), Quimdembia (A ngolar) - ( Sterculia tr-aga
cantha, Lindi.) 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Ca-cr6c6t6 ou Ca
cl6cot6, Posma (Angolar). 

Toro cortado a I metro d1 forquilha do Gogo. -(Sorindeia 
acutifolia, Engl.) . · . . 

Toro conado a r metro da forqrnlha da Aze1tona. -(Stdem
xylon densijlorzmz, Baker.) 
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Toro cortado a I metro da forquilha do Pau branco ou Pau 
gamella. -(Hasskar/ia didymostemon, Baill.) 

Toro cortado a r metro da forquilha do Mangue d'6b6. -
(Coryantlze panicu/ata, Welw). 

Toro cortado a I metro da forquilha do Pau capitango ou 
Viro branco. -(Ce/tis integrifolia, Lam.) 

Toro cortado a r metro da forquilha do Figo ploco, Figo 
porco, Figo de porco. --(Ficus, sp.) 

Toro cortado a r metro da forquilha do Mangue do rio, ver-
melho. -(Rhi,zofo1·a Mangle, L.) · · 

Toro cortado a r metro da forquilha da Lanza mucambu, 
Laranja rnucambu. 

Toro cortado a I metro da forquilha do P6 muala (S. Tho
me), Zungu (Angolar). 

Toro cortado l'l I metro da forquilha do Inhe hobo (S. Tho
me e Angolar). -(Xilopia africana, Oliver.) 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Vleme, ou Ver
melho. 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Muxulu (~. Thome e 
Angolar). 

Toro cortado a r metro da forquilha do Mel616 (Angolar), 
Mangue do rio (branco). · · 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Quibole. 
Toro cortado a 1 metro da forquilha da Fia piquina, Falha 

pequena, (S. Thome), Camu suem (Angolar). 
Toro cortado a r metro da forquilha do Uncuene ou Cata 

grande (S. Thome), Sanga (Angolar). 
Toro cortado a I metro da forquilha do Inhe plcto, Inhe preto 

(S. Thome), Quimdjumdju, (Angolar). - (Oxymitra pa
tens, Bth.) 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Muandim vermelho 
ou Sucupira. -(Pentaclethra macrophylla, Benth.) · 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Oba. -(lt-vingia ga-
bonensis, H. Bo.) · 

Toro cortado a 1 metro da forquilha do Zamumo (S. Thome). 
Toro cortado a 1 metro da forquilha do Cavole. 

· Toro cortado a 1 metro da forguilha da Amoreira vcrmelha. 
-(Chlorophora excelsa, Benth et Hook). 

Toro cortado a I metro da forquilha do Coqueiro. -(Cocos 
nucifera, L.) 

Toro cortado a r metro da forquilha do Oba.ta. -(.F'icus, sp.) 
Toro cortado a I metro da forquilha do Soasoa. -(Alsodeia 

ardiscejlora, Welw.) 
Cinco grandes troncos com raizes adventicias de 1igueiras africa

nas, abra~ando-os. 
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Raiz de G6g6. -( Sorindeia acutifolia, Engl.} 
Raiz de Na ue-ue (Angolar), Po sum Male, vlem?, Pau Se-

nhor Manuel, vermelho (S. Thome). -
Raiz de Fede. 
Raiz de Amoreira branca (S. Thome), Mucuinba blanco (An-

golar). 
Raiz de Azeitona. - (Sideroxylon densijlorum, Baker). 
Raiz de Fico ploco, Figo porco, Figo de porco. -( Ficus, sp.) 
Raiz de Vleme, Vermelho. 
Raiz de Izaquente. - (Triculia africana, Dene.) 
Raiz de Po sandjia, Pau sardinha, Vala sandjia, Vara sardi~ 

nha (Angolares). 
Raiz de Umgunu emgob6 (S. Thorne), Macua cua (Ango~ 

lITTi . 
Raiz de Po mole, Pau mole (S. Thome), N'guerngue (Ango-

lar). · 
Raiz de Mangue d'6b6. -(C01yanthe pa11iculata, Welw). 
Raiz de Pau Caixao. -(Urophrllum insulare, Hiern.) 
R~iz de Oleo barao (S. Thome), Quimgo (Angolar). -(Sym:. 

phonia globufifera, L.) 
Raiz (exemplar curioso) de Mussanda. -(P'-icus, sp.) 
Raiz de Po quentchi, Pau quente, Pau ferro. 
Raiz de Nespera d'6bo (S. Thome), Quimdembia (Angolar). 

-(Sterculia Tragaca11tha, Lindi.) 
Raiz de Safu. -(Cana,·i'um ed11le, . Hook.) 
Raiz de Amoreira vermelha, Mucumba vleme (Angolares). -

(Clorophora excelsa, Bcnth et Hook). 
Raiz de Coqueiro. -(Cocos nucifrra, L.) 
Raiz de de Tabaque ou Pau tabaque. 
Raiz de Marapiao preto, Marapiao qui6, Marapiao creoulo 

(S. Thome), Po piam (Angolar). -(Za11thoxyllon rubes-
- cens, Panch.) . 

Raiz de Cola, Kola.-(Cola acuminata, R. Br.) 
Ra1z de Pau Capitango ou Viro branco. -(Ce/tis integrijolia, 

Lam.) . , 
Raiz de Jaca (S. Thome), Zaca (Angolar).-(Artocarpus inte
. grzfofia, L.) 
Raiz de Fia piquina, Folba pequena (S. Thome), Camu suem 

(Angolar). _ · 
Raiz de Marapiao preto (S. Thome), Ido-ido, Madja pie (An-

golares). · · 
Raiz de Lanza matto, Laranjeira das florestas, Laranjeira 

brava. 
Raiz de Belamb6 ou Pau Oleo (S. Thome), Goqui (Angolar). 

-(Sanliriopsis balsamtfera, Engl.) . . · ... 
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de Libo. -(Vernonia amygdalina, Delile.) 
» C6lima doida. · · 
1, Muxulu. 
>> Nespera d'6b6. -(Sterculia h·agacantha, Lindi.) 
,, Cata pequena. . 
n Calunga c'undala. 
» Oca. -(Eriodend,-on anfractuosum, D. C.) 
» Fructa pao. - ( Artoca,pus incisa, L.) 
>> Coqueiro. - (Cocos 11ucife1·a; L.) _ 
» Pau cadeira. -(Kickxia africana, Bth,) · 
>> Pau rnilho. 
ii Pau Oleo: -(Santiriopsis balsamifera, Engl.) 
,, Pau ferro. •· 
» Inhe preto. - (? Oxymitra patens, Bth.) 
>> Pau v'ermelho. 
>> Zamumo. 
» Pau mole. 
n Umbungi. . 
1, Coaco branco. 
» Pau preto. - (Pofya/tia acuminata, Oliv.) 
» Pau caixao. - (Urophyllum insulare, Hiern.) 
1> Cavole. 
" Pecegueiro. - (Chitranthus Mannii, Hook.) , 
>> D'jungu. . 
>) Goiabeira. - (Psidium pomiferum, L.) 
» Mucumbli. • 
1> M.uandim ou Sucupira. -(Pentaclethra macropllfl

la, Benth.) 
de laranja 1\/Iucambu. 
i, Pau Vum-vu. 
» Mangue do rio. -(Rhi1ophcwa mangle, L.) 
» Cola d'obo. -(Cola di,a,itata, Masters.) · 
>> Pau capitango. -(Ce/tis integripholia, Lam.) 
)> Safu. -(Canadum edule, Hook.) 
>) Pau gamella. -(Hasskarlia di4_vmostemon, Baill.) 
i, Pau alho. · 
» Soa-soa. --(Alsodeia ardisicejl01·a, vVelw.) 
>i C6cl6t6 ou Cocl6c6t6. . . 
,i Cola. - (Cola acuminata, R. Br,) 
" Obata. -(Ficus, sp.) 
» Folha pequena. 
l) Gbe-gbe. 
" Amoreira. -(Chlorophra excelsa, Benth. ct Hook.) 
» Cola preta. 
» Azeitona. - (Sideroxr/011 desinjlorum, Baker.) 
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Casca de Gofer. -(Musanga Smithii, R. Br.) 
» » Bunga. -(Hernandia beninensis, Welw.) 
>> " Marapiao. -(Zantlzoxyllon rubescens, Planch.) 
» )) Marapiao branco. , 
» » Inhe bobo. -(X_ylopia ajricana, Oliv.) 
» >) Pau cabra. -(Trema ajfinis, Planch.) 
» » Pau sangue. -(Haronga madat:Jascariensis, Chois.) 
» )> Pau Bugo-bugo. 
» 1> Mussanda. -(Ficus, sp.) 
» )) Muindo. -(Marinda citrijolia, L.) 
» » Izaquente. - (Tt·eculia africana, Dene.) 
» ,> Quime.'-(Newbouldia L(wis, Seem.) 
>> » Estrala-estrala. 
>> » Micond6. 
» ,, Bugi-bugi. -(Claox_yllon Moileri, Pax.) 
>> » Oba. -(lrvingia gabonensis, H. Bn.) 
» » Cata grande. -(Orchipeda, sp.) · 
» >> Calunga c'undala. 
» >> G6g6. -(Sorindeia acutifolia, Engl.) 

Couro · vegetal. 
Chama-se assim a casca da arvore, que na ilha e co-

nhecida pelo nome de Figo porco (Ficus, sp.) , 
Uma amostra de madeira, mostrando os estragos produzidos 

pelo Teredo navalis. · 

As informa<;oes relativas as arvores d'esta ro<;a devem-se 
ao expositor. · 

SEC<;Ao III 

Productos de caga e pesoa 

Seis tartarugas vivas, apanhadas no mar pelos servi<;aes da 
ro<;a. 

Uma collec<;ao de differentes especies de peixes em alcool, 
pescados pelos servi<;aes, no mar que banha as praias da 
ro<;a. 

Differentes especies de crustaceos em alcool, entre elles encon-
tram-se as especies: 

Ca1·disoma Guanhami, Latr. 
Ocdpoda etwsor, Lin. 
Lupa spinimosa, Learn. 
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Thelphusa margaritaria, A. Milne-Edw. 
Atya scabra, Leach. 

As duas ultimM especies sao de agua dace e abundam 
nos rios de S. Thome. 

Camar6es dos rios de agua doce. -(Palemon Oifersi, Wied.) 

SEC9Ao IV 

Productos vegetaes diversos nao alimentares 

Coconote partido. 
Coconote inteiro. 
Coconote descascado. 
Coconote em casca. 

Chama-se Coconote a semente da Palmeira de oleo ou 
Dendem. -(E!a?is guineensis, L.) 

Oleo de coconote purificado. 
Este oleo e extrahido da amendoa da semente da Pal

meira de oleo ou Dendem. - (Ela?is gui11ee11sis, L.} 
0 oleo de coconote tern hoje largo consumo na Euro

pa ·e America do Norte, em varias industrias, e prin
cipalmente na da saboaria. Do~ residuos, que ficam 
da fabricac;ao d'este oleo, fazem-se uns bolos, que 
sao um born sustento para o gado, e que tambem 
se empregam pura adubar a terra. Em Africa ja 
este oleo vae tendo applicas;6es, empreg~ndo-se nas 
luzes, no fabrico do chamado sabao da terra, e na 
medicina caseira, como emoliente. Ainda nao ha 
muito tempo que cstc oleo so se fabricava na Eu
ropa, e que das nossas possessoes s6 se exportava 
o coconote. 

Oleo de coconote purificado. 
Oleo de palma. 

Este oleo, a que tambem se da o nome de aztite de 
palma, e extrahido da pane carnosa do fructo da 
PalmeJra de oleo ou Dendem. - (Ela?is gui11een-
sis, L.) . 

0 oleo de palma e um producto valioso, e que, tanto 
na Europa como na America do Norte, tern grande 
applicas:ao em varias industrias, como por exemplo 
na da saboaria. Em Africa mesmo, tern elle grande 
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consumo, pois e usado nos usos culinarios pelos in
digenas, e ate por muitos braocos. Tambem ali se 
emprega na medicina caseira, como erroliente. 

Oleo. de palma, purificado. 
Oleo de coco. · .· 

Este producto extrahe-se por compressao ou por deco
q:ao da amendoa do fructo do Coqueiro (Cocos nu
cifera, L.) 0 oleo de coco tern applica9ao em mui
tas industrias. Em AfricB, c usado nos usos culina
rios e nas luzes. 

Oleo , de coco, purificado. 
Amido de mandioca. 
Algodao.-,-(Gossypium herbaceum, L.) 

0 algodao de S. Thome e de boa qualidade, sendo 
para sentir que a cultura d'esta preciosa planta nao 
se tenha ali generalisado mais. 

Upa ou La de palmeira. 
E' extrahida da nervura das f9lhas da Elads guineensis, 

L. E' · excellente para obra de colchoeiro e estofa
dor. Os indigenas servem-se d'ella como isca para 
accender o lume·. 

Sumauma ou La de coqueiro.-(Cocos nucifera, L .) 
· . Tem a rnesma applica9ao que a antecedente. 
Palha de coqueiro, obtida das fibras da base das folhas do 

Coqueiro.-(Cocos nucifera, L.) · 
Filamento de Micond6 ou lmbondeiro. - (Adansonia digi
. tata, L.) 
· Servem para com elles se fabricarem cordas e para te-

cer um panno grosseiro, que p6de utilisar-se para 
enfardar differentes genero5 coloniaes. 

Filainentos de Ot6t6.-(Urena /obata, L.) 
Servem para fabricar · cordas. 

Filamentos de Inhe muala ou Ganzu. 
· Servem para com elles se fazerem cordas. 

Filamentos de Ananaz.-( Ananassa saliva, Lindi.) . 
• Servem para com elles se tecer panno, fabricar cordel 

. e cordas, assim como para se fazer papel. 
Filamentos de Linho da Nova Zelandia. -(Phormium tenax, 

Forst.) . . 
Sao muito emprcgados no fabrico de papel e tambem 

servem para tecer panno e fabricar cordame. 
Filarrientos de Vrtiga.-(Bahmeria ttivea, Hook.) . 

Com estes filamcntos se fa brica, ao sul da ilha, o fio 
de pesca. Os filamentos d'esta planta sao de pri
meira qualidade para se tecer panno; porem, ate 

" 
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hoje, ainda se niio descobriu um processo pratico e 
barato para os extrahir em grande escala. Com elles 
tambem se p6de fabricar papel e cordas. 

Fava de S. Thome. . 
Palha de Andim. 

E' a polpa do frncto da Elceis 15uineensis, L., secca ao 
sol, depois de extrahido o oleo de Palma. 

Cocos seccos (fructos de Coqueiro).-(Cocos nucifera, L.) 
Cocos descascados. 
Cocos descascados c limpos. 
Cocos com a agua. 
Fructos de Coquciro (Cocos nucifera, L.), serr.idos a meio e 

privados do miolo, para esfregar o soalho das casas. 
No commercio sfo conhecidos pelo nome de Cocos para 

esfregar o soa/ho. 
Carvao feito da. madeira de azeitona.-(Sideroxylon densijlo

rum, Baker.) 
Carvao feito da · casca do fructo do Coqueiro-(Cocos nucife

ra, L.) 
Carviio feito da casca da semente de Palrneira de oleo ou 

Dendem. -(Elceis guinemsis, L.) . 
Um molho de varas de Pau leite (Cephadis spathacea, Hiern.), 

para fabricar archotcs. 
Latex <la arvore chamada Pau cadeira.-(Kickxia africana, 

Ben th.) 
Este latex da uma especie de caoutchouc de qualidade 

inferior. 
Le:ce ou succo do Obata.-(Fiws, sp.) 
Latex de Amoreira.-(Clorophora exce/sa, Benth. et Hook.) 
Rezina de Caju.-(<Y.lnacardium occideutale, Lin.) 

SEC<:;AO V 

Substancias e productos alimentares nos seus 
di:fferentes graus de prepara9ao 

Cafe (Goffea arabica, L.) despolpado. 
Cafe descascado. . 
Cafe em cereja, secco. · 
Cafe em cereja, conservado .em alcool. 
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Cafe escolhido. 

Cacau. 

0 cafezeiro e, sem duvida, a planta que hoje mais se 
cultiva em S. Thome; foi alli introduzida, em 1800, 
pelo governador J. B. da Silva Lagos, com semente 
que mandou ir do Brazil. 0 cafezeiro cultiva-se 
n'esta ilha desde o littoral ate 1:400 metros de alti
tude approximadamente. 0 fructo do cafezeiro cul
tivado a altitude superior a 600 metros, e ali, no gc
ral, de muito melhor qualidade Jo que o creado em 
altitudes inferiores. Em 1889-1890, S. Thome ex
portou cerca de 179:900 arrobe1s de cafe, e em 
I 890-1891, 141 :626 arrobas. 

Cacau (Theob1·oma cacau: L.) secco. 
Depois do cafezeiro, a cultura mais importante em 

S. Thome e a do cacaueiro. Cultiva-se desde o litto 
ral ate cerca de 650 metros de altitude. Segundo a 
opiniao de alguns agricultores dos mais entendidos 
em assumptos a·gricola~, nas ro<;:as q1:e tenham ter
renos adcquados a cultura do cacaueiro, vale mais 
a pena cultival-o do que ao cafezeiro, pois da me
nos trabalho e menor despeza, tanto na cultura como 
na colheita. 0 cacaueiro aos quatro ou cinco annos 
ja nao requer tantos cuidados e dispensa mais as 
capinas. Bastam seis ou oito dias para se seccarem 
as sementes (cacau), o que nao acontece com o 
cafe, que demanda grande trabalho e despeza ate 
ao ponto de ficar em estado de se poder ensaccar. 
Em egualdade de circumstancias, na area de terreno 
plantado com qualquer d'e~tas duas plantas, a que 
estiver povoada com cacaueiros da ma10r produc<;ao. 
A exporta<;:ao de cacau pela alfandega de S. Thome, 
nos ultimos an nos, foi: 

Annos 

1887-1888 .............. . 
1888-1889 ............. . 
1889-1890 ............. . 
1890-1891 ............ . . . 

Arrobas 

94:791 
I I 2:643 
I 58:093 
202:828 

Por aqui se ve que a cultura do cacau tem-se desenvol
vido bastante n'esta ilha, e que os agricultores, que 
teem terrenos apropriados para ella, preferem-n'a a 
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do cafezeiro, pelos motivos expostos, embora o cafe, 
nos ultimos annos, tenha .mantido pre90 e)e\'ado no 
mercado. · 

Sementes de Izaquente.-(Treculia a/ricana, Dene.) 
Estas sementes constitnem um born alimento e podem 

substituir o feijao. 
A~afroa.-( Ca,·thamus ti11cto1"ius, L.) 
Milho brJoco em espiga. 
Milho amarello em espiga. 
Milho vermelho em esp1ga. 
Milho em grao (branco e amarellc,). 
Farinha do fructo da bananeira Pao.-(cMusa Paradisica, L.) 
Farinha (Fuba). Idem, idem; . 
Farinha (Fuba) de raiz de mandioca.-( Mam1iot utilissima, Pohl). 
Farinha (Fuba) de milho.-{Zea mais, L.) 
Xarope de manga, de segunda qualifade. · 
Xarope de ananaz, de primeira qualidade. 
Xarope de snanaz, de terceira qualidade. 
Mel de abelhas. 

Este mel e extrahido das colmeias das abelhas .selva
gens, que muito abundam nas florestas ao sul da 
tlha. Fazem a, suas colmeias nos l:.uracos dos tron
cos das grandes arvores. 

SEC<;AO VI 

Vegetaes ou seus productos, e an.imaes, que se tor
n.am distin.ctos pela sua belleza ou utilidade e se 
n.ao acham oomprehendidos nas classes preoeden
tes 

P1.·oductoN "eget.aes 

Fructos de 16bo.-(Monodora grandljlora, Benth., da familia 
<las Anonaceas). . 

Fructos de Cacauzeiro.-('Theobroma cacau, L., da familia <las 
BUtteneraceas). . 

Fructos de Mamalonga.-(Li!ffa c_ylindrica._ Reem., da familia 
das Curcubitaceas). 

Fructos da Arvore do Pao.-(A1·toca1p11s incisa, L., da fami
lia <las Artocarpeas). 
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Fructos de Sap-sap. -(Anona m11ricata, da familia das Ano-
, naceas). . 
Fructos de Maracuja.-(Passijlora quad1·angularis, L., da fa

milia das Passifloreas). · 
Fructos de Jaca.-(Artocarpus integrifoiia, L., da familia das 

Artocarpeas ). · 
Fructos de Palmeira de oleo ou Dendem. - (Elceis guineen

sis, L.) 
Cachos com fructos da mesma palmeira. 
Fructos de Mamoeiro. -(Carica Papaya, L., da familia das 

Papayaceas). . 
Fruct.os de bananeira Pao. - (Musa paradisica, L., da familia 

das Scitamineas). . 
Fructos de bananeira Prata. - (Musa sapientum, L.) 
Fructos de bananeira Quitiba. -(Musa, sp.) · 
Fructos de bananeira Ma<;a. -(? Musa seminifera, Lour. 

var.) 
Fructos de bananeira Ouro ou Roxa. -(? Musa Hennandii, 

Ipse.) · . 
Fructos de bananeira Muala . -(Musa, sp). · 
Fructos de bananeira Gabao. -(? Musa seminifffa, Lour.) 
Fru~tos de bananeira Homem.-(? Musa corniculata, Rumph.) 
Raizes de Mandioca. -(Manilzot utilissima, Pohl., da familia 

das Euphorbiaceas). · 
Raizes de Batata doce. -(Batatas edulis, Chois., da familia 

das Convolvulaceas). . 
Baringellas. -(Solanum esculentum, Dun., S. Me!ongena, L ., 

da familia das Solanaceas). 
Frnctos de Mangueira. -(Mangi/era indica, L., da familia 

das Anacardiaceas). 
Fructos de Po piam-ple. 
Fructos de Madja pie. 
Fructos de Cajueiro. - ( Anacardium occident ale, L., da fami

lia das Anacardiaceas). 
Fructos de Maracuja pequeno. -(Passijlora edulis, Sims., da 

familia das Passifloreas). 
Fructos de Safueiro. -(Canarium edule, Hook., da familia das 

Burseraceas ). 
Fructos de Paga ue pie. --(Leea tinctoria, Lindi., da familia . 
. das Ampelideas). · 

Fructos de Selele. .. 
Fructos de Limoeirp. -(Cit1·us Limonum, Risso.) 
Fructos de Nona ou Fruzta do conde. -(Anona squamosa, L., 

da familia das Anonacea~). 
Tuberculos alimenticios de Otoni. 
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Fructos cm ccrcja de Cafezciro da Liberia. -(Cojfea Liberica, 
Bull.) 

Este cafezeiro p6de-sc cultivar cm pontos onde o cafe
zeiro commum nao se da muito bem, como sao os 
terrenos de pouca eleva~ao junto a costa, onde o 
calor e intenso. Sobre tudo, porem, o que elle tem 
de vantagem sobre o cafe commum (Coffea a,·abi
ca, L.), e que os fructos, depois de maduros, con
servam-se por . mais tempo na arvore. Esta vanta
gem e grande, onde ha escassez de bra~os, e os 
agricultores, se a colheita e · boa, Jue tam com diffi
culdades para a poder fazer a tempo. 0 cafe da 
Liberia (Cojfea liberica, Bull.) permitte prolongar a 
.colheita sem que o fruto caia e se perc.:1 a semente, 
como muitas vezes acontece com o cafezeiro com
mum . . Alem d'isso, o cafczeiro da Liber;a parece 
ter certa immunidade contra os ataques do Cemios
toma CotJ'eellum, insecto que causa bastantes estra
gos nos cafazeiros de certas regioes, e tambern e 
menos affectada pelo Hemileia vastatrix, pequeno 
c?gumello que at~~a as folh_as d'cs~as plantas,. occa• 
s1onando-lhes preirnzos cons1derave1s. 0 cafeze1ro da 
Liberia foi introduzido em S. Thome pelo fallecido 
agricultor Alfredo dos Santos Pinto, no anno de 1878. 

Fructos de ananaz -(Anamis saliva, S~hult., da familia das 
Bromeliaceas). · 

Uma collec~ao de cogumellos, pertencentes aos Hymenomy
cetes (Telephorei, Polyporei, Agaricini). 

Uma collec~ao de algas marinhas, pertencentes as Caulerpeas, 
Lemanieas, Dictyoteas, Cxstoclonicas,• Sphcerococceas e 
Chondrieas. 

Qu 1tro coralliarios, apanhados nas praias do mar, junto a ro<;a. 
Um d'estes cxemplares e de grande valor scientifico, 

principalmente pelas suas dimensocs, pois mede de 
altura 0 1°,64 e de diametro om,59. 

PLANT AS VIVAS: 

Plantas de Coqueiro. -(Cocos n11cife1·a, L.) 
Plantas de Unum.i ou Pau esteira. -(Paiidanus thomensis, 

Henrq.) · 
Plantas de Palmeira de oleo ou Dendem. - (Ela?is guineen

sis, L.) 
Plantas de Mangul! do rio. -(Ri"{ophora racemosa, Mey.) 
Plantas de Arvore do pao.-(Ariocarpus incisa, L.) 
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Producto111 animae111 

Uma collec~ao de conchas. Encontram-se entre ellas as se
guintes: 

TERRESTRES : 

Achat£na bicarinata, Brug. -(A. sinish·osa, Pfeiffer.) 
Bulimus exaratus, Niiller. 

MARINHAS: 

Mactra Adansom~ Philipp. 
Mitilus Senegalensis, Lam. 
Spmzdylus gcederopus, L. 
Conus papilionaceus, Brug. 
Conus testudinarius, Martyn. 
Cleurotoma diadema, Kienner. 
Harpa rosea, Lam. 
Oliva acuminaza, Lam. 
Pseudoliva sepimana, Brug. 
Pw·pura neritoidea, Lam. 
Purpura hcemastoma, L. 
Tritonidea viverrata, Kienner. 
C_yprcea lurida, L. 
Cyprcea annulus, L. 
Cyprcea ste1·coraria, L. 
CJ prcea spurea, L. 
P_yrula morio, L. 
Cassis crumana, Brug. 
Triton ridens, Reeve. 
Sit-ombus bubonius, Lam. 
Cerithium guiniceum, Philipp. 

Estas conchas foram classificndas pelo sr. Augusto No-
bre. · 

Cascas de ostras. - (Ostrea guineensis, Dunker.) 
As cascas d'este mollusco sao bo.1s para fazer cal. 
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SEC<;A O VII 

Produotos ohimioos · e pharmaoeutioos, perfumaria, 
saboaria, adubos, espeoimens de prooessos de 
lavagem, tinturaria, etc. 

Balsamo de S. Thome. 
Esta substancia obtem-se p()r incis6es feitas no tronco 

da arvore chamada Pau Oleo (Santiriopsis balsami• 
fe,·a, Engl.) da familia das Burseraceas. Das inci
soes exsuda um producto myroleo-resinoso, que se 
chama Terebentina ou Balsamo de S. Thome. Ou 
tr'ora o Balsamo de S. Thome era exportado den
tro do endocarpo do Cocos 1zoc1fera, L., ta! gual era 
extrahido das arvores. Hoje, porem, e purificado, e 
deitado em frascos ou garrafas. 0 Balsamo de S. Tho
me e um soberbo medicamento. Externamente, em . 
prega-se como topico nas fcridas recentes e tambem 
se p6de usar com vantagem na cura de certas ulce
rus. Internamente e applicado nos catarrhos de be
xigll e nas bronchites chronicas ou nas agudas, que 
tendem a passar aqnelle estado. 0 seu pre\'.o re
gula entrl! I ;/Pooo a 3.rpooo reis a garrafa, conforme 
o seu estado de pureza, 

Coca ou C6ca do Peru. -(Eryth1·0)9'lon Coca, Lam.) 
Esta planta medicinal foi introduzida na ilha, ainda h1 

poucos annos, pelo sr. J. da Costa Pedreira. 

PLANTAS MEDICINAES INDIGENAS; 

Fia gleja. Folhas. 
Milond6. - ( Acridocarpus Smeathmmmi, Guill.) Raiz. 
Mosquito do campo.-(Ocimu>n Basilicum~ L. var. pilosum.J 

Toda a planta. 
Malva de S. Thome. Fol has. · 
Cinza feita das capsulas do cacau.-(Theobroma cacau, L.) 

Esta cinza contem grande quantidade de pornssa. 
Potassa extrahida das capsulas do fructo de Cacaueiro (1/zeo-

broma cacau, L.) a que na ilha se da o nomc de Ocala. · 
Sabao fabricado com oleo de palma. 
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Sabao fabricado com oleo de palma e embru!hado em folhas 
de bananeira. 

Este sabao fabrica-se em bolas com a f6rma espherica, 
tendo cerca de 6 a 7 centimctros de diametro. E de 
cor escura e pouco agradavel a vista, mas e macio, 

. bastante espumoso e lava bem. 
Sabao fabricado com oleo de coco. 

Nao e bonito, mas e macio, espumoso e lava bem. 
Sabao fabricado com oleo de coconote . 

. E muito similhante em qualidade ao feito com o azeite 
de palma. . 

SEC9Ao VIII 

. Maohinas, maohinismos em geral, instrumentos de 
precisao, material relativo a engenheria em todos 
os seus ramos e a architeotura civil . e naval, 
ferramentas, utensilios, material para ca9a e 
pesoa, etc. 

Dois modelos de habita~oes indigenas. ·. 
Tres maos de pilao feitas de Amoreira.-(Chlorophora excelsa, 

Beuth. et Hook.) 
Dois pil6es da mesma madeira. 
Cinco bastioes fcitos de G6fe 1'Musanga Smithii, R Br.), pclos 

servicaes da fazenda. . 
Columna' feita de Azeitona.-(Sideroxylon densiflorum, Baker.) 
Rolhas feitas de Bunga.-(Hernandia beninensis, Welw.) 
Seis machins. 

Instrumento que serve para capinar, podar, etc. 
Seis machados. 

· Servem para cortar arvores, apparelhar madeira e ra
char lenha. 

Quatro machadinhas. 
Empregarn-se para limpar as palmeiras. 

Duas enxos. 
Servem para des!:,astar madeira. 

Duas enx6s curvas. 
Empregam-se para escavar os troncos das arvores de 

que se fazem as canoas ou pirogas. ·. 
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D0ze ganchos para cortar os fructos do cacaueiro. 
Quatro azagaias, empregadas na cat;a do porco bravo. 

0 porco bravo que habita em S. Thome, c de origem 
domestica. Sao porcos que outr'ora fuglram <las ro
i;as para o matto, propagando-se e tornando-se bra
vios. 0 mesmo se deu com as cabras e as gallinhas, 
que tambem se encontram na ilha no estado selva
gem. 

Quatro harp6cs, empregados na pesca da toninha, tubarao, 
cachalote, etc. 

Dois harpoes para fisgar tartarugas. 
Quatro fisgas para pescar ao candeio. 
Dois pannos de rede para pescar barbudos. 
Uma tarrafa. para pescar sardinha. 
Uma tarrafa para pescar barbudo. 
Nove tchiangas, feitas de Palmeira de oleo ou Dendem (Elceis 

guineensis, L.); sao usadas pelos Angolares para a pesca 
do peixe miudo. 

Dezesete quissaclis feitos de Palmeira de oleo ou Dendem; 
empregam-se na pesca do carnar5.o. 

Duas mutetes (armadilha para pescar peixe pequeno), feitas 
da Elceis guineensis, L. 

Quatro mussuas. 
Apparelho de pesca feito de Palmeira de oleo ou Den

dem. Um d'estes mussuas, nao esta atado na base, 
para indicar que tern de ser tapado com folhas na 
occasiiio de se usar; s6 entao e gue se amarra defi
nivamente. 

Doze archotes de Andalla ou folha de Coqueiro.-(Cocos no
cifera, L.) 

Estes archotes servem para pescar ao candeio, quando 
se quer apanhar o peixe voador, o peixe agulha, etc. 

Dezenove archotes de Pau Leite.-(Ceplzcelis spatacea, Hiern.) 
Servem para o mesmo fim que os antecedentes. 

Vm archote de Zungti. 
Tambem serve para o mesmo fim. 

Dois tirantes de agua feitos de Marapinha, pelos Angolares da 
roc;:a. 

Servem para tirar agua do fundo das pequenas embar
cac;:oes. Sao muito similhantes aos vartedores, que 
na metropole se usam para o mesmo fim. 

Seis tirantes de agua feitos de Muxulu, pelos Angolares da fa
zenda. 

Dois tirantes de agua feitos de Gogo.---(Sorindeia acutifolia, 
Engl.) pelos Angolares de Porto-Alegre. 
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Um tirante de agua feito de Pau branco.-(Hasskarlia didy
mostemon, Bail!.) 

Um tirante de agu::i, de Sanga ou Cata grande.-(Orcl!_Ype
. da, sp.) 

Dois tirantes de agua, de Amoreira.-(Chlorophora excelsa, 
Benth. et Hook.) . 

Dezenove remos para canoas. · 
Seis remos de canoas de madeira da arvore chamada Macuama. 
Oita remos de madeira da arvore denominada Na-ue-ue. 
Um remo de madeira d1 arvore chamada Zungu. 
Dais remos de Pau preto.-(Polyalthia acuminata, Oliver.) 
Tres remos de madeira da arvore Zamumo. 
Doh modelos de canoas dos Angolares, feitos da madeira de 

Gogo.-(Sorindeia acutifolia, Engl.) · , 
Tres miniaturas de canoas dos Angolares, feitas de Oba. -

· (lrvingia gabonensis, H. Bn.) 
Uma canoa ou piroga feita do tronco de uma arvore denomi-

nada Figo porco.-(Ficus, sp.) . 
Dais cocos lavrados, com cabos de madeira: servem para tirar 

agua dos pates, cantaros, etc. .· · 
Dois pares de cordas para trepar as palmeiras e coqueiros, a 

fim de os Iimpar, apanhar os fructos e extrahir o vinho de 
palm a. · ·. 

Uma cubata rectangular, de tamanho natural. 

SEC<_;A.O IX 

Materias textis em fios e tecidos 

Tres cordas feitas de peciolos da Palmeira Dendem. 
Tres cordas feitas de peciolos de Coqueiro.-(Cocos nucije-
. ra, L.) · 

. Quatro cordas feitas de Ot6t6.-(Urena lobata, L.) 
Sete cordas de differente', grossuras, feitas de cascas e liber 

de Figueira,-:--(Ficus, sp.) · . 
Cinco cordas de Pau tabague. · 
Tres cordas de casca G6fer.-(Musanga Smithii, R. Br.) 
Cinco cordas feitas de folhas de Palmeira de oleo.-(Elceis 

guineensis, L ,) · 
Oita cordas feitas de fibra de . Urtiga. -'(Bcehmeria nivea, 

Hook.) 



41 

Fio de corda feito de fibras extrahidas de folhas de Ananaz. 
-(0'1nanas sativus, Schult.) 

Duas cordas de Inhe muala ou Ganzt1. 
Cordas feitas de fibras de Micondo ou Imbondeiro.-( Adanso

nia digitata, L.) 
Doze amostras de fio feito de fibras de Urtiga ('Bcehmeria 

nivea, Hook.); d'elle se fazem redes de pesca. 

SEC<;Ao X 

Artigos de. vestuario e objectos diversos de uso pessoal 
nao incluidos n'outras classes 

Doze sementes de Palmeira de oleo (Elceis guineensis, L.) la
vradas; servem de ornamento. 

Fructo de Mamalonga (Luifa cylindrica, Rrem.) secco e la
vrado na casca. 

Dois cachimbos para fumar liamba.-(Cannabis sativa, Lin.) 
Tabaqueira de chifre de boi. 

SEC<;Ao XI 

Mobilia e armagao, papeis pintados, objectos de xarao, 
obras de esteireiro, cesteiro, etc. 

Cesto feito de Mateba ou Ulua, Palmeira de Ieque.-(Boras
sus cetiopium, Mart.) 

Dois coales (especie de cestos) para transportar peixe, feitos de 
Palmeira de oleo ou Dendem. -(Elcets guineensis, L.) . 

Coale para transportar cafe, cacau, milho, etc. 
Quatro quindas ou cestos, feitos de Palmeira de oleo ou Den-

dem. -(Elceis guineenszs, L.) 
Cesto com tampa, a que os Angolares dao o nome de Quetd. 
Cesto com pe, feito da Elceis guineensis, L. 
Dois coadores para tomates, feitos da mesma palmeira. 
Dois coadores para tomates, feitos de coqueiro. -(Cocos nuci

fera, L.) 
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Tres tabaqueiras de Canna dos charcos (Graminea), feitas pelos 
servicaes da fazenda. 

Seis bol;as com tampa, feitas de peciolos de Palmeira de oleo 
ou Dendem. - (Elcr!is guineensis, L .) 

Sete bolsas feitas de lnhe de pal:neira. 
Sete vassouras de Palmeira de oleo. -(Elceis gurneensi5, L.) 
Duas gamellas para la var roupa, feitas de Bunga.- (Hernan-

dia beninensis, Welw.) 
Gamella de Pau cadeira ou Pau visco, com desenhos a fogo. 

. -(Kickxia africana, Benth.) 
Seis gamellas pequenas de Pau cadeira ou Pau visco. - (Ki-

ckxia a/ricana, Benth.) 
Gamella de madeira de Figo porco. -(Ficus, sp.) 
Gamella pcqucna de Amoreira. -(Chlorofora excelsa, Benth.) 
Quinze gamellas de Pau branco ou Pau cadeira. - (Hasska,·-

. lia didymostemon, Baill.) · . 
Cinco gamellas pequenas da mesma madcira. 
Gamella de madeira da arvore chamada Estrala-estrala. 
Seis gamellas de Amoreira branca. 
Gamella de madeira de Paga-ue. 
Tres gamellas de Amoreira, - (Chlorophora excelsa, Benth.) 
Duns colhercs de madeira de Cata-izaquente, feitas pelos ser-

vi<;aes da roqa. 
Colher de madeira de Untue. 
Colher de Pau ~ata ou Cata grande. -- (Orchipede, sp.) 
Tres colhcres feitas de Soa-soa. - (Alsodea ardisceflora, 

Welw.) · 
Doze pentes de Soa-soa, feitos pelos servi<;aes da ro~a. · 
Oito esteiras feitas de folhas de Pau esteira ou Vnunu.-(Pan

da1111s thomensis, Henrq.) 
Seis esteiras grandes, tambem fcitas de folhas da mesma 

planta. 
Esteira pequena, feita tambem de folhas da mesma arvore. 
Quissanda. Esteira que serve nas ro\'.as para seccar cacau, ba

nanas, etc. 
Vinte e quatro abanadores, feitos de Pau esteira ou Vmfou.

(Pandanus thomensis, Henrq.), usados pelos Angolares da 
ro<;a. 

Oito abanadores fcitos do mesmo pau. 
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SEC<;Ao XII 

Instrumentos musicos 

Dois tambores feitos de Gofer. - (Musanga Smithii, R. Br.), 
usados nos batuq11es pelos servii;aes da fazenda Po,·to-Ale
gre. 

Dois tambores feitos de Gofer. -(Musanga Smithii, R. Br.), 
fabricado pelos servi~aes da fazenda. 

Tambor de Pau tabaque, feito pelos Angolares da fazenda. 
P1fano de Canna dos charcos (Graminea), feito pelos Angola--

res da fazcnda. · 
Cinco violas feitas de Bunga (Hemandia beninensis, Wclw.), 

sendo os tampos de Pau caixao (Urophyllum insulare, 
Hiern.) e as cordas, OU xingas, de Palmeira de oleo OU 

. . Dendem (Elceis guineensis, Lin.) 
Quissange. Instrumento musical dos servii;aes da fazenda. 

A madeira do instrumento e Amoreira (Ch/o,-ophorn 
excelsa, Ben th. et Hook) e a cabei;a e o fructo de 
uma Curcubitacea privado do miolo. 

Dois tchimdumda, timdunda ou guene. Instrumento musical 
dos servi~aes da fazenda. 

SEC<;Ao XIII 

Vidraria e oeramioa 

Tres panellas de barro feitas pelos Angolares da fazenda 
Porto-Aleg,-e. 
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No livro que publicamos, em 1873, sobre os productos, que 
mandamos para: a Exposi9ao de Vienna d'Austria-eu. e meu 
fallecido irmao, Badio de Agua Ize, com o maior enthusiasmo, 
cscrevemos (pag. 64) o seguinte: 

«O governo provincial e o governo da metro
pole apreciarao, como for de justi9a, a exposi9ao, 
que nos julgamos necessaria para se dar uma ·idea 
approximada da produc9ao da ilha, sendo certo que 
os rendimentos publicos chegarao a quadruplicar se 
a agricultura for convenientemente dirigida e auxi
liada 1, )) 

Sao decorridos_ ja 2i annos - 1873 a 1894 - e faltam, 
por completo, todas as estradas publicas; nao se organisou a 
navegac;iio em volta da ilha, e, comtudo, os rendimentos fUbli
cos teem crescido extraordinariainente. 

Podia eu - comparar- os productos, que entao organisa
mos (1873) com os que colleccionei agora para a Exposi9ao 
do Palacio de Crystal do Porto (1894), mas seria demasiado 
longa esta compara9ao, e por isso limito-me a reproduiir aqui 
o que entao escrevemos (pag. 45) do referido trabalho . . 

E' do theor seguinte: 

«A posic;ao geographica da ilha de S. Thome, 
em relac;ao a provincia de Cabo Verde e de Angola, 
da-lhe grande importancia: e como um ponto de 
descanc,:o para os navios, que navegam pelos mares 
da Costa d'Africa, e offerecc-lhes boas aguas, bons 
refrcscos e mantimentos e ta:nbem boa carga, a qual 
tende sempre a augmentar.» 

1 Algumas considera96es acerca dos productos remettidos para a Ex
posis:ao de Vienna d'Austria no fim de janeiro de 1873, oflerecidas ao go
verno de Sua Magestade, pelo Barao de Agua Ize (filho) e Commendador 
Jacintha Carneiro de Sousa e Almeida. 
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Na pag. 47 dissemos mais o seguinte: 

«A agricultura, dirigida com methodo e prote
gida pelos poderes publicos, trara 8 ilha de S. Tho
me o rnenor grau de insalubridade, a que ella pos
sa chegar, ou a maxima salubridade compativel com 
o clima equatorial sob que elle se acha. E' esta a 
nossa cren~a, sao estas as illa~oes que os factos e o 
estudo dos terrenos da ilha nos teem auctorisado a 
affirrnar! » 

Deu-me sempre o meu fallecido pae as provas de maior 
confianfa, entregando-rne importantes trabalhos agricolas a di
rigir, e assim me fui educando nos campos e ao lado das cul
tures, tendo conhecimento directo, pe,·soal, dos melhores terre
nos da ilha e das culturas, que esses terrenos mais favorecem, 
e posso affirmor ao governo que nao ha terrenos por toda esta 
zona da Guine que possam egualar-se aos da ilha de S. Tho
me! Dizia-o e escrevia-o meu saudo~o pac nos trabalhos, que 
deixou publicados no 'Boletim Ojfici,il da Provincia, e venho cu 
confirmar agora o que el!e referia sempre com u maior enthu
siasmo. 

Promoveu meu fallecido pae as grandes culturas; intro
duziu importantes plantas uteis, e eu lancei as bases da explo
ra~ao agricola, ao sul da ilha, cedcndo todos os terrenos de 
que pude dispor, aos differentes europeus, que os teem culti
vado com born resultado e mostrando a toda a evidencja que 
se poderia tentar, por toda esta regiao meridional da ilha, a 
colonisai;ao europeia, se estas brilhantes e heroicas tentativas 
fossem bem dirigidas e sempre convenientemente auxiliadas 
pelos poderes publicos. 

De todos estes assumptos me occuparei em occasiao mais 
opportuna. 



SEGUNDA PARTE 
• 

Culluras em 11lena aclividade na Faienda Porto-Alegre 

Os productos, que foram cnviados da Fazenda Porto
Alegre c que constam dos catalogos parciaes, que formam a 
primcira parte d'este trabalho, para a Exposi~ao Insular e Co
lonial do Porto (1894-), mostram que os terrenos, que consti
tuem esta fazenda, sao muito aptos para as mais ricas e mais 
valiosas culturas, que podem fazer-se em paizes inter-tropicaes. 
Nao houve tempo para fazer af'.,ompanhar cada producto das 
informai;oes mais indispensaveis, mas ha, em todo o caso, suf
ficientes indica~oes para poder apreciar-se a importancia agri
cola e commercial dos que foi possivel cnviar aquella Exposi
qao. Formam todos elles, apesar das faltas que se notam; um 
indice bem seguro da fertilidade do solo e do est<ldo progres
sivo das rcspectivas planta~oes na Fazenda Porto-Alegre, umas 
ja em largo desenvolvimento ou em cuidadosas experiencias e 
ensaios, havendo um born horto agricola, em que se vao re
unindo as plantas uteis mais conhecidas n'outras colonias in
ter-tropicaes. 

Estao em plena actividade as culturas do cafe (Cojfea-ara
bica L.) e a do cacau (Theobroma cacau, L.) que e, por ceno, 
uma das mais cuidadas e bem desenvolvidas. 

Abundam as palmeiras (Elceis guineensis L.), em todo o lit
toral e nos tenenos que lhe sao mais adequados. Ha muitas 
praias e sao grandes alguns palmares que lhes correspondem. 

Ha grandes ununuaes, apresentando-se lindos typos dear
vores tao singulares (Pandanus Thomensis, Henrq.) e os man
gues (Rhi,ophora Racemosa, Mey) nas margens do formoso 
Malanza, que e, por certo, a mais bella bncia d'agua (maritimo
fluvial, que ha em toda a ilha de S. Thome -formam densa 
floresta, recortando todo este immenso lern;ol d'agua de mean
dros agradaveis e que tornam encantador um passeio, em ca
noa, por este rio acima. 

As planta~oes das melhores especies de bananeiras, que 
crescem quasi expontaneamentc por toda a fazenda, fornecem 
farto alimento aos servi<;aes e bellas fructas para sobremeza, 
sendo procurado na propria fazenda, cujo porto rnuito facilita 
a entrada de canoas, que acostam maito a vomade, a praia, 
procurando a Banana-pao (Musa paradisiaca, L.) 
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Acclimam-se muito bem os melhores fructos de entre-os
tropicos, e apresentam-se variadas localidades e differentes cli
rr.as, subindo os terrenos a medida e a propor<;ao que se vao 
affastando do littoral, o que permitte vanar as culturas, que se 
tornam mais uteis e mais aproveitaveis. 

Ha muitas fontes, boas nascentes d'agua, algumas de re
conhecida mineralisa<;ao e sao frequentc!- os rios, que fertili
sam as terras, formadas de grandes camadas de humus, que; 
em algumas localidades, teem formidayel espessura, e se tor-
nam fortemente favoraveis as plantac;6es do cacau. . 

Ha larga plantac;ao de born.cha ... e ha, por toda a fazen
da, madeiras de lei, que se aprovcitam em toda a ordem de 
construc<;oes. . 

Escreviamos em 1873: 

«As matas estao abandonadas, assim como as 
derrubadas se fazcm ao acaso1 o que no futuro p6dc 
scr prejudicialissimo. 0 arvoredo representa n'esta 
ilha um grande bencficio, por sc oppor a sua maior 
insalubridade, e por ser uma valiosissima riqueza, ja 
pelas madeiras, Ja por outros productos que .se po
dem obter. · 

«Em officio de 9 de junho de 1865 dirigido ao 
governo provincial, Joao Maria de Sousa e Almei
da, nosso saudoso pae, chamava a attenc;ao do go
verno da provincia para um assumpto de verdadei
ro interesse, o qua! era a classifica<;ao das madeiras 
da ilha e as informac;:oes que de Timor se podes-

. sem obter acerca da conserva<;ao da Fructa-pao 
· 'durante todo o anno. 

«Ha muitas arvores, que se reproduzem por 
meio de estaca, ha outras, que precisam de ser se
meadas; umas teem crescim1:nto rapido, e outras 
mais demorado. E' preciso attender a todas estas cir
cumstancias para a conscrvac.;ao das boas madeiras . 

. c<Torna-se, pois, necessario attentar na reprodu
c;:ao das arvores, que se reputam uteis por qualquer 
circumstancia. 0 c6rte das matas nao deve ser feito 
ao acaso: Nao deve tambem ser indifferente a classi
fica<;ao das madeiras para se destruirem as mas e ir 
aproveitando as boas. Essa classifica~ao devc fazer
se em preseni:a das amostras remettidas para Lis
boa. Ficamos depois habilitados a escolher as arvo
res, ·e quando, por for<;a de circumstancias, formos 
obrigados a destrui-las, procuraremos reproduzi-las 
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n'outro logar. A conserva~ao das arvores de rapido 
crescimento, a das arvores de porte elevado e de 
pouca ramagem sao boas para se conservar o am
biente fresw, a regularidade das estac;oes, e oppor 
uma grande barreira a continuac;ao da insalubridade 
da ilha, pois esta no exaggero da forc;a ou potencia 
vegetativa da terra urn a causa geral da insalubrida · 
de, e nao na existencia <las arvores de hello porte, 
4ue cobrem a ilha por toda a pane.,, , 

Sao estas as informac;6es, que demos, em 1873, a respeito 
das madeiras da ilha da S. Thome, Posso reproduzi-las hoje, 
pois teem toda a razao de ser, agora como entao. 

Mas p6de a ilha de S. Thome limitar-se s6mente as cultu
ras do cafc e do cacau, e, mesmo as da quina, das suas bel-
las madeiras, , palmares, canna saccharin a? , 

Pode viver esta forrnosa ilha apenas da agricultura? 
Pertence aos poderes publicos tomar todos estes factos em 

muita consideracao. 
A par das plantac;6es, ja em plena activid ,1de, ha indu'ltrias 

nascentes, que siio animadoras, e algurnas d'ellas de irnme
diata utilidade para a ilha de S. Thome. 

E reconhecendo eu, quando estava colleccionando os pro
ductos para . a Exposic;ao Insular e Colonial do Porto, quanta 
urgia dar todo o impulso a todas estas industrias, tomei a re• 
soluc;ao de me dirigir a Sua Magestade El-Rei o Sr. D. Car
los, enviando-lhe a relac;ao das industrias, que rnais convinha 
introduzir e ensaiar desde ja, e, n'esse sentido, fiz o compe
tente requerimento, fazendo-o acompanhar das mais indispen
saveis informac;6es, a fim de que fossem hem comprehendidos 
os meus melhores intentos e os mais enthu.;;iasticos desejos de 
concorrer, corn todas as minhas forc;as, para o progresso da 
ilha de S. Thome. · 

Julgo de toda a necessidade reproduzir, na sua integra, o 
requerimemo, a que me estou referindo, pois mostro assim 
que sei comprehender o que seria a ilha de S. Thome, se, a 
par das prosperas culturas que ja se acham em plena activi
dade, se criassem novas culturas e novas industrias, como as 
que eu, com a mais viva dedicac;ao a esta ilha e a Patria, tan
to desejava iniciar em larga escala e par forma a poder ofle
recer vantagens as outras nossas colonias e mesmo aos prin
cipaes hospitaes de Lisboa. 

Todas estas affirmativas se tornam bem evidentes a vista 
do requerimento, repito, a que me refiro e que vae publicado 
na Terceira parte d'este trabalho. 





TERCEIRA PARTE 

Novas culturas, na ilha de S. Thome; novas industrias ; importan
tes productos agricolas, por explorar; plantas e al'Vores anti
paluslres; arvores saneadoras; planlas de ornato e plantas 
ja exislentes na ilha e nao aproveiladas; transformarao dos 
panlanos pelas culluras · 

SENHOR! 

Em climas perfeitamente identicos distribuiu o Creador des
igualmente a flora, os animaes, as aves, certamente pelo prin
cipio de que a terra era dada ao hornem corno insentivo para 
o trabalho e nao para campo d'outro repouso que nao seja o 
eterno. 

A actividade humana, completando a obra do Creador, 
espalhou pelo mundo, e continua ainda n'essa obra, as diffe
rentes plantas, animaes e aves, que pareciam propriedade ex
clusiva de determinadas regioes. 

N'essa transforma9ao de differentes regioes tern dado con
tingente, a par da iniciativa dos governos, a iniciativa e inte-
resses dos particulares. . 

Com respeito a esta provincia, ao Governador Joao Ba
ptista da Silva Lagos se deve a introduc9ao do cafe n'este ri
quissimo torrao de terra, perdido na immensidade do mar. 
, Ao pae do supplicante, o 1.0 Barao d'Agua Ize, sc deve a 
introduc<;:ao do cacau, e a estes dais productorcs e devida hoje 
a prosperidade d'esta ilha, e cujo maxima se esta ainda tao 
longe de attingir. · 

Outra planta riquissima, hoje ja prestando enormes servi
c;os a alimenta<;:ao, e para cuja explora<;:ao se offerecem vastos 
campos da industria pela sua riqueza farinacea, e a r'ructa-pao, 
ou a A1:vore do pao, que foi egualmente introduzida pelo pae 
do supplicante. 

Ultimamente a quina, pelo fallecido J. Julio Rodrigues, 
veiu augmentar a riqueza da ilha, fornecendo as regi6es altas, 
onde o cafe e o cacau sao repellidos pela natureza, uma 
planta, que as tome uteis e exploraveis. 
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Ainda agora a borracha, que diversos teem introduzido, 
deixa prever novo e vasto. reforc;o ao dcscnvolvimento da ri
queza agricola da provincia. 

Muitas outras plahtas se teem introduztd<\ quc siio meras 
tentativas, que o rcsultado ainda niio coroou, mas ql'e bem · 
podem secundar Pc descnvolvimento agricola d'esta ilha, cn1 
que a naturcza, n'um pequcnissimo ponto, se comprazeu em 
crear um regimen de tcmpetaturas da terra, desde a zona tor
rida ate as mais baixas ternperaturas, dentro d::is qua es. e pos
siyel a cultura.; muito, porem, ha a fazer &inda, se niio qui
zerinos que fiquem pcrdidas as lii;5es, que outra prova nos 
tern dado. 

Muita planta, que constitue a riqueza d'outras regioes, a::iui 
podia abrir novos campos a actividade e asscgurar novas fon
ks de riquc;rn a colonic:1. 

Mesmo das que a natureza c o esfori;o humano aqui teem 
implantado, muitas e de extrema riqueza, jazcm para explo
rar, por nao poderem ser transportados facilmente aos ccntros 
manipuladores, e a sua explorai;iio constituir uma industria al~ 
tamente scientifica e dispendiosa que nao !he permitte concor
rer :com o cafe e cacau, que menos sacrificios demandam e 
teem ja um mcrcado seguro. 

Obviar a estas duas faltas e o intuito do supplicante, mi
rando mais a ser util a sua terra, ao seu paiz e ao seu Rei, 
do quc a auferir futuros lucros, em extremo contingentcs. 

Pretende ver se rcalisa o que muitos teem sonhado. 
Para isso, porem, nao basta a sua muita vontade c os 

meios de que dispoe, mas e prccisa tambem a coopera<;ao do 
Governo, alliviando o supplic1.1ntc dos encargos. · quc de ta! 
tentativa !he possam resultar para com o Estado. 

, Pelo que diz respeito a primeira falta, o supplicantc prc
tende organisar na r0<;a Arrayal, limite norte d'esta cidade, um 
vasto campo d'acclimac;iio, segundo os melhores modclos estran
gciros, de plantas anti-palustres e saneadoras, industriaes e me
dicinaes, conhecidas no mundo, animaes c aves que a expe• 
riencia de rcgioes identicas aconselha •. 

1 Nao ha cam po de acclimas;ao na ilha de S. Th~me ! ! ! Offerece-se 
um agricultor, todavia, a realisar este importantissimo melhoramento - o 
mais util e o mais saneador e o mais distincto, que p6de fazer-se n'umr1 
colonia, e os poderes puhlicos tornam-se indiffercntes ao pedido, que !hes 
e dirigido, a proposta que !he e apresentada ! E como podem prospcrar 
entao as nossas colonias? ! · 

Dezembro de 1898. M. F. RrnEIRO. 
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Pretende, outrosim, organisar, na mesma ro<;a, uma es·cola 
agricola colon:al, dirigida por professor competente, e onde 
possa crear d'entre os seus servi<;aes, regentes agricolas. para 
a sua propriedade de Porto-Alegre. . . . 
, Pede para realisar este pensamento a coopera<;ao dos po
deres publicos, concedendo-lhe os favorcs seguintes: 

1 .0 -lsen<;ao de todos os direitos e despezas alfandegarias 
com re,;;peito as plamas OU sementes que introduza 
com destino ao fim que se prop6e. 

2.0
- Isen<;ao identica com respeito ao:s animacs ou aves que 

importe com o referido destino. . 
3. 0 

- Ise':<;ao identica com respeito aos materiaes de construc
i;ae, vedai;:ao e irriga<;ao, e mobilia agraria necessa-' 
rias ao fim prnposto. 

E para a seguran<;a da importa<;ao dos artigos importados 
ao fim a que sao destinado<;, o supplicante pelo que respeita 
ao n. 0 3; querendo Vossa Magestade haja por bem conceder
lhe o fhvor que pede, procedera cada encommenda quc fai;:n, 
com o deposito na direc<;ao das obras publicas d'esta ilha, da 
planta da obra projectada, e~pecificando quando a constitua, 
obrigando-se a concluir no praso de um anno da importai;:ao, ca
da uma das obras para que tivcr pedido a dispensa dos direitos. 

E .sc hem que o favor dispensado ao supplicante pelo Es
tado se limite_ a nao sobrecarregar o dispendio d'um ta\ em
prehendimento com as despezas · alfandegarias e direitos, o 
supplicante obriga se : 

1. 0 
- A fornecer ao Govemo com destino a .esta Provincia e 

tambem as outras provincias ultramarinas, onde o 
Governo o deseje, metade de toda<; as plantas anti
palustres e saneadoras, creadas nos viveiros do sup
plicante, na referida ro<;a. 

2. 0
-- A fornecer ao Governo para os jardins das capitaes dos 

governos. dos no~sos. dominios, exemplares de todas 
as plantas, que introduzir, acompanhadas de todas 
as indicai;:6es sobre a sua cultura e usos industriaes 

3.0 -A 

4.0-A 

e commerciaes. 
fornecer do mesmo modo e nos mesmos termos, 
exemplares de todos os animaes e aves, cuja propa
ga<;ao se tome possivel e util. 
dar ensino commodo c jnstrutcao a Joi" alumnos de 
cada governo dos nossos dominios, indicados pelos 
respectivos governadores. 
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$;0 
__:_ A facultar ao ' publico, em: todos os domingos, a v1slta 

ao campo ,de acdimai;:ao, .nas horas qrie melhor con
venha. 

Peio que diz respeito a segunda falta, 0 supplicante pro~ 
poe-se a suppril-a pela forma que vae sujeitar a sabia apre
da~ao .de Vossa Magestade. 

SENHOR: 

._ Constituem . a p;iricipal riqueza de ·muitas colonias estran
geiras a exporfa<;ao de oleos, essenciasmedicinaes e pharma~ 
ceuticas e differentes productos chimicos. e mate'rias distillaveis 
e alimentares. . . 

Nos vastos dominioscol,oriiaes de Vossa Magestade, porem, · 
pode .. o . supplicante affirmar . affoutamente que ainda ate hoje, 
com excepc;ao do balsamo de S. Thome e dos oleos de coco 
e cte palm a, e da borracha, ne·nhuns d'aquelles productos vie
ram avo)umar,a ,riqueza , publica,· levarido o nome p'ortuguez 
abs differentes cenfros commerciaes do mundo. 

A uma tal falta pretende , o ·supplicahte, associado com o 
dr. Manuel, .Fcm:ira Ribeirp, em sociedade de explorac;ao in
dustrial, occorrer, pela vantagem .dos machinismos necessarios 
a taes fins, explorando as plantas _indigenas, quc o machado 
inconsciente · der'ruba · diariamente e todas as ··outras plantas, 
que introduza e possam ser aptas para aquelle fim. · 

. Para isso, . $enhor, carccemos supplicantes, como o reco
nheceu o sabio decrefo de Vossa Magestade, de 21 de maio de 
1892, de se assegurarem, durante os primeiros annos,, do pc
rigo <la concorrencia n'esta Provincia, que osprimeiros passos 
dos supplicantes despertaria:m pela ordem natural da,; cousas 
e do favor da isencao ,de direitos a todos os · machinismos ne-
cessarios para . tal fim. · . · 
.. Pelo que 1iz respeito a pdmeira pa rte, os supplic~ntes pe
dem o exclus1vo dos ryovos productos vegetaes, que 10tentam 
explorart. · 

, 1 Todos OS vegetaes a· introduzir e as novas Industrias a explorar to
ram coilvenientemente indicadas em documento especial, afirn de que nao 
possam offerecer-se duvidas .sobre o queja csta em via de explora9ao e o 
que agora se pret~nde explorar. · • , , , . 

Dezembro de i898. M. F Rrni,:mo. 
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Pelo quc diz respeito a segunda parte; pedern, -com previo 
deposito ~os machinismos, que pretendam importar, acompa
nhados da , indicafao da applica9ao a que sao destinados, a 

··. isen9ao de direitos dos gue importem nos primeiros dnco an-
nos; . . .. .. .· 

.E offerecem ao Estado, durante o exclusivo, o forneci
ment& gratuito de todos os productos medicinaes e pharma
ceuticos aue produzir t, e sejam ·reclamados para os hospi,taes 
publicos da Provincia; Hospitalda Marinha, Militar e S, Jose e 
annexos de Lisboa, e Misericordia do Porto 2• · .· 

_S. Thome, 21 de julho de 1894. 

. . .· . . . 

(a) Ccmmendadcrjacintlic Carneir~' de $cusa e Jlmeida, 

(a) 9olanuel Ferreira g/_i6eiro . . 

1 0 campo de acclimayaona ros:a Arrayal, na.cidade, era mais um im
portantissimo servi90 prestado a colonia. pelo sr. Commendador Jacintho 
Carneiro de Sousa e Almeida, e eu tirtha verdadeiro orgulho em dirigir os 
trabalhos .de inicias:ao em tudo que diz respeito ao respectivo saneamcnto, 
construcyoe~ anti-pal~stres, plantas uteis a introduzir,viveiros a crear ... 

· · E tudo 1sto se desmoronou, .como se hao-de. desmoronar todos os grnn-
des emprehendimentos, emquanto dominar a esterilisadora rotina, que 
tanto esta persegtiindo as nossas colonias •.• 

Dezembro de 1898. M. F. RIBEIRO. ' 

2 fata confonrie o original, que foi entregue na secret~ria geral do ul
. tramar, sendo favoraveis os pareceres de todas as reparti~oes e auctorida .. 

des consultadas. 
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e sincera amiiade · 

$ seu i,ef/ic amigc, f,adrinfic 

e anfi9<' medicc da f amifia, 



,, . ' , ,. . . ,_, ,- . 



. Meu born amigo: 

' . . 

Conhei:i toda a sua illustre familia. ·Tive a distinct a honra 
de conhecer seufallecido pae, o r. 0 Barao d'Agua Ir_e. Acom
panhe£-o nos seus trabalhos mais dilectos, e recordo-me, ~om vi-. 
vas saudades, da viagem que, em r873, a e~pensas suas, o go
vernador daprovinciafe{ em volta da ilha. Tive eu a felicidade 
de ser convidado. E ojfereceu-se-me entiio ens~jo de ver a pit
toresca regiao do Malanza . 

. Felicito.;o, pois, pelo 'titulo que escolheu. Merecia . mais, 
· po,- certo, mas seja este , o primeiro passo para lhefa,e1·em 
fustifa inteira. . · .· . _ · 

Pe1·mitta-me que /he preste esta singela homenagem. Nao 
e itm livro; nao e uma Memoria. E uma ajfirmaf ao do muito 

· ajfecto, que consagro · dquelle que vi trabalhar com {eli> e su
perior intelligencia, dando, po1· muitas vezes, provas de .fir
mer.a, decisao e coragem, chegando a correr imminente 1·isco 
de vida. 

Li'ga-se a sua historia e a da sua familia d historz'a agri
cola . das i/has de S. 'Thome e Principe, e, por £sso mesmo, 
inuito bem sei apreciar tudo o que, em.favor d'estas bell as ilhas, 
(em feito. Sao os documentos que dao ioda a hq; sao o_sfactos 
que tudo patenteiam. E assim se impoe a mais correct a impar
cialidade. 

Lisboa, 28 dejaneiro de r901. 

9'olanue[ g.erreira .[/j_i6eirc 





Visconde · de l\ialanza 

· Acaba de · ser agraciado · com o t1tulo de Visconde de Ma
lan1a, . o Conimen~ador Jacintho Carneiro de Sousa · e ~lmei• 
<la, fidalgo cavalletro da Casa Real e . um · dos prest1mosos . 
agricultores <la Ilha de S . .Thome. · ·••. · · . · · 

0 titulo-. Malanza- refere~se a um · dos logares mais . 
agradaveis <la Fazenda Porto-Aleg,·e, fundada pelo nobre Vis~ 
conde · no extremo meridional da ilha e que representa um 
valioso servi90 par _elle feito a S. Thome. •·· · . · · · 

Foi este ousado . agricultor que1n lan9ou as bases da colo 
nisa~ao ao S. e S'\V. da ilha. E todas as .terras, de florestas 

-seculares, que par ali existiam sem explora9ao alguma, foram 
transformadas em bellas plantac;oes. Cresceram assim os ren
dimentos publicos e particulares, e foi dotada toda :esta regiao 
inculta de notaveis fazendas ou Jjndas quintas agricolas tropi
caes, que fazem o encanto de todos aquelles que as teem vi-
sitado. · · 

E, na fazenda Porto-Alegre, . introduziu •o nobre Visconde 
. melboramentos excepcionaes. ·· . _. · 
· Montou serrarias a :vapor, construiu um caminho de ferro, 
lan~ou uma boa ponte sobre o Malanza; preparou uma ampla · 
piscina- a primeira da ilha de S. Thome - e abrio. uni cam-

. po de acclima~aoi aonde trouxe as melhores plantas · uteis 
intertropicaes, . · 

· A sua fazenda de Porto-Alcgte • e; sem a menor duvida, 
uma das maiores e das mais bem ·expostas de toda a ilha. 
E, por isso mesmo; constitue uma regiao cacaueira por excel
lencia. 

Conhece o novo titular, a furtdo, 1 a flora •agricola de 
S. · Thome, e concorrcu por isso com os mais selectos produ 
ctos 6. Exposiqao Colonial e Insular do Porto, Fel-os acompa
nhar de uma minuciosa •Memoria, oride descreveu, com parti
cular cuidado, todos os productos que para ali enviou . . 
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Mereceu este trabalho ser. publicado no Catologo Ge,·al 
tal como o apresentou; e d'elle fez, em 1898, uma edi<;iio es
pecial, o qU:e inquest:ionavelmente representa um bom servi<;o 
prestado pelo ,;di;aincto , agricultor a, !Iha,$. Thome. 

Obteve; en'esse b¢Uo ccrtamen , colopiaL medal,has d'ouro e 
de prata, acompanhadas d'um diploma d'honra, o que e, sem 
contesta<;ao, a melhor ·· prova da imponancia e da boa escolha 
dos productos ali expostos. 

Nao era esta, tod1via, a primeira vez que o Visconde de 
Malanza assirri procedia. Jana Exposic;ao de Vienna d'Austria, 
em 1873, sc torno.u. notayel a :collec9ao de objectos agricolas 
e industriaes para ali enviados, e · rriuito digna de mern;:ao e 
tambem a descrip<;ao d'esses objectos en tao publicada . 
. . ', Todos os productos; -por essa occasiao mandados para a 
Exposi<;ao de -Vienna d'Austria, foram offerecidos ao -Estado, 
e os da Exposi<;ao do Port9 offereceu-os o distincto agricultor 
a Sua Magestri de a Rainha D. Amelia, afim da mesma Augusta 
Senhora !hes dar .o destino que . tivessc .por mais util e · conve-' 
niente. ',, .. . , . . . . 
• · Cedeu . grntuitamente a Camara Municipal de S. Thome 
uma graride faxa de .terreno na sua. ro<;a Arrayal, ao Norte da 
cidade, 'auxiliando assim, , por • tao generosa dadiva, · o sanea-
mento e embellezamehto da capital da provincia. . 

· : Em ,todos cstes · foctos -sc patenteia o alto patriotismo do 
Visconde de Malanza, : e ,todos os document0s, que os reve
lam, correm impressos e podem ser lidos e contraprovados a 
vontade. · .. , . , , 

· Muitos . outros ,. factos poderiam ainda invocar-se, mas 
relembram-se apenas alguns para nao dar demasiada exteris;.o 
a esta singela homenagem ao nov:o titular, agrici.1ltor inteme-
rato, cidudao prestante. · 

A Mooographia, que seu falll!cido pae cscre.veu a respeito ·· 
. da cultura do cacau 'nas Hhas ,de $. Thome e Principe, tem a 

mais alt.a , imp(?rtancia na bibliographia agricola da Africa Cen
tral, e, por~isso mestno, tr~tou de fazer d'este valioso trabalho 
uma edi<;ao, em separado, prestando assim justa homenagem 
a saudosa mcmoria -de · seu ,fallecido pae, fazendo um bom ser
vic;o a ilha de S. Thome, e fornecendo, por este meio, aos 

· extrangeiros uma prova focontestavel de que foi um portuguez 
quern primeiro apresentou um trabalho sobre a cultura do 
cacau em ,terras da Africa Occidental. E' isto, por certo, uma 
satisfa<rao .• para . o nobre : Visconde .· e uma gloria para Portu
gal, a ,na9ao colonisadora por . excellencia e que tantas vezes 
se . esquece . dos •que melhor ,.a servem. E', todavia, a Patria 

' querida, e gloria' aos que a sabem honrar e engrandecer. 
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Nao havia na ilha de S. Thome meios de transportes faceis 
· e segurps, em volta da ilha, luctando assim os novos agricul

tores, estabelecidos ao Sul, com grandes embarayos, e entao 
adquiriu o hello vapor Nalanz.a, offerecendo foci! e rapida 
viagem aos que se dirigiam as fazendas, para as quaes s6 po-
dia aproveitar a via maritima. · · 

Foi o nobre V1sconde .o primeiro agricultor de S. Thome 
q?e erri ~avio p~oprio-no yacht Vd-Inhd-fez a travessia 
d aquella 1lha a Lisboa. ·. .. . 
. Por muitas vczes, em terra e no mar, . deu provas de gran
de coragem, apresentando-se sempre nos grandes perigos, 
com o maior sangue frio. . . . 

Na explora<;ao agricola que iniciou a SW. da ilha, ea qual 
. chamou tantos europeus, revelou tal tenacidade de caracter e 

tao viva fe no trabalho, que poderia invocar-se cs8e arrojado 
emprehendimento como uma das suas maiores glorias. . 

Nos servi<;aes e trabalhadores tem amigos e e sempre dia 
de grande festa em Porto-Alegre aquelle em que faz reunir 
todas as creancas. Mostra assim o vivo interesse que n 'elle 

. disperta . a popula<;ao traballiadora, distinguindo, com singular 
affecto, ·os que foram scus companheiros nos rudes trabalhos 
agricolas, qne primeiro se fizeram nas faze1idas S. Miguei e 
Porto-Alegre. · ·· ·. · ... ·. 

Contra a praga dos ratos, que tao grande prejuizo causa a 
agricultura, mandou vir do Instituto Pasteur, em julho de 
1895, o veneno que mais se recommenda para os destruir. 

Declarada a peste na cidade do Porto, sobresalta-se - e 
· com justificada razao - toda a populai;:ao da ilha. E entre os 
remedi_os que se indicavam contra tao grave doer.c;a, fallava-se · 
com · enthusiasmo do soro de Yersin, e logo o cidadao pres
tante o fez vir de Paris e offereceu a Camara Municipal uma 
parte do quc recebeu. . . · 
. Caracter nobre e franco, sen'ipre inclinado ao . bem, o novo 
titular tem sabirio honrar a memoria do sen fallecido pae e 
real<;:ar a nobreza .da sua illustre familia. 





II 

ijariio d'1\.gua Ize 

0 Visconde de Malanza e filho do Conselhciro Joao Maria 
de Sousa e Almeida, Barao d'Agua Ize, a quern Sua Magestade 
a Senhora D. Maria II e El-Rei D. Luiz dispensaram as mais 
elev~das honra~. E bem as merecia tao prestante cidadao, 
pois raros sao os homens, que teem tao excepcional folha de 
servi<=os feitos ao Estado. 

Nas commissoes e cargos_ que servia, com verdadeiro zelo 
e superior intelligencia, nunca o Barao d'Agua Ize acceitou 
remunerai;ao alguma. Cedia sempre em favor do Estado os 
vencimentos que de direito !he pertenciam. 

Nas commissoes de beneficencia era sempre um dos 
maiores subscriptores, salientando-se mesmo em muitas d'ellas. 
Concorria largamente para todos os melhoramentos publicos, 
quando lhe era pedido o seu auxilio. 

Nada gueria receber do Estado, quando com o mais acri
solado amor ou risco da propria vida, o servia, e dava sem
pre tudo o que podfo. Sao grandes os seus actos de philantro
pia, podendo lembrar-se o de 12:ooo;ff,000 reis que deu para a 
mudan~a de Benguella. 

Sao raros, por certo, OS exemplos de tao altruista isenqao. 
Tomou parte na expedii;ao militar contra os indigenas do 

Dombe Grande, em Benguella, equipando gente sua, forne
ccndo viveres e batendo-se com singular coragem e risco da 
propria vida. Foi-lbe conferido o grau de cavalleiro da Torre 
e Espada por estes brilhantes servi<=os militares. 

Tinha apenas 23 annos, quando se bateu contra os indige
nas do Dombe Grande, mas a gloria que alcan~ou nao o fazia 
esguecer os negocios commerciaes que dirigia. 

Muito activo, affavel e intelligente, sabia conquistar a esti
ma publica, e era muito considerado pelo governador geral 
da Provincia. E assim foi-Ihe confiado o governo do districto 
de Benguella, revelando o joven governador fino tacto admi
nistrativo. 

Nao era certamente o interesse pessoal que o levava a tao 
d1fficil caq~o. 0 que muito desejava era ser util a colonia e 
ao seu p~uz. E para bem o demonstrar nao quiz receber os 
honorarios que lhe pertenciam. Cedia-os a favor do Estado. 
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Era commendador de Christo, commendador da Concei~ao 
e cavalleiro da mesma ordcm; do conselho de Sua Magestade, 
tenente-coronel honorario, e fidalgo da Casa Real. 0 t1tulo de 
Barao d'Agua Ize foi-lhe concedido nas mais honrosas condi
S'.0es, tornando-se assim evidente a muita considera<;ao em que 
superiormente eram tidos os seus servh;os. 

Promovcu, por todos os meios ao seu alcance, o renasci
mento da agricultura na ilha de S. Thome, tornando-se nota
vel a Memoria que deixou publicada no 'Boletim O.fficial, 
sobre a cultura do cacau. E assim n6s fomos a primeira naS'.ao, 
que · introduziu, nas terras da Africa Occidental, a bella arvorc 
do cacau, a que o fallecido Barao d' Agua lze chamou a -
Arvore dos pobres - e somos tambcm a na<;ao que apresenta 
a mais antiga Memo1·ia sobrc esta cultura nos vastos territo
rios da Africa equatorial. 

Na jlha introduziu tambem a arvore-Frncta-Pao (Arto
carpus indsa, L.). Ensinou como se rcproduzia esta economi
ca arvore, fornecedora de farinha vegetal, tao deticiosa, e 

. empenhou-se em obter todas as informa\6es sobre o processo 
ma1s pratico de conservar os fructos. 

Poz, alem d'isso, a disposi~ao de todos os agricultores as 
sementes do algodao de Mossamedes (Gossypiun herbaceun, 
L.) que mandou vir d'aquella colonia, convencido de que se 
acclimaria melhor do que outras especies, vindas da Carolina 
do Sul e d'outros pontos da America do Norte. 

Todos estes trabalhos, em favor das culturas da ilha de 
S. Thome, estao indicados e bem explicados no 'Boletim Offi
cial da Provincia, e assim se pode apreciar, por modo com
pleto e incontestado, a grandissima ac~ao que o nobre Barao 
desenvolvia para estabelecer a polycultura e levantar a agri
cultura nas duas ilhas, que tanto amava, a sua verdadeira 
altura. 

Se deu provas da maior coragem, arriscando a propria 
vida em Benguella, nas ilhas de S. Thome e Principe mostrou 
quanto era dedicado ao progresso e bem-estar da popula~ao 
das ilhas, onde passou 16 annos successivos sem pensar por 
um s6 momento que estava arriscando a vida! 
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1\ fatnilia do Visconde de l\'lalanza 

Pertence o nobre Visconde a uma das mais illustres, mais 
antigas e mais distinctas familias. Seus paes, seus av6s e ascen
dentes eram pessoas nobres e como taes se trataram a lei da 
Nobreza. Militares, na grande maioria, mostraram-se partida
rios da fami!ia liberal e sempre se collocaram ao !ado dos 
que luctavam pela liberdade. 

0 Brazao d'Armas da familia e muito distincto. Compoe
se de «um escudo partido em palla; na primeira as Armas 
dos Almeidas que sao em Campo sanguinho uma cruz dobre 
e bordadura tudo d'ouro e da mesma grossura e nos vaos seis 
bezantes do mesmo metal; na segunda as dos Leitoens, que 
sao em campo de prata trez fachas vermelhas. Elmo de prata 
aberto, guarnecido d'ouro. Paquife dos metaes e cores das 
Armas. Timbre dos Almeidas, que e uma Aguia Preta esten
dida armada de ouro e picada de bezantes <las Armas, pelas 
azas, cauda e pesco<;o. E por differen<;a uma brica de azul 
com um bezante de prata». 

A carta d'este Brazao d'Armas tern a data de 10 de julho 
de 1845, sendo assignado o processo preparatorio pelo juiz 
da 5. a vara da comarca de Lisboa. 

0 Barao d'Agua lze era, n'essa occasiao, tenente-coronel 
dos voluntarios da cidade de S. Filippe de Benguella, com
mendador da ordem militar de Nosso Senhor Jesus Christo, 
cavalleiro da ordem militar de Nossa Senhora da Conceicao 
de Villa Vi<;osa, negociante de grosso trato em Benguella, ne
gociante matriculado em Lisboa e grande proprietario na ilha 
do Principe, em Benguella e em Mossamedes . E seu filho 
Jacintho Carneiro de Sousa e Almeida, · commendador de 
Christo e fidalgo cavalleiro da Casa Real, por successao de 
seu fallecido pae, soube mostrar-se digno dos seus maiores e 
conquistar a l:irilhante posi<;ao que hoje occupa. 





Esclarecimento 
indispensa vel 

T odos os factos, gue se relernbram, e todas as affirma
<;oes • que se fazem, n'este despretencioso trabalho, estao 
comprovadas por honrosos e muito distinctos documentos, 
competentemente registados na Torre do Tombo, Mordomia
M6r da Casa Real, secretaria do Ministerio do Reino, Archi
vo da Direccao do Ultramar e Cartorio da Nobreza do Reino. 
Outros documentos acham-se publicados nos Cllnnaes 0vlariti
mos e Coloniaes e nos '13oletins Officiaes das provincias de 
Angola e de S. Thome e Principe, sendo desconhecidos na 
sua maxima parte, ou estando esqueddos por se referirem a 
uma epocha bastante affastada. Mas de todos esses docu
men tos se estao tirando copias e certidoes, reimprimindo-se 
uns e fazendo-se a conveniente publicac;:ao dos outros, afim de 
que possarn ser apreciados com a maior exactidao possivel. 

E assim se torna evidente quanto e justa e quanto e me
recida a distincc;:ao com que Sua Magestade El-Rei D. Carlos 
houve por bem agraciar Jacintha Carneiro de Sousa e Al
meida. E, na realidade, s6mente em face de documentos de 
reconhecida importancia, c que se podem avaliar as qualida
des pessoaes, as acc;:oes mais levantadas da vida, os servic;:os 
gue se prestam e os factos que · melhor caracterisam os indi
viduos e as condic;:oes em que elles se apresentam. Nao ha, 
por certo, melhor criterio para se apurar toda a verdade e 
fazer justi<;a inteira a quern a merece, tratando-se, de rnais a 
mais, <la colonisac;:ao de terras e de povos, cuja historia esta 
:eor escrever, como acontece em Benguella e nas ilhas de 
S. Thome e Principe. 
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