
<z /? 

ADGDSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 

AGGLIMACÃO DOS PORTUGUEZES 
HE 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL 

APRESENTADA E DEFMDIDA 

PEBANTE A 

IP©RT@ 
Typographia do Commercio do Porto 

Rua da Ferraria, 108 a H2 

1383 

3sh f<^ 



ESCOLA MEDICO-CIRURGICA DO PORTO 
DIRECTOR—CONSELHEIRO, MANUEL MARIA DA COSTA LEITE 

SECRETARIO—RICARDO DE ALMEIDA JORGE 

CORPO CATHEDRATICO 
Lentes cathedraticos 

i." Cadeira — Anatomia descriptiva e 
2.» CaSà^Phvsi'nïnm'a ? o a o P e r e i r a D i a s L(*re. 
3.» c S  f f i i T i a r a i  d c i s i ; : A n t ° m ° d e " ° Maia

dicamentos. Materia medica Dr Jose Carlos r „„», 
4.« CadeiraPathologia externa e the 0S Lopes

5.:ca
r
SSe

e
Sa%-eVaVoria::::: &&'iSssffSÍMoraesCaldas

6.» CadeiraPartos, doenças das mu S aS

lheres de parto edos recemnas
7." Caïei'raPathoiog'ia internáThel ^ As°stiaho A n t o n i ° do Souto. 
8 » C i E t Í C p i i Q Í f l r a a  ' ■/• A n t o n i o d e 01i™ra Monteiro 
9» r i , n t o l C a •medlca M a n u t í l Rodrigues daSilvaL Ptato 

10 » rît a~Ah , 1!C a e l r u l ' 8 ' c a , Eduardo Pereira Pimenta í?> ãsssz^a ci'feManuel de Jesus «w 
privada e publica e toxicologia 

12.» c S a l p a t h ó l o g  i a gerai/sèmeiol ^ jQSé * AyW* d e G o U T e i a 0 s ° r i ° 

Pharmacfá3 6 b i S t ° r i i m e d i C a ! ' ¥ ° A*r?,s P e r e i r a *» Valle. 
m a c i a Isidoro da Fonseca Moura. 

Lentes jubilados 
Secção medica I ? r J o s é Pereira Reis. 
oecçao medica João Xavier de Oliveira Barros. 

I José de Andrade Gramacho. 
Secção cirúrgica J António Bernardino de Almeida 
p. • i Conselheiro Manuel M. da Costa Leite. 

a r m a c i a Felix da Fonseca Moura. 

Lentes substitutos 
Secção medica í Vicente Urbino de Freitas 

1 Antonio Placido da Costa.' 
Secção cirúrgica j Augusto Henrique de Almeida Brandão 

■ I Ricardo de AlmeidaJorge. 
Lente demonstrador 

Secção cirúrgica C a n d i d o A u g U 8 t o C o r r ê a d e m ^ 



A Escola não responde pelas doutrinas expendidas na dis
sertação e enunciadas nas proposições. 

(BEGULAMENTO DA ESCOLA, de 24 de abril de 1840, artigo 155.") 



I 

11 



MEUS TIOS 

jL&omiuima As.) ôfliwvkmo Su 

e 

y). Amtnn) Ael ©VMWWMLO) v9«W*a) a x a ' 

) s\siJ\a) 



A 

'mm IRMÃOS 

A 

MIMAS IRMÃS 



A 

MEU PADRINHO E AMIGO DEDICADO 

O EXfi.m0 SNI*. 

MANUEL DE SOUZA CARQUEJA 

AO MEU SINCERO AMIGO 

O riXC.m° SNR. 

HENRIQUE CARLOS DE MIRANDA 



Á EXC."1* SNR.» 

B . Maria Ãbeíaibe be Mkanba 

COMO PROVA DE DEDICADA AFFEIÇÃO 



AOS MEUS BONS AMJGÔS 

Starumo òe £twsa Carquqa 

&snto Kfe Sousa Carqueja 

E 

Jfrtmttsio lexongmo KOMJJUM te Caruallja 



TODOS OS QUE TRABALHAM P E U NOSSA PROSPERIDADE COLONIAL 

ESPECIALMENTE AO ILL.1»» E EXC.010 SNR. 

MANUEL FERREIRA RIBEIRO 

Medico-cirurgião pela Escola do Porto e chefe da secção de estatística 
e acclimação no ministério da marinha e ultramar 

Como signal de admiração e respeitosa amisade 



AOS EXC M 0 S SNRS, 

SPcÙi/te Q^uauâéo c/e &ouàa ^atextM* 

^detono &$ccatcâá> c/e Q^ouiia, QZalvatâe 

Çêáuâtcaízo c/e <á/ouôa ^aíva/ão 

Q^mue/ (oc/c^atc/a Jí^oéo c/e ^Ba/áõeô 

éfilanccâce iS^anae/ c/e Jstyóma 

éPlanctáco Q^ai^uea c/e (á/eu-da fy?iteido 

Íoão Q^níonio i H W ? c/e /2/%e%enc/e 



AOS MEUS CONDISCÍPULOS E AMIGOS 

Evaristo Gomes Saraiva 
Augusto da Cunha Sampaio Maia 

José Carneiro Peixoto 
e 

Frederico Ferreira Corrêa Vaz 

AOS MEUS CONTEMPORÂNEOS E AMIGOS 

Joaquim da Rocha Maciel 
Ayres Gonçalves de Oliveira Borges 

Domingos José Affonso 
Manuel Fernando de Brito Ahreu 
Jacintho José da Silva Romariz 

Annibal Paulino Teixeira 



AOS EXC.M0S SNRS. 

Qmntanw c/e &uvciïa. &ff(onteii,» 

Lente da Escola MediCO-Clrurgíca do Porto 

e 

&SenUq,ue &f(nmel<f c/e Q/ouiict Çwfyaca 

Medico-c.irurgião pela Escrtla do Porto 



AO 

O E X C . - SNR. 

RICARDO DE ^LMEIDA ^ORGE 



INÏR0DUGG10 

A. .CCENïUA-SE hoje o movimento emigratorio em 
Portugal e por toda a Europa; indivíduos após indiví
duos, famílias após familias, correra levados pelo vapor, 
que fende o mar e a terra, para as regiões, onde a fer
tilidade dos terrenos e productos de toda a ordem estão 
convidando ao trabalho e promettem riquezas que fas
cinam. 

O infante D. Henrique, promovendo o movimento 
náutico, Gil Eanes, Diogo Cam, Paulo Dias de Novaes, 
Bartholomeu Dias, Vasco da Grama, Pedro Alvares Ca
bral, Christovão Colombo e toda a plêiade passada de 
navegadores illustres, glorificando principalmente o nome 
portuguez, alargaram os horisontes marítimos, e foram 
lá nos confins do mundo abrir as portas á ambição eu
ropeia, e offerecer campo de acção aos nossos progres
sos intellectuaes e materiaes; a lucta pela existência, esta 
lei universal descoberta por Darwin, que em França se 
chamou concorrência vital, podia ferir-se vantajosamente 

2 



XVIU 

para os europeus nos vastos continentes tão subitamente 
postos ao nosso alcance. E feriu-se. 

A America do Norte, o Brazil, as Antilhas, a Aus
tralia, a Indi'a, a Africa Oriental e Occidental, foram o 
theatro das façanhas que assignalaram os últimos sécu
los passados; e alii desempenhamos nós também papel im
portantíssimo. Embora a riqueza fosse o fim de quasi 
todos, a ambição o seu movei, realisava-se a grande lei da 
expansibilidade humana e a evolução manifestava-se em 
toda a sua plenitude. 

Fundamos impérios, que fizeram a nossa gloria, mas 
cahiram, porque o nosso poder cahiu também com a do
minação hespanhola, e a sciencia, verdadeiro pharol dos 
povos, não guiara sempre os nossos passos hercúleos. 
Adiantaram se então as outras nações da Europa, e a In
glaterra, a Hollanda, a França e a Hespanha estabele
ceram a immigração e a colonisação nas terras, que nós 
lhes mostráramos ou para onde lhes ensináramos o ca
minho. 

Estão colonisados largos territórios, mas faltam ain
da muitos, principalmente nas regiões intertropicaes. Ahi 
mesmo a colonisação tem fructificado quasi sempre, mas 
á custa de muitas vidas perdidas, de muita saúde arrui
nada. 

Ha poucos annos começamos a dar novo alento á 
nossa vida colonial. Ouçamos o que diz um dos nossos 
mais illustres medicos ultramarinos, um dos propagan
distas mais infatigáveis da colonisação da nossa Africa, 
escriptor colonial, verdadeiramente dedicado, o snr. 
Manuel Ferreira Ribeiro: 

«A' Africa—é o grito que se levanta a cada hora 
na Inglaterra, na França e na Bélgica; á Africa—repe-
te-se também em Portugal, como se Portugal não fosse 
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o veterano experimentado na vida africana, como se Por
tugal não fosse o mestre, o velho conhecedor dos paizes 
africanos, das suas riquezas e clima, do seu commercio 
e producção. Mas o brado que de novo se repete entre 
nós, faz lembrar as expedições marítimas do século XVI 
e traz á mente o sympathico nome do infante D. Henri
que. O heróico passado dá vigorosa animação ás luctas 
do presente, ás aspirações dos mais ousados. Portugal 
parece confiar n'esse passado de glorias e de grandezas 
e sorrir-se quando observa os esforços da Bélgica para 
dominar o valle do Zaire a que os propagandistas já vão 
chamando rio de Levingstone, ou quando repara nos tra
balhos da astuta Inglaterra e nos arrojados emprehen-
dimentos da França enthusiastica; e pela indolência que 
vai revelando, pela morosidade com que se vai moven
do, parece contentar-se com a vida theorica, que o en
canta, nada receiando e lembrando-se talvez que os seus 
pergaminhos africanos lhe salvem os tractos de terreno 
mais férteis e mais salubres dos territórios Angolo-Moçam-
bicanos, a que já se referiram os nossos africanistas do 
século XVI, proclamando a necessidade de se fundarem 
estações militares no interior da Africa para proteger o 
commercio entre a Monomopata (Moçambique) e Ben-
guella. Mas que importa que isto se pedisse ha trezentos 
annos? Para que relembral-o? Portugal parece encher-se 
de enthusiasmo com as explorações geographicas de 1877 
e com as expedições das obras publicas, as primeiras e 
as ultimas no seu género, e foram ellas por certo um 
feito notável, extraordinário, que fez dizer á Inglaterra 
que nós sabíamos resgatar n'um momento o tempo per
dido durante muitos annos. Mas que importa ainda tudo 
isso? Já passou de moda, esqueceu-se, como jaz no es
quecimento tudo o que fizeram os nossos maiores, e o 
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anno de 1877 já quasi que representa uma simples data 
como 1595. Pensa-se agora em novos empreendimentos 
surprehendentes como os de 1877, como os do século 
XVI, e cujos planos já foram admirados pelos mais ana
lisados campeões da causa africana. Assim o asseveram 
alguns dos nossos novos africanistas. A nova ideia con
siste em se colonisarem com europeus os territórios que 
nós frequentamos ha bons trezentos annos sem lá dei
xarmos uma familia sequer em terceira geração, e em 
se fundarem estações civilisadoras, esperando obter por 
este meio o que nao se pode conseguir por meio das ex
plorações geographicas e dos reconhecimentos corogra-
phicos dos mais competentes engenheiros.» (d) 

Com dous terços do seu território proximamente 
ainda inculto, Portugal, que tem uma população especi
fica (como se vê pelo censo da população em 1878) com-
prehendida entre 13 habitantes por kilometre quadrado 
no districto de Beja e 197 no do Porto, emquanto na 
Bélgica em 1870 a média era de 173, sendo nas provín
cias mais industriaes de 241 e mesmo 268, Portugal tem 
uma emigração de 10:000 a 12:000 indivíduos por anno. 

Temos, pois, com que colonisar as terras d'Africa, 
onde a immigração de tantos portuguezes desenvolveria 
nova força de producção e consumo, fazendo progredir 
ao mesmo tempo a metrópole e colónias sob o triplo 
ponto de vista económico, politico e humanitário. 

Não nos compete a nós, como medico, descobrir os 
meios de derivar totalmente ou em parte a emigração 
portugueza para as nossas colónias africanas. 

íi) Bibliotheca Africana de propaganda colonial para portu
guezes e brazileiros-1.» edição-1882-pag. 5-2.» columna. 
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Compete aos governos promover o estudo d'esses 
meios, determinando, de commum accordo com os con
selhos da hygiene e da medicina, quaes os lugares onde 
se devem fundar emprezas agrícolas com o auxilio dos 
indígenas e onde o colono poderá estabelecer-se ou até 
onde poderá estender a sua acção sem prejuízo da sua 
saúde, fundamento de todo o progresso. 

A acclimação dos portuguezes na provinda de An
gola ê na verdade a questão que mais deve interessar aos 
medicos, aos colonos e aos poderes públicos. Deve ser 
estudada em presença dos documentos que nos são for
necidos pelos nossos empregados coloniaes; e, embora se 
comparem n'um ou n'outro ponto com o que se passa 
nas outras nações, devemos conservar-nos vestidos sin
gelamente á portugueza, mostrando bem os nossos usos 
e costumes, a nossa acclimabilidade, distinguindo sobre
tudo os lugares onde se pode estabelecer a colonisação 
d'aquelles onde apenas se deve fazer a exploração. E ' 
importantíssima, radical, esta caracteristica differencial 
sob o ponto de vista da acclimação. Ambas as emprezas 
exigem a permanência do individuo nas terras onde vai 
buscar recursos para fazer fructificar o seu capital; o co
lono e o explorador agrícola, commercial, industrial, etc., 
tem que estar sob as influencias climicas, mas em graus 
diversos; o primeiro ha-de expôr-se muito mais, e ; por
tanto, estabelecer-se em determinados lugares, irradiando 
d'ahi para onde mais lhe convier; o segundo, dispondo de 
capital monetário e applicando-o, poderá furtar-se a cer
tas influencias nocivas pela sua intensidade, ha-de esten
der a sua acção a outras regiões, aproveitando as apti
dões dos indigenas. 

Não se tem attendido a tal separação fundamental, 
confundindo-se tudo sob o ponto de vista da colonisação; 
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e é por isso que se deram e repetem tantos desastres no 
estabelecimento de colónias em diversos pontos das nos
sas províncias africanas, marcando a falta de um pla
no colonisador firmado em bases seguras, e especial
mente em conhecimentos precisos acerca dos pontos ha
bitáveis, dos cuidados hygienicos e dos melhoramentos 
necessários ao saneamento d'essas regiões, tantas vezes 
taxadas indistinctamente de insalubres. 

Corre-nos o dever de refutar asserções que se 
acham pela maxima parte em escriptos estrangeiros 
geralmente inscientes das questões medico-coloniaes por-
tuguezas. 

Jules Rochard diz: «O reino de Angola passa por 
muito insalubre. A parte da costa situada ao sul do 
Congo é, comtudo, menos insalubre que o resto. S. 
Paulo pôde, sob este ponto de vista, comparar-se a Gto-
rèe. S. Filippe de Benguella, pelo contrario, pela sua 
situação no centro de uma bacia pantanosa muito ex
tensa, colloca-se a par dos pontos mais perigosos das 
Bissagòs e de Serra Leoa (Raoul).» (') 

Bertillon, dizendo também que «uma emigração rá
pida não pode constituir uma colónia duradoura e pros
pera senão com a condição de ter lugar sob a mesma 
linha isothernica ou um pouco ao norte d'esta linha, 
sendo o successo tanto mais compromettido quanto mais 
a emigração se affastasse d'esta zona para o sul» {J 
negava a viabilidade do europeu sob a zona intertropi
cal, e, por maioria de razão, nas nossas terras Angolo-
Moçambicanas, cujas caracteristicas e particularidades 

(1) Noveau diotionaire de medicine e de chirurgie pratiques, 
tomo 8.», 1868, pag. 77. 

(«) Acclimatement—Dictionaire encyclopédique. 
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climicas e topographicas esses authores só conheciam 
muito de leve. E comtudo não se duvida generalisar e 
tornar extensivo a todas as possessões o que apenas se 
referia a certas localidades, tanto das nossas colónias de 
além-mar como das das outras nações colonisadoras: era 
isto um abuso de argumento por analogia. 

A analogia da posição mathematica entre duas lo
calidades, duas regiões, não implica a similhança e 
muito menos igualdade de posição topographica, consti
tuição tellurica, condições hydrographicas, ou, como syn
thèse importante, resultado de todas as influencias cos-
micas, atmosphericas ou meteorológicas, telluricas e hy
drographicas, o clima. 

Podem marcar-se, é facto, pelo simples conheci
mento da posição geographica, alguns dos elementos 
climicos de um território; mas eó a observação directa 
pôde determinal-os com o rigor necessário n'estas ques
tões, em que a vida humana é, no seu movimento evo
lutivo ou na sua ruina, a prova inevitável da exactidão 
ou inexactidão das observações, dos trabalhos práticos. 

Taes afirmativas a respeito dos nossos territórios 
peccam ainda por outro ponto. Não eram pouco conhe
cidos apenas os territórios a que se applicou a formula 
terminante da inhospitalidade; os povos a que se ajus
tou a lei de Bertillon eram estrangeiros; e nós, os por-
tuguezes, não somos os mesmos sob o ponto de vista 
de território e de clima. A este fundo e a esta natureza 
adquirida devem corresponder outras aptidões que não 
as dos povos do centro e norte da Europa. 

Não deve também arrastar-nos a asserção d'aquel-
les que afíirmam que por toda a parte poderemos habitar. 

Muito diversa é a senda que temos que seguir. Me
ditemos os escriptos de estranhos, para estabelecermos 
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o problema da habitabilidade das regiões equatoriaes e 
intertropicaes; mas não olvidemos os nossos, e sob O 
ponto de vista especial de que hoje tratamos—a accli-
maçãodosportuguezes na provinda de Angola—, obser
vemos nós o que se passa n'este nosso promettedor ter
ritório, sejamos constantes na investigação dos factos, con-
catcnemol-os, e então poderemos dizer o que são^essas 
terras e o que são e podem ser os portuguezes n'ellas, 
sob o ponto de vista da acclimação, da hygiene. 

Só então e quando todas as terras forem abertas 
aos europeus é que o problema terá uma solução intei
ramente prática, pondo-se bem em relevo as melhores 
aptidões para colonisai-. 

O estudo prático da adaptação aos variados climas 
africanos fornecerá por certo valiosos elementos para a 
resolução das questões ethnographicas e anthropologicas 
mais transcendentes, cujo estudo não nos pertence por 

agora. , 
O que levamos dito indica a alta importância do 

assumpto, mas não insistiremos mais n'elle. 
Perguntar-se-ha, de certo, o que temos nós feito no 

intuito de seguirmos as pisadas das nações coloniaes 
mais civilisadas, e nós responderemos que temos feito 
pouco, mas vemos nesse pouco o muito que se pôde 

(~ aproveitar quando se queira estudar. 
Acaba de fazer-se o catalogo dos trabalhos me

dicos a respeito das nossas possessões e foram envia
das para a exposição de Amsterdam as obras que tratam 
mais especialmente da hygiene colonial, população, clima, 
serviço sanitário, medicina e pharmacia, meteorologia e 
botânica. 

Os medicos coloniaes das outras nações terão ele-



XXV 

mentos para avaliar o que são as colónias e possessões 
portuguezas nas différentes partes do mundo. 

Mas sobretudo nós, os portuguezes, é que devemos 
conhecer bem esses documentos; assim o exigem o pa
triotismo e a sciencia: somos nós quem deve dominar e 
colonisar Angola. 

A' classe medica cumpre instruir-se n'elles, criti-
cal-os e compendiar o que ahi haja de aproveitável, por
que só assim será em toda a latitude verdadeira conse
lheira do povo e dos governos. Ao grupo dos neo-medi-
cos coloniaes especialmente corre o dever de 1er e me
ditar sobre os trabalhos já feitos, comparando os factos 
ahi apresentados com os dos escriptores coloniaes de ou
tras nações. 

Devemos registar ainda, e com prazer o fazemos, 
os trabalhos de alguns.aiumnos das escolas medicas a 
respeito das questões coloniaes mais importantes. Mos
tram a boa vontade e patenteiam por um modo evidente 
a tendência que se vai apresentando para se tomarem 
em consideração os assumptos medico-coloniaes. 

Eis os assumptos e os nomes dos authores: 
Dissertação inaugural, tendo por argumentos—As 

diversas raças humanas poderão indifferentemente habi
tar toda e qualquer linha isothermica? Será possível a 
acclimação dos europeus nas possessões portuguezas ul
tramarinas? por Filomeno da Camará Mello Cabral, de
fendida em Coimbra em 1870. 

Traços geraes de acclimologia, dissertação inaugu
ral apresentada á Escola Medico-Cirurgica de Lisboa, 
por José Maria da Costa Alvares, em 1880. 

A tysica pulmonar nos paizes quentes, dissertação 
inaugural apresentada á Escola Medico-Cirurgica do 
Porto, por Porphyrio Teixeira Rebello, em 1882. 
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Geomedicina, dissertação inaugural apresentada á 
Escola Medico Cirúrgica do Porto, por Antonio Pereira 
de Paiva e Pona, em 1882. 

Luctaram uns com falta de dados, e outros não ti
nham em vista o problema da acclimação dos portugue-
zes na província de Angola. 

Podemos dizer que ó esta uma questão que está por 
estudar e para resolver, e por isso mesmo não duvidamos 
escolhel-a para assumpto da nossa dissertação inaugu
ral. Não nos propomos formular as verdadeiras leis da 
acclimação; desejamos apenas indicar a necessidade do es
tudo das questões medico-coloniaes angolenses, indicando 
principalmente lacunas a preencher. 

Não faltam, todavia, os estudos mais essenciaes nem 
os trabalhos medicos mais úteis para a resolução do pro
blema. O que é difficil é reunil-os; e seriam improfícuos 
os nossos esforços se não tivéssemos o valioso concurso do 
medico colonial, o snr. Ferreira Ribeiro, a quem tribu
tamos os nossos respeitosos agradecimentos. 

Do illustrado jury que nos ha-de julgar esperamos a 
benevolência que deve dispensar-se a escriptos da ordem 
em que milita este trabalho, attendendo a que é muito 
complexa a questão que n'elle se ventila, e a que seria 
melhor a sua disposição, se o tempo e o cabedal scienti-
fico de que podemos dispor nos permittissem meditar o 
assumpto como o merecia. 



ACCUMACiO DOS-PORTO 
o 

NA 

PROVÍNCIA DE ANGOLA 

CONSIDERAÇÕES GERAES 
o 

p 
1 AEA se desenvolver com a devida precisão qual

quer trabalho litterario ou scientifico, impõe-se desde logo 
ao seu author uma imperiosa necessidade—a de bem ex
por as bases fundamentaes, definir os termos menos usa
dos e explicar do melhor modo possivel o methodo que 
se prefere. 

A applicação dos meios e processos que se adoptam 
para alcançar o fim que se tem em vista, sobresahirâ as
sim mais claramente e achar-se-ha traçado também o ca
minho mais natural a seguir, salvo as variantes que cir-
cumstancias particulares forem indicando. 

Eis as considerações que poem em relevo a neces
sidade d'esté capitulo e a de limitar com maior indivi
duação o sentido das palavras—clima, acclimação e ac-
climamento—cuja noção diffère muito, segundo os escri-
ptores mais authorisados. 

Sob a palavra—clima—tem-se incluído os elementos 
mais diversos, conforme os tempos. A parte histórica, 
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porém, deve ceder ás noções da sciencia, no campo da 
mesologia anthropologic». Entrar em grandes desenvol
vimentos caberia perfeitamente a um trabalho de clima-
logia ou de acclimalogia geral, e não a um escripto de 
ordem especial sobre acclimação. 

' A. Lacassagne, medico vulgarisador, fazendo a ana
lyse dos meios em que vive o homem e sob cuja influen
cia está constantemente, ainda que variem de intensi
dade de momento para momento, chegou a formar gru
pos de ordem physica, chimica, biológica e sociológica, 
eliminando os grupos de ordem mathematica e astronó
mica visto que os seus elementos profundos, constantes, 
mas irreductiveis, simplices, só influíam, determinando 
phénomènes de ordem physica, chimica, etc. Os modifi
cadores do homem ficavam assim escalpelados, separadas 
as fibras da mesma composição e reunidas em feixes. 
Esta maneira de proceder era por certo muito methodica 
e a classificação era feita simplesmente quanto ao estudo 
e á exposição; não era uma classificação de factores me-
sologicos, taes como elles se encontram na natureza, 
complexos, abrangendo o homem como sêr physico, mo
ral e intellectual. Fazia-se necessária esta distincçao pa
ra que se não julgue que, adoptando a classificação de 
A. Lacassagne, regeitamos outra que nos apresentasse 
todos os factores do homem no estado natural, de com
binação múltipla. Não dizemos se na classificação de La
cassagne todos os elementos simplices estão bem distri
buídos, porque guardamos tal questão para uma das pro
posições que apresentamos e defendemos. 

O que temos dito vae justificar, porem, a definição 
de clima. Quasi todos os authores têem feito entrar mais 
ou menos elementos na definição de clima, ou antes teem 
abrangido com esta denominação o conjuncto dos ele-
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mentos que constituem a indestructivel trilogia hypocra-
tica: 1.° o ar com todas as modificações que apresenta; 
2.° a agua nas diversas condições de existência; 3.° o 
solo com as suas qualidades geographicas, topographicas 
e geológicas. Mas como separar sem repetições os com
ponentes d'estes três grupos fundamentaes? 

No ar entra a agua no estado de vapor, que appa-
rece no de solido ou liquido na composição do solo, dos 
mares e dos rios. Do mesmo modo o ozone, o oxygenio, 
o hydrogenio e igualmente os elementos productores das 
endemias, fazem parte da atmosphera. 

Acham-se além d'isso ahi reunidos factores com in
fluencias directas e indirectas em diversos graus. 

Se com effeito embarcamos em Portugal, e, depois 
de correr para o sul ao longo da costa occidental da 
Africa, subimos o rio Zaire, somos affectados por novas 
perspectivas. O ar que respiramos não nos parece di
verso, mas sentem-se impressões a que não estávamos 
acostumados. São mais enérgicos os estímulos, a fauna, 
a flora, as montanhas têem diverso aspecto; o solo é dif
férente; os raios solares não têem a suavidade calorífica 
e luminosa dos da métropole; n'esta havia phenomenos 
similhantes, mas não iguaes; mesmo o homem diffère de 
um modo radical, completo. Tudo são influencias novas 
a que o viajante se sugeita e contra as quaes reage de 
certo modo; e diz-se então: eis ahi um novo clima. 

Escapou, porém, a parte mais subtil, porque os ór
gãos não podiam receber sensações que determinassem 
percepções claras e correspondentes a cada elemento com
ponente do novo meio. E ' preciso um trabalho da ana
lyse para poderem observar-se e determinar a alguns a 
natureza intima. O que o viajante viu, é o effeito do con-
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juncto característico do clima, cujos elementos se permu
tam e modificam incessantemente. 

O meio atmospherico rodeia-nos, encerra-nos sem
pre e por toda a parte, inexoravelmente. Esse meio, não 
deve esquecer-se, recebe do solo, das aguas e dos astros 
grande numero de corpos, de movimentos sob a mesma 
forma ou transformados, e ainda outros, não só directa
mente, mas por intermédio dos vegetaes e dos animaes-

A natureza assim complexa é, comtudo, harmonica, 
indivisível, embora a analyse e abstracção .consigam a 
separação para dar a cada sciencia factos da mesma or
dem, regendo-se por leis proprias. 

E' , portanto, obvio que no meio atmospherico se des
cobrem por uma analyse rigorosa, ou a razão nol-os im
põe, elementos de ordem physica, chimica e biológica, 
productos e factores da clássica trilogia hypocratica, na 
sua tríplice alliança, variando com a localidade. Assim 
não diremos que clima é o producto ou antes a som
ma da influencia da temperatura, luz, da humidade, dos 
ventos, pressão atmospherica, electricidade do ar; da ex
tensão dos mares, correntes, abundância de aguas flu-
viaes; da constituição geológica, relevo, altura e direc
ção das montanhas, valles, producção vegetal, etc. Dire
mos apenas por ser mais synthetico:'cKma é umafuncção 
da atmosphère/, nos, seus elementos physico-chimico-bio-
logicos dependentes da localidade. 

Os elementos physicos são: calor, luz, electricidade, 
pressão atmospherica, magnetismo, vento. 

Os elementos chimicos: o oxygeneo, ozone, azote, 
agua em différentes estados, acido carbónico e outros mi-
neraes simplices ou compostos, no estado gazoso, liquido 
ou solido. 

Sobre os elementos biológicos pairam mais duvidas. 
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Pasteur, o impulsor vigoroso da pattiologia animada, as
sim como outros, demonstraram na atmosphera a exis
tência de microorganismos, de mistura com grande nu
mero de substancias mineraes e orgânicas; não estão pela 
mór parte, como mostraram Miquel e Cohn, no estado 
adulto, mas no de germens, a que Pasteur assignou o 
modo de reproducção, os elementos necessários para vi
verem desenvolvidos e para lhes tornar a transformação 
em adultos impossível, e a influencia da pressão e da tem
peratura sobre a sua vitalidade. Da existência innega-
vel dos micróbios na atmosphera a dizer-se resolvida a 
antiga questão das causas endémicas e epidemicas vai 
grande distancia. A composição e phenomenos biologi-. 
cos da atmosphera requerem ainda muitas e aturadas in
vestigações, para que tal questão se ache resolvida de 
um modo positivo. 

Não basta, porém, ao climalogista e principalmente 
ao hygienista determinar os elementos climicos em sepa
rado ou na sua conjugação; seria acanhada a applicação 
prática de taes conhecimentos á prophylaxia, verdadeiro 
fim da hygiene. Precisamos descer ás condições espe-
ciaes da atmosphera, aos seus antecedentes e consequen
tes necessários, no que elles têem de relativo com o nos
so organismo. 

Do equador aos pólos ha uma variadíssima serie 
climica, cuja gradação se faria regularmente, se a terra 
fosse por toda a parte da mesma constituição tellurica e 
hydrologica, se a forma da crusta terrestre fosse regular 
sem elevações nem depressões; o clima seria a funcção 
das circumstancias mathematicas, astronómicas ou geo-
graphicas da localidade, teria uma formula relativa a cada 
latitude sempre a mesma, com variações regulares na sua 
revolução, unicamente sujeita á evolução do cosmos, do 



systema solar, do systema terrestre. Tal é a primeira ca-
thegoria de condições p r o d u i r a s do clima, a astronó
mica, pela preponderância que exerce geralmente sobre 
as outras. Estas, tellurica e hydrographica, alteram, in
vertendo em pequena extensão e intercalando a systéma
t i s a ^ gradativa acima referida. Assim se explica a pro
ximidade de dous climas caracter!sados pelo predomínio 
de elementos diversos. Exemplificaremos esta asserção. 
Uma montanha e um valle contíguos, um continente e 
uma pequena ilha distanciados de alguns kilometre», um 
bosque de vegetação vigorosa e cerrada e um areal ex
tenso que o limita, etc.; em cada um ha elementos ther-
micos, hygrometricos, anemologicos, palustres, etc., que 
n'elles se acham em intensidade e qualidade muito dis
tinctes, differences, que dão ás localidades uma caracte
rística, um tom especial, uma individualidade propria. 

Este complexo de condições determina pela sua 
constante communicação, harmonia e relatividade, a ex
trema variabilidade e quantidade de climas locaes. 

As suas funeções exercem influencia notável na fau
na e na flora, que servem por isso mesmo de medida de 
aferição. Cada clima local tem as suas plantas, que se 
sujeitam passivamente á sua influencia, os seus ammaes 
que o podem evitar ou reagem e tendem como a huma
nidade a dominal-o. E' no homem que o hygiemsta, o 
physiologista, o medico, vão perscrutar a funeção do cli
ma, como modificador anthropologic, e este nas suas 
reacções physiologicas e pathologicas é que lhe indica os 
elementos predominantes. Não deve em tal caso perder-se 
de vista a influencia muito notável dos outros meios, en
tre os quaes sobresahem os meios sociológicos, moraes e 
scientific, que estão até certo ponto sob a acção do cli
ma, mas que um dia, quando a nossa marcha evolutiva 



nos conduzir a um estado mais perfeito, poderão ser os 
dominadores principaes. 

O homem põe já sob a sua tutela a electricidade, 
a luz, o calor, o magnetismo, etc., e aproveita estes agen
tes como instrumentos da sua actividade. Um dia virá 
em que os elementos climicos serão postos a ferros pela 
sciencia, domados pelo hygienista e pelo medico, que 
assim os tornará armas humanitárias da civilisação e do 
incessante progredir da humanidade. 

Resumindo, diremos: o clima para ser bem apre
ciado exige, além da determinação dos seus elementos, a 
das condições astronómicas, telluricas e hydrologicas, o 
estudo da physiologia, pathologia e costumes dos povos 
que soffrem a sua influencia. 

Ha ainda muito poucas investigações sobre os nos
sos climas de Africa, e muito nos veríamos embaraçados 
se os tivéssemos de classificar. 

A posição de uma localidade ou de uma superficie 
terrestre mais ou menos estensa, é inseparável do cli
ma, é uma das suas primeiras condições, c talvez a mais 
gradual e menos irregular. Deve, portanto, ser uma das 
bases essenciaes para a classificação, mas não a única, 
pois seria fazer subordinação absoluta do clima á po- ' 
sição geographica, mathematica, astronómica, quando 
o^clima tem forma variável; seria dar ao clima uma fei
ção de immutabilidade, quando existe mobilidade pro
nunciada. 

Uma montanha sob o equador, com suffieiente al
tura, pôde apresentar climas variados e sobrepostos, onde 
a vida ostenta quadros de diversas cores; é, no dizer 
expressivo e frisante do snr. Ferreira Ribeiro, aviontanka 
dos climas. 

D'entre os elementos componentes do clima desta-
3 
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ca-se a temperatura, modificando-os accentuadamente; 
mas nem sempre os domina. Existem localidades palus
tres, onde a temperatura é menor do que em outras, on
de não existe o elemento palustre; ahi é vencido o pre
domínio do elemento thermico e é vencedor, culminan
te, característico, o elemento palustre. 

A relação entre a latitude e a thermicidade não é 
constante, e por isso não podem servir indistinctamente 
para caracter classificador. É, a nosso vêr, o erro em que 
cahem as classificações baseadas unicamente nas linhas 
isothermicas. 

M. Rochard, que escolhia para base a temperatu
ra, recorrendo somente ás linhas isothermicas para os di
versos climas, formulou a seguinte classificação: 

1.° Climas tórridos, comprehendendo uma zona li
mitada ao norte e ao sul do equador pelas isothermicas 
de-j-250 centígrados. 

2.° Climas quentes, comprehendendo duas zonas, 
uma ao sul e outra ao norte, limitadas pelas isothermicas 
de+25° e+15° . 

3.° Climas temperados, comprehendendo duas zonas, 
uma ao norte e outra ao sul, limitadas pelas isothermi
cas de+15 0 e-|-50. 

4.° Climas frios, comprehendendo duas zonas, uma 
ao norte e outra ao sul, limitadas pelas isothermicas de 
-[-5o e—5o. 

5.° Climas polares, comprehendendo duas zonas, 
uma ao norte e outra ao sul, divididas das anteriores pela 
isothermica—5o. 

Haveria cinco zonas, cinco faxas de terra de cada 
lado do equador thermal, bem distinctas por limites ní
tidos: a eliminação de climas locaes com médias annuaes 
de menos de~j-25° collocadas dentro dos limites geogra-
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phicos da zona tórrida, como acontece com Loanda, 
tornava-se necessária, pois que não poderíamos collo-
'cal-as nem n'essa zona, porque a temperatura era 
menos de 25°, nem nas outras zonas, por não serem pos
síveis taes transplantações geographicas de localidades 
com todos os seus elementos. Tal classificação pecca pelos 
fundamentos. M. Rochard, admittindo em principio, como 
base da classificação, a thermacidade exclusivamente, 
não andou em conformidade com a observação, ajuntan
do além d'isso os limites geographicos com linhas iso-
thermicas. Os princípios thermicos apenas justificam a 
classificação dos climas em tórridos, quentes, tempera
dos, frios e glaciaes. Por contradicção que não se explica 
facilmente, usou do termo polares quando devia dizer 
glaciaes. 

A classificação do snr. Ferreira Ribeiro parece-nos 
mais curial; eil-a. 

Hemispheric) boreal 

Zonas 

Latitude 
graus ao norte e ao 

sul do equador 
Hemispherio austral 

Zonas 

0° a 30/ 
30 ' a 11°15' 

I l ° 1 5 ' a l 2 ° 1 5 ' 
12°15' a 23° 

23° a 24° 
24° a 35°15' 
35°15' a 47° 

^47° a58°45 / 
58°45' aos poios 

Equatorial. 
Equatorial S. 
Tropico-equat. S. 
Tropical quente S. 
Tropical S. 
Trop, temperada S. 
Temperada S. 
Fr ia S. 
Glacial S. 

Equatorial N 
0° a 30/ 

30 ' a 11°15' 
I l ° 1 5 ' a l 2 ° 1 5 ' 

12°15' a 23° 
23° a 24° 

24° a 35°15' 
35°15' a 47° 

^47° a58°45 / 
58°45' aos poios 

Equatorial. 
Equatorial S. 
Tropico-equat. S. 
Tropical quente S. 
Tropical S. 
Trop, temperada S. 
Temperada S. 
Fr ia S. 
Glacial S. 

Tropieo-equatorial N . . 
Tropical quente N . . . . 
Tropical N . 

0° a 30/ 
30 ' a 11°15' 

I l ° 1 5 ' a l 2 ° 1 5 ' 
12°15' a 23° 

23° a 24° 
24° a 35°15' 
35°15' a 47° 

^47° a58°45 / 
58°45' aos poios 

Equatorial. 
Equatorial S. 
Tropico-equat. S. 
Tropical quente S. 
Tropical S. 
Trop, temperada S. 
Temperada S. 
Fr ia S. 
Glacial S. 

Tropical-temperada N . 

Fr ia N 

0° a 30/ 
30 ' a 11°15' 

I l ° 1 5 ' a l 2 ° 1 5 ' 
12°15' a 23° 

23° a 24° 
24° a 35°15' 
35°15' a 47° 

^47° a58°45 / 
58°45' aos poios 

Equatorial. 
Equatorial S. 
Tropico-equat. S. 
Tropical quente S. 
Tropical S. 
Trop, temperada S. 
Temperada S. 
Fr ia S. 
Glacial S. Glacial N 

0° a 30/ 
30 ' a 11°15' 

I l ° 1 5 ' a l 2 ° 1 5 ' 
12°15' a 23° 

23° a 24° 
24° a 35°15' 
35°15' a 47° 

^47° a58°45 / 
58°45' aos poios 

Equatorial. 
Equatorial S. 
Tropico-equat. S. 
Tropical quente S. 
Tropical S. 
Trop, temperada S. 
Temperada S. 
Fr ia S. 
Glacial S. 

0° a 30/ 
30 ' a 11°15' 

I l ° 1 5 ' a l 2 ° 1 5 ' 
12°15' a 23° 

23° a 24° 
24° a 35°15' 
35°15' a 47° 

^47° a58°45 / 
58°45' aos poios 

Equatorial. 
Equatorial S. 
Tropico-equat. S. 
Tropical quente S. 
Tropical S. 
Trop, temperada S. 
Temperada S. 
Fr ia S. 
Glacial S. 

Entram aqui também termos que se referem a tem
peraturas, o que mostra a difficuldade que o author 
a,chou em substituil-os como dá a entender nas seguintes 
palavras: 
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« . . . O que. todavia, desejamos accentuar bem é 
que se torna impossível fazer uma classificação rigorosa, 
devendo por isso escolher-se a mais simples e que en
volva menos causas de erro. E ' o que nos parece se réa
lisa, dividindo o globo em zonas de 11'45/e substituin
do a palavra—zona tórrida—por zona equatorial, etc. 
Quando não tenha outras vantagens, basta-lhe a de fazer 
com que haja mais clareza e fácil mnemónica. Esta 
classifísação corresponde ao desenvolvimento dos vege-
taes e tem uma base natural e invariável.» (d) 

Collocando-nos no campo da climalogia pura, vemos 
que é difficil estabelecer os limites dos climas, pois que 
não existem linhas de demarcação entre elles; as tran
sições são insensíveis, o clima é uma ideia abstracta, 
não uma ideia concreta. Mas a classificação deve, apesar 
de tudo, ser o menos arbitraria possível. 

Apenas diremos: a base da classificação climica 
deve ser a dos graus de latitude, pois que indicam certo 
numero de elementos fixos, e termos accessorios de
vem estabelecer em cada uma das classes subdivisões 
que mostrem as variantes, a mobilidade, o que o clima 
tem de variável de localidade para localidade. 

O estudo local deve, pois, preceder o estudo do ar, 
e somente depois se marcarão os limites mais salien
tes de cada clima e os da sua respectiva funcção. 

Existe, por tanto, á superficie da terra uma série 
successiva de climas sem limites bem determinados que 
Os separem, a ponto de poder dizer-se que são variações 
de um único clima, o clima geral da terra. 

(!) A província de S. Thomó c Principe, edição de 1877, pag„ 
128. 
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O homem, na sua pequenez, não está, como nos 
tempos primitivos, apenas sob a acção do clima da Io-
çalidade ou da região, onde permanecia por assim dizer 
implantado, preso aos recursos da terra que o viu nas-
cer;vae a longiquos continentes ou ilhas, procurar os ele-
mentos do progresso, da família, da nação, emfim, da 
humanidade. E é ás regiões, inter-tropicaes que principal
mente se dirige; mas ahi, deparam-se-lhe outros climas, 
outras condições externas, estimulos différentes dos da 
terra natal. 

Quem deixa Portugal e se estabelece em Angola, 
não soífre apenas a substituição de clima; esta é, sem 
duvida a mais importante, mas está longe de absorver 
as outras. Ha substituição de outras circumstancias, que 
tornam diversas as condições hygienicas da alimentação, 
habitação, povoações, propriedade, profissões, religiões, 
etc., e constituem influencias physicas, intellectuaes e 
moraes, que de nenhum modo podem deixar-se de parte. 

Tudo isto se encontra em Angola, em intimo con-
vivio e connexão, sendo difficil separar esses variados 
agentes para a justa apreciação das modificações climi-
cas do immigrado. Estas devem dar-se desde que elle 
chegou, constituindo certo numero de oscillações, ten
dentes a restabelecer o equilíbrio funccional; então o in
dividuo poderá viver, ou não, com a integridade das 
suas faculdades, terá, ou não, a propriedade de se ada
ptar ao novo clima. 

Indicaremos, portanto, as differenças capitães en
tre os três termos: acclimabilidade, acclimação e accli-
mamento. 

Acclimabilidade é a faculdade de poder viver sem 
degenerar, em clima différente d'aquelle em que se nas
ceu; acclimação é o conjuncto de modificações necessa-
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rias para a adaptação climica; acclimamento é o resul
tado da acção do clima, mas favorável ao individuo, o 
facto. Justifica esta diferenciação a estructura das pa
lavras, determinando ideias distinctas. 

A acclimação é a sciencia, poderá progredir, con-
seguir-se favorável em muitos pontos, onde a principio 
não soube triumphar das novas condições climicas; fun-
da-se no estudo da hygiene, medicina, instituições. 

O acclimamento é ó facto sem a apreciação das 
modificações, por que passou o individuo para poder 
accommodar-se; faz menção das condições climicas, 
ethnographicas, alimentação, posição geographica, etc., 
diz-nos que um individuo vive e progride n'essas condi
ções; pertence o seu estudo á anthropologia. 

A acclimação dá-seno homem desde que aportou á 
nova terra até que se acclime ou se ponha em equilibrio 
com os estímulos climicos; pôde ser curta ou longa, ter
minar, dando lugar ao equilibrio funccional com pro
gresso, para o individuo, ou á sua ruina; a acclima
ção é constante desde o momento que ha permutação de 
clima. O acclimamento dá-se no homem já acclimado, 
fora da acclimação; não é constante, mas tem sempre 
esta por antecedente necessário, chronologica e physio-
logicamente. 

São realmente questões distinctas, mas de proximo 
parentesco, se assim é permittido expressarmo-nos. 

Em Mossamedes, por exemplo, dá-se o acclimamento 
dos portuguezes. Vê-se que estes progridem n'aquella 
localidade, que a raça alli se perpetua em prosperas con
dições. O acclimamento mostra-nos o facto, unicamente 
dizendo-nos que foi ahi favorável a acclimação. Em 
outros pontos como Benguella, Novo Redondo, Massan-
gano, Dondo e Ambriz, não se dá o facto. Só a acch-
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mação poderá vir com a sua luz potente illuminai- as pro
fundezas do problema, determinar as condições necessá
rias d'esse facto. 

Em Angola, como em qualquer outra região habi
tada, não é o clima o único modificador a que o individuo 
está sujeito; soffre a influencia dos restantes factores cós
micos, que, com o clima e com os meios ethnicos, politico, 
social, moral e intellectual constituem o meio geral. 

A acção de todos estes restantes factores e meios 
modifica o modo por que sobre elle exerce o clima a sua 
acção, ou o modo porque o neo-habitante responde ou se 
expõe ou se resguarda, em face das influencias climicas. 

E ' a acclimação que nos diz a parte que cada um 
dos meios parciaes tomam no acclimamento ou inaccli-
mamento, na acclimabilidade ou inacclimabilidade; é ella 
que fará de todos um producto de progresso, da hygie
ne; é ella que os fará sahir do vago, determinando as 
condições da sua realisação ou não realisação, tornando 
rigorosa a sua applicação prática ao problema da colo-
nisação e exploração, ou de acclimação e immigração. 

Usa-se geralmente das expressões—pequena accli
mação, grande e pequeno acclimamento, pseudo-accli-
mamento, desacclimamento—e outros termos que vêem 
ainda accentuai* a necessidade de se pôr em relevo o 
sentido em que se devem tomar os principaes termos 
technicos sobre acclimalogia. 

Em Angola, como em muitas regiões, ha gran
de diversidade de climas, uns mais outros menos com
paráveis ao de Portugal. A differença pode ser grande 
ou pequena, mas ha de certo transições insensíveis, que 
não podem bem apreciar-se. As modificações do indivi
duo para se pôr em equilíbrio com o novo meio, serão 
tanto mais profundos em igualdade de circumstancias, 
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quanto maior fôr a dissimilhança entre as novas e anti
gas influencias climicas; mas, em que ponto se faz a 
transição de pequena para a grande acclimação? e, por
tanto, em que ponto começa o pequeno e grande accli-
mamento? 

Diz-se que «haverá pseudo acclimamento, quando 
o individuo se adaptar ao meio, entregando-se só a certas 
e determinadas profissões, que mais o resguardem das 
influencias morbigenas, proprias da localidade; e igual
mente quando essa adaptação tiver sido temporária e 
não puder ser transmittida á progénie.» (*) 

A differenciação entre verdadeiro acclimamento e 
pseudo-acclimamento é uma questão de graus climicos 
insensíveis, que não justificam bem o emprego de dous 
termos. 

Na definição apontada entram duas partes diver
sas, a que se applica um só termo; não é cohérente 
nem util. 

O melhor é dizermos que ha acclimamento unica
mente quando o individuo tiver condições de vitali
dade, que garantam progénie duradoura, quer esta siga 
ou não a hygiene dos progenitores, não desprezando, 
comtudo, as suas regras elementares. O termo desac-
climamento, a que deve corresponder desacclimação, de 
per si se define. 

Ha varias doutrinas acerca da acclimabilidade, 
acclimamento e acclimação aos climas geralmente deno
minados tórridos entre os quaes figura Angola. 

João Stuart da Fonseca Torrie, erudito e incansa-

(') Costa Alvares—«Traços geraes de acclimologia»—1881— 
pag. 21. 
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vel chefe do serviço de saúde do Estado da India, re-
dul-as a duas, mencionando os pontos de accordo e dis-
crepancia, como se segue; (*) 

Pontos de accordo 

Em ambas as doutrinas se admitte: 
1.° Que o europeu soffre, pela acção dos climas 

quentes, uma profunda alteração orgânica e funccional-
2.° Que a alteração consiste principalmente no en

fraquecimento geral e anemia; 
3.° Que a raça europeia está inhibida de cultivar 

por si o solo tropical; 
4.° Que o clima palustre é a causa principal da 

grande mortalidade nos climas quentes; 
5.° Que a habitação do europeu se deve fixar nos 

pontos elevados; 
6.° Que á falta de hygiene publica e privada se 

deve attribuir grande parte da mortalidade. 

Pontos de discrepância 

Os defensores da inacclimabilidade querem: 
1.° Que as alterações orgânicas e funccionaes sejam 

prova da deterioração produzida pelo clima e de nenhum 
modo da acclimação (2); 

(x) Questões medico-coloniaes—1883—pag. 32. Respostas aos 
quesitos do officio-eircular de 17 de outubro de 1871 dirigido pela 
repartição de saúde da secretaria de Estado dos negócios da ma
rinha e ultramar aos chefes de serviço de saúde das províncias 
ultramarinas. 

(2) Deveria acrescentar-se—favorável. 
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2.° Que a asthenia e anemia, predispondo para as 
doenças tropicaes e complicando-as, sejam muito preju-
diciaes e em nada vantajosas; 

3.° Que sejam provas da inacclimabilidade do in
dividuo e da raça: a grande mortalidade dos europeus; 
o augmente d'esta com a prolongação da residência; a 
impossibilidade de cultivarem por si o solo; o enfraque
cimento progressivo dos descendentes puros e a extincção 
d'estes quando não recorram á infusão de sangue euro-

Peu? 
4.° Que o clima meteórico tenha parte na deterio

ração individual e da raça; 
5.° Que o clima palustre se conte como modificador 

inseparável de quasi todos os climas quentes, porque de 
facto existe a associação intima, e assim continuará, in
felizmente, por muito tempo. 

Mas ha logares que não estão comprehendidos n'esta 
exposição summaria e parecem estar fora d'ella. Citemos 
J. Rochard: (*) 

«Bourbon e Mauricia gozam de um clima delicioso; 
a mortalidade das tropas é menor que na Europa. Os 
pequenos brancos que habitam o interior da ilha, e ape
nas se alliam entre si, vivem em plena prosperidade, 
posto que cultivem o solo.» 

Proust acrescenta: (2) 
«A raça anglo-saxonia não se dá bem, assim como 

a nossa (franceza), n'estas regiões (Antilhas e Guyana), 
mas a hespanhola tem uma mortalidade menor que em 
Hespanha; os nascimentos dão excesso sobre os óbitos e 

(i) «Artigo—Acclimatement—Nouveau dictionnaire de méde
cine et chirurgie pratiques», tomo 1.°, pag. 199. 

(2) «Traité de hygiene», 1881, pag. 750. 
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a natalidade é superior á de Hespanha. Todos aquelles, 
cuja organisação não é apropriada ao clima, desappare-
cem; os outros apresentam condições de prosperidade e 
de fecundidade notáveis. O acclimamento dos portu-
guezes no Brazil (*) e o dos hespanhoes no Chili é um 
facto evidente.)^ 

No congresso internacional dos medicos das coló
nias, em Amsterdam, onde acabam de reunir-se as maio
res summidades medicas do mundo colonial, formula-
ram-se variadíssimas theses sobre questões de medicina 
e hygiene exotica (2), mas apenas reproduziremos as se
guintes: 

«].* A colonisação europeia nas planícies dos pai-
zes quentes conduz fatalmente á morte prematura, quan
do os colonos téem de revolver terrenos virgens ou cul
tivar o solo. 

2.a Apresenta igualmente perigos muito sérios, quan
do os emigrados devem trabalhar ao ar livre, expostos 
ao sol. 

3." Não se poderia conservar pura, isenta do cru
zamento das raças, porque a mulher branca envelhece 
muito depressa sob esse céu ardente, e vê-se supplan-
tada pela mulher indigena. 

4.a A colonisação europeia nos paizes quentes so
bre as alturas de 1:000 a 1:500 metros acima do nivel 
do mar é possível, quando os colonos se abstêem de re
mexer os terrenos virgens e devastar as florestas. 

5.a E ' sempre para temer que a mulher europeia se 

(!) E em Mossamedes. 
(2) «Diário de Noticias», de Lisboa, domingo 30 de setem

bro de 1883, cartas do congressista Silva Amado, sobre o con
gresso medico de Amsterdam. 



- 18 — 

veja supplantada pelas mulheres indígenas n'essas altu
ras, com detrimento da felicidade e bem-estar domés
ticos. 

6.a Nos paizes quentes a colonisação pelos europeus 
só parece apresentar garantias de êxito quando é em lu
gares elevados e por individuou adultos e do sexo mas
culino. 

A l . ' e a 6.a theses são destruídas pelos factos obser
vados em Mossamedes e as outras não têem caracter ver
dadeiramente scientifico. Parece também que se não dis
tingue acclimação de colonisação, o que geralmente se 
repete em alguns tratados, mas, segundo nos parece, 
sem motivo justificado. A acclimação é funcção mais 
geral; a colonisação aproxima-se mais do acclimamento, 
é inteiramente prática. Qualquer familia pode acclimar-
se e não colonisai- por não se estabelecer definitivamen
te, creando nova pátria. 

O que se não pôde negar finalmente é que muitas 
variedades de acclimação se podem encontrar nos paizes 
intertropicaes correlativamente aos seus numerosos cli
mas. Como consequência deduz-se que só depois do es
tudo da acclimação nas diversas regiões, muitas das quaes 
por emquanto nos são desconhecidas, se poderão formu
lar leis geraes e doutrinas praticas acerca de muitos pon
tos sobre acclimação que actualmente offerecem duvidas 
e que o congresso medico de Amsterdam ainda não pou-
de resolver. 

Ainda assim esta exposição auxilia-nos na escolha 
dos factos que havemos de distribuir por grupos n'es
te trabalho, pondo em relevo as deficiências e lacunas 
mais sensíveis. 

E' indispensável uma descripção do território ango-
lense, para se reconhecerem as regiões que nos estão 
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abertas e as que de futuro poderão receber-nos, deter-
minando-se as condições mais estáveis do clima: geogra-
phia, chorographia, topographia e geologia. Esta parte fa
cilitará a comprehensãò dos elementos climicos, porque o 
clima, e, portanto, a acclimação, é inseparável da locali
dade. 

O clima, considerado nos seus elementos próprios, 
è o assumpto de immediata importância. Diz respeito ás 
circumstancias puramente extrínsecas ao individuo. 

A acclimação ha-de julgar-se pelos effeitos da sua 
acção sobre a vitalidade do individuo, que viverá com 
saúde, ou com pequenas perturbações que mais ou 
menos o acompanham em qualquer logar, ou ainda 
com perturbações, que o conduzam á ruina e preju
diquem a prole; e, como a vitalidade ou deterioração nos 
mdividuos em grupo, se pôde avaliar, ou como que me
dir, pela natalidade e mortalidade (relação dos nasci
mentos e óbitos para a população), teremos que formar um 
capitulo destinado aos factos demographicos, staticos, ou 
dynamicos, e outro aos factos physio-pathologicos. 

Mas ainda não é tudo; convém attender a outros 
elementos. 

Não é só o clima que actua sobre os habitantes, não 
é só o clima que tem que entrar como elemento actuante 
naphysio-pathologia; ha também os meios, ethnico, politi
co, social, moral e intellectual, différentes dos da metró
pole, de que falia o dictado popular—outra terra, outros 
costumes—e que todos influem nas condições hygienicas 
dos povos e das localidades; essas condições, fazendo que 
o individuo se apresente de modos diversos á acção do 
clima e creando de per si influencias deletérias, hão-de 
representar um papel physio-pathologico, que não pode-
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mos pôr de parte para a discussão da questão de que 
nos occupamos. 

Trataremos, pois, o assumpto em 6 capítulos: 

1.° Condições geographicas, chorographicas, topo-
graphicas e geológicas. 

2.° Clima. 
3.° Demographia. 
4.° Condições do meio, da raça, e do individuo. 
5.° Physio-pathologia. 
6.° Acclimação e hygiene. 



CAPITULO I 

CONDIÇÕES GEOGRAPHICAS, CHOROGRAPHICAS, 
TOPOGRAPHICAS E GEOLÓGICAS 

A vasta província de Angola, collocada ao S. do 
equador na costa occidental da Africa, compSe-se de um 
governo geral, ao qual se acham subordinados os gover
nos ou districtos de Benguella e Mossamedes, que tomam 
os nomes das respectivas capitães. São maritimos, tendo 
as suas principaes communicações por mar. 

Os beneméritos exploradores H. Capello e R. Ivens 
estão preparando a carta geographica" da provincia em 
que se patenteiam tanto quanto possivel os limites geo-
graphicos e chorographicos das différentes comarcas e 
concelhos. As comarcas são quatro, a saber: Mossame
des, Benguella, Loanda e Anibaca a leste, que deve ser 
considerada como território continental a cerca de 760 
m. alt. 

Na margem do rio Cuanza levantam-se algumas fa
zendas, différentes povoações e duas villas notáveis, a 
de Massangano e Dondo. 

No grande diccionario Larousse, a respeito de An
gola, diz-se: 
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«Este território não está sob o domínio de Portu
gal, que não possue, em resumo, mais que alguns for
tes e as feiras situadas a grandes distancias umas das 
outras.» 

E ' completamente infundada similhante apreciação, 
e custa tanto mais a acreditar quanto passa como certo 
serem informações enviadas de Lisboa as que lhe ser
viram de fundamento. Não ha somente fortes e feiras, 
ha cidades, villas e povoações, fazendas e colónias de 
1.* ordem. 

N'uma publicação apparecida em 1878, feita pelo 
exc.mo snr. Miguel Eduardo Lobo de Bulhões, marcam-se 
os limites 5°12' e 18° de latitude S. e quasi 21° e 28° de 
longitude E. de Lisboa e dividem-se os territórios repre
sentados oficialmente nos seguintes concelhos: 

Districto de Mossamedes—Mossamedes (marítimo), 
(tendo ao S. a colónia do rio Kroque e ao N. a do rio 
S. Nicolau); Bumbo (interior), (comprehendendo as coló
nias de Capangombe e Biballa); Huilla (interior); Gram-
bos, Humbe e Camba, na margem direita do rio Cunene. 

Districto de Benguella—Benguella (marítimo); Ca-
conda (interior); Dombe-Grande, Catumbella (marítimo); 
Egypto (marítimo); Quillengues (interior). 

Districto deLoanda—Alto-Dande (fluvial); Ambaca 
(continental ou interior); Ambriz, (maritimo); Barra de 
Bengo, Barra doDande, Calumbo (fluvial-Cuanza); Cam-
bambe, ouDondo (fluvial-Cuanza); Cazengo(continental); 
Duque de Bragança (interior); Encoge (interior); Grolun-
go-Alto (continental); Icolo e Bengo; Loanda (maritimo); 
Libongo (interior); Malange (interior-continental); Massan-
go (fluvial-Cuanza); Muxima (fluvial-Cuanza); Novo Re
dondo (maritimo); Pungo-Andongo (interior); Zenza de 
Q-olungo. 
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Gerardo Pery, na «Estatística Geral de Portugal e 
Colónias», dá a todo este território a superficie de 617:380 
kilometros quadrados. 

O desdobramento do terreno, ou antes a sua alti
tude, a contar da cidade de Loanda, é realmente curio
sa, podendo tomar-se, como média geral, a seguinte es
cala: 

Cidade baixa de Loanda 6 metros 
» alta » » 5g 

Calumbo (margem direita do Cuanza, junto 
á fo20 36 » 

Foz do rio Lucalla, affluente do Cuanza, jun
to a Massangano 47 B 

D o n d o 94 „ 

Estes dados mostram o fraco desnivelamento do ter
reno, e justificam a grande quantidade de lagoas, que 
se deparam de um e outro lado d'esté importante rio. 

Seguem-se as cachoeiras, e logo em seguida appa-
recem territórios com as seguintes altitudes: 

° a z e n S ° 400 metros 
C a t e n d e 805 » 
A m b a c a 760 » 
G-olungo-Alto 8 0 0 v 

São importantes estes dados topographicos, e urge 
que se mandem fazer a respeito de todo os rios e res
pectivas bacias hydrographicas. 

E ' necessário, absolutamente indispensável, distin
guir os terrenos de exploração dos de colonisação; e a 
altitude e a natureza geológica de cada localidade são aa 
características differenciaes mais seguras. 

4 
1 
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O território angolense pôde dividir-se em três zo
nas: baixa ou da costa, média ou montanhosa, e alta ou 
plan'alta. 

A zona baixa ou da costa, como a designação in
dica, é a que defronta com o mar, apresentando-se mais 
elevada á medida que se aproxima da zona montanho
sa. O terreno alli não tem grandes montes; a altitude 
média geral vai de 100 a 300 metros. São numerosos 
os rios, alguns dos quaes, grossos no interior, dimi
nuem de tal forma de volume, que chegam a deixar de 
correr sobre o solo, conservando algumas vezes uma 
corrente subterrânea mais ou menos profunda,, appare-
cendo a agua sobre o leito só em tempo de chuvas. Não 
ha vegetação notável senão nas bacias hydrographicas. 
As terras são muito permeáveis ás aguas. Geologica
mente esta zona pôde denominar-se a do calcareo, o que 
não quer dizer que seja exclusivamente formada por 
elle; assim Capello e Ivens dizem: (*) 

«A natureza geológica da costa de oeste nos pon
tos por nós observados desde Loanda a Mossamedes, e 
mesmo mais para o norte, mostra em geral, perto do 
mar, uma zona de deposito terciário, farta em massas 
de sulfato de cal e standstones, de que as separam por 
camadas de cré branco, alternando com as rochas pri
marias pela maior parte gneiss, abundante em quartzo; 
pela mica o Iwrnblend, o granito e o porphyro granu
lado. Para o sul apparecem grandes tractos feldspathi-
cos. Em Mossamedes o sulfato de cal compõe montes 
inteiros, e o carbonato de cal accumulado em conchas 

(1) De Benguella ás terras de Iacea—Africa Central e Occi
dental—vol. 2.°, pag. 228, a linhas 8 e seguintes. 
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é muito frequente. Eutre as camadas em stratificaçâo 
«neontra-se o sal gemma, assim como o nitrato de po
tassa, que avulta. Ao longo da serra de Mocambe, pa
rece, conforme nos informaram, existir uma linha basál
tica de grande comprimento. D'ahi começam os terre
nos movediços, extremamente férteis em areia, consti
tuindo verdadeiros saharas, como no parallelo da bahia 
dos Tigres. Na transição da zona baixa para o interior, 
por exemplo no Dondo, vastos tractos de rochas schisto-
sas, em perfeita folha, compõem o solo; o grés e o stan-
dstone avermelhado pelo oxido de ferro, vêem-se por 
toda a parte.» 

Kelativamente á flora, pode esta zona dizer-se a do 
mangue, que marca pela sua abundância e crescimento 
as máximas da influencia palustre. 

A zona baixa não tem largura uniforme, não me
deia entre a zona média e o Atlântico a mesma distan
cia desde o limite N. ao extremo S. do território ango-
lense. A largura aproximada está entre 100 a 150 kilo
metres; ha, porém, perto de Benguella para o S. e SE. 
elevação de terreno de 600 metros aproximadamente," 
prolongando-se para o interior e distando do oceano de 
30 a 40 kilometres, como se vê pela inspecção da carta 
da Africa Occidental austro-equatorial por Brito Capello 
« Ivens e do perfil do caminho percorrido na sua via
gem de exploração de 1877 a 1880. 

Segue-se a zona média ou montanhosa, que, con
tornando as ondulações da baixa nos seus limites occi-
dentaes, varia também de largura e de distancia ao mar. 
A sua altitude vai em alguns pontos a muito mais de 
1:000 metros, sendo os terrenos accidentados, mais ele
vados acima do nivel do mar á medida que nos inter
namos, e cheios de numerosos montes e valles. N'esta 

* 
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zona nascem rios pequenos, que desaguam no oceano, 
sendo atravessada pelos de curso extenso, oriundos do 
interior, todos com fácil e rápido escoamento para a re
gião da costa, fazendo cora que em muitas partes da 
zona de que tratamos, sejam raros os pautanos. 

Dirigindo-nos do S. para o N., encontramos ao S. 
de Mossamedes e a E. dos Cubaes, a cordilheira de 
grande altura, dando origem aos rios Kroque, Saone ou 
Bero, atravessada ao S. pelo Cunene; mais para o N., 
a L. de Mossamedes e a NE., conta entre as suas ser
ras a de Chella, onde ha numerosos estabelecimentos 
agrícolas nas colónias de Bumbo, Capangombe e Bibal-
la; depois de dar nascente ao rio Griraul, corre para o 
N., inclinando-se para NE., desde Quillenges, dando 
origem ao Copororo e Catumbella, para retomar depois 
a direcção N., elevando-se através do Alto-Libollo, até 
ser cortada pelo Cuanza: d'ahi continua por Cazengo, 
Golungo-Alto, Dembos, Encoche, Congo, até ao Zaire. 
A cordilheira attinge a sua maxima elevação no ponto 
correspondente á reintrancia da costa, entre Benguella 
e o rio Longa, sob o parallelo 11, baixando gradual
mente para o N. e S. 

Geologicamente é a zona do grés e granito, e apre
senta os caracteres dos terrenos de transição da zona 
baixa para a montanhosa, que já mencionamos, appare-
çendo para o interior a rocha granito-quartzosa, muito 
dura e compacta. A vegetação é muito vigorosa e abun
dante, sendo o baobab, imbondeiro dos portuguezes, que 
não se encontra nas regiões muito elevadas, nem na cos
ta, a característica botânica d'esta zona; depende a sua 
fertilidade da natureza do terreno; que conserva por 
muito tempo, durante a epocha do cacimbo, a humidade 
concedida pelas chuvas regulares e torrenciaes, que co-
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meçam para o S. em agosto e para o N. em setembro e 
outubro. 

Finalmente a zona do planalto, collocada para L. 
da cordilheira, cuja vertente occidental constitue a zona 
antecedente, é formada de terras que geralmente se es
tendem para L., em grandes planuras de 30 e 40 kilo
métras, com inclinação variável com os rios que nascem 
para o interior da cordilheira. A sua altitude é superior 
a 1:000 metros, a não ser nas bacias hydrographicas 
profundas; assim, para E. da serra de Chellas, no dis-
tricto e interior de Mossamedes, em Lopolo, é de 1:690 
metros, segundo o major de engenheria, Henrique dos 
Santos Rozas (*); logo acima de Quillengues a serra 
Vissecúa ergue-se a mais de 1:600 metros (2); Caconda 
a L . da serra de Anha, 1:642 metros; no Bié, a 2 kilo
métras, a E. de Belmonte, perto de Cangombe, 1:573 
metros, achando-se ahi uma depressão da bacia do Cuan-
za, que vai até 1:149 metros e até 1:075 metros na ba
cia do Cuando; em Quioco, na linha divisória do Cuan-
go e dos afluentes do Cuanza, eleva-se a 1:340 metros 
descendo gradualmente á medida que se avança para o 
N. e o NO. até Cassange na bacia hydrographica do 
Lu-i e Cuango, onde é de 975 metros, e mesmo de 681 
metros no ponto em que Capello e Ivens atravessaram 
o Lu-i. O terreno deve achar-se mais elevado entre estes 
pontos e a cordilheira, que passa, como dissemos, mais 
a occidente; N'dala-Sambae Quesso, em Malange, acham-

(!) Vid. «A raça negra sob o ponto de vista da civilisaçâo 
da Africa e as colónias portuguesas», por A. F. Nogueira. Nota a 
pag. 185 e linha 23. 

(2) Perfil do caminho percorrido, na carta da Africa occi
dental e austro-equatorial por Capello e Ivens. 
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sea 1:196 e 1:041; Duque de Bragança a 1:060; Pun-
go-Andongo a 1:020. Esta região é caracterisada a do 
granito geologicamente, havendo, comtudo, variantes 
numerosas, notando-se por vezes grés vermelho, duro e 
resistente e as rochas feldspathicas como na bacia do Lu-
calla, etc. (*) 

A vegetação é muito menos vasta e desenvolvida 
que na zona média. As mattas são menos fechadas e fre
quentemente substituídas por campinas extensíssimas, 
cobertas de pastagens. 

A característica botânica é a acacia muito abun
dante, encontrando-se o baobab (imbondeiro dos portu-
guezes) raras vezes, e somente nas baixas altitudes, perto 
do Lu-i, como foi verificado por Capello e Ivens. 

Ainda resta muito de desconhecido por este vasto 
território, que só explorações praticas, scientificas e ho
mogeneamente feitas por homens amigos da verdade e 
da pátria, porão sob o nosso alcance, já sob o ponto de 
vista geographico, já sob o étnographico, geológico, bo
tânico, meteorológico, climalogico, pathologico, etc. Só 
então a acclimação tomará incremento e a colonisação 
da província de Angola deixará de ser utopia. A par 
de colónias propriamente ditas, haverá estabelecimentos 
de exploração. 

(i) Capello e Ivens—ob. cit., vol. 2.°, pag. 229, linha l.« 



CAPITULO II 

CLIMA 

Já enumeramos os elementos simplices do clima; 
condições geraes e particulares lhes dão origem e deter
minam a intensidade e variedade. 

N'uma região tão extensa, como a provincia de An
gola, desdobrando-se ao sul do equador, em zonas de 
tão desiguaes altitudes, possuindo, emfim, condições ma-
thematicas, astronómicas, geographicas, topographicas, 
telluricas e hydrographicas tão dissimilhantes, pôde, 
á priori, admittir-se a existência de climas différentes. 
Mas não podemos igualmente, á priori, em face de taes 
condições, determinar rigorosamente os elementos climi-
cos, porque estes, muitos complexos, por vezes pouco co
nhecidos, não permittem obter a exactidão que só ás 
observações directas se deve pedir. 

O estudo do clima deve, pois, partir das investi
gações sobre cada um dos dados mais apreciáveis, es-
tudando-os sob todos os pontos de vista e apreciando 
os mais importantes. Os elementos indeterminados e os 
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que se suspeitam serão objecto de consideíações espe-
ciaes. 

No primeiro grupo trataremos da temperatura, ele
ctricidade, ventos, humidade e ozone, no segundo falla-
remos especialmente do elemento palustre, procurando 
determinar-lhe a natureza. 

Temperatura 

Para a apreciação da temperatura, como para a dos 
outros elementos cósmicos, climicos, além das obser
vações meteorológicas do observatório de Loanda, diri
gido pelo tenente da armada real, o snr. Guilherme 
Gomes Coelho, respectivas ao triennio de 1879-1881, 
e das observações feitas pelos snrs. Brito Capello e Ro
berto Ivens, durante a expedição geographica de 1877-
1880, o que se nos deparou foram apenas factos isolados, 
alguns dos quaes importantes e outros bem pouco di
gnos de confiança. 

A temperatura é por certo um dos principaes ele
mentos climicos. Concorre poderosamente para a pro-
ducção das correntes aéreas e das tempestades; augmenta 
ou diminue a humidade, condensa o vapor de agua, 
produzindo as nuvens, os nevoeiros, o orvalho da noute 
e das manhãs, as chuvas, o graniso; domina também 
em grande parte as causas das endemias e epidemias 
dos paizes intertropicaes, entre as quaes está o elemento 
palustre. 

A temperatura de uma localidade é variável e in
constante, ao passo que o calor animal, em virtude da 
faculdade reguladora do organismo, é constante ou ten
de a sel-o, o que se obtém pela attenuação de umas 
funeções e exaggeração de outras. A' variabilidade da 



— 31 _ 

temperatura externa, corresponde a variabilidade das 
funcções reguladoras. 

Importa-nos, por isso, conhecer: as temperaturas 
extremas, visto que estamos n'uma região onde ellas 
podem apresentar-se em elevado grau; e as variações re
gulares ou periódicas, annuaes, estacionaes, mensaes e 
diurnas. 

Não cabendo nos limites e na indole d'esté traba
lho entrar em grande desenvolvimento, faremos um re
sumo conciso, indicando os tópicos principaes. 

Temperaturas extremas—Em Loanda, cidade cos
teira, de posição marítima, foram as máximas extremas: 

Em 1879 31°,7 em 25 de novembro. 
Em 1880 31",5 em 19 de março. 
Em 1881 30°,5 em 17 de fevereiro. 
E as minimas extremas correspondentes: 
13°,5 a 23 e 24 de junho. 
13°,5 a 7 e 22 de agosto. 
14°,0 a 21 de agosto. 
As máximas observadas por Capello e Ivens foram 

em N'Dumba Tembo, latitude S. 11°21', e altitude 
1:300 metros, grande distancia da costa, posição conti
nental: 

31°,7 a 19 de julho de 1878. 
Perto do Cuango, latitude S. 7°20', altitude 401, 

posição continental, a 1 de junho de 1879, 33°,4. 
As minimas foram: 
Em N'Dumba Tembo, 1°,1, a 7 e 8 de julho de 

1878. 
Estas temperaturas extremas foram obtidas á som

bra. 
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Os mesmos exploradores observaram ao sol as tem

peraturas locaes seguintes: 
—no Bié, latitude S. 12"22', altitude 1:573 m., 37°,4, 

em 14 de abril de 1878; 
—perto do Cuango, latitude S. 7°20', altitude 390 

m., 37°,5, a 31 de maio de 1879; 
—no Dondo, latitude S. 9°41', altitude 94 m., 

36°,3, a 4 de outubro de 1879. 
Estas máximas ao sol não têem grande valor, por

que não eram observadas diariamente, todo o anno, na 
mesma localidade, e repetidas igualmente em maior nu

mero de localidades. 
Não notamos facto algum thermico, similhante ao 

que se deu em Esneh, no alto Egypto, onde o thermo

metro á sombra subiu a 47°,4, e no Senegal, onde attin

giu 48". Expondo o thermometro aos raios solares, Ar

naud observou a 25 de maio de 1865, na Algeria, 72°,5. 
São, é verdade, recentes as observações em Angola, 
feitas apenas com regularidade em Loanda durante os 
três annos referidos; mas levamnos a crer que não po

demos tirar illações applicaveis á província angolense 
dos factos que se observam nas possessões estrangeiras. 

Marcha thermica diurna—Como diz Lombard (■') 
esta variação representa o «esforço diário que deve ser 
feito para reagir contra a temperatura exterior e manter 
O equilíbrio no calor animal.» 

A differença média diurna em cada mez, ou varia

ção média correspondente a cada mez dos annos de 1879, 
1880 e 1881, é dada pelo seguinte quadro resumido: 

(1) Traité de climatologie médicale—liv. l.°,cap. 2.°, pag 19, 
1877. 
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1879 1880 1881 
Janeiro 4,8 6,2 5,5 
Fevereiro 4,3 5,7 6,1 
Março 5,6 6,6 5,8 
Abr i l . . . . 5,4 6,3 4,7 
Maio 4,4 6,6 4,2 
Junho 4,9 8,0 4,3 
Julho 4,7 8,2 4,2 
Agosto 5,8 8,4 5,0 
Setembro 5,6 6,2 4,6 
Outubro 5,6 4,3 3,7 
Novembro 5,6 4,2 5,0 
Dezembro 6,12 4,4 4,6 

Estes números mostram que em Loanda as oscilla-
ções ou variações não são grandes, chegando excepcio
nalmente a maxima variação diurna a 16,6 e 11,9; e as 
minimas a 1,2 e 1,6. Ha n'ellas bastante uniformidade 
e mais uma vez se contraprova a existência d'esté ca
racterístico dos climas chamados tórridos. 

Ha grande differença nas regiões das zonas monta
nhosa, plan'altica e continental. 

Em 1877 as médias das variações diurnas foram: 

Em Quillengues Lat. S. 14°3', Alt. 869, dezembro, 7° 

Em 1878, foram: 
Em Caconda Lat. S. 13°44', Alt. 1502, janeiro, 9°,23 

'• B ; é » » 12°22;, » 1573, março, 6,06 
» B i« » » 12°22', » 1573, abril, 15,96 
» Mongòa » » H«33 ', » 1112, junho, 21,36 
» N'DumbaTembo... » .. 11°20', » 1300, julho, 22,60 
» Catuchi » „ 10°46', » 1226, agosto, 16,80 
» N'Dumba Tchiquilla » » 10°34', » 1180, setemb., 17,16 
» Cassanje » » 9°35', » 945, outubro, 7,91 
» Cassanje » » 9°35/, » 945, novemb., 6,96 
» Cassanje » » 9035/} „ 945, dezemb., 7,44 
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Em 1879, foram: 

Em C.assanje Lat. S. 9°35', Alt. 945, janeiro, 7,4 
Cassanje » » 9°35 ', <> 945, fevereiro, 6,97 
Duque de Bragança » » 8°55/, » 1060, abril, 8,52 
Duque de Bragança » » 8°55', » 1060, julho, 14,32 
Pungo-Andongo . . . » » 9°39 ', » 1020, agosto, 12,36 
Pungo-Andongo . . . » » 9°39 ', » 1020, setemb., 8,42 
Dorido » » 9°41 ', » 94, outubro, 9,41 

Convém notar-se que as observações de que se trata 
referem-se apenas a lugares, onde os exploradores se 
demoraram o tempo suficiente para mais de nove obser
vações na mesma localidade; não se referem, como a 
sciencia exige, á média das variações em mezes com
pletos, nem formam uma serie de factos nas mesmas cir-
cumstancias de latitude, longitude e altitude. 

Ainda assim mostram claramente que para o inte
rior, na região plan'alta, de setembro ou outubro a março 
ou abril, segundo a latitude, as oscillações diurnas são 
muito menores que durante os mezes restantes; esta dif-
ferença corresponde ás epochas do cacimbo e das chu
vas. Para a região do planalto, pôde dizer-se: 
Epocha do cacimbo, variação média diurna 15° 

» das chuvas » » » 8o 

Ha enorme differença entre Loanda e o plan'alto 
sob o ponto de vista da escala diurna, o que é devido 
á proximidade do mar e pequena altitude de Loanda. 

Marcha annual—Ha grande analogia entre as es
calas diurnas, mensaes e annuaes, sob o duplo ponto de 
vista meteorológico e physiologico. 

A temperatura diária apresenta um máximo, um 
minimo e uma média, que correspondem a determinadas 
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horas do dia; a temperatura annual tem mezes de ma
xima, de minima e de média; as variações diurnas mar
cam o esforço physiologico, que o organismo tem que 
fazer para equilibrar-se com a temperatura externa du
rante o dia; a variação mensal e annual, o que tem que 
ser empregado durante o mez ou o anno. 

Em Loandaas máximas foram em dezembro (25°,43), 
janeiro (25",28), e fevereiro (25°,50); a minima obser-
vou-se em julho (19', 15) e agosto (19°,13). Desde feve
reiro ha uma marcha descendente mais rápida em maio 
e junho; de agosto a dezembro ha marcha ascendente 
mais veloz em outubro e novembro. 

A média annual de Loanda é de 23°. Notemos de 
passagem que esta capital está comprehendida na zona 
limitada pelas linhas isothermicas de -f 25°, segundo a 
carta dos climas, de Rochard, o que mostra o defeito 
das classificações d'esta ordem, como já tivemos occa-
sião de mostrar. 

Em Mossamedes, a 15°13' latitude S., a média 
thermica regula na maior parte do anno por 20° a 22°; 
e d'aqui vem que o ambiente é muito mais suave do 
que, por exemplo, em Loanda ou Benguella, o que © 
devido ás virações de temperatura mais baixa que so
pram diariamente do SO. (*) 

No plan'alto as temperaturas mensaes médias são, 
em geral, mais baixas do que em Loanda e Quillen-
gues (zona montanhosa). Para o S. as temperaturas mé
dias mensaes são maiores até março (22° a 23") e me
nores até setembro (16° a 21°). Para o N. começa a es
tação em abril. 

(!) Estatística medica dos hospitaea das provindas ultrama
rinas de 1876, pag. 157. 
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A marcha thermica mensal corresponde á das duas 
epochas, cacimbo e chuvas. 

Electr ic idade 

Os phenomenos eléctricos são bastante frequentes, 
principalmente nas regiões montanhosa e do plan'alto. 
Em 1879, 1880 e 1881, houve em Loanda, respectiva
mente, 39, 24 e 14 dias de trovoada. Gapello e Ivens 
observaram 76 dias em 1878, e 55, de janeiro ao fim 
de setembro de 1879. 

Nada achamos em escriptos portuguezes que nos 
elucide, um pouco sequer, em dados exactos acerca das 
variações diurnas, de estação e annuaes da electricidade 
atmospherica, .nem acerca da sua tensão. O que vemos 
é que as manifestações eléctricas se seguem ás da tem
peratura, humidade, ventos; no tempo das chuvas so
mente é que as trovoadas se acham registadas no obser
vatório meteorológico de Loanda e nas notas da expe
dição Bcientifica de 1877-1880, soffrendo as variações 
correlativas. 

As tempestades encontram-se também quasi exclu
sivamente na epocha das chuvas, contrariamente ás cal
mas da epocha do cacimbo. 

"Ventou 

E' de grande importância este estudo, porque os 
ventos são modificadores da temperatura e do estado hy-
grometrico. Nas regiões occupadas pela nossa possessão 
angolense, ha dous ventos predominantes: os de rumos 
de E. e os de rumos de O., distribuidos de modo dif
férente, segundo as regiões e as epochas do anno. Em 
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geral, quando o sol declina ao N. do equador, sopra 
o alisado de SE.; quando passa ao S., ha a monção de 
NO. de vento muito húmido, que dá abundantes chu
vas, principalmente quando encontra as montanhas e os 
plan'altos. Na região da costa ha a constante influencia 
das brizas do mar, de rumos de O., que fazem predo
minar os ventos d'essas direcções; é o que nos diz o 
exame dos dados anemologicos de Loanda, e dos explo
radores Capello e I\ens. Devem existir também as bri-
zas das montanhas, subindo das planícies durante o dia, 
descendo das montanhas durante a noute. 

O estudo da anemologia necessita também dados nu
merosos e exactos, concernentes á temperatura dos ven
tos e á sua hygrometria, que variam com as regiões d'on
de provém. 

Humidade 

Ha a distinguir humidade absoluta e humidade re
lativa: a primeira é a quantidade absoluta de vapor de 
agua de mistura com o ar; augmenta com a tempera
tura, diminue com a pressão; a segunda, também cha
mada estado hygrometrieo, é a relação entre a quanti
dade de vapor de agua, que o ar contém, e o que en
cerraria se estivesse saturado a igual temperatura; di
minue com a temperatura e augmenta com a pressão. 

A evaporação da agua á superficie da terra, a sua 
ascensão para as camadas mais frias da atmosphera e a 
sua liquefação é contínua; d'ahi provém o orvalho, o ne
voeiro, as nuvens, as chuvas. 

Humidade relativa— Apresenta variações diurnas, 
mensaes e annuaes, ou antes de estação, que convém 
mencionar. 
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Variações diurnas—A humidade relativa varia com 
as horas do dia, na razão inversa da temperatura, sof-
frendo numerosas variantes, em relação com a proxi
midade do mar ou a posição interior, com a altitude, ven
tos e natureza do solo. Em geral, a maior humidade re
lativa observa-se pouco antes do nascer do sol, o míni
mo para a 1 ás 2 horas da tarde, sendo geralmente in
versa a marcha da quantidade de vapor. 

As médias mensaes das variações diurnas em Loan-
da, durante os annos de 1879 a 1881, estão comprehen-
didas entre 7,13 e 13,53, havendo pouca relação entre 
essas médias e as duas estações. Ainda assim nota-se 
mais humidade relativa na estação mais fresca. No pla-
n'alto as variações são maiores, principalmente na esta
ção fresca, em que pelas horas do calor ha grande sec-
cura, e durante as de mais baixa temperatura o ar 
torna-sa tão húmido, que o vapor vem muitas vezes á 
saturação, apesar da sua pequena quantidade. 

O nevoeiro e o orvalho, denominados cacimbo, mar
cam as variações diurnas maiores e caracterisam a es
tação fresca, denominada do cacimbo, mais accentuada 
no plan'alto. 

Agosto, maio e abril são os mezes de maior humi
dade relativa, em Loanda, notando-se na distribuição 
annual dos restantes, pela média hygrometrica, grande 
irregularidade. 

Quanto ao plan'alto não são conhecidas as variações 
mensaes; mas tendo em conta as variações thermicas, 
podemos dizer que não serão muito notáveis, contraria
mente ás diurnas. 

Chuvas—Dependem dos ventos reinantes. Ha, em 
geral, uma epocha de pequenas chuvas, desde outubro a 
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meiado ou fim de janeiro, e outra das grandes chuvas, 
desde então até abril ou maio. 

Algumas variações se dão, porém, respectivamente 
nas três regiões. 

Na zona baixa as chuvas são mais irregulares, de
vido á configuração do terreno e á influencia da proxi
midade do mar, que satura o ar de vapor de agua e mo
difica a direcção e a frequência dos ventos. Na zona mé
dia ou montanhosa as chuvas são regulares, começando 
em agosto para o S. No plan'alto as chuvas são também 
muito abundantes e acompanham as trovoadas com re
gularidade. 

Ozone 

A menção d'esté elemento, nas suas quantidades 
exactas, tem uma certa importância; aífirma-se e nega-se 
alternativamente que a sua diminuição favorece a inten
sidade e o desenvolvimento das doenças palustres. 

Só se acha determinado nas observações de Loan-
da. Por ellas se vê que a média annual foi: 

Em 1879 5,49 
Em 1880 5^32 
Em 1881 6,26 

que os mezes de maxima foram: 
Em 1879—agosto e setembro 
Em 1880—janeiro e fevereiro 
Em 1881—julho, agosto e setembro 

que os de minima foram: 
Em 1879—fevereiro e março 
Em 1880—julho, agosto e setembro 
Em 1881—janeiro, fevereiro e março 

havendo uma inversão completa em 1880; que em geral 
o ozone era em maior quantidade de noute do que de 

a 
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dia, fazendo excepção: em 1879, o mez de setembro, 
em que de noute foi 6,41, e de dia 6,46; em 1880, 
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 

As variações de mez para mez fazem-se quasi gra
dualmente. 

Elementos indeterminados 

Admittem todos que elementos vegetaes ou animaes 
são modificadores importantíssimos do clima de certas 
regiões, dando-lhes uma feição predominante physio-pa-
thologicamente. Mas o que tem dado a observação directa 
com relação a elles na nossa colónia angolense? Actua
rão pelos productos physico-chimicos de decomposição, 
ou pelas actividades physio log iças de alguin elemento 
vivo? 

Figura como elemento importante, entre os de na
tureza desconhecida, o palustre. 

Entre os medicos coloniaes portuguezes, que algu
ma cousa têem escripto, não ha completo accordo acerca 
da sua natureza. O dr. Faustino José Cabral, ex-chefe 
do serviço de saúde em Moçambique, chama ao elemento 
gerador da endemia palustre, miasma vegetal. (*) 

Jacques Nicolau de Salis, em 1846, (2) denomi-
na-os efflavios dos pântanos, e mais adiante a pag. 121 
diz: «As febre* da costa oriental da Africa, que são na 
maior parte endémicas, têem frequentemente a sua origem 
•nas emanações miasmaticas dos pântanos d'estas regiões.» 

(1) «Do clima e das doenças de Moçambique», pag. 26, a 
linhas 7 (parte dedicada ao relatório sobre as doenças observadas 
na cidade de Moçambique desde 1866 a 1869)—1883. 

(*) Idem—(parte que respeita ao «Esboço acerca das mo
léstias de Moçambique»)—pag. 118, linhas 11. 
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Na estatística medica dos hospitaes das provindas 
ultramarinas, na parte intitulada «Breves apontamentos 
«obre hygiene e pathologia da província de Angola» 
por José Baptista de Oliveira, cirurgião-mór da mesma 
provincia, pag. 270: 

« . . . havendo, pelo muito calor que constantemente 
faz n'esta região, grande evaporação miasmatica...» 

e logo abaixo: ' 
« . . . e d'ellas sahe abundante evaporação de efflu-

vios...» 
a pag. 287: 
«A febre intermittente é sempre o effeito da into-

úcação miasmatica» e: «Esse miasma vegetal, produzi
do pela riqueza e pujança da vegetação, ou emanado 
dos pântanos por meio da evaporação so l a r . . . » 

Poderíamos citar muitos outros, mas isto basta pa
ra fazer notar a anarchia nos termos miasma e effluvio* 
conviria que se estabelecesse uniformidade na termino
logia medica para evitar confusões que passam das pa
lavras ás ideias com grande facilidade. 

Jaccond diz: (*) «A natureza intima da malaria é 
desconhecida; só por hypothèse se pôde pensar em or
ganismos de ordem inferior, e não sabemos mesmo se a 
constituição do veneno é absolutamente idêntica em to
dos os lugares e em todos os tempos.» 

Salisbury aponta um cogumelo denominado Pal-
mellas: Eklund um outro microphyte Limnophysalis hya-
lina; Lanzi e Terrigi, o Bacteridium bruneum; e Klebs 
e Tommasi-Crudeli, o Bacillus malariae, como causas 
do paludismo. 

Cuboni diz ter observado o Bacillus malariae, j á 

(í) Traité de pathologie interne, 2.» vol.—pag. 52. 
* 
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desenvolvido, nas terras de malária do Agger Romanus, 
e por culturas tel-o obtido em grandes quantidades; que, 
pelo contrario, não lhe foi possível obtel-o nas terras sa
lubres de Lombardia; e que este cogumelo se accumula 
por vezes em tão grande quantidade nas camadas de ar 
suprajacentes aos terrenos de malaria durante os dias 
quentes de estio, que para o recolher não são necessá
rios apparelhos especiaes. 

Se tentássemos aqui dar a nossa opinião acerca da 
pathogenia das manifestações mórbidas da provinda de 
Angola, haveria alguma cousa mais que dizer; mas pre
tendemos apenas mostrar a importância, que pode ter o 
exame minucioso das causas das endemias e, por todos 
os meios de rigorosa observação, dos corpúsculos orgâni
cos contidos no ar atmospherico. 

Nós, que nas nossas províncias ultramarinas temos 
tantas endemias, poderíamos tirar grande proveito de 
taes observações e trazer assim ao clima d'essas vastas 
regiões elementos seguros que serviriam para melhor os 
determinar. 

Não desconhecemos as dificuldades de tal tarefa; 
mas somos d'aquelles que temos climas talvez mais pró
prios para estudos d'esta ordem. 

Pelo que deixamos dito, vê se claramente a defi
ciência de estudos climalogicos medicos angolenses. Só 
Loanda tem observações de confiança, mas ahi mesmo 
ha muito mais que observar, porque a sciencia climalogi-
ca é complexa, recente e precisa de completar-se, de pro
gredir. 

A'cerca das muitas localidades das zonas baixa e 
montanhosa, nada se tem obtido, o que é lamentável: 
cahe uma das bases ao problema da acclimação dos por-
tuguezes na província de Angola. 
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Das localidades, de que não possuímos observações 
directas^ e minuciosas, só poderemos julgar por analogia, 
o que é grave, quando o immigrante, o colono ou ex
plorador, estabelecendo-se n'ellas, ha-de supportar a 
acção climica e progredir, estacionar ou declinar sem 
que os conselhos do acclimalogista o possam guiar, sem 
que os princípios da sciencia lhe possam ser úteis! 



CAPITULO III 

DEMOGRAPHY 

Os factos demographicos são de extrema dificul
dade, porque é preciso attender a variadas circumstan-
cias, para se apreciar o valor scientifico das estatísticas 
que lhes dizem respeito. 

Grande parte da província de Angola não é ainda 
bem conhecida, para que se possa avaliar a sua statica 
e muito menos dynamica demographica; entre as difi
culdades para a organisação das estatísticas, avulta o ca
racter ambulante da população europeia. 

Statica 

Antonio Francisco Nogueira (*) diz que a popula
ção angolense é de 442:341 habitantes e (3) que d'esses 
apenas 4:000 são brancos; o distincto e activo medico 

I1) A. F. Nogueira. «A raça negra sob o ponto de viata da 
ciyilisação da Africa», 2." parte, pag. 162, linha 6.» 

(2) Meaina obra, a pag. 183, linhaa 11." 
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colonial, o snr. Ferrei ra Ribeiro (') dá-lhe 433:397 habi
tantes, pertencendo: ao districto de Loanda (colónias 
agrícolas) 323:064; ao de Benguella (fazendas agrícolas) 
87:980; ao de Mossamedes (colónias agrícolas) 22:353; 
ao passo que A. F . Nogueira dá a este ultimo districto 
um pouco mais (31:063). 

Recordemos, finalmente, o que a tal respeito diz M. 
E . L . de Bulhões: (2) 

«O ultimo recenseamento da província de Angola 
eleva a população a 433:307, contando os brancos por V ) 0 , 
distribuídos da seguinte forma: 

Loanda, 323:064; Benguella, 87:880; Mossamedes, 
22:363. 

Alguns concelhos mais povoados: 

Maac. Pem. 
Ambaca 36:220 38:780 

17:250 20:346 
13:700 15:867 

Golungo Alto . . . . 13:613 H:027 
Huilla 10:500 9:000» 

Malange. 
Cazengo. 

Nas estatísticas medicas dos hospitaes das provín
cias ultramarinas encontram-se alguns dados, ainda que 

incompletos. 
Não sabemos a população branca da cidade de Loan

da . A população geral era de 16:000, em 1874; 16:282 
em 1875; 14:000, em 1876; devendo ser hoje mais. 

Antonio Duarte Ramada Curto apresenta o Ambriz 
(povoação) com 1:635 habitantes, em 1876, dos quaes: 

(i) «A província de S. Thomé e Principe e suas dependên
cias», pag. 183. 

(2) «Les colonies portugaises», 1878. 
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Do reino e ilhas 179i?a8 .0° l i nOB 159 
(femininos 20 

Brancos de colónias ( masculinos 1 
portuguezas— 6 j femininos 5 

Estrangeiros . . . 25 i mas.culín<>s 23 
(femininos 2 

Total 210 

Indica também o estado, profissão, religião, ins-
trucção; mas não o faz, como seria utilíssimo em relação 
pelo menos, aos brancos, indicando também a geração 
no seu respectivo grau. 

Aos concelhos de Malange e Golungo-Alto, eram 
dados em 1874, 40:000 habitantes a cada um. 

A' villa do Dondo eram dados em 1874 (*), 1:780 
habitantes, dos quaes: 

Brancos europeus, 701 mas.™I>nos ,. 66 
r ' I femininos 4 

Em 1877 (2), diz Luiz Fernandes Collaço, então 
delegado de saúde, que variavam de 60 a 100 os euro
peus, segundo a estação e a afluência dos indígenas 
sendo a população toda de adultos, e fluctuante. 

Em 1881 (3), dava-lhe Ignacio Caetano Xavier, 
comprehendendo os subúrbios, uma população de 2:500 
a 3:000 almas, sendo 88 europeus, dos quaes 85 mas
culinos e 3 femininos; calculando-se os mestiços por VJO 
do total. 

Claudio R. de Rosário e Mello (4), diz que o con-

(!) «Estatística medica de 1874, pag. 282. 
(z) » » » 1877, » 83. 
(3) » » » 1881, » 109. 
(4) » » » » » 129. 
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celho de Cazengo tinha, em 1873, 28:240 habitantes, e 
Caculo possuia apenas 12 europeus, alguns mulatos, sen
do os restantes indígenas. 

A cidade de Benguella é considerada com 6:000 
aproximadamente. 

Só em 1875 uma estatística dá 4:244 habitantes, 
dos quaes: 

Do reino e ilhas adjacentes 300 
Estrangeiros 10 

310 
Para Novo Eedondo (concelho), calcularam-se em 

1874, 10:500 brancos e indígenas, sendo poucos os eu
ropeus. (J) 

Mossamedes, a que já nos referimos acima, por uma 
estatística de 1872 (2), contava na cidade 6:136 indi
víduos, sendo 742 europeus; mas, a estatística de 1876, 
dá 5:624 (3), dos quaes: 

Na villa e subúrbios: 

Brancos 677 
Pardos • • • • 28 

Nos outros pontos do districto: 
Brancos 183 
Pardos 14 

Praças de prêt do bata- ) Na villa 207 
lhão de caçadores .5 j Fora da villa 343 

Eis ahi o que se nos deparou nas fontes medicas a 
que nos soecorremes. E ' possível que haja dados mais 

(') «Estatística medica de 1874, pag. 284. 
» » » » 278. 
,, » 1876, » 158. 

t 
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exactos e desenvolvidos, mas não são do nosso conheci
mento. O que ahi fica é, por certo, deficientissimo, e 
mostra lacunas importantes que é preciso preencher, 
para o que, segundo nos consta, se prepara a indispen
sável reforma. Os modelos estatísticos têem por base o 
que ha de mais completo n'esta ordem de trabalhos nas 
principaes naçSes colonisadoras. 

E ' urgente a averiguação de todos os elementos 
demographicos, ea sua publicação annual, especialisan-
do-se os grupos anthropologicos e ethnographicos, e em 
cada um d'elles, o tempo de residência nas colónias, na
turalidade, sexo, profissão, idade, e, nas pessoas do reino 
ou ilhas, o grau de descendência e todas as mais parti
cularidades que possam colher-se, notando que a popu
lação europeia será sempre de fácil enumeração. O ri
gor nas investigações, revel ar-se-ha depois por uma exa
cta applicação a vários problemas coloniaes, entre os 
quaes avulta o da acclimação de que nos occupamos. 

Movimento da população 

Sobre natalidade nada se nos deparou nas estatís
ticas e relatórios dos facultativos do quadro do serviço 
de saúde de Angola. Apenas se faz a afiirmação, corro
borada por différentes medicos coloniaes, de que em Mos-
samedes os nascimentos dos brancos são superiores aos 
óbitos (') e seria de vantagem corrigir-se esta carência de 
factos, tanto mais que as differenças de natalidade entre 
brancos continentaes, insulares, creoulos, mestiços e 

(') Apontamentos de hygiene e pathologia de Angola—José 
Baptista de Oliveira. 
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pretos, seria um dos factos mais importantes para a de
terminação da influencia cljmica sobre cada um d'esses 
grupos ethnicos. 

Mortalidade—Muitas causas concorrem para que 
os óbitos nos différentes concelhos, cidades e villas de 
Angola (partes mais exploradas), não possam ser devi
damente apreciados. 

O estudo social dos habitantes, nas suas différentes 
condições e phases, não está infelizmente desenvolvido; e, 
por isso, podem imaginar-se as irregularidades de admi
nistração. 

José Baptista de Oliveira (') dizia referindo-se ao 
Àmbriz: «Não ha livro de registo de óbitos.. Não o pos
suem nem o parocho nem a commissão municipal que 
alli funcciona! 

«Infelizmente não é só o Ambriz que merece censu
ras d'esta ordem. São d'ellas merecedoras muitas outras 
localidades da província, nas quaes se dão os mesmos 
desleixos e inconvenientes, que estão citados em relação 
áquelle ponto.» 

Malange e Grolungo-Alto estavam no mesmo caso 
por esse tempo. Não são, comtudo, todos os pontos da 
província, e especialmente as villas e cidades, presas, de 
tão indesculpável abandono. Com referencia a Loanda, 
Benguella, Mossamedes, Dondo, Novo Redondo e tam
bém actualmente no Ambriz, acha-se tal serviço mais 
aperfeiçoado, embora sujeito ainda a graves causas de 
erro. 

São sufficientes os factos apontados para desperta-

(i) Estatística de 1874-pag. 277—linha 8.» 
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rem o interesse d'aquelles que consagrem a sua vida e-
sacrificam a sua saúde em beneficio das colónias. 

A relação dos óbitos para a população branca não 
pode obter-se com exactidão, attenta a deficiência das 
estatísticas demographicas relativamente ás especial isa-
ções mais úteis na sciencia exotica, tanto medica, como 
hygienica. 

Falta idêntica, ainda que em muito menor grau, se 
nota nas estatísticas dos óbitos. 

Mencionamos em seguida o que pudemos colligir 
das estatísticas medicas dos hospitaes do ultramar e dos 
relatórios dos medicos coloniaes com relação aos pontos 
que discutimos. 

Loanda (cidade)—Em 1871,1872 e 1873, em face-
do livro de registo de óbitos da camará municipal, a 
mortalidade foi: 3:150; sendo em 1871, 612; em 1872, 
1:055; em 1873, 1:443; mas, tendo havido variola nos 
dous últimos, pôde considerar-se a de 612 como regular^ 
sendo a dos brancos: 

1871 1872 1873 
l.o trimestre 36 40 101 
2." » 64 44 90 
3.» » 31 42 43 
4." » 36 74 32 

167 200 266 

Dando o devido desconto á varíola, a mortalidade 
geral seria 3,8 % . 

Em 1876 déram-se 500 óbitos, dentro e fora dos 
hospitaes, sendo em brancos 115, dos quaes pelo menos 
17 naturaes de Angola e 62 de Portugal. 
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A mortalidade de Loanda offerece alguma curiosi
dade e pode dispor-se do modo seguinte: 

Em regra, após um anno de grande mortalidade, 
segue se outro de menor, dando-se apenas uma exce
pção nos annos de 1872 e 1873, tanto nos europeus, 
como nos indígenas. 

As linhas diagrammaticas podem fazer-se com ri
gor, porque estes dados são extrahidos dos registos da 
camará municipal de Loanda. (') 

Como não conhecemos a população branca, não po
demos achar a sua mortalidade relativa. A mortalidade 
geral foi 3,8 °/o. 

Bmgudla (cidade)—Em 1871, 1872, 1873 a mor
talidade foi de 771; sendo 286 em 1871, 193 em 1872, 
232 em 1873; e a dos brancos: 

(i) A primeira campanha dos estudos para o caminho de 
ferro de Ambaca por M. P. Ribeiro (trabalho inédito). 
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1.' trimestre 
2." » 
3." » 
4.° » 

A mortalidade geral é 4,5 a 6,5 °/o. 
A mortalidade dos brancos é 19 a 21 °/o-
Em 1875 enterraram-se no cemitério de Calumbo, 

em Benguella, 231, sendo 29 europeus: 

1." trimestre 
2.» » 
3." » 
4.° » 

Mortalidade relativa 9,35 °/o. 
Em 1881 houve 230 casos fataes, sendo 28 em euro

peus. A mortalidade geral é 5,4 e nos europeus é 9,0 °/o, 
tomando para termo de relação a estitistica da po
pulação em 1875, isto é, 6 anãos antes; desde então a 
população europeia deve ter augmentado em virtude dos 
melhoramentos hygienicos e de salubridade, (') tendo 
como consequência uma mortalidade relativa menor nos 
brancos do que a apontada. i 

Mossamedes—Em 1871, 1872, 1873 e 1876, a mor
talidade geral, foi 121, 158, 277, 118; e a branca foi: 

(») Estatística de 1881—pag. 146. 

1871 
8 
19 
22 
10 

59 

1872 
14 
23 
12 
11 

60 

1873 
7 
35 
16 
7 

65 

8 
12 
7 
2 

29 
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1871 1872 1873 1876 

1.» trimestre 9 7 8 -
2° » 5 6 16 
3.» » - 12 11 
4." » - 6 5 

14 31 40 25 

Tomando para base a população de 1872 e a de 
1876, temos as mortalidades seguintes: 

Brancos Indígenas 
Em 1871 1,88% 2 % 

» 1872 4,17 » 2,17 » 
» 1873 5,4 » 4,4 .. 
» 1876 2,9 » 2,2 » 

A differença entre a mortalidade relativa dos bran
cos e dos indigenas é pequena; mas talvez ella seja real
mente favorável aos brancos, ' se attentannos bem em 
certas circumstancias. 

«Muitos óbitos dão-se alli em indivíduos que para 
lá são mandados dos outros pontos da província nas 
mais deploráveis condições mórbidas, accommettidos, uns 
de diarrhea ou de febres paludosas rebeldes a todo o 
tratamento; aquelles com gravíssimas hypertrophias de 
baço e fígado; estes no mais adiantado estado de ane
mia. 

«Militares uns, paisanos outros, soccorrem-se to
dos á benéfica influencia d'aquelle hospitaleiro clima, 
único e final recurso, na província, para o melhoramento 
dos seus atrozes padecimentos. Mas muitos lá são vi-
ctimas, porque a economia, já desprovida dos meios de 
reacção precisos, não acceita os benefícios do novo meio 
atmospherico, que não pôde já, por tarde aniquilar e 
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debellar tão inveterados males, tão profundas alterações 
do organismo.» (') 

Além d'isso não contamos com as praças do bata
lhão de caçadores 5 em 1876, por não sabermos quantas 
eram europeas; e fizemos entrar no nosso computo a po
pulação de localidades, como Capamgoinbe e Biballa, 
que são bastante insalubres. Ambas estas causas contri
buíram sem duvida para o algarismo da mortalidade 
relativa da villa e districto de Mossamedes se apresen
tar mais elevado do que na realidade é. 

«As creanças brancas, nas quaes o clima d'Africa 
ião funestamente opera, matando mais de dous terços 
d'ellas annualmente, gosam em Mossamedes das condi
ções apropriadas ao seu desenvolvimento e apresentam-se 
gordas, coradas, alegres, descuidosas ebem nutridas.» (2) 

O Dondo é uma das povoações mais insalubres para 
todas as classes de indivíduos e muito particularmente 
para os brancos. 

A mortalidade no periodo de 10 annos, acha-se 
distribuída do modo seguinte: 

Brancos Indígenas 
1871 2 491 
1872 1 398 
1873 8 736 
1874 6 383 
1875 12 248 
1876 6 568 
1877 10 516 
1879 _ 631 
1880.- 10 627 
1881 15 513 

(!) Estatística medica de 1874, pag. 280. 
(2) Estatística medica de 1874, pag. 97. 

6 
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descontando 505 óbitos por variola em 1873, 1876 e 
1877 temos: mortalidade média nos indígenas 16 a 19 
°/o; a dos brancos não pôde saber-se, pois que quando 
se acham doentes vão tractar-se para outros pontos; pô
de, comtudo, suppôr-se maior que a dos indígenas. 

Na povoação de Novo-Redondo a mortalidade é 
também grande, as creanças brancas não resistem ás 
influencias locaes; morrem todas nos primeiros mezes 
da vida extra-uterina. 

A mortalidade n'esta povoação foi a seguinte: 

Brancos Indígenas 
1871 11 189 
1872 6 36 
1873 1 136 

a mortalidade geral foi 13,7 °/o. 
A dos brancos não pôde avaliar-se. 
No Ambriz (concelho) em 1876 o mappa necrológio 

dá (*) 2b indígenas e 6 europeus; o que daria para 

Mortalidade geral 1,9 % 
» branca 2,8 » 

Corresponderá á verdade? 
São realmente defícientissimos os dados que pude

mos colligir acerca da mortalidade na provincia de An
gola. Além d'isso é ainda muito diminuto o numero dos 
lugares em que se tem feito estatísticas regulares. En
cerram, justo é confessal-o, muitos erros e deficiências, 
que é preciso procurar evitar em trabalhos d'esta or
dem. 

(i) Estatística medica de 1876, pag. 133 e 136. 
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Mencionaremos ainda uma circumstancia para es
clarecer as nossas considerações. E ' que a mortalidade 
refere-se a localidades costeiras onde existem numero
sos pântanos, principalmente nas proximidades dos rios 
e respectivas embocaduras, favorecidos pela natureza 
argilosa e pequena inclinação do terreno. 

Na região montanhosa são conhecidas algumas lo
calidades pelas fazendas agrícolas, como Cazengo, Qto-
lungo-Alto, Capamgombe e Biballa; na região do pla-
n'alto existem Ambaca, Huilla e outros pontos que 
mais favoráveis parecem aos europeus, segundo dizem 
muitos escriptores, medicos e viajantes authorisados. 
Mas, nas terras em que se accentuarão os progressos col-
loniaes, não se conhecem as mortalidades; e não podem, 
por isso, concorrer com o seu obulo scientiíico para a re
solução do problema capital e indispensável a uma immi-
gração e colonisação proveitosa á familia portugueza. 



CAPITULO IY 

CONDIÇÕES DO MEIO, DA RAÇA E DO INDIVIDUO 

Hygiene é a força reguladora, consciente, da lucta 
pela. existência, ferida pelo homem em favor da sua con
servação. Dirige-se de uma parte ao clima e de outra á 
alimentação. A maior ou menor fecundidade é o signal 
da victoria, explicada pela selecção natural, cujas con
sequências foram brilhantemente postas em relevo pelo 
célebre naturalista M. Darwin. 

Ao hygienista cumpre, pois, attender ás condições 
vitaes, procurando estabelecer harmonia entre a raça, o 
meio e o individuo. 

Na província de Angola, sob o ponto de vista de 
raça, encontram-se brancos, pretos, creoulos e mulatos . 
Não ha estudos especiaes sobre este vasto assumpto e, por 
isso, abstemo-nos de o desenvolver, recorrendo aos tra
balhos dos medicos francezes e inglezes. 

O meio e o individuo constituem problemas com 
plexos, desdobrando-se em différentes elementos a cujo 
respeito daremos apenas succintas informações. Tratare
mos dos principaes, indicando o estado em que actual
mente se apresentam, memorando o serviço medico, as 
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condições das localidades, dos edifícios públicos e par
ticulares, vestuário, alimentação, etc. 

A situação de muitas fazendas agrícolas, não a ve
mos descripta sob o ponto de vista da hygiene; e, com-
tudo, seria um passo talvez muito importante para a 
escolha de povoações salubres. 

Existe uma delegação de saúde em Caculo, no con
celho de Cazengo, pertencente ao principio da região 
montanhosa, no caminho de Ambaca, extenso território 
do plan'altico a leste de Loanda. 

Será o núcleo de investigações medicas ulteriores. 
A temperatura mais baixa, o fácil escoamento das 

aguas, os ventos mais livres e frescos e a grande fertili
dade d'estas regiões, fazem esperar que serão a espe
rança de futura e prospera colonisação; mas deve-se para 
isso estudar bem os climas locaespara a escolha dos pon
tos mais fácil e proveitosamente habitáveis. As informa
ções que possuímos referem-se quasi exclusivamente á 
zona da costa ou baixa; é n'esta que se encontram as 
capitães, as povoações mais habitadas, principalmente 
por europeus. A preferencia de taes localidades para po
voados, tem a sua causa no nosso passado colonial. 

O terreno fértil nas immediações dos cursos de agua, 
a communicação fácil com o mar, que os nossos navios 
sulcavam em todos os rumos, asseguravam os interesses 
commerciaes e políticos, a que então se dirigiam todas 
as emprezas. Procuravam-se, portanto, circumstancias 
favoráveis, similhantes ás que fizeram assentar a capital 
de Moçambique na ilha em que hoje se levanta risonha(e 
descripta pelo medico colonial o snr. Ferreira Ribeiro. (*) 

(1) «Bibliotheca Africana de propaganda Colonial para por-
tuguezes e brazileiros», 1." edição, pag. 11, 2.a eolumna—1882. 
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Os progressos scientifícos, que hoje devem reger os 
nossos emprehendimentos, offerecem horisontes mais lar
gos e mais radiosos. A hygiene, como synthèse medica, 
como protectora do homem no equador ou nos poios, nos 
trópicos ou nos polares, nos paizes civilisados, em toda 
a parte, emfim, onde o homem, a família, a povoação, 
se levantam, como expressão de fertilidade local, a hy
giene, repetimos, deve occupar por certo o primeiro lu
gar entre os principaes ramos do saber humano. As suas 
leis devera ser respeitadas, 03 seus conselhos nunca es
quecidos, quando se trate de povoações progressivas, e 
ainda mais, se os territórios são exóticos, collocados lon
ge dos centros civilisados. 

A província de Angola, por exemplo, no seu vas
tíssimo e extraordinário território, seis vezes maior que 
o da metrópole patenteia factos singulares que mere
cem mencionar-se. 

Enumeraremos os principaes. 
A argila, que constitue em grande parte os terrenos 

no leito e proximidades dos rios ou ribeiros, retém as 
aguas que trasbordam, durante a epocha das chuvas, 
d'essas então torrentes, por vezes de bastante violência, 
e que durante a estação do cacimbo diminuem a ponto 
de desapparecer. Não assim os rios de curso extenso, 
que conservam sempre aguas. A pouca inclinação dos ter
renos favorece a permanência dos charcos e lagos que 
então se formam, e dão lugar a decomposição de maté
rias, principalmente vegetaes, tão abundantes n'estas re
giões, com especialidade na parte montanhosa; outros 
vegetaes, e certamente animaes, nascem e morrem n'es-
ses pântanos, augmentando os materiaes da putrefacção 
auxiliados pela intensidade thermica, e produzindo os 
seus effeitos deletérios. 
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As chuvas constituera, por si só, phenomenos ex. 
traordinarios e d'ellas dependem as aguas dos rios per
manentes ou temporários; as praias marítimas, que ficam 
a descoberto na vasante, mais ou menos formam pânta
nos prejudiciaes, principalmente no ponto de mistura da 
agua doce com a salgada. 

As povoações offerecem condições especiaes. Não é 
salubre a parte baixa da cidade de Loanda, onde se vêem 
os edifícios habitados pelos brancos empregados no com-
mercio (Loanda não está assente á beira de rio algum)? 
a cidade de Benguella, onde existem ainda dous pântanos, 
um ao sul e outro ao norte, atravessada em parte pelo rio 
Curingue, Curinge ou Coringue, sèeco durante o cacimbo, 
torrencial na epocha das chuvas, e formado, na opinião 
de Eugénio Mendes de Freitas Ribeiro, facultativo de 
l.a classe do quadro, em 1876, pelo extravasamento das 
aguas do rio Cavaco, que passa ao N., quer esse pheno-
meno seja dado á superfície do solo, quer se faça atre
ves das areias subterrâneas, concorrendo as chuvas mui
to para o engrandecer; a parte da povoação no Am-
briz, próxima a uma extensão de terreno collocado entre 
uma planície de 56 metros de altitude, em que se acha a 
maior parte da povoação, e o rio Loge, constituindo um 
pântano; dos subúrbios de Mossamedes, junto á foz do 
rio Béro, onde se formam algumas lagoas, que, comtudo, 
se esgotam em breve, contrariamente ao que succède em 
outros pontos, o que deve ser attribuido á natureza mais 

"** arenosa do terreno e á raridade das chuvas no littoral do 
districto de Mossamedes; Novo Redondo, cercado por 
pântanos formados pelas margens dos rios próximos e 
pelas lagoas que não distam muito das povoações; o 
Dondo, deploravelmente situado junto ao rio Cuanza, rio 
Mucozo ou Mocoso e riacho de Capacalla, que formam 
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pântanos pestilenciaes, alguns dos quaes duram todo o 
anno, rodeado de serras e altos morros, que interceptam 
as correntes de ar, tornando a posição d'esta povoação 
duplamente deplorável. 

A circulação aérea, perfeita e livre é, quando os 
ventos não trazem o ar de terras pantanosas, uma das 
condições favoráveis ao clima das localidades; o que 
quasi sempre se consegue escolhendo as partes altas para 
povoados. 

Benguella e Mossamedes podiam estar melhor si
tuadas, se se escolhessem collinas de preferencia ás pla
nícies; em Loanda, uma parte da cidade já se acha a 
altura conveniente; o Ambriz deve á sua altitude de 56 
metros na maior extensão da povoação a qualificação de 
menos insalubre que lhe dão os nossos medicos coloniaes. 

Na região montanhosa deparam-se-nos: Capangom-
be e Biballa, no districto de Mossamedes, pontos menos 
salubres por haverem grandes depressões de terrenos 
que represam as aguas, abundantes na estação chuvosa, 
e evitam que o ar circule desafogadamente, mais alta 
temperatura e muita vegetação; no districto de Loan
da o concelho de Golungo-Alto, que passa por salubre 
e favorável aos europeus, e o do Cazengo, cuja povoação 
importante (Caculo) está pessimamente situada por ter a 
NO. «um extenso descampado, depressão natural do 
solo, onde as aguas pluviaes, passando pelos montes 
cobertos de arvoredo e arrastando matérias orgânicas, 
se depositam e conservam estacionarias durante mezes, 
formando vasto pântano superficial, no qual as maté
rias vegetaes e animaes, provenientes de myriades de 
infusorios mortos, corrompem pela sua decomposição a 
agua e a atmosphera ambiente, que vão lançar sobre 
a salubridade publica tributo não pequeno. » 
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Na região alto-plana indicam-se como salubres 
Huilla (Mossamedes) e Ambaca e Malange (Loanda). 
Das outras localidades da provincia não faliam os me
dicos do ultramar, cujas notas e relatórios compulsamos 
com muita attenção. 

Os costumes dos habitantes, na maxima parte in
dígenas, aggravam este estado de cousas, tendo fre
quentemente o europeu que soffrer as doenças existen
tes por incúria dos habitantes. As authoridades adminis
trativas não têem até hoje melhorado, por motivos que 
não conhecemos as povoações que estão a seu cargo, 
como a hygiene o aconselha e a humanidade exige. Sa-
lus populi lex suprema est. 

As ruas, em geral, não apresentam as condições 
exigidas pela boa hygiene. As capitães dos districtos 
são as que têem recebido algumas providencias úteis, 
uma parte das ruas e largos estão macadamisaios, lim
pos, são largos e regulares. Foram também arborisados; 
com excepção dos de Mossamedes, onde o solo muito are
noso apenas pode alimentar coqueiros; refrescando a 
atmosphera, diminue-se o ardor dos raios solares. 

Na maior parte das povoações as ruas concavas, 
cheias de covas, que represam as aguaes pluviaes, e 
constituem charcos, tanto mais prejudiciaes, quanto mais 
chuvas houver, são verdadeiros pântanos no centro d'el-
las, ás portas das habitações, junto aos pulmões dos 
indivíduos, mergulhados assim n'uma atmosphera em
pestada. 

A descripção dos edificios públicos sob o ponto de 
vista da hygiene em cada uma das povoações, villas 
e cidades, é trabalho que não cabe nos limites d'esta 
dissertação. 

O hospital de Loanda é hoje um estabelecimento de 
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tisfazem ás condições hygienicas indispensáveis em edifí
cios d'esta ordem, mastrata-se da construcção de novos 
edifícios. 

Os quartéis, com excepção dos de Loanda e Ben
guella, não são convenientemente preparados. O de Dondo, 
particularmente, é péssimo. 

As prisões apresentam-se húmidas e mal ventila
das. Se é triste esta confissão, não menos o é dizer, que 
no paiz, mesmo no Porto, as prisões são húmidas e frias 
o que é deshumano, porque para criminosos se devia pro
curar a regeneração e não o enfraquecimento, a doença 
e por fim a morte, a destruição. 

O cemitério de Benguella está bem situado, e os 
enterramentos são feitos com as devidas distancias e pro
fundidades. O de Ambriz e do Dondo poucos cuidados 
tem merecido da parte das commissões municipaes. 

O matadouro de Benguella é limpo e regular; em 
Mossamedes abatia-se, em 1876, o gado nos quintaes! 
No Dondo está mal situado e immundo apesar de estar 
á beira do rio! 

O mercado de Benguella tem má situação, porque 
a immundicie inseparável do indígena o deve affastar 
para que possa ser menos offensivo. 

Os restantes edifícios públicos, não fallando das 
igrejas, estão em boas condições. 

O serviço de limpeza publica não se faz regular
mente. Os despejos de immundicies e lixo fazem-se or
dinariamente nas praias marítimas, o que ás vezes, como 
em Benguella, augmenta a insalubridade das povoações, 
por causa das exhalações da praia na maré baixa (*); 

(!) Em Benguella em 1880 faziam-se os despejos nos quia-
taes, achandose, portanto, hoje a cidade muito melhorada. 
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era Loanda lançam-se na contra-costa da ilha, evitando -
se assim esse mal; no Dondo, a população europeia que 
vive proximo do riacho de Capacalla, é a que mais con
corre para as perniciosas condições d'esta doentia villa, 
fazendo das margens e leito o repositório das immundi-
cies e do lixo! Em Caculo depositam-se dentro das casas 
abandonadas! 

Em 1876 havia ainda em Mossamedes estabeleci
mentos de escalar, salgar e seccar peixe, bem como de 
extrahir azeite dos fígados do cação, situados dentro da 
villa, o que é de certo inconveniente. 

O serviço de policia sanitaria exerce-se com regu
laridade quasi geralmente, concorrendo para o melhora
mento da hygiene n'estes últimos annos, havendo muito 
a fazer ainda. 

A hygiene individual está em proporção com os 
meios materiaes, moraes e intellectuaes dos habitantes. 

O mesmo succède com as habitações, alimentação, 
vestuário e costumes mais ou menos modificados, segundo 
o adiantamento das classes dos habitantes. 

As habitações da gente mais abastada, são as me
lhores. Construídas em geral de adobe (espécie de tijolo 
de barro crú, secco ao sol) são cobertas de telhas, quasi to
das térreas, em parte mal divididas e algumas vezes com 
falta de aceio conveniente. Em Benguella as casas têem 
grandes quintaes e acham-se muito separadas entre si 
o que é muito conveniente. Em Mossamedes estão con
tíguas umas ás outras. No Dondo ha algumas casas de 
pedra e barro, e de entre estas algumas ainda que pou
cas, assobradadas, como seria bom que fossem todas. 

O adobe é um material inconveniente pela retenção 
da humidade que conserva por muito tempo. No Am-
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briz a maioria das casas são de pau, elegantes e areja
das. 

Tomara-se alli impróprias as habitações do indíge
na, em que residem também muitos degredados. As suas 
casas chamadas cubatas, e constituindo, pela sua reu
nião, o bairro indigena, são construídas de grossas es
tacas de pau ao pique, enterradas no solo, com entrela
çamento de vergonteas, cobertas interna e externamente 
de barro amassado, com tecto de capim, (espécie de pa
lha); são húmidas, mal ventiladas, pouco espaçosas, pes
simamente divididas e immundas. Outras vezes não têem 
o revestimento de barro amassado, sendo cobertas com
pletamente de capim ou loanãa, (esteiras grossas). Todos 
estes materiaes se decompõem sob a dupla acção da hu
midade e do calor, viciando a atmosphera e juntando-se 
ás restantes causas deletérias. E ' assim que os europeus, 
por majores cuidados que tenham comsigo próprios, sof-
frem ainda as influencias creadas pelas habitações de
testáveis do indigena e do degredado, sem poder fugir-
lhes, senão distanciando-se d'ellas, o que é muitas vezes 
difficil e impossivel. 

Sob o ponto de vista da alimentação, os angolenses 
formam três categorias ou classes, segundo informa José 
Baptista de Oliveira. 

Na primeira entram pretos e mestiços, os mais po
bres. Alimentam-se de fubá (farinha), mandioca, milho 
e peixe fresco ou secco, e raras vezes de carne, mistu
rando em tudo agua, sal, azeite de palma e gindungo 
(pimenta do Chili). Abusam da aguardente, vinho de pal
ma e garapa (espécie de cerveja). 

Na segunda apresentam-se a soldadesca e os euro
peus mais pobres, a maior parte degredados. Os alimen
tos de que fazem uso são péssimos, sem poder nutritivo. 
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Constam de farinha da mandioca ou de milho, feijão ou 
peixe com arroz e fructas, provando raríssimas vezes o 
vinho e carnes mais nutritivas do que as de peixe. Os 
effeitos de tal alimentação em indivíduos mal collocados 
e com trabalho excessivo, sem resguardo e sem cautella, 
tanto após a sua chegada ás terras angolenses como de
pois de bastante tempo de residência, devem ser lamen
táveis. 

Finalmente na terceira classe figuram os habitantes 
que têem melhor alimentação, ainda que não seja, como 
seria para desejar, em qualidade, quantidade, variabi
lidade e distribuição. 

Deveria tratar-se da questão tão debatida da alimen
tação nos paizes intertropicaes; deixal-a-hemos para capi
tulo especial posterior ao estudo da pathologia angolense, 
que mais elementos offerecerá á resolução do problema. 

O vestuário diverge tambetn com as classes. Os in
dígenas usam ordinariamante de pano preso á cintura, 
pendente até abaixo dos joelhos, e cobrindo toda essa 
parte do corpo; ou trazem também um outro pano que 
cobre aparte superior do tronco, camisola ou jaqueta e 
ás vezes chapéu de palha. E' invariável este vestuário, 
sem distincção de estações e horas do dia, o que os deixa 
á mercê dos resfriamentos do cacimbo e de todas as in
tempéries. 

O soldado usa vestidos iguaes aos do reino, pare
cendo demonstrar que taes objectos só são ornamentos e 
não desempenham papel de precaução contra as varia
ções atmosphericas! usa-os o preto como o branco, inva
riavelmente. 

As aguas potáveis são extrahidas dos rios ou das 
cacimbas (poços); trazem em suspensão grande porção 
de matérias orgânicas, muitas vezes em decomposição, 
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havendo, comtudo algumas bastante puras e de melhor 
qualidade. As pessoas abastadas usam de philtro, tor
nando assim as aguas melhores; as menos abastadas e 
pobres deixam-as repousar por algum tempo, o que as 
não livra de todas as impurezas, sendo n'este estado in
salubres. O uso de agua é grande, porque as exhalações 
cutanea e pulmonar são activas e assim se acha consti
tuída uma causa de insalubridade para as classes baixas. 

Em Malange usam-se de aguas que brotam de ro
cha; o mesmo fazem os brancos em Caculo, concelho de 
Cazengo. 

As condições moraes das classes baixas são deplorá
veis. Apenas mencionamos a sua embriaguez costumada; 
os vicios inveterados a cuja satisfação se entregam, des-
presando todos os conselhos salutares; o despreso dos 
indígenas pela medicina, dando a preferencia aos curan
deiros que denominam quinbanda. Tudo está dependente 
do estado social atrazadissimo em que se encontram os 
indígenas, e que influe tão desfavoravelmente nos sol
dados pouco illustrados e nos degredados já corrompidos 
na métropole ou n'outras terras portuguezas. 

E ' limitado o quadro que acabamos de esboçar, mas 
revela por uma maneira bem evidente que a lueta pela 
existência, na província de Angola, não é dirigida pela 
hygiene, nem pela sciencia, e por isso o seu progresso é 
moroso e a acelimação, apesar de 300 annos de posse, ain
da não assenta nos princípios mais rudimentares da scien
cia da colonisação. 

A' nova geração medica cumpre levantar o grito de 
reforma; e nós, deixando consignado por este modo o nosso 
desejo, procuramos indicar as mais frisantes lacunas que 
os mais competentes farão por prehencher, servindo a 
sciencia e a pátria. 



CAPITULO Y 

PHYSIO-PATHOLOGM 

Acabamos de passar em revista os principaes mo
dificadores dos habitantes de Angola, e cumpre-nos agora 
entrar no campo pathologico, verdadeiro espelho, em 
que podemos vêr a imagem do clima, ainda que de mãos 
dadas com outras influencias também importantes, como 
são as das condições do meio physico e moral em que 
vivem as différentes classes sociaes. 

E ' vasto o campo que se nos patenteia e digno de 
profundas investigações, assim como a parte mais com
plicada e árdua da tarefa que nos impozemos. 

A analyse e apreciação das estatísticas das doenças 
observadas na clinica hospitalar e civil de Angola, com
plexas e variadas nos seus elementos, não satisfazendo 
a um plano bem elaborado, muito incompletas e mesmo 
algumas pouco rigorosas, como iremos pondo em relevo, 
tornam-se, pelas numerosas operações a que nos obri
gam, um trabalho altamente fatigante. 

Devemos ter sempre bem presente o fim a que nos 
propomos para a escolha dos dados a extrahir de entre 
os elementos múltiplos das estatísticas. 

7 
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Levando em vista indicar as modificações produzi
das pelo clima angolense nos portuguezes brancos, na-
turaes da metrópole, das ilhas e da província de An
gola, e determinar o grau possível da acclimação, pro
curamos nos quadros nosologicos e necrologicos tudo 
quanto a elles se referia: doenças mais frequentes e cons
tantes, frequência relativa das espécies mórbidas, esta
ções em que predominam, classes de indivíduos que pre
ferem, mortalidade relativa a cada grupo e variedade. 

Não despresamos também a comparação da nosolo-
gia branca com a nosologia preta e parda, quanto os 
dados estatísticos o permittiram, pois que assim precisa
mos a differenciação ethnica relativamente ás acções me-
sologicas externas das três classes. 

Com o auxilio da etiologia e pathogenia dos gru
pos e variedades nosologicas, e dando aos meios em que 
vivem os angolenses a importância que merecem, de
terminamos, finalmente, o que pertence propriamente 
ao clima, ás condições hygienicas e ás raças. 

Determinadas as características principaes das lo
calidades, resta comparal-as. Parece que da resolução do 
problema deve manifestar-se exactidão quasi mathema-
tica, na apreciação da pathologia local. Mas é preciso não 
esquecer que os doentes tratados n'uma localidade, nem 
sempre lá contrahiram as doenças, e que muitos não re
correm á medicina, já pela benignidade das affecções, 
j á por quaesquer motivos, tornando-se assim menos ri
gorosa a conclusão que tiramos da nosologia e necrolo
gia da clinica local para a característica pathologica 
local. 

A salubridade das localidades avalia-se em geral 
pela relação das doenças para o numero de habitantes e 
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pela gravidade, a que serve de medida a relação dos 
óbitos para os casos mórbidos que os produziram. 

Em Angola a relação das doenças para os habitan
tes não pode obter-se sequer aproximadamente! Poucos 
mappas das estatisticas se referem a todos os doentes 
tratados na clinica hospitalar e particular; e a maior 
parte dos indígenas preferem os curandeiros. 

A relação dos óbitos para as doenças obtem-se com 
mais facilidade. Esta relação para as principaes locali
dades angolenses de que ha estatisticas, é a seguinte: 

1871 
Loanda 5,55 % 
Benguella 6,33 » 
Mossamedes 2,63 » . 

1872 
Loanda 6,15 % 
Ambriz 12,09 » 

1873 
Loanda 7,27 % 
Grolungo 5,73 » 
Ambriz 12,87 » 
Benguella . . . 6,92 » 
Mossamedes 11,50 » 

1874 
Loanda 5,94 % 
Dondo 2,8 » 
Mossamedes 8,3 » 

1875 
Loanda 3,46 o/0 
Benguella 7,94 „ 
Mossamedes 9,88 » 
Ambriz 7,06 » 

1876 
Loanda 4,67 o/0 
Benguella 6,54 » 
Ambriz 5,57 » 
Mossamedes 2,35 » 

* 
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1877 
Benguella 2,82 % 
Dondo 8,47 » 
Ambriz 3,90 » 

1878 
Loanda . 6,37 <yu 

Benguella • 5,23 » 
Ambriz 5,6 » 

1879 
Loanda 5,25 "/0 

1880 
Benguella 6,28 % 

1881 
Benguella 9,46 »/„ 
Dondo 3,71 » 
Caeulo 5,26 » 

Obtendo as médias d'estas mortalidades sobre as 
doenças observadas, e avaliando por ellas a salubridade 
das localidades, a ordem seria: 

Mortalidade 
Dondo (fluvial) 4,99 »/° 
Caeulo (interior) 5,26 » 
Loanda (marítima) 5,63 » 
G-olungo (interior) 5,73 » 
Benguella (marítima) 6,44 » 
Mossamedea (marítima) 8,00 » 
Ambriz (marítima) 8,08 » 

Acha-se cerceado o valor de taes conclusões em fa
ce da classificação das mesmas localidades nos «Apon
tamentos de hygiene e pathologia da província de An
gola», por José Baptista de Oliveira, e por varias con
siderações expostas nos relatórios elaborados pelos fa
cultativos do ultramar. 

No primeiro trabalho dizem-se menos insalubres 
Loanda, Ambriz, Golungo, Malange e Mossamedes; e 
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mais insalubres Benguella, Dondo, Novo-Redondo e 
Capangombe. 

O Dondo, que é tido pela mais insalubre povoação 
de Angola, acha-se no quadro, que apresentamos, em 
primeiro lugar; e Mossamedes, que é considerada salu
bre está no penúltimo! 

Dão-se, porém, circumstancias que, até certo pon
to, explicam esta singular inversão. A Mossamedes af
flue grande numero de doentes graves, que contrahiram 
em pontos insalubres as affecções de que vão alli pro
curar allivio, dando grande contingente á mortalidade. 
No Dondo dá-se o inverso. Os doentes fogem para ou
tras terras, porque lá não podiam curar-se ou melhorar; 
um dos pontos em que se refugiam ó Loanda, pela sua 
menor insalubridade e por haver communicações fre
quentes e rápidas, 

A mortalidade de Loanda deve também estar um 
pouco abaixo da que se lhe dá, após a inspecção dos nú
meros acima apresentados. 

No Ambriz, em 1877, de 12 europeus fallecidos, 3 
contrahiram as doenças a que succumbiram em lugares 
diversos, e só foram áquella terra buscar soccorros me
dicos, quando o seu estado era desesperador. A Caculo, 
em 1881, (concelho de Cazengo), foram alguns euro
peus, para serem tratados das doenças que contrahiram 
em outros concelhos; mas, não tendo fallecido nenhum, 
contribuiram para diminuir a mortalidade relativa. 

Todas estas circumstancias deviam ser apontadas 
nos quadros nosologicos e necrologicos, para que pudesse 
dizer-se qual a freqnencia e a gravidade das doenças 
proprias de cada localidade e de cada concelho, e a in
fluencia produzida na sua evolução mórbida pela mu
dança de lugar. 
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A relação dos óbitos para as doenças que lhes de
ram origem, diverge bastante nos europeus e nos indí
genas, ou nos brancos, pardos e pretos. Os resultados a 
que pudemos chegar são os seguintes: 

l i o a n d a 

1874... Europeus 4,29 %—Indígenas. . • 10,71 o/0 

1876... „ on ' (Pardos.. Brancos 3,2 » — j p r e t o s . . 
. . 4,9 » 
. 5,86 » 

1878 (i) 
1879... Europeus 3,14 » —Indígenas.. 

B e n g u e l l a 

. 10,68 » 

1875... Europeus 5,4 %—Indígenas.. • 6,8 % 
1876... » 6,0 » — » . 8,7 » 
1878 (,) 
1880... » 5,4 » — » . 7,4 .-
1881.. . » 4,4 » — » . 15,8 » 

D o u d o 

1881. . . Europeus 3,7 %—Indígenas... 4 % 

A m h r i i s 

1876... Europeus 2,81%—Indígenas... 5 % 

1877... » 3,2 »,— » . . . 9,3 » 

B l o s g a m e d e g 

1874... Europeus 6,7 %—Indígenas... 9,1 0/0 

1875... » 1,0 » — » . . . 9,61 » 
1876... » 1,6 .> - » . . . 4,2 » 

(!) O mappa demonstrativo dos doentes que foram tratados 
no hospital militar e civil de Loanda, n'este anno, não inspira 
confiança: os algarismos contradizem-se. 

(2) Os algarismos contidos no mappa d'onde havíamos de ex-
trahir os dados precisos, são também contradictorios. 
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Caciilo 

1881.. . Europeus. 0 %—Indígenas... 9,09 % 

Deduzindo as médias da mortalidade em cada uma 
d'estas localidades, a sua ordem é a seguinte, se tomar
mos os europeus para termo de comparação: 

Ambriz Europeus 3,0 % 
Mossamedes » 3,1 » 
Loanda » 3,54 » 
Dondo » 3,7 « 
Benguella » 5,3 >> 

Se compararmos estas médias com as da mortali
dade total, vêmol-as n'uma outra ordem. Dondo, appa-
rece-nos em quarto lugar, e não em primeiro; Mossame
des no segundo e não no penúltimo. 

Esta circumstancia diz-nos que os indigenas contri
buem para alterar, com a sua mortalidade no hospital, 
a ordem da salubridade, que se procura estabelecer. 

As epidemias de variola nos indigenas, a sua pre
dilecção pelos curandeiros ou quinbanda, que, se umas 
vezes lhes não curam as doenças, muitas mais lh'as ag-
gravam, o que é peior; a sua repugnância pela medici
na, e, de certo, outras circumstancias, fazem com que o-
numero de doentes indigenas que recolhem ao hospital, 
dê grande contingente á mortalidade. Isto indica-nos, 
claramente, que para o estudo do clima nos deve guiar 
em primeiro lugar á mortalidade dos europeus. 

Mas ainda assim a ordem de salubridade não é, tal
vez, posta em relevo pelas medias da mortalidade nas 
doenças observadas n'elles, em virtude dos factos de mu
tação já referidos. 

A mortalidade nosologica na clinica hospitalar, va-
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ria também com as classes sociaes em cada um dos gru
pos ethnicos: 

o a 
< 

milita-
tares 

Europeus 

Civis 
mili
tares 

Indígenas 

Civis o a 
< 

milita-
tares 

maso- fem. 

mili
tares 

masc. fem. 

t 1874 
g 1879 

h-! V 

'& í 1875 
§ U876 
& 1880 
1(1881 

l i 1881 

| i1876 
3 1877 

< < 

% \1874 
3 7 1875 
S )1876 
O f 

3,72 0/0 
2,7 » 

4.1 » 
4.6 » 
2,9 « 
2.7 » 

3,3 » 

3,63 » 
2.2 » 

4,7 » 
4,0 » 
0,8 » 

11,58 o/o 
6,8 » 

6.4 ,,' 
7,3 » 

11,6 » 
10,1 » 

3.5 » 

5,0 » 

8.3 » 
24,4 ., 

2.4 » 

2,54 o/„ 
2,8 » 

5.0 » 

10,0 » 
6,4 ,. 

8.1 » 
12,5 » 

2,3 o/o 
8,3 » 

2.1 » 
6.2 » 
1,0 » 
3,7 » 

5,5 » 

2.3 » 

7,7 % 

4,0 » 

15,11 o/o 
13,20 » 

8,5 » 
7.8 » 

11,5 » 
20,3 » 

13,7 » 
10,(5 » 

9,7 » 
11,2 » 
3.9 » 

10,38 o/0 
13,1 » 

J.,o » 
14,1 » 
12,5 » 
21,3 » 

15,8 >. 

7,1 » 
8,3 » 
5,5 » 

A mortalidade nos militares é geralmente menor 
que nos outros doentes. D'estes, os que mais frequentam 
o hospital, são os indigentes e degredados; os últimos, 
já deteriorados pela permanência nas prisões de Portu
gal, que todos conhecemos como insaluberrimas, levando 
vida desregrada e nas más condições de hygiene alimen
tar e de habitação em que geralmente se acham, são os 
mais sacrificados. 

As doenças que mais predominam são as palus-
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très simples ou complicadas ('); as complicações mais 
frequentes são os symptomas biliosos e gastro-intesti-
naes. Vêem depois as doenças do apparelho digestivo, 
respiratório e as ulceras. 

Se a natureza intima do elemento ou elementos pa
lustres não está determinada definitivamente, sabe-se, 
comtudo, que certas condições são necessárias ao desen
volvimento das doenças palustres. São ellas; solo pouco 
permeável ás aguas; abundância de elementos vegetaes, 
quer próprios do local, quer trazidos por qualquer for
ça; o pouco declive dos terrenos, dificultando o escoa
mento das aguas, e dando lugar a charcos e lagoas 
mais ou menos abundantes, segundo a quantidade e 
frequência das chuvas ou extensão dos extravasamentos 
fluviaes. 

A combinação mais ou menos complexa d'estes fa
ctores, produz, relativamente, mais ou menos pântanos, 
mais ou menos elementos palustres. Mas os pântanos va
riam na influencia morbigena: uma camada de agua que 
os cubra, a diminue ou susta; quando essa camada di
minue e deixa a descoberto o solo, produz-se de novo 
ou augmenta essa influencia. Ha outros pântanos que 
não produzem a endemia palustre. Factos análogos se 
dão nas praias marítimas e principalmente nos pontos 
de mistura da agua doce e salgada. Tudo isto tem le
vado a crer na natureza vegetal do elemento palustre, 
e a consideral-o como dependente da putrefacção de ma
térias orgânicas. 

Os ventos em muitos casos contribuem para a diffu-
são dos elementos palustres diminuindo a quantidade 

(i) Eeaumos finaes das estatísticas feitas pela secção de esta. 
tistica no ministério da marinha e ultramar. 
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nas localidades da producção, e levando-os a outras que 
os não produzem ('). 

Todas as classes de indivíduos soffrem da endemia 
paludosa, mas em graus diversos. As estatisticas noso-
logicas apresentam-nos factos, a tal respeito, que pren
dem deveras a attenção. 

A proporção das febres para a totalidade das doen
ças de cada grupo ethnico, ó a seguinte: 

JLoaittla 

1875 . . Brancos 71,6 o/0—Pardos 25,7 %-Pretos 2,8 % 
1876... » 39,3»— » 16,9»— » 8,1» 

Benguel la 

1877 , Europeus 69,3 %—Indígenas 21,1 o/O 
1878 » 28,3 » — » 6,0 » 
1880 Brancos. 41,5 » —Pretos... 2,7 » 

Hondo 

1880 Europeus 51,4 »/0—Indígenas 4,4 °/0 

1881 » 52,5 » — » 4,0 » 

Caculo 

1881 Europeus 25 %— Indígenas 4,5 % 

Mossamedeci 

1876 Europeus 18,2 %—Indígenas 17,0 % 
Ha, pois, differença importante entre europeus e in

dígenas, entre brancos, pardos e pretos. Os indígenas 
pretos, apesar de andarem a todo o tempo, mal vesti
dos, mal alimentados, em contacto intimo com os ele-

(!) Guatemala, na America Central, é um bello exemplo. 
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mentos climicos, soffrem muito menos que os brancos; 
ha uma espécie de tolerância que não pode pôr-se em 
duvida, e que talvez um dia ache a sua razão de ser na 
physiologia especial do preto; a respeito d'ella nada po
demos dizer, porque nada nos tem sido enviado das co
lónias sobre este assumpto; quando tantas questões da 
physiologia dos europeus estão insolúveis, não admira 
que se abandone o estudo da physiologia exotica,—a dos 
indigenas pretos das nosssa colónias. 

As febres apresentam de preferencia o typo quoti
diano; segue-se a rémittente, intermittente terçã, a per
niciosa de todas as variedades; a quarta é raríssima. 
Entende-se geralmente que esta diversa frequência tem 
a razão de ser na quantidade do principio infeccioso 
absorvido, no maior ou menor grau de intoxicação; e 
não falta quem dê como explicação a intensidade, e mes
mo os différentes graus de altitude; mas acerca do pre
domínio de symptomas em cada um d'esses typos, não 
parece assim, e o dr. Faustino José Cabral (') pergunta 
«como é que o symptonia pernicioso se manifesta quasi 
sempre o mesmo em certas localidades, apparecendo em 
todos os doentes e em todas as constituições, muitas ve
zes inteiramente diversas entre si». O estádio de frio 
falta na maioria dos casos. 

E ' importante a classificação das localidades quanto 
ás febres, á sua mortalidade e gravidade; podemos pres
cindir n'esta apreciação da distincção dos grupos ethni-
cos e das naturalidades dos doentes, porque, salvo a re
lação de frequência relativa, que notamos, acentuam-se 
em todos igualmente. Incluiremos também aqui as fe-

(!) Relatório sobre as doenças observadas na cidade de Mo> 
çambique, desde 1866 a 1869—1883—pag. 28. 
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bres biliosas, por serem doenças frequentes em todas as 
localidades palustres e revestirem, ordinariamente, os 
typos das febres paludosas. 
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Os algarismos da esquerda, para cada localidade 
indicam a relação das febres para a totalidade das doen

ças observadas; os da direita a relação dos óbitos cau

sados pelas febres para o numero total d'estas. 
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As localidades onde foram observadas mais febres, 
são, por ordem ascendente, relativamente aos doentes: 
Caculo, Golungo, Ambriz, Loanda, Mossamedes, Dondo 
e Benguella. 

As de maior mortalidade relativa, causada pelas 
febres, são, pela mesma ordem: Caculo, Ambriz, Ben
guella, Golungo, Dondo, Loanda e Mossamedes. 

Dispensamo-nos de repetir considerações já feitas 
acerca de mutação dos doentes. 

As febres são geralmente mais frequentes e aggra-
vam-se na epocha das chuvas ou antes no fim d'ellas e 
começo do cacimbo. 

As febres biliosas parecem ser devidas á influen
cia do elemento palustre e ao calor e humidade. Ap-
parecem geralmente com as recrudescencias palustres 
que, como sabemos, são também nos nossos climas acom
panhadas quasi sempre de congestões splenica e hepáti
ca. O calor húmido augmenta esse estado, dificultando 
a transpiração cutanea; vêem depois com o cacimbo os 
resfriamentos que contribuem para o apparecimento de 
taes affecções. 

As ulceras são muito mais frequentes nos indíge
nas; bastantes são devidas ao pulex penetrans, que se 
introduz principalmente sob as unhas dos pés de quem 
anda descalço, como geralmente faz o indígena. Nos 
europeus são em geral 7 °/o da totalidade das suas doen
ças; nos indígenas 18 °/o. 

A' pouca vitalidade dos tecidos, devida á má ali
mentação, á falta absoluta de limpeza, ás outras doen
ças e á acção deprimente do clima, se deve attri-
buir em parte a tendência phagedenica das ulceras, so
bretudo quando se desprezem ou preste pouca attenção 
aos cuidados hygienicos. 
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As doenças do tubo degestivo, tomam lugar impor
tante no quadro nosologico e necrologico de Angola. «Os 
excessos de mesa, a má alimentação, o abuso das bebidas 
alcoólicas, a anemia, as influencias climatéricas, e entre 
estas os effluvios palustres, são as causas que mais predis
põem para o apparecimento da doença. Entre os indí
genas a diarrhea tem muitas vezes por causa o maculo, 
que consiste na ulceração da parte inferior do recto.» (') 

As habitações húmidas e mal ventilladas, fui tas e 
cobertas de matérias putresciveis, também devem to-
mar-se em conta. Ataca os indivíduos das classes mais 
inferiores, sendo bastantes os casos fataes. O mesmo 
se pode dizer das dysenterias. Todas estas doenças do 
tubo digestivo, comprehendendo os embaraços gástricos 
e gastro-inlerites, estão dependentes da hyperemia intes
tinal, produzida pela influencia do calor e humidade, 
exaggerando-se com as más condições hygienicas. 

Vêem depois as doenças do apparelho respiratório 
e os rheumatismos, sendo as primeiras muito mais fre
quentes nos indígenas e na epocha do cacimbo; tem co
mo causa as maiores variações thermicas e hygrometri-
cas, que caracterisam a estação, e como aggravante 
ainda o pouco resguardo que lhes oppõe o indígena, e 
também os europeus e brancos mais desprovidos de 
meios, instrucção e moral, quer pelo vestuário, quer pela 
habitação. 

Poderíamos juntar a estas considerações summarias 
os números demonstrativos; mas digamol-o com toda a 

(') Relatório do serviço de saúde do concelho de Ambriz, res
pectivo ao anno de 1876.—1883 Estatística medica dos hospitaea 
ultramarinos. 
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franqueza: tal trabalho seria improfícuo pela completa 
insufficiencia dos mappas nosologicos e necrologicos. 

Não se distinguem n'esses mappas os doentes que 
contrahiram as doenças na localidade onde são tracta-
dos dos que as contrahiram em outras; não se mencio
na o tempo de residência em Angola; não se separam 
completamente os brancos naturaes de Portugal e ilhas, 
os de Angola e os das outras províncias ultramarinas; 
ha extrema diversidade no plano da organisação das es
tatísticas; em muitas a necrologia não se acha com as 
mesmas divisões por que se distribuíram os casos noso
logicos. Além d'isso é necessário especialisar todas as 
circumstancias que possam servir á determinação da 
etiologia, como profissões, hábitos, alimentação, habita
ções, clima local, etc. Um facto igualmente importante 
é o da distincção das idades e dos sexos em cada gru
po ethnico; o velho, a creança e a mulher não offere-
cem a resistência do homem adulto. 



CAPITULO VI 

ACCLIMAÇÃO E HYGIENE 

A acclimação dos portuguezes na província de An
gola é um dos mais importantes problemas de que Por
tugal se deve occupar. Não se pôde prorogar por mais 
tempo a sua resolução prática, e, segundo se deprehen-
de das apreciações feitas nos capítulos precedentes, ape
nas em Mossamedes se dá o accionamento; só ahi pude
mos achar acclimação favorável; só ahi ha verdadeira 
colonisaçao. 

Dão-se idênticos factos nas outras localidades d'es-
tá vastissiina província? Deveremos consideral-a apenas 
como território de exploração? 

Dos trinta e dous concelhos em que se divide a pro
víncia, quaes são aquelles onde se pôde apenas attender á 
exploração agrícola? Onde se pode realisar o acclimamen-
to, a colonisação? Que differenças se devem estabelecer 
sob estes pontos de vista nas três regiões ou zonas que 
alli se reconhecem e nas variadas localidades em que 
se desdobram? 

Os fraucezes, que dão o exemplo n'esta ordem de 
trabalhos, já demonstraram que o território da ilha de 

8 
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Gruadelupe, por exemplo, offerece quinze localidades- em 
que a acclimação é favorável, e tratam de estudar ás 
dezeseis restantes para saberem se a população também 
alli pôde desenvolver-se. 

Na província de Angola, triste é confessal-o, não 
se dá attenção a estas questões, e, por isso, a cada 
passo se levantam duvidas, ergue-se a incerteza e re-
duz-se todo o trabalho de colonisação a meras tenta
tivas! 

E' o que realmente observam aquelles que se en
tregam ao estudo attento e minucioso dos documentos 
medico-coloniaes concernentes á provincia de Angola, 
quando não se deixem arrastar por um pseudo-patriotismo. 

O verdadeiro patriotismo só pôde alliar-se com a 
justiça e com a sciencia; de outro modo torna-se um erro 
social. 

Devemos, comtudo, corroborar o que afirmamos 
com a apreciação dos factos enumerados nos capítulos 
precedentes, para que se não diga que somos pessimistas 
e cahimos no erro opposto. 

Apreciemos, pois, os factos, e mostremos o que de
verão fazer os poderes públicos, os amigos da pátria e 
da humanidade, e como a sciencia colonial, como factor 
principal do progresso material, intellectual e moral, po
derá oíFerecer dados bem fundamentados para justificar
mos as nossas affirmativas. 

Em Mossamedes deu-se o acclimamento dos portu-
guezes. O numero dos nascimentos é superior ao dos 
óbitos; as creanças progridem na sua marcha evolutiva; 
os adultos são pela maior parte nutridos, corados, bem 
constituídos. Ha verdadeira colonisação, isto é, ha cultu
ra do terreno por europeus. A acclimação é, portanto, 
favorável, Mas quaes as condições d'essa acclimação? 
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O solo é mais arenoso; a vegetação é rara, mas o 
terreno é productive, desde o momento em que haja 
agua para irrigações, já executadas em larga escala, 
tornando as terras abundantes em productos adequados 
e próprios para attrahirein larga immigração. Diz-se que 
a temperatura alli é mais moderada em consequência do 
seu regimen anemologico especial. 

Não ha pântanos porque as chuvas são pouco fre
quentes, excepto em alguns pontos da costa e nos con
celhos do interior—Capangombe e Biballa. 

Estas affirmações, aliás verdadeiras, não têem com-
tudo rigor preciso para se formularem conclusões de va
lor absoluto e bem determinado sob o ponto de vista da 
acclimação e da colonisação na provincia de Angola. 

Recorramos, pois, ao methodo comparativo. Atten-
temos nas analogias, nas difFerenças dos factos extrínse
cos e intrínsecos, em que se manifesta a vida do euro
peu, do branco, nas localidades de que possuímos infor
mações mais authorisadas. 

A's raças e nacionalidades offerecem-se-lhes umas 
regiões mais apropriadas do que outras. Quando se di
rijam para novas terras com o intuito de fixarem ahi a 
residência temporária ou permanente, é obvio que terão 
que resistir ás novas condições cósmicas em que se col-
locam, começando desde logo a lucta pela existência. 

Se o homem pode viver nos extremos boreaes da 
Europa, é porque conhece os meios de resguardo ás 
principaes causas que lhe trariam a morte, se ahi qui-
zesse viver, como o portuguez no occidente da penín
sula cispyreneana, ao sul e ao occidente da Europa. E' 
que o europeu sabe melhor acautelar-se do frio, porque 
a experiência nas regiões em que tem prosperado o téem 
assim ensinado. Se o europeu tivesse os seus arraiaes. 



— 90 — 

desde longa data nos paizes quentes ou intertropicaes, 
se alii vivesse em grupos numerosos e tivesse migrações 
por milhares, decerto teria aprendido pela observação e 
experiência do longos séculos a corrigir ou evitar as in
fluencias deletérias do clima, tendo em seu favor, con
trariamente á esterilidade e pobreza das regiões gla-
ciaes, riquezas laceis de aproveitar por todas as regiões 
tropico-equatoriars. 

Quanto mais diversas são as influencias da terra a 
que se dirige a emigrante, tanto mais cauteloso deve ser 
em todos os actos da vida, tanto mais deve attender aos 
preceitos da byigiene. Mas olhando MO que se está pas
sando cm Angola, o que vemos nós? 

Quasi que podemos appliear a esta província o que 
o snr. Ferreira. Ribeiro escreveu acerca da ilha de S. 
Thomé (*): 

«Não é só a insalubridade do paiz que concorre para 
tão grande mortalidade (sendo aliás uma das principaes 
causas); é o abandono, é a pouca illustraçào, é a nenhu
ma crença do que é util, que domina a maioria da po
voação; esta é a verdade. Os pântanos constantes que 
viciam a atmosphera; as péssimas condições das habita
ções, a inconveaiemto e deficiente alimentação, e o pou
co ou nenhum resguardo das chuvas e do sol, predis
põem para as infecções que predominam n'esta ilha; 
mas não seriam todos estes males em parte attenuados 
se se combatessem a tempo tão nocivos agentes?» 

Tal era o estado da ilha de S. Thomé por occasião 
de se organisar em novas bases o serviço das obras pu
blicas nas diversas províncias do ultramar. 

(!) A província de S. Thomé e Príncipe—pag. 562. 
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As povoações podiam estar era melhores condições 
de salubridade, já quanto á collocação e disposição in
terna, já quanto aos usos e costumes dos habitantes. 
Ha defeitos permanentes, mas poderiam modifícar-se se 
o regimen das povoações fosse convenientemente estuda
do; se em cada localidade a lucta pela existência fosse 
intelligentemente dirigida. 

O que acabamos de dizer authorisa-nos a concluir: 
que a falta de hygiene prejudica a acclimação na pro
vinda de Angola. 

No campo pathologico observa-se a endemia palus
tre, que entra n'uma proporção verdadeiramente assom
brosa nos quadros estatísticos. Em Mossamedes comtudo 
é menos frequente nos brancos do que em qualquer ou
tra localidade. Não sabemos, é verdade, se o branco 
soffre mais das doenças palustres durante os primeiros 
tempos da residência, ou alguns annos mais tarde. 

O que é facto é que este grupo de manifestações 
mórbidas occupa o primeiro lugar na nosologia ango-
lense, quanto aos brancos; e nos pretos a sua representa
ção é muito menor. 

Estas considerações podem resumir-se na seguinte 
conclusão: 

O elemento ou elementos palustres constituem um 
grave obstáculo ao bom êxito da acclimação e aggravant 
os trabalhos de exploração. 

Tem-se dado ao elemento thermico um papel, a 
nosso vêr, demasiadamente extenso; e d'aqui vem o ne-
gar-se em geral a possibilidade de uma vida evolutiva 
regular nas regiões intertropicas. Em Angola qual é o 
valor da influencia thermica? 

A influencia thermica nos paizes quentes está, em 
geral, estudada physiologica e pathologicamente. Sabe-
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se que ha exaggeração das funcções hepathicas, a que 
correspondem os symptomas biliosos, que complicam fre
quentemente as doenças intertropicaes, indicando a hy
peremia, hypercrinia e algumas vezes a hepatite. Soffrem 
importantes modificações as funcções cutâneas, a que 
correspondem as variadas dermatoses. As funcções di
gestivas ora diminuem, ora se exaggeram; d'ahi as al
ternativas de constipação de ventre, diarrhea e dysente-
ria. Augmenta a secreção láctea e a menstruação. 

O ar, sob a acção do calor, rarefaz-se; a quanti
dade de oxygenio absorvido é menor, a circulação e os 
movimentos respiratórios são mais activos, assim como 
a innervação é mais estimulada. 

Mas a província de Angola, nos seus variadíssi
mos climas, inteiramente equatorial, terá, porventura, 
no seu elemento thermico, algum obstáculo para se rea-
lisar a acclimação? 

Por falta das convenientes observações, as bases 
para a solução do problema são incertas. 

A acclimação será tanto mais favorável quanto 
mais salubre for a localidade ou região onde o colono 
se estabelecer; o paiz próprio para o indígena sel-o-ha 
também para o immigrante. 

• Mas, na província de Angola, quando pretendemos 
determinar a pathologia, a mortalidade e natalidade 
dos brancos e indivíduos de cor, quer no conjuncto, 
quer em separado, achamo-nos impossibilitados de che
gar a resultados seguros, especiaes a cada localidade, a 
cada raça, aos colonos e aos exploradores agricolo-com-
merciaes. 

O que diziam os dados numéricos está em contra-
dicção com as affirmações dos medicos coloniaes. 

Os únicos dados que estão mais bem ordenados são 
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os da mortalidade geral, que parecem authorisar a clas
sificação das différentes localidades pela sua ordem nu
mérica, do seguinte modo: 

Ambriz, Mossamedes, Loanda, Benguella, Dondo. 
Diz-se também que em Golungo-Alto, Malange e Huilla 
(plan'alto), a raça branca se dá bem, padecendo pouco 
das moléstias endémicas palustres. Passam por salubres 
estes concelhos. Mas, como se pôde demonstrar simi-'' 
hante affirmativa? 

A sciencia e a verdade pedem apenas que se diga 
perante o paiz: ' 

A acclimação dos portuguezes na provinda de An
gola ê por emauanto um problema em estudo, cuja solu- i 
ção urgente exige a reforma do serviço medico-colonial; 
o estudo da climalogia nos seus elementos próprios e nas 
suas condições especiaes, o da pathologia e da Jiygien&\ 
prática local, 0 da geologia, da fauna (') e da flora (2). 

Se compararmos a mortalidade dos hospitaes das 
povoações mais importantes de Angola com as dos hos
pitaes de algumas das colónias francezas, não esquecen
do as mais salubres, em que se dá o acclimamento dos 

(!) Não desconhecemos os importantes serviços prestados â 
sciencia pelo distincto explorador José de Anchieta com as va
liosas remessas que tem feito para o muzeu zoológico de Lisboa. 
E' preciso, porém, confessar que a colonisaçào nada tem adiaa- . 
tado nas localidades já exploradas. Qual será a razão? 

(2) Os trabalhos pbytogeographicos do notabilissimo explo
rador F. Welwitsch em toda a província de Angola de que têein 
servido? 

Todos estes dados dispersos e que tantos sacrifícios têem 
custado ao paiz deveriam ser objecto de estudos especiaes e com
petentemente divulgados, a fim de se tornarem conhecidas as loca
lidades com os seus produetos e vantagens agrícolas e comíner-
ciaes. 
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brancos, vemos que não ha differenças notáveis, o que 
não deve de forma alguma passar despercebido. 

Em algumas localidades angolenses a mortalidade é 
sensivelmente igual á das ilhas, Reunião, Taiti e Nova 
Caledonia, onde está comprehendida entre 5,49 o/o e 
1,68 °/o (*)• Nos hospitaes das localidades de Angola 
não se observam as mortalidades 23,74 °/o, 25,33 °/o, 
27,42 °/o, 57,74 °/0 como na Guyana, na Martinica, em 
Gruadelupe e no Senegal. 

E de crer, portanto, que a acelimacão em algumas 
povoações e concelhos da provinda de Angola se torne 
favorável á colonisação e exploração, quando a sciencia 
da acclimalogia dictar as suas leis em nome do progres
so, da civilisação e da humanidade. 

E' preciso lembrar sempre, não cessaremos de re
petir, a distineção entre colono propriamente dito e ex
plorador agrícola, entre colonisação e exploração. O pri
meiro só existe em Mossamedes; e nas restantes regiões 
o branco, tanto quanto sabemos, só vive dentro de cer
tos limites profissionaes e deixa ao preto a verdadeira 
propriedade da terra, o contacto com o solo. Mas ainda 
assim a acelimacão tem sido desfavorável. Não existem 
localidades com famílias brancas bem constituídas, ape
sar de mais de três séculos de exploração commercial e 
de cincoenta annos com trabalhos agrícolas. Falta-lhes 
por conseguinte o verdadeiro critério da acelimacão; e 
seriamos levados á completa descrença, se o tempo em 
acclimalogia se contasse por annos e não por gerações. 

(!) Mappas geraea para o estudo do clima e das doenças das 
províncias ultramarinas, por M. F. Ribeiro, chefe da 2.* secção 
da 1." repartição do ministério da marinha e ultramar. (Estatís
tica Medica de 1875.) 
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O que se está passando na provinda de Angola, 
infelizmente, representa apenas a senda errada que se 
tem trilhado; e os resultados por isso mesmo ou são nul

los ou ephemeros. E' que o assumpto é inteiramente pra

tico e as theorias, ainda as dos homens mais competen

tes, contradizemse as mais das vezes. 
E vem aqui de molde lembrar o que se acaba de 

passar no congresso internacional de medicos das coló

nias em Amsterdam, congresso brilhante sob todos os 
pontos de vista e onde figuraram directa ou indirecta

mente as primeiras summidades medicas do mundo colo

nial—Van Overbeek de Meijer; J. J. Silva Amado, pro

fessor de hygiene da Eschola Medico Cirúrgica de Lis

boa; dr. H. Rey; sir Joseph Fayrer, delegado do go

verno inglez; dr. Gatrin; Van der Corput; dr. Van Leent; 
dr. Chaumont; dr. Le Roy de Mericourt. O congresso 
além dos assumptos geraes que se relataram teve sec

ções de climalogia, geographia medica, pathologia ge

ral, therapeutica e hygiene. São importantíssimas as con

clusões apresentadas tanto no congresso como nas respe

ctivas secções. 
A divergência, porém, deuse logo na discussão da 

these—A colonisação europeia nos paizes quentes (1).—■ 
Reproduzimos na integra as conclusões do illustre dr. Van 
Overbeek de Meijer (2) e transcreveremos ainda as do 
dr. Rey (3). São do thaor seguinte: 

1." Não ha meios nem processos, nem agentes, cujo 
uso ou emprego possa determinar de um modo absoluto 
a acclimação da raça branca nos paizes quentes. 

(!) «Diário de Noticias» n.° 6:346. 
(2) Vejase pag. 17. 
(3) Sobre este assumpto temos nós trabalhos importantes. 
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2." Submettendo-se ás prescripçõe3 de uma pruden
te hygiene, o europeu pode esperar manter-se n'esses 
paizes, mas sempre ríum estado de resistência relativa, e 
por um tempo cuja duração é variável segundo as loca
lidades e o lugar de origem do emigrante. Esta dura
ção, em geral, limita-se a dous ou três annos no máxi
mo. (») 

3.a Ha pontos em que este periodo de resistência 
se esgota em tão pouco tempo, que n'essas localidades 
não se está authorisado a considerar possivel o estabe
lecimento dos representantes da raça branca. 

4." E' de grande importância que a chegada dos eu
ropeus aos paizes quentes seja durante a estação favorá
vel, isto é, quando são menores os calores na grande 
maioria dos casos. (2) 

5.a Deve-se crer que o homem da raça branca re
sistirá tanto melhor á3 influencias aggressivas dos cli
mas extremos, quanto a sua origem fôr de uma zona 
thermica mais próxima ou mais análoga áquella a que 
pertence o lugar da nova residência. 

6.a Pela applicação das leis da hygiene, a acclima-
ção da raça branca nos paizes frios é possivel e dura
doura. 

Silva Amado refere-se também á acclimação nas 
seguintes conclusões: 

«os militares provenientes da metrópole não devem 
ser obrigados a permanecer nas colónias mais de seis 
annos. » 

(!) Esta conclusão esta em opposição com a do congressista 
dr. Silva Amado, que considera este periodo de seis annos. 

(2) E' uma disposição das nossas leis e tem sido publicada 
em todas as estatísticas medicas desde 1869 ate 1874, inclusive. 
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«escolher os cultivadores entre os indígenas, os in

divíduos de raças que habitam climas análogos, ou que 
sendo provenientes de climas temperados, estejam bem 
acclimaãos na colónia.» 

O dr. Van Overbeek de Meijer na sua primeira 
conclusão deixa transparecer a ideia de colonisação sem 
a cultura do solo. Confunde claramente a colonisação com 
a exploração. 

0'dr. Rey não estabelece distincção entre essas duas 
questões. Fica assim prejudicado o valor das suas theses

que deviam desdobrarse em duas partes, pois que á co

lonisação e á exploração correspondem dous graus diffé

rentes de acclimação. Não se estabelece também ahi dif

ferenciação entre, acclimação e acclimamento. Referese 
a este e não áquella na sua primeira conclusão, visto 

■que a acclimação é constante desde o momento em que 
ha permutação de clima. 

Nega formalmente que o individuo possa permane

cer por mais de três annos nos paizes quentes. Mas re

ferese ao colono ou ao explorador, ao proprietário, ao 
dono das fazendas agrícolas que emprega na cultura o 
serviçal de côr? Seja como for o valor de tal asserção é 
destruído pelo que se observa em Mossamedes e a expe

riência demonstra que são variadíssimas as causas que 
determinam a retirada. 

Silva Amado parece também cahir na mesma con

fusão. 
As terras onde o soldado não pode permanecer por 

mais de seis annos, devem receber o colono por toda a 
vida ou unicamente o explorador agrícola? Como é que 
os individuos de climas temperados poderão ahi accli-

mar-se bem? 
Pode dizerse, sem receio, que o congresso não 
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adiantou sob este ponto de vista cousa alguma ao que 
já se sabia. 

As questões de acclimação, acclimamento, colonisa-
ção e exploração, continuam geralmente no seu período 
empírico, cahotico. E digo geralmente porque muitas 
opiniões não tiveram ecco n'essa assembleia medica in
ternacional. Não se discutiram os pareceres dos medicos 
das nações colonisadoras, nem se apresentaram por par
te dos governos os problemas mais graves e mais diffi-
ceis a respeito da colonisação (que é o ponto pratico) das 
suas respectivas colónias e possessões. Não pôde, por
tanto, ser considerado como um congresso medico-colo
nial verdadeiramente internacional. Faltaram-lhe para 
isso elementos de primeira ordem, trabalhos variadíssi
mos, as lições da pratica de cada localidade. Não pôde 
haver sciencia sem factos. 

Mas a questão da acclimação pelas relações em que 
está com todas as questões coloniaes é a mais complexa, 
a que precisa sobretudo da experiência, não a experiên
cia de alguns annos, mas a de algumas gerações. 

A mesma experiência de séculos pôde não ser fe
cunda se attentarmos nos séculos que decorreram para a 
humanidade se ir apoderando de algumas regiões, de 
alguns continentes, das terras e dos mares, da superfi
cie do globo terrestre emfim. Seria curioso relembrar as 
migrações e a sua marcha, mas tratamos da Africa, ou, 
com mais verdade, do um grande tracto de terreno do 
continente africano e não duvidamos asseverar que o ter
ritório, a fauna, a flora e o regimen hydrographico es
tão sujeitos á acção do homem, e a acclimação, que hoje 
se considera impossivel ou muito difficil, realisar-se-ha 
facilmente em epochas mais ou menos afastadas. A hy
giene é o verdadeiro regulador, e, se ella é indispensa-
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vel nos paize3 frios papa a acclimação alii ser possível & 
duradoura (conclusão 6.a do distincte congressista EL 
Rey) (*) nos paizes intertropicaes, nas localidades de ex
ploração prolonga a resistência por mais algum tempo e 
nas terras de acclimação, como o Brazil e Mossamedes, 
auxilia poderosamente a adaptação climiea.' 

Não é possível diacutirem-se os problemas de accli
mação sem se conhecerem com todo o rigor os da hy
giene, e isto justifica o duplo titulo que démos ao ultimo 
capitulo do nosso trabalho. Procuramos mostrar assim 
as relações mais intimas d'estas duas sciencias. 

Quaes os problemas de hygiene que se acham re
solvidos com relação ao vastissimo território da provín
cia de Angola? 

Não desejamos por forma alguma contribuir para 
augmentar as hypotheses mais ou menos acceitaveis que 
se téem apresentado em différentes epochas e que aca
bam de ser resumidas e discutidas no congresso medico-
colonial de Amsterdam. Trataremos, pois, de syntheti-
sar, segundo o tempo de que podemos dispor, o que nos 
parece mais digno de se reproduzir, tomando por base 
os seguintes trabalhos: 

Hygiene colonial, comprehendendo preceitos e re
gras geraes para se cortarem ou modificarem as doen
ças endémicas dos valles próximos aos rios Cuanza e 
Luralla, na província de Angola, por M. Ferreira Ri
beiro.—1877. 

A província de S. Thomée Principe e suas depen
dências.—Idem, idem. 

(i) «Diário de Noticias», n.° 6:350, 30 de setembro. Conclu
sões do relatório do dr. H. Rey. 
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Relatório do serviço de saúde publica na provin
d a de S. Thomé e Principe em 1869.—Idem, 1871. 
N'este trabalho mencionam-se os conselhos dos autho-
risados hygienistas Fonssagrives, Griésinger, Dutroulau 
e Thomas Hutchinson. 

—Questões medico-coloniaes ou acclimação dos eu
ropeus nos paizes quentes, etc., publicadas nos annos 
de 1871 e 1872 e divulgadas em folheto no corrente 
anno. 

—As cartas do distincto congressista Silva Amado 
que acabam de ser transcriptas por vários periódicos 
portuguezes. Alli se patenteiam as conclusões que em 
colonisação, materia de hygiene colonial, foram admit-
tidas no congresso de Amsterdam pelas maiores autho-
ridades medico-coloniaes. 

Procuramos, portanto, comprehender, quanto em 
nós coube, o actual momento medico-colonial, aprecian-
do-o segundo o nosso critério scientifico nas paginas que 
se acabam de 1er. 

Quanto ás regras e preceitos hygienicos eis o que 
se nos depara mais digno de reparo: 

Habitação—Deve situar-se nos lugares elevados, 
em sitio sêcco, em direcção opposta á dos ventos. Os 
despejos serão de preferencia quefmados assim como to
dos os detritos; deve evitar-se o excesso de humidade 
por toda a parte, conservando tudo o mais sêcco possí
vel; praticar-se-ha a desinfecção amiudadas vezes. 

Solo e trabalhos que exijam a sua remoção—Deve 
evitar-se a accumulação de arvoredo, deixando somente 
as arvores de alto porte; deve deixar-se apenas quando 
resguarde de algum pântano; deverão fazer-se sempre 
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culturas que saneiem o solo (eucalyptus, girasol). O tra
balho será feito o mais possível ao abrigo do sol por 
meio de coberturas apropriadas; nunca se deve descan-
çar sobre o solo: quando se molhe não se deve resfriar. 
O trabalho deve interromper-se nas horas mais quentes. 

Vestuário—Os chapéus devem ser de palha ou de 
outra substancia leve, de abas largas, resguardando O 
mais possível a região cervical. Nos terrenos húmidos 
devem usar-se botas altas ou polainas e calçado o me
nos permeável possível. O fato deve ser de algodão 
branco, e proporcionado em quantidade e espessura ás 
variações da temperatura. Nos trabalhos ao sol deve 
usar se fato de lã branca, amplo e largo. De nouteé pre
ciso usar de roupa em proporção com os resfriamentos; 
deve mudar se diariamente, arejar-se muito. Deve mu-
dar-se ainda quando se regressar da exploração de sí
tios pantanosos, quando se molhe, e depois de qualquer 
accesso da febre por mais simples que seja. 

Alimentação—As tabeliãs que o snr. Ferreira Ri
beiro formulou, indicando a alimentação mais conve
niente, podem servir de termo de comparação para se ado
ptar a mais conveniente. Julgamos, porém, que não se 
podem dar regras absolutas n'este sentido. Segundo 
nos informou o snr. Ferreira Ribeiro usou sempre da 
alimentação variada, reparadora, aproximando-se o mais 
possível da que usava na metrópole e não da que os 
indigenas preferiam. 

Em regiões, onde tantas doenças concorrem para 
a deterioração constitucional, attestada pela mortalida
de e pelo aspecto doentio de grande parte dos indiví
duos, o regimen alimentar deve ser tonico-excitante. 
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Insiste o snr. Ferreira Ribeiro no uso do sulphato 
de quinina, como preventivo. 

Em nenhuma das conclusões apresentadas no con
gresso de Amsterdam ha referencia a esta importante 
questão, o que abre por certo grande lacuna nas ques
tões de hygiene em relação ás terras do exploração. 

Este utilissimo preceito de hygiene exotica é dis
cutido por muitos medicos franeezes, hollandezes e 
americanos, sustentado tambom por alguns dos nossos, 
entre os quaes devemos mencionar o snr. Ferreira Ri
beiro, que tirou brilhante resultado da sua applicação 
durante os trabalhos de campo no sertão da Angola por 
occasião dos estudos definitivos do caminho de ferro de 
Ambaca. 

Preceitos diversos—O leito deve ser largo e situado 
no centro do quarto, onde as jauellas serão hermetica
mente fechadas durante a noute; aos pÓ3 da cama ter-se-ha 
sempre um cobertor; haverá sempre um mosquiteiro; a 
agua deverá ser filtrada ou fervida; ao recemc.io^ado é 
prejudicialissimo o abuso de mesa; deverão usar-se ba
nhos tépidos nos primeiros mezes de residência, frios 
depois de alguns mezes, de manhã antes das 10 horas, 
de 5 a 6 minutos; tome-se sempre algum alimento antes 
de sahir de casa; deve executar-se um trabalho regular, 
nunca ficar inactivo. 

As medidas hygienicas apresentadas no congresso 
não devem ser esquecidas no relatório que organisou, o 
nosso distincte professor de hygiene Silva Amado. Di
vide em quatro grupos as profissões em relação á hy
giene colonial, intertropical: 

1.° Profissões intellcctuaes. 
2." » militares. 

, 3 . ° » mechanicas. 
4.° » exercidas ao ar livre. 
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Para qualquer cTestes grupos admitte-se que o tra
balho deve ser menor que nos climas temperados. Quan
do seja possível deverão passar-se um ou dous mezes 
nos sanitaria. 

Pouco ha ahi que apresente novidade. Entretanto 
mencionamos: 

No 1.° grupo: a habitação deve ter a temperatura 
o mais constante possível, mais baixa que a tempera
tura externa habitual, o que se obtém por vários pro
cessos, entre os quaes o frigorifero ale gelo. 

No 2.° grupo: os militares provenientes da metró
pole deverão preferir para as marchas asnoutes de luar 
e não as effectuarem durante a estação calmosa e a das 
chuvas; durante ellas deverão untar os pés com sabão, 
podendo usar sandálias no tempo sêcco. 

No 4.° grupo: deve sempre substituir-se a irrigação 
por submersão, pela rega por inclinação, de modo que a 
agua seja submettida a uma circulação constante; só as
sim se podem permittir culturas que, como os arrozaes, 
exijam agua em abundância; substituir tanto quanto for 
possível o homem pela machina; os campos devem estar 
cobertos por florestas pouco densas: assim o cultivador 
é protegido pela sombra; o ar e o solo não se tornam 
nem muito sêccos nem muito húmidos, a circulação do 
ar torna-se fácil, a decomposição das matérias orgânicas 
do solo é augmentada e fica bastante terreno para ou
tras culturas. 

Sob o ponto de vista da hygiene, não podemos dei
xar de confessar, apesar do nosso respeito e admiração pe
los brilhantes talentos que alli se reuniram, que foi o con
gresso medico-colonial de pequeníssimo alcance pratico. 

Variar ou morrer, tal é a lei fundamental da accli-
mação. E a sciencia, que ensina as regras e os precei-

9 
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tos para se variar sem se perder a harmonia vital, é a 
que se deve divulgar, abrindo cursos, animando as 
conferencias sobre colonisação, hygiene, agricultura, in
dustria, em relação á província de Angola e aos paizes 
quentes em geral. 

Mas nada d'isto se faz, com grave prejuizo.dòs co
lonos, dos funccionarios públicos e de todos os immi
grantes em geral. O triste resultado de tão grave ne
gligencia observa-o facilmente quem compulsa os relató
rios e estatísticas medicas enviadas pelos facultativos da 
província, quem se recorda dos desastres que tem havi
do com a fundação de algumas colónias, e quem atten
ta no estado em que se acham as possessões de Angola 
e Moçambique. 

G nosso trabalho, por uma feliz coincidência, nas
ceu n'iim momento em que as attenções se voltam de 
um lado para o congresso medico-colonial de Amster
dam e de outro para a exploração do Zaire, onde tra
balham em beneficio de interesses estranhos os Stanley 
e de Brazza!! 

E ' , portanto, dever nosso, como modesto obreiro 
da sciencia e como portuguez, erguer também o nosso 
brado em prol do progresso e civilisação das nossas pro
víncias do ultramar. 

A immigração dos portuguezes deve activar-se e 
estabelecer-se onde fôr mais conveniente e prometter re
sultados práticos mais seguros. 

Devem fazer-se explorações medico-hygienicas, es
tações civilisadoras, ideia tão brilhante e tão facilmente 
esquecida; exposições permanentes de productos agrico-
lo-commerciaes; publicações económicas sobre assumptos 
còloniaes práticos, de immediata e fácil applicação. Mas 
não é tudo. 
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Reforme-se a administração colonial, estabeleça-se 
um serviço sanitário fecundo; augmentem-se os quadros 
dos facultativos, que deverão ser preferidos nas explo
rações para a fundação de colónias, para o estudo 
dos climas e das localidades; reforme-se também o servi
ço militar, de modo que o soldado possa ser o primeiro 
colono. 

Civilise-se o preto, educando-o na eschola profissio
nal, nos trabalhos agrícolas e commerciaes, não esque
cendo que o desenvolvimento social tem phases evolu
tivas que elle ha de percorrer. 

Aperfeiçoe-se também o estudo das questões me
dico coloniaes, preparando-se os aspirantes a facultati
vos navaes e do ultramar, dé modo que ao encetarem a 
carreira na armada e colónias se achem vantajosamente 
ao lado dos campeões estrangeiros, que se apossarão dos 
melhores terrenos, se nós continuarmos a colonisai' as nos-
sas possessões pelo systema d'estes ultimou annos. As me
lhores praias, os portos mais notáveis, os rios mais im
portantes passarão ao poder de nações estranhas, ficando 
nós a luctar apenas nos terrenos áridos, pantanosos, mias-
maticos, incapazes de toda a colonisação. Urge, pois, 
acudir a toda a parte e hastear a bandeira do progres
so colonial a par da das outras nações. Fomos os pri
meiros alli a chegar, somos os que alli temos mais e 
melhores trabalhos, e seria por isso a maior das des
venturas o colonisarmos apenas o que os outros não 
querem! 

O snr. Ferreira Ribeiro, cuja authoridade tantas 
vezes temos proclamado, diz: «E' necessário que se au
gmente uma cadeira de pathologia tropical nos cursos 
das Escholas Medico-Cirurgicas. E além d'isso os, facul
tativos do ultramar devem escrever memorias sobre os 
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seus trabalhos clinicos, a respeito da climalogia e hygie
ne, havendo prémios e louvores para aquelles que mais 
se distinguirem. Estes e outros meios servirão de esti
mulo, e não faltarão eseriptos espeeiaes em que se des
crevam minuciosamente todas as nossas terras do ultra
mar. Desenganemo-nos: é preciso repetir muitas vezes, 
que sem estudos medicos, bem dirigidos, não é fácil es
tabelecer colónias agrícolas, nem promover a emigração 
para as nossas vastíssimas possessões na Africa tropico-
equatorial.» 

Os medicos coloniaes assim formados, quer-nos pa
recer, serão utilíssimos ao paiz, ás colónias e á. sciencia. 
Marquem a prova scientifica final do curso escholar com 
assumptos coloniaes portuguezes, porque não lhes faltará 
campo para largas e úteis discussões. Poderão mesmo 
dirigir-se ás repartições da marinha e ultramar, pedindo 
indicações e recursos que de certo, e para tão^ elevado 
fim, lhes não serão negados. 

Não se esqueça finalmente que Portugal, undécimo 
paiz da Europa, é o quarto paiz colonial. O seu futuro 
depende do progresso das suas colónias e só a verdadei
ra sciencia da colonisação lhes poderá dar impulso fe
cundo e immediatamente aproveitável. 

QS&^9£> 
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PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a . — O baço deve eonsiderar-se como 
mais que um órgão. 

P h y s i o l o g i a . — A theoria das funeções biliares 
emittida por Kú-s é insufficiente. 

M a t e r i a m e d i c a . — O emprego dos medicamen
tos não deve basear-se sempre no conhecimento da sua 
acção physiologica. 

P a t h o l o g i a e x t e r n a . — As boubas são uma 
manifestação syphilitica. 

M e d i c i n a o p e r a t ó r i a . — A laqueação da ar
téria principal do membro com o catgut é preferível á 
compressão e amputação na elephantiasis dos arabes. 

P a t h o l o g i a i n t e r n a . — A febre biliosa nos 
paizes quentes é na maioria dos casos uma forma com
plicada da febre palustre. 

A n a t o m i a p a t h o l o g i c a . — Torna se urgente 
a distineção entre as variedades hypertrophicas spleni-
cas. 

O b s t e t r i c i a . — A infecção palustre é uma das 
causas mais poderosas de aborto nos paizes quentes. 

P a t h o l o g i a g e r a l . — A geographia pathologica 
mostra que a variedade das doenças progride sempre na 
razão directa da salubridade dos climas. 

H y g i e n e . A distribuição dos modificadores me-
sologicos na classificação analytica de Lacassagne não 
satisfaz. 

Approvada. 
O PHESIDENTE, 

Bicarão Jorge. 

Pôde imprimir-se. 
O CONSELHEIRO-DIHECTOR, 

Costa Leite. 
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