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O TRANSVAAL 

O· boers ou laYradore hollandeze · da colonias 

do Cabo, de Natal, do Efiado livre de Orancre e do 

Tranfvaal fão pela maior parte defcendente dos em

pregados civis e militares da Companhia das Indias 

Oricntae · Hollandeza , que fe fixaram no Cabo ao 

terminarem o prafo do feu empregos; e bem affim 

de uma pequena porção de refugiados huguenotes 

que da Europa fugiram em confequencia das perfe

gui~es que fe deram depois da reYocação do Edito 

de Nante. 

Como nunca houve emigração fyllematica, o nu-
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mero d'eífes colonos fó de então para cá tem au

gmentado pela multiplicação natural, e pelas pouco 

numerofas importações que depois fe foram fazendo 

p~ra prehencher as vagaturas nos empregos da Com

panhia, ao paífo que iam fendo defpedidos de tem~ 

pos a tempos os empregados d'efra, e que fe iam fi

xando como cidadãos da Colonia. Pelas eftatifticas 

que nos deixaram os primeiros governadores hollan

dezes, fabemos que uma grande maioria d'eftes ha

bitantes fe compunha de peífoas de boa família, e 

tambem que a nenhun fe permittia o dcmittirem fe 

e tornarem-fe cidadãos fenão quando tinham boas 

informações, e feguiam a religião Proteftante. 

A Companhia das Indias Orientaes Hollandezas 

tinha uma carta fundamental outorgada pelo gover

no neerlandez, a qual lhe dava o inteiro monopolio 

do commercio; e affim efrava collocada nas fuas 

mão toda a gerencia do negocios tanto políticos 

como commerciae . Efta carta foi dada em 1602; 

mas fó 5o annos mais tarde, ou 1 5o ,depois da dei

coberta do Cabo pelos portuguezes, é que fe jul-
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gou neceffario eftabelecer ali efte ponto de efcala, 

para fervir de refugio e refrigerio ás efquadras da 

Companhia nas fuas longas viagens para a lndia. 

Foi a 5 de abril :le r65z, que Jan van Riebeck, o 

primeiro commandante d'aquella efiação, avillou a 

grande montanha de .Mefa, na extremidade Sul do 

continente, exprimindo-fe affim no feu diario nauti

co: «Ao correr da 5.3 ampulhéta, ·depois do meio 

dia, aviftámos com o favor de Deus o Cabo da Boa 

Efperança., Fundeou no dia feguinte; e, fegundo 

nol~o diz o feu diario, logo mandou a terra bufcar 

algun vegetaes para refrefco, Yiíl:o que a fua guar

nição que já trazia quatro mezes e meio de mar, ef

tava bafiante debilitada. 

Qnem quizer conhecer o caraél:er e os habitos do 

boers da aél:ualidade, deve com vantagem reportar

fe aos diarios d 'aquelle tempo; por iffo que ali en

contramos não fómente a particularidades de efiy

lo, e as mefmas originalidades primitivas de expref-
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fáo, que ainda caraéterifam os efcriptos dos boers 

de hoje, mas tambem muitas das occorrencias que 

ainda fáo triviaes no viver dos lavradores da fron

teira. 

Apenas van Riebeck tinha eftado 3 dias em terra 

com a fua gente, já para affim dizer conhecia os cof

tumes guerreiros, e os difturbio internos habituaes, 

que fazem a fequencia da hiftoria dos felvagens afri

canos: •A 8 de abril ao 'í2 dia (diz o diario) appro

cxirnou-fe um grupo de felvagens, que pela fua at

ctitude guerreira e com as fuas zagaias e flexas nos 

c deu baftante que fazer., 

Penfa-fe geralmente na Europa, que os indigenas 

da Africa do Sul, quando deixados a fi mefmos, le

vam uma vida de pacifica felicidade; e que é fó de

pois de perturbados pelos invafores brancos, que 

n elles fe defpertam os iníhnétos guerreiro . Efia idéa 

é muito erronea. Em quanto o indigena não eftá de

baixo da noífa influencia, e cm quanto não conhece, 

não direi a moralidade do branco ou a fua religião, 

mas o dinheiro do branco, e o luxo e conforto que 
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por meio d'elle fe obtem; o felvagem de Africa paífa 

toda a fua aliás indolente vida em olhares cubiçofos 

dirigidos para as manadas e rebanhos das tribus fuas 

vifinhas, e fuspirando pelo dia cm que d elles fe po

derá apoderar. O roubo não obftante, coníidcrado 

como uma offenfa focial, não é entre elles frequen

te; por iífo que elles em geral não vão roubar den

tro da fua propria tribu · annexar porém a proprie

dade de um eftranho é outra coifa, e não é portanto 

co~úderado crime no feu codigo moral e politico. 

Vemos pois, que mefmo n 'aqut!le primitivos tem

pos fe lhes ofTerecia enfejo para pôrem em pratica 

as fuas tcndencias. Pouco adiante continua aílim o 

diario já citado: cAbril :.q. Na noite paífada a gente 

cem terra apanhou um enorme cavallo marinho (hip

«popotamo), quaíi tão pefado como dois bois ordi

«narios, tendo uma medonha e enorme cabeça.

«Agofi:o 12. Vimos gamo e gazellas a alcance da ar

ctilhcria da fortaleza, mas tão bravos que não po

cdemo · chegar-lhe ; o que fc torna muito defagra

cdavel, por termos de continuar a noífa ardua t, refa 

U.\• 
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«com um alimento mau, em quanto Deus Nofl"o Se

«nhor nol-o não der melhor e mais abundante.» 

A Companhia Hollandeza era uma corporação pu

ramente commercial, cujo principal fim conGfiia em 

augmentar os feus fupprim1'ntos, como 1e deprehen

de de uma refolução do confdho tomada em fetem

bro, a qual, depoi<; de enumerar uma quantidade de 

fontes de receita abertas á Companhia, conclue pela 

efperar.ça de que «O Todo Poderofo abençoará a em

«prefa para ferviço e proveito dos emprefarios. 

«Amen.» 

As bafes em que por tanto fe fazia o feu trafego, 

eram di\'erfas d'aquellas que vieram depois a fub

íl:ituil-as com as efcolas de Cobden e Bright. A Com

panhia mantinha um rigorofo monopolio de toda a 

efpecie de commercio, e fixava os preços pelos quae 

os lavradores lhe deveriam vender o feu gado c pro

duétos agrícolas. 

É a eíl:e monopolio, mais do que a outra qualquer 



I 

11 

caufa, que fe deve attribuir a origem das tendencia 

para a emigração, que tão caraél:erifiicas teem fldo 

nos lavradore da Africa Aufira!, c que d elle - tem 

feito o piolleiros 1 de ~ atai do E11< do Livre de 

Orangc, e agora do infeliz TranfvaaL 

Logo cm 1 JíO começaram os bocr a rctirar-fe 

para o fcrtão a fim de fe collocarem quanto poffi-

. vel, fóra do alcance do feu ' opprcífore~ cruci :que, 

para ufarmos a fua propria expreffõe ·: •o haviam 

«tratado corno mero infirumentos para augmentar 

co poder da Companhia e os emolumentos dos feu 

«em pregados. • 

A eíTe tempo, 1 í o, não conílava de mai de o 7 

individuo · toda a população branca da Colonia do 

Cabo; e efi~ pequeno numero já fc tinha efpalhado 

n'um territorio até mai de Soo milhas da cidad do 

1 Traducção da palavra pioueers, que fignifica o pr imciro 

dcfbra\'ador d'aquclla in~..ulta · rcgió s. 
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Cabo. Empregaram-fe efforços para os trazer mai 

para o pé do centro da acção adminifl:rativa, mas 

nada fe confeguiu. E parece que o general Janffen 

tinha já defifl:ido d'iffo, quando em 179S efcrevia que 

«para fe obflar a efl:e abufo, feria necefl'ario um go

«Yerno mai energico, e tambem habitante mais fuf

o:ceptiveis de raciocinarem.» Os boers pelo feu lado 

encaravam a coifa diverfamente, com quanto elles 

comprehendeffem o males a que a fua difperfáo da

va Jogar. Refpondendo ás auaoridades que os cen-. 

furavam por fe elle deixarem apoderar d'aquelle ei

pirito de jornadear inceffante, diziam «que a grande 

cdiffeminaçáo da população, nafcia principalmente de 

«que o governo monopolifava o mercado, não lhes 
I 

«permittindo a elles faidas para os feus produao , 

«que não podiam confumir nem exportar com um 

c lucro fa tiffaaorio. • 

Outro refultado d'efl:e viciofo fyfl:ema do monopo

lio, e que até certo ponto deixou vefl:igio nos feus 

defcendentes, foi o afafl:al-os do· feu · governantes, 

levando-os a confiderar eíl:e como feus naturaes ini-
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migos. Infelizmente efte fentimento não tendeu a di

minuir, quando fe lhes aprefentaram as primeiras 

moftras do domínio colonial inglez. 

.. 

Sob o governo precedente o reg1men tinha fido 

effencialrr:ente defpotico; e o venae e corrupto 

magiftrados, ou Landdrofts, dos diftriél:os mais lon

giRquos, tinham pelos leu aél:os crueis e injuftos le

vado o povo quafi á defefperação. Efte defpotifmo 

era comtudo temperado por fraqueza, fob o dom~ 

nio da Companhia Hollandeza. Ma quando o in

gleze fe tornaram fenhores, elles n~o fó conferva

ram no poder os antigos tyrannos, mas até robufte

ceram os feu julgamento& arbitrarias com o auxilio 

de tropas britannicas. A intenção era talvez boa e 

queria conciliar o boer deixando patrício feus no 

empregos; mas como era e é ainda, extrema a igno

rancia de tudo que diz refpeito a colonia na repar

tição, que de uma diftancia de 7000 milha preten

de governal-as, protegeu-fe a inju~iça que até ali ti-



nha reinado, e introduziram-fe tropas deftinadas a 

darem força ás auétoridades de Inglaterra. 

Já era natural que os boers antipathiíaffem com 

aquelles que tinham fido feus antigos inimigos, e que 

eram agora os invafores da fua nova patria adopti

va; mas apefar d'iffo, fe o paiz tiveffe logo de prin

cipio fido bem governado, não é improvavel que os 

feus habitantes houveffem apreciado o beneficio da 

mudança, e efquecido gradualmente a fua averfão. 

Náo fe realifou iffo porém, e em vez de diminuir 

a fua antipathia, foi ella augmentando até finalmente 

attingir as proporções de uma rebelliáo, que fez en

carcerar os chefes de um certo numero das mais ref

peitaveis famílias. 

Efte tragico acontecimento nunca ferá efquecido 

pelos boers da Africa Aufira!. Seis d'effes chefes fo

ram condemnados á morte; cinco d'entre elles fo

ram juftiçados, e o 6. 0 foi degradado por toda a vi

da. Eftes infelizes, com a mais refinada crueldade, 

foram reunidos no logar onde os confpiradores pri

meiramente fe tinham reunido; mas a forca não ten-
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do a neceffaria robuíl:ez para fupportar o pefo d'aquel

les indivíduos, caiu com elles em terra! Seguiu-fe 

uma fcena dolorofa e deixou a impreffáo que ainda 

hoje ali exifre: os padecentes e as fua família que 

até ali os haviam acompanhado na ultima defpedi

da, encararam a queda do cadafalfo como a inter

poGção da Providencia, e entregando-fe á crença po

pular de eíl:arem agora legalmente libertados excla

maram em altas vozes pedindo graça. ada lhes va

leu iífo: vieram as tropa , apoderaram-fe das viél:i

mas, e praticaram uma fegunda execução em condi

ções de inaudita barbaridade. 

Depoi d'eíl:as houve ainda outras caufas que con

íervaram o fermento, e que fepararam ainda mais 

do governo britannico o povo hollandez. Os lavra

dore das fronteira tinham durante annos padecido 

os roubos e depredaçóe dos cafres, e faltando-lhes 

a protecção da Inglaterra tinham-fe, com melhor 

ou peior exito defendido d'elles, caftigandc-os como 



mereciam os feus indomitos vifinhos. Mas no anno 

de 1833, tudo iífo mudou. O povo, que efiava tra

balhando para a rapida abolição da efcravidão, não 

fe contentou de pôr em pratica a fua benevola obra; 

e para excitar funpathias pela fua caufa na Inglater

ra, encarregou agentes feus de divulgarem por toda 

a parte os cafos conhecidos de maus tratos aos in

dígenas. Alguns d'efies agentes eram bem pouco ef

crupulofos, e a hifioria dos boers foi d'então em 

diante compofta de atrocidades affim obtidas e apre

fentadas depois ao parlamento. O refultado d'ifio 

foi que não fómente fe praticou uma monfiruofa in

juftiça ao caraél:er de uma grande fracção de um po

vo bom e digno: mas até fe aboliu o fyfiema de de

feza propria que até ali tinha funccionado bem e 

com pequeno difpendio do governo britannico, com

promettendo fe o governo d'ali para o futuro a pro

teger a colonia com tropas da metropole. Os colo

nos, e com efpecialidade os boers, acharam por ex

periencia propria, que uma coufa era prometer e ou

tra cumprir. 



que 

obrigados bufW" uma nov. 

aônal 

tria.oi 

emquanto Ce planes a efte Dnllieé!ID, que fe operou a 

emancipação do efcra os e um rafgo o 

momento 

e pela q 

da totalidade do 

havia fido promettido meoos 

liação feita pelo governo! 

Tem-fe dito fempre é hoje que o 

ram colonia do Cabo 

muito efcra os já tiob 

terço da 

fe 

ez 

a 



car o decreto de Inglaterra. Os colonos abandona

ràm a colonia do Cabo porque não recebiam protec

ção contra os indígenas, e porque não confiavam 

n'um governo que, em primeiro logar tinha faltado 

á fua fé dando curfo forçado ao feu papel moeda, 

quando fe apoderaram da colonia, por um terço do 

feu valor nominal; e que depois, quando promettia 

indemnifal-os pela libertação dos efcravos, fó lhes 

deu um terço do feu valor, e ainda affim em letras 

fobre a Inglaterra, que elles tinham de negociar com 

agentes pouco honefros e efpeculadores. 

A caufa mais forte de defcontentamento, e que 

mais immediatamente levou os colonos á fua primei

ra emigração, foi a annulação da politica do gover

nador do Cabo íir Benjamin D'Urban, e a injufia 

cenfura que fe lhe fez pela guerra cafreal em que 

elle fe envolveu, e em que os indígenas foram os 

aggreífore ; guerra que occaíionou aos boers e aos 

colonos inglezes das fronteiras a perda de 3oo:ooo 

cabeças de gado e cavallos, e de Soo habitações ru

raes faqueadas e incendiadas. 
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Foi ifio, e não (comç falfamente o dizem o fuppof· 

tos humanitarios detraél:ore dos boers) o amor que 

os boers tinhJm á e[cravidão que motivou a fua pri· 

meira expatriação, e que n'elle enraizou tão fundo 

a antipathia, não á Inglaterra ou aos inglezc · mas 

ao regímen de governo colonial britannico. Ellc não 

queriam então, como hoje não o querem os inglezes 

da colonia do Cabo, fer regido por uma fecretaria 

em cujas vifras influem as alteraçõe da alta politica 

europeia, e que publica decreto de uma diíl:ancia 

de 7000 milhas. 

Deve dar alguma idéa do que deveram fcr o pa· 

decimcntos dos boers n effe tempo pela falta de pro· 

tecçáo, a citação feguinte de um requerimento apre· 

fentado pelo colonos britannico.:; tem a data de 

I 35, prafo apro imado do come~o da primeira jor· 

nada; c diz: <~ Que logo que cheaaram o colono in· 

cgleze · cm 1 19 começaram o indicrena. a depre· 

cdaçõc c incurfócs em maior ou menor cfcala no 

cdiíl:ri o da fronteira atormentan o lavradores 

ce dcfpojando-o cm divcrfa occafiúc , de p rtc da 

2.• 
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«fuas propriedades e haveres, acabando de matar 

«muitos habitantes, de incendiar as fuas habitações, 

ade levar os gados e outros objeél:os, e finalmente 

a:reduzindo quafi toda a população da fronteira a um 

aeíl:ado de extrema miferia.» 

O capitão Stochenfrrom, que depois vem a fer go

vernador, official de grande experiencia e de reconhe

cida bondade, deu um valiofo tefremunho d'ifro no 

feguinte excerpto: aEfperar-fe, diz elle, que os co

•donos fe fubmeteífem pailivamente a ferem rouba

adas todos os dias, e que viífem as fuas vidas e as 

ade fuas famílias em confrante perigo de ferem vi

céhmas dos felvagens, cuja exiftencia dependia fó da 

«fua paciencia, fem que fizeífem um unico efforço 

o:para fe libertarem da mendicidade que os ameaça

«va, feria exigir um demafiadamente grande facrifi

ccio de fentimentos naturaliffimos. • 

Os boers tinham bafrantes fentimentos naturaes; 

tinham aquelle fentimento que impelle todo o ho-
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mem a defender a fua propria vida e a de fuas fa

mílias, e por iffo clles preferiram lançar-fe no ma

les innumeraveis inherentes á bufca de uma nova 

patria no deferto, a terem de fupportar aquelles que 

tanto os perfeguiam no paiz que atraz deixavam. E 

dizem mais ainda hoje, e repetiu-fe ainda ha poucos 

diàs n'um folheto publicado pela fociedade anti-ef

clavagifta, que os boers dei aram a colonia para fe 

eximirem ao cumprimento do decreto de emancipa

ção. Taes invenções e exaggeraçõe porém não eram 

de efpantar, porque mefmo aos ingleze foram feitas 

n'effa occafião a mefma cenfura quando n'um re

querimento dirigido ao rei de Inglaterra elles fe quei

xavam de cque a ignorancia e o enthufiafmo teem

cfe ha muito infmuado, e enganado a credulidade de 

cuma generofa nação, fazendo correr os boatos mais 

cparciaes e falfos, juftificando ou atenuando innega

cveis violencia dos felvagens, exaggerando as arbi

ctrariedades dos colonos quando as havia ou inven

ctando-as quando ella fó e iftiam nas ardentes ima

cginações de efcriptore parciaes e enthufiafúcos. • 
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Levados por todas eftas caufas a procurarem al

livio na fuga para o interior, os boers encaminharam

íe pacificamente até Natal; e depois de terem feito 

com o rei Dingaana dos zulus um tratado para a oc

cupação d'aquelle paiz, então quafi de todo deferto, 

foram por elle traiçoeiramente atacados, lutaram, em 

força de quatrocentos e feffenta apenas, venceram 

completamente os zulus, e eftabeleceram-fe nas fa

zendas ruraes que fundaram. Com tudo em I 843 ti

veram que ceder perante as tropas mandadas de In

glaterra, e novamente retiraram para o territorio de 

Orange. A poffe d'effe paiz foi lhes ainda difputada 

em I8..:j.8, e depois da batalha de Boom Plaats, re

tiraram afinal os boers para o Tranfvaal. 

Traz-nos ifro naturalmente á época em que os pio

neiros avançados fe affentaram permanentemente, 

fendo-lhes pela Inglaterra reconhecida a fua indepen-
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boer pioneiro de hoje, é fimplefmente jufto que fe 

dê um certo defconto ao meio em que elle Yiveu e 

que o deveu influenciar. Sabendo nós o que já te

mos vifto de tudo que elles no paífado, e ainda nos 

ultimas tempos, teem padecido, não devemo efpan

tar-nos de que os feus fentimentos para com a ra

ças indígenas não fejam exaél:amente aquelles com 

que os encaramos através da fuavifadora influencia 

de uma diftancia de 7000 milhas. 

Devemos egualmente recordat-nos de quanta ani

mofidade fe tem entre as duas raças levantado, com 

a parcial e pouco difcreta defeza que a caufa do pre

to fempre encontra nos fuppoftos amigos philantro

pos da Europa. Se elles fáo ou não realmente amigos, 

que o diga um d'entre elles que efcreveu fobre o af

fumpto. Refiro-me ao fnr. Bladen, embai\ador da Li

beriana côrte de Londres, o qual não fe vexa de fazer 

alardo do feu puro fangue negro, acrefcentando que 

aquelles eampiões da humanidade teem feito á caula 

do preto mais mal, do que os feu proprios mai · 

acirrados inimigos. 



Mas comquanto digamos que fe deYe dar o devi

do dcfconto á circumfiancias do meio em que o. 

boers viveram, não queremo com iffo dizer que el

le · tenham muito de que de,·am córar. Foi efie feu 

mefmo deíprezo pelo cafre pag·ío que o. confen·ou 

puros dos vicios com que outra , naçõc em egual

dade de circumitancia fe tem dei ·ado contaminar. 

É certo que elle levam muito mai longe do que as 

n fras moderna theorias acham jultu, a fua no

ções de defegualdade de raça · ma · devemo fcm

pre recordar -no de que fe jámai · h oU\ e vi,. r pra

tico, é o dos boers um d'elle . A fua vida é de tra

balho pofitivo e real, e náo lhe fobra temp nem 

vontade para efpeculações theoricas. Sabem elles 

que, na fituação em que fe acham, cm pequeno nu

mero, e cercado de horda· d~:: barbara , um dos 

doi elemento · , o feu ou o do · indígenas deYe pre

dominar; e por iífo não admira que elle fe tenham 

empenhado em evitar que a outra raça pr p n

derc. ós podemo perfeitamente fer mai que g -

ncrofo para com o negro que por acafo apparece 



entre nós; podemos mefmo enfeitai-o como um ma

caco, e fazer d'elle um objeéto de curiofidade. Tam

bem n'aquellas colonias em que predomina a raça 

branca, podemos admittir os noífos vifinhos efcuros 

a todos os privilegias fociaes e politicos; mas i~o é 

de todo em todo impraticavel no Tranfvaal, onde 

exifte 1,1m branco para cada cem indígenas, e eífes 

mefmos felvagens. Ali, fe a raça branca tem de per

manecer, tem de confervar o indígena em difrancia 

e n'uma condição inferior. 

Quando os boers fe encaminharam primeiramente 

para o interior, não foi fó com os indígenas que el

les fe encontraram, e que varias vezes tiveram de 

lutar. Ante de poderem viver em fegurança com os 

feus gados e manadas, tiveram em primeiro Jogar 

que dellruir as immenfas feras que os cercavam. 

Ainda fe cita{I) muitas proezas dos combates com 

os leões, com as hyena , e outras feras, que por to

da a parte pullulavam. Em toda a vafi:a areado que 



• 

hoje é o Eítado livre de Oranae, e n"uma grande 

parte da do Tranfvaal, não havia um unico fer hu

mano, com excepção de uma forte tribufinha d~: Buf

hmans que fó viviam em tocas e cavernas. Tudo 

fôra anteriormente affolado c devailado pelo poten

tado ~lozilikatzc, rei dos .Ma tabele·, e por iffo mel

mo o paiz foi depois mais dclàffombradamcnte oc

cupado por enorme· manadas de caça brava, e pe

las ft!ras de que acima fallámos. Yiviam o boers no 

principio fempre de efpingarda na mão, já para trran

gearem o fuítento, já para refiilirem ao ataqu~: dos 

leóe , ou aos falteadore das alta hora da noite; 

theor de vida do mai · proprios para fazer do boer 

o magnifico pioneiro que ainda hoje é. _{a para fe 

matarem leóe c fe arranjar carne para o jant r no 

Tranf,·aal não baíta fó ter-ie uma efpingarda; t pre

cifo faber fazer ufo d'ella, e ter polYora e chumbo; 

e eítc ultimo articro' fão ali como é natural, dif

pendiofiffimo ·. É por iffo que os boers apr~:nderam 

ha muito a nunca efperdiçarem um tiro. Como e. ·em

pio d"iffo citaremo o fetruinte cafo por nó prefen-
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ciado: Um paft-or Bufhman entrou na cafa do feu 

patrão uma tarde, depois de ter acabado o trabalho 

do dia, e tendo-lhe aprefentado uma gazella magni

fica, fentia-fe embaraçado para lhe devolver um uni

co cartuxo, de tres que tinha levado. O patrão ao 

recebei-o, olhou para elle encolerifado e exclamou 

furiofo: 

-Onde eft-á a outra carga ? 

Para encurtarmos razões, e vendo que o pobre 

paft-or ia talvez fcr feveramentc caft-igado por ter ef

perdiçado uma carga de efpingarda, diligenciámos 

amaciar o bom do boer. 

-Porque motivo, di !Te elle então, me efrragou 

efte defafrrado um cartuxo que me cufra tão caro? 

Se não foífe efrar você aqui, havia de cafiigal-o; e fc 

foífe meu filho nem você o livrava. 

Mas além de nunca errar o feu alvo, o pioneiro boer 

tem fempre que eftar prompto para entrar em acção. 

Não é fó a arma que efrá carregada e prompta; to

dos os feus modefros artigos de mobília e arranjo 

domeftico eftáo fempre em tal ordem, e tanto á mão, 
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que em menos de uma hora pode o botr ac ndicio

nal-o' em uma ou duas carretas, e abalar. 

Vilo de tempo a tempos á Africa d u! certo 

viajante , que ao regreffarem efcrevem livro ou di

vulgam em periodicos as fuas impreffõe ·; e p lo fa

élo de não concordarem as idéas que ellc · tccm da 

gentilidade com o habitos e col1umc do· boer , 

deffazem-fe em inveétiva contra ellcs. Por e:xemplo: 

um boer deita-fe fempre meio' cfiido; e iffo provém 

de ter elle de el1ar prompto ao primeiro fignal de 

alarma, logo que o latido dc·s cács lhe annuncia que 

um lobo ou um ladrão lhe entrou no curral. Nunca 

íe vê defprevenido: o cavallo e fpara-o na efrrebaria, 

a efpingarda no cabide proprio, ao alcance dn fua 

mão cuidadofamente limpa e carregada; a fua bo

ta groffa de campo ao lado da cama; e emquanto 

o noffo tal viajante ainda eífrega o olho já o boer 

el1á a cavallo e armado e animando os cãc. em per

feguição do ladrão noél:urno. 
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Não citamos cafos ifolados, porque quando fe def

creve o Yiver de um boer, defcreve-fe o de todos el

les. Levantam-fe muito antes da luz do dia, e a pri

meira coifa que logo de manhã fe ouve é a voz ar

gentina das mulheres junta á voz mais grave dos ho

mens entoando um pfalmo. Apparecem logo os crea

dos pretos preífurofos e humildes, e fentando-fe no 

chão, tomam parte n'eíl:a oração matinal, gratos pelo 

privilegio que affim fe lhes concede. Toma-fe depois 

o café, e repete-fe varias vezes pelo dia adiante. Com 

quanto as refeições fejam frugaes, a cofinha é fem

pre de perto vigiada pelas fenhoras da cafa, e fem

pre boa e abundante. Todos os boers varões teem 

que aprender um officio; e affim, apefar de trabalhar 

o boer raras vezes para outrem, excepto por necef

fidade ou amifade, eíl:á elle apto a coníl:ruir e con

certar a fua carreta ou o arado, a fazer o calçado 

para fi e as ferraduras para os cavallos, e inclufiva

mente o caixão em que tem de fer baixado á fepultura. 



Como fe pode fuppôr pela vida que leYam, os boers 

não fão fabios, apefar de que raro ferá aquelle que 

não fouber ler e efcreYer. Diz-fe que o aétual comman

dante Joubert tinha já tg anno · quando viu o pri

meiro jornal, e ainda affim, todo· os que o tratam 

veem que os feus conhecimento tanto em hiftoria 

antiga como nas queílóes politicas da aétualidade, 

eftão longe de fer vulgares . 

• 
As mulhere defempenharam um papel não infe

rior ao dos homens em varias occafióes criticas da 

fuas peregrinações; e houve muita que eílavam jun

to aos feus maridos, carregando-lhes as armas até 

caírem ao feu lado mortas de canfaço. Defendiam

fe contra os ataque das legióe do Dingaana, e mai 

de uma vez uma mãe tem morto um leopardo que 

fe acercou do berço de feu filho. Taes cafos, (pode

mos bem fuppol-o) não eram raros n'um gcn ro de 

vida onde um dia fe não paífava fem incidente ou 

nova aventura. 



Voltamos agora atraz, ao ponto em que aos boers 

foi reconhecida a independencia. A perfeguição de 

que durante 40 annos haviam fido viél:imas, eftava 

agora, penfa vam elles, terminada; e a independen

cia dos lavradores emigrantes era d 'ali em diante ga

rantida pela rainha de Inglaterra. Ifto, difteram os 

boers, não é um aél:o de um governador colonial, 

aél:o que pode fer ignorado e não confirmado; mas 

é um tratado folemne celebrado por parte de Sua 

~Iuito Graciofa Mageftade, por commilfarios feus 

enviados efpecialmente para eífe fim . Em virtude 

d 'eífe tratado compromettip. fe o governo britannico 

a dar-lhes o direito de gerirem os feus negocios in

ternos, e de fe go\·ernarem conforme leis fuas, fem 

intervenção de efpecie alguma por parte do governo 

britannico. 

Eíhpulava-fe egualmente que o mefmo governa

dor não faria ufurpações para o Norte do rio Vaal. 

Sua ~1ageftade rejeitaria egualmente quaesquer al-



33 

liançaa com as tribus indigenas do orte do rio V aal, 

e annuia a prohibir a venda de munições de guerra 

aos indigenas. as quando fe fez efte tratado não 

fe podia adivinhar que no Tranfvaal havia diaman-

; porque logo que eftes foram defcobertos cele

bra.lall~•fe allianças com os caíres, em vifta das quaes 

elles cediam ao- governo britannico os feus fuppoftos 

direitos ao territorio diamantifero · e os governado

res logo fizeram preffão fobre as duas republicas 

co o fim de lhe tomarem aquella porção do paiz 

nas intereffes, diziam elles, da civilifação, do chrif

tianifmo e •• do commercio! ! 

. Outro artigo do tratado em breve teve a confide

rac;ão do precedente. hriu-te immedia.tamente um 

perigofó- mercado de armas de fogo e munições de 

guerra para os indigeruls, no qual, fegundo as decla

raçõe do general fir Arthur Cuninghame, que du

rante cinco annos commandou as tropas da rainha 

no Cabo, fe venderam em dois ou tres annos 400=000 

efpingardas aos indigenás habitantes e vifmbos do 

Tranfvaal! Cada arma d'eftas pagou um impofto de 
3 



10 íbillings por cano, e apefar de terem originaria

mente cuíl:ado 4 ou 5 íbillings foram vendidas aos ca

íres por -f-7, 10 cada uma! Algumas d' el!as foram ad

quiridas por pretos da tribu do Langabalele e levadas 

por elles para Natal. Penfavam eíl:es ingenuos cafres, 

que fe era legal comprar as armas ao governo britan

nico nos campos dos Diamantes, tambem feria legal 

continuar a poffuil-as fob o mefmo governo britannico 

em Natal. Não fuccedeu porém ailim; e quando, de

pois de intimados para as largarem, alguns fe oppo

feram a fazei-o, toda a tribu foi atacada, e quau de 

todo exterminada, ficando o regulo Langabalele pri

fioneiro de guerra e encarcerado na cidade do Cabo 

onde ainda jaz; e iíl:o fó porque fir Henry Barkly 

governador do Cabo, quebrou em nome de Sua Ma

geíl:ade, o tratado folemne celebrado com os boers 

em feu nome. 

Tudo ifio foram confequencias da annexação dos 

Campos dos Diamantes, aéto que tambem foi prati

cado por fir H. Barkly em manifeíl:a violação dos 
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tratad0s celebrados com as republicas de Orange e 

de Tranfvaal. Bafta a efte refpeito dizer-fe, o que 

um auaorifado julgador efcreveu; o hiftoriador Frou

de claffificou efte aao em duas palavra : •A anne

cxação das minas dos diamantes, é talvez o inciden

«te mais indecorofo da hiftoria colonial britannica., 

Mas ifto foi efcripto mztes da annexação do Tranf

vaal! 

Em confequencia do defcredito em que a colonia 

tinha caído depois da queftáo do Langabalele, foi íir 

Theophilo Shepftone, que então era fecretario dos 

negocio indígenas em Natal, deputado pelo gover

nador de Natal em confelho, para ir a Inglaterra, a 

fim de fer na Europa o defenfor da colonia perante 

o minifterio. O refultado da fua defeza foi porém in

feliz para os feus conftituintes, porque o governo de 

Natal foi violentamente cenfurado, e o governador 

fir Benjamin Pine demittido. No emtanto parece que 

fir T. Shepftone teve melhor exito a refpeito de fi 
3· 
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proprio, por iífo que foi agraciado com o titulo de 

baronete, conciliando tanto as boas graças do minii

tro Lord Carnarvon, que obteve o fcr mandado como 

commiífario efpecial ao Tranf vaal, com o modefto 

intuito de inveftigar as caufas dos difturbios intefti

nos que ali havia. 

Aproveitando-fe da crife de eftar proxima uma elei

ção prefidcncial, fir T. Shcpfione penetrou no Tranf

vaal feguido a uma certa diftancia por um regimen

to inglez, que recebeu inílrucções de efperar nas fron

teiras por um fignal para avançar. N'eífa occafião os 

zulus, fobre quem fe dizia que S. Ex.a tinha com

pleta influencia, começaram pela primeira vez a m~ 

bilifar as fuas forças nas proximidades da fronteira 

do Tranfvaal; e fegundo o diífe o bifpo Colenfo e fe 

creu no Tranfvaal, efte movimento foi feito a inft:i

gaçóes de fir Theophilus. Seja porém como fôr, o 

certo é que elle mandou agentes adiante de fi folli

citando affignaturas para petições em favor da an

nexação, e parece que alguns boers chegaram a af

fignar; mas fó porque, não comprehendendo .elles o 



inglez, foram illudidos ácerca do conteudo d'e[es do

cumento ! ! 

Á fua chegada a Pretoria finaiu-fe uma inveftiaa

ção ás condições do paiz, a qual não pa[ou de uma 

phantafmagoria, e depois de algun preliminare com 

o prcfidentc Burgcr , cujo tempo de governo efiava 

a expirar, e que não tinha prpbabilidade de fer re

eleito, leu-fe uma bella manhã a proclamação da an

nexação, fem prévio annuncio, e apenas na preíença 

de algun poucos ha?itantes ina\ezes de Pretoria. 

Por effe aél:o, pa[ou o Tranfvaal a fer de um mo

mento para o outro propriedade da Inglaterra, e por 

confeguinte todos os habitantes foram devidamente 

intimados a defiifrirem de oppofiçiío e a fubmetterem

fe ao novo governo fob pena de fevero cafiigo . 

• 
Difle-fe pofreriormente que a anne ·ação fe reali

fou tem fombras de vi Iencia, e que tanto o gover

no como o pov do Tranf\'aa\ annuiram a ella. 

É ccrt que fir T. hepfrl)ne n~ o tinha com figo 
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tropas, mas tinha-as na fronteira promptas a avan .. 

çar á primeira voz. E não foi negado ainda, que por 

uma fingular coincidencia os fem• particulares ami

gos zulus, fobre quem elle fe gabava de ter influen

cia, tiveffem mobilifado o feu exercito, logo que elle 

atraveífou a fronteira. Não. Sir T. Shepftone não 

ufou da força, mas diffe aos boers que, fe tivefie de 

retirar, feria para dar Jogar aos homens da efpada; 

e tambem lhes perguntou o que fariam elles fe elle 

levantaffe mão do Ketchwayo, cujas forças, como 

diffémos, já eftavam em movimento! 

Já viftes que o Tranfvaal eftava em rifco immi

nente de fer invadido pelos zulus, e que o paiz fôra 

annexado para lhe evitar uma completa deftruição. 

Mas ouvi o que o proprio fir T. Shepfttone diífe 

ácerca do affumpto dez mezes depois da annexação. 

Efcrevia ao governador de Na tal ácerca da queftão 

de limites com os zulus o feguinte: «Praticamente a 

clinha das fazendas occupadas, não tem até agora 
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c fi do prejudicada pela difputa ácerca da linha de 

cfronteira; mas agora a prohibição da occupação 

cd'eftas tem-fe tornado abfoluta, em virtude das re

«clamações e aél:os dos zulus. A ruina aprefenta-fe 

cinevitavel aos lavradores; e a fua pofição é aél:ual

cmente peior do que nunca o foi fob o regímen re

cpublicano . ., 

Não, o fnr. Shepftone nunca ufou da força, mas 

diífe peremptoriamente: deveis. Supponhamos que a 

Inglaterra mandava á America um embaixador por 

occafião de uma conteftada eleição prefidencial, coi

locando a fua efquadra e o feu exercito do Canadá 

em movimento, intrigando a população negra com 

o fim de influir no aél:o nacional! Penfaes que a Ame

rica concordaria que fe não tinha empregado a for

ça e aceitaria tal circumftancia como defculpa dos 

males praticados? 

O Tranfvaal (dizem elles) foi annexado para livrar 

os cafres de ferem deftruidos pelos boers, e tambem 

para livrar os boers de ferem deftruidos pelos cafres. 

Á falta de um dos argumentos ficava o outro de pé. 



O primeiro argumento era, que os boers queriam 

a annexação; depois que os boers eftavam em pe

rigo por caufa dos cafres; e por fim, diife-fe que a 

Allemanha queria apoderar-fe do Tranfvaal. 

Não tentaremos refponder a todos eíl:es argumen- • 

tos, porque, ainda no cafo de ferem poftos de parte, 

qualquer confervador em Inglaterra terá um novo 

argumento ao feu difpor. 

Vamos porém dizer uma ou duas palavras ácerca 

das guerras dos zulus e do Secocoeni. Quando os 

boers pegaram em armas contra o Secocoeni por 

caufa das depredações contra elles commettidas pelo 

[eu povo, lord Carnarvon protefl:ou contra a guerra, 

chamando-lhe injufta e improvocada; e fuíl:entou que 

o Secocoeni era um monarcha livre e não vaifallo do 

Tranfvaal, e que portanto não podia [er coníidera

do rebelde. Publicou uma proclamação em que pro

hibia aos [ubditos britannicos o pegarem em arm~s, 

apefar de eftarem a viver então fob a protecção da 

republica. Prohibiu a acquiíição de munições de 

guerra pelos boers, e efcreveu longos officios ácerca 

• 
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da verfão em que fe admittia que o boers ufavam 

de balas explofivas, e ácerca da defbumanidade de 

fe fervirem de alliados indígenas. 

Vejamos agora o que fez ür T. Shepfrone e o gover

no confervador, ao tomarem conta do paiz. Logo de

pois da annexação, fir T. Shepll.one mandou ao Se

cocoeni uma menfagem nos f<!guintes termo : aS. 

c Ex. a fi r T. Shepfione defeja que o Secoco~ni lhe 

«faça faber fem demora fe lhe convem confcrvar-fe 

«como vaffallo, ou deixar o paiz que prefentcmente 

«occupa. As 2000 cabeças de gado promettida~ pelo 

«Secocoeni ao governo tranfaa0, ferão paga · fem 

«demora. Todos o indígena , e efpecialmente os 

cfeus chefes que quiferem continnar a refidir como 

cvaffallos da grande Rainha, deverão pagar o im

pofios que lhes forem lançado . • 

Affim, vê-fe bem que apefar de lord Carnarvon ter 

dito áquelle regulo que elle não era vaífallo do Tranf

vaal, fir T. Shepfrone lhe diz que elle deve dei ar o 



paiz que occupava, ou confiderar-fe vaffallo, e pagar 

os tributos que lhe forem impofios por S. M. B. 

Lord Carnarvon diffe que a guerra era injufia e de 

aggreffão; fir T. Shepfione diz-lhe: deveis pagar a 

multa impofia por effes injuflos e aggreffivos boers, 

fe defejaes continuar a refidir no paiz. 

É para admirar como n'efias circumftancias o Se

cocoeni íe recufou a fazer o que d'elle era exigido; 

e onde, perguntaremos nós, efiá a juilificac;ão da an· 

niquilac;ão pofierior da fua tribu, anniquilac;ão que 

foi a confequencia da fua recufa? 

E porque o Secocoeni não quiz pegar em nenhu

ma das pontas d'efie dilema foi mandado contra elle 

o coronel Rowlands, não com balas explofivas por· 

que iffo feria dejhumano e mau, mas f6 com balas de 

artilheria, bombas e granadas. Apefar de todos ef

tes engenhos mortíferos não teve melhor exito do que 

os boers em penetrar no montanhofo paiz do Seco

coeni. Depois a Inglaterra efcolheu o feu melhor ge

neral e mandou fir Garnet W olfeley contra o Seco· 

coeru. 



Vendo poucas probabilidades de abrir caminho en

tre as quebradas impervias e precipícios com os feus 

foldados, mais bem avifado andou fir Garnet ufan

do dos alliados com que os boers tinham tambem 

em tempo tratado, e mandou bufcar alguns milhares 

de Muífuates, antigos inimigos do Secocoeni. Nunca 

nos confrou fe Iord Carnarvon, ou a Sociedade pro

teél:ora dos aborígenes, protefrou n'eífa occafião; o 

que fabemos é que os Muífuates foram os principaes 

elementos do triumpho, e affaffinararn muita gente 

defde pela manhã até á noite no rnemoravel dia da 

batalha. Eftarnos informados por peíl'oa fidedigna de 

que a tribu foi para affim dizer extinéta, e de que os 

Muífuates fó deixaram com vida as mulheres e crean

ças que valia a pena efcravifar. Tal foi a interven

ção amigavel ingleza para falvar o Secocoeni das 

garras dos boers! 

Analyfemos agora a outra quefrão do TranfvaaL 

Uma das maiores accufaçóes que ao Tranfvaal fe fa

ziam, era a de fe elles irem gradualmente aproprian-
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do do territorio zulu. O Ketchwayo, a quem-em Na

tal davam ouvidos, mais de uma vez fe queixou n'ef

fe fentido; mas nunca o fez direétamente á republi

ca. As fuas queixas foram fempre levadas ao conhe

cimento da Inglaterra e do Tranfvaal, e eram aífum

pto de !lluitos e importantes officios. O modo-boer 

de adqzdrir territorio, como então fe dizia, foi inten

cionalmente exaggerado, não reftando a miníma du

vida no animo do empregados de Inglaterra e de 

Natal, fobre aífentarem em bafes fracas as preten

ções dos boers ao territorio difputado. N'efte cafo a 

annexaç1o bem como no do Secocoeni, teve um ma

ravilhofo effeito no fentido de aclarar a que!l:ão; por

que pouco tempo depois d' ella [e realifar declarava 

fir T. Shep!l:one ao fecretario de eftado, que, depois 

de m.1duro exame, fe convencera de que os direitos 

dos boers efta vam «provados pela mais clara, incon,. 

«trove1ja. e pojitiva evidmcia. » 

Logo que o Ketchwayo percebeu que o tinham lu

dibriado, irritou-fe, fegundo era de efperar, como fe 

deprehende de uma carta de fir T. Shepftone para 
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o miniíl:erio, em que elle relata a mudança operada 

na attitude do feu antigo amigo e alliado. c Nada me 

cfurprehendeu mai , diz elle, do que o efpirito info

clente, aggreffivo e defconfiado com que fui rec bi

«do pelos conCelheiro do rei., Já fe \'ê que efia at

titude foi confiderada muito in1pertinentc; e affim, 

com o fim de lhe pôr termo, fir Bartle rere man

dou-lhe um ultimatum para que dlc diffolveffc o feu 

exercito, ou os fcus enge11lzos de 11101·tzcinio, como 

lhe chamava; que permittiffe ao fcus guetTciros o 

cafamcnto; que o feu povo fe tornaffc chriilão c ue, 

fe não fizeffe tudo ifto, e muito mai , dentro de um 

certo prafo, elle fi r Bartle Frere lhe in adiria o f aiz. 

Foi efte o principio da guerra do zulu ·, que tan

tas vida· e tanto dinh iro cufiou ~ O zulu · foram 

afinal batido , e o feu rei feito prifioneiro, fendo cfta 

a fórma por que foram falvos do mau tratamento dos 

boers ~ 

Levantou-fe depoi · uma grande indignação, por

que os boer· se não moíl:raram gratos aos Jacr·ijicios 



~itos para os falvar dos Zulus. Os boers porém não 

são bons raciocinadores; e por iffo não percebem o 

que a feu favor fe dizia realifado; ou então pode fer 

que por ferem muito ingratos elles tiveífem preferi

do fer deixados fós com a fua independencia. 

A verdade é que tanto uma como outra guerra fo

ram as mais injuftas que até hoje tem havido na 

Africa Aufira!. Caufaram a defiruição de maior nu

mero de indígenas do que todas as que o Tranfvaal 

tinha tido; e n'uma d'ellas commetteram-fe atroci

dades fuperiores ás que attribuiam aos boers os feus 

mais ferrenhos detraaores. 

Em prefença de taes faaos não tentaremos ref

ponder aos argumentos hypocritas com que fe pre

tende jufiificar a annexação, pela caridade para com 

os negros. Accufam os boer de efclavagifias e de 

tratarem mal os indígenas. Vivemos dez annos no 

paiz, não dentro de um efcriptorio ou por detraz de 

um balcão, mas quaú fempre viajando e convivendo 

com os boers; e affirmamos que a accufação é com

pletamente falfa. O fyfiema de aprendizagem é o 
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mefmo que fe ufa na colonia do Cabo e no Natal; e 

fe ali havia um unico efcravo, defejariamos faber 

quando foi elle libertado, defde que os redemptores 

dos pretos ali inftallaram a fua foberania. Sir Wil

frid Lawfon, offereceu um premio de i, 10 por cada 

efcravo que foífe libertado; ma até hoje não teve 

ainda occafião de cumprir o offerecimento. 

Voltemos agora ao mau tratamento infligido aos 

indígenas. Ha no Tranfvaal 4o:ooo boers e oo:ooo 

negros; durante a ultima guerra todos o boers ca

pazes de pegar em arma fe empenharam na luél:a 

contra os que vieram ao Tranfvaal protegei-os do 

cafres: emquanto aufentes deixaram as fua · mulhe

res e filhos, e todo o feu gado e haveres, no meio 

d'eftes oo:ooo felvagen , que ellcs cftavam habitua

dos a maltratar; e quando voltaram aos feu !are , 

viram que os indigena · não tinham feito a miníma 

vexação. Pcrguntaremo agora: pode haver maior 

prova da evidente falfidade de femelhante accufação? 



Agora poder-fe-ha perguntar, quaes foram as ver

dadeiras caufas que levaram á annexação? A refpof

ta é fimples. 

1. 0 Lord Beaconffie:d defejava dilatar os domínios 

do imperio britannico; portanto Iord Carnarvon deu 

a fir T. Shepfione infirucçóes amplas para fazer a 

anne.·ação. 

2.0 Sir T. Shepfione preferiu ter f, z5oo por anno 

como governador do Tranfvaal a ter f, oo que perce

bia no r a tal como fecretario dos negocias indigena . 

3.0 O povo de • 'atai temeu que, fe o Tranfvaal 

continuaffe ind pendente, fe vieffe a fazer o caminho 

de ferro para Lourenço Marque , perdendo affim 

8o:ooo a f, 1 oo:ooo por anno no feu::; rendimentos 

aduaneiros. 

Da duas primeiras caufas nada mais diremos; 

não deixaremo · porém de evidenciar a_ ultima. 

Á inveja de Natal deve o Tranfvaal todos os feus 

infortunios; inveja de que tambem participavam os 
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advogados do imperio univerfal da Inglaterra. Foi 

iil:o que produziu todas a accufações de efcravatura 

e maus tratos, e foi ifio que produziu o aao de infa

me hypocrifia que teve Jogar a 12 de abril de 1 77· 

O caminho de ferro de Lourenço i\larques é ab

folutamente necdfario para alfegurar a independen

cia do Tranfvaal. Foi com efte fim que eftivemos 

em Lifboa em 1 74, e que tivemo o prazer de en· 

contrar o mais cordial apoio no fnr. Cor o. Em 1 7S 

o mefmo illufirado eftadifta celebrou com o preíiden

te Burgers um tratado para a conil:rucção do cami

nho de ferro; e foi elle ainda que, quando fe fup-

poz que o Tranfvaal eftava irremediavelmente con

demnado a fer colonia britannica fez todos os effor· 

ços para affegurar para Lourenço Marque · o com

me reio do Tranfvaal. Parece-no jufro aproveitarmo

nos d'efia occaíião para reconhecermos a divida de 

gratidão para. com o fnr. Corvo, por nos ter tão 

promptamente au:iliado no fentido que indicámos, 

nas duas occaíiõe que t1vemo o goil:o de tratar com 

S. Ex. a no intcrcffe d republica. 

4 



' 

5o 

Mas agora as circumftancias eftão mudadas : e 

como mais uma vez o Tranfvaal fe declarou inde

pendente, mais neceífario fe torna ainda que o ca

minho de ferro fe eftabeleça immediatamente. Aél:ual

mente o Tranfvaal efl:á amarrado de pé e mãos. 

Emquanto não tiver communicaçóes com o mar, a 

fua independencia é uma phantafmagoria; e portanto 

voltamos para Portugal as noífas vifl:as, para que 

favoreça a caufa das nacionalidades fracas, e para 

que nos falve da inveja e fofreguidão dos Eftados 

vifinhos, e com efpecialidade do N atai. Se ha cir

cumftancias que impeçam a confuucção immcdiata 

do caminho de ferro, lembramo ao menos a imme

diata conftrucção de uma eftrada, cujo traçado já 

foi eftudado, que habilitará ao começo do trafego ; 

e que fará mai ainda, dar-nos-ha efperança. Per

corremos toda a linha do traçado e podemos afian

çar que para fe fazer uma eftrada carreteira regular-

mente viavel para aquelle paiz, a defpefa não exce-

derá 4 ou í, Sooo. 
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Digamos agora duas palavras ácerca do futuro. 

Todos fabem que recurfos e que area tem o Tran· 

fvaal; ·é um paiz do tamanho da França; encerra 

diamantes, oiro, cobre, chumbo, eíl:anho, nikel, prata 

e carvão, e eíl:e em enorme jazigo . Produz tudo 

que é neceífario para os ufo da vida: lã, algodão, 

café, aífucar, cereaes, e fruéta de toda a cfpecie. O 

clima é tão bom como o· melhore do mundo. 

Pelo que refpeita ao feu porto natural, Lourenço 

Marques é o unico porto da Africa Aufira!, e o unico 

de que o Tranfvaal pode com vantagem utilifar-fe. 

A bahia é vaíl:a baíl:ante para poder conter toda as 

efquadras do mundo; e eíl:as podem fundear com 

·perfeita fegurança,' e tão perto da terra quanto poífa 

imaginar-fe. 

Que mais condições fe podem ambicionar para 

coníl:ituirem no feu conjunéto o · elementos eífenciaes 

para a formação de um grande paiz? 

É impoffivel affignar limite ao futuro defenvolvi· 



mento de Lourenço Marques logo que fe tenha con

ftruido efta pequena fecção de 40 milhas de via fer

rea. Podemos porém defde já dizer e prognofticar 

que virá a fer o mais vafto emporio do commercio 

da Africa Auftral, e o depofito de carvão de todo o 

Oriente. 

* 
Já tivemos occafião de telegraphar para o Tranf

vaal enviando áquelles que ali luél:am pela liberda

de a efperança e a animação. Agora pouco mais falta 

para que a ultima palavra fe profira, e para que fe 

decida fe deve realifar-fe eífa efperança, ou abando

nar-fe para fempre tão grandiofa idéa. 
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