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R A PPO R T D U P £R E G EO RG ES K R A FFT
A L A « JU N T A G ERA L D A S M ISSO ES»
(18-XII-1894)

SOM M AIRE —

Historique de la Mission. — Develo-ppement des
oeuvres. — La filiale de Candmboa et son avenir. —
Relations avec les autorites. — Plantations fruitieres.
— Colonisation blanche et noire a Canamboa.

M alanje, 18 de Dezembro de 1 8 9 4
Il.mo e E x .mo Sr.
Aproveito este ensejo, que se me oferece, para agradecer
a E x .ma Junta Geral das Missoes e particularmente a V . E x .a,
o desvelo e a dedica^ao, que sempre tem mostrado para o desenvolvimento

das

Missoes

ultramarinas

e

nomeadamente

para o da Missao de M alanje. Provas tao significativas de confian^a exigem de nos, Missionaries, um esmero sem limites em
trabalhar assiduamente para a prosperidade da bela provmcia
de Angola. O relatorio do estado desta Missao demonstrara
o quanto nos esfor^amos por alcan^ar os fins almejados pela
E x .ma Junta.
A Missao do Real Padroado portugues de M alanje conta
quatro anos e meio de existencia. Foi no dia 3 1 de M aio de
1 8 9 0 , que tres Missionaries — isto e, dois Padres e um Irmao
auxiliar — entravam nesta vila, com o fim de principiar a obra
tao dificil da fundafao duma Missao. N o fim de tres meses
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e apcsar das grandes dificuldades, com que se luta no princi'pio
das Missoes, uma casa de 2 2 metros de comprimento sobre
5 de largura dava aos Missionaries uma instala^ao provisoria
e permitia-lhes abrir a escola. Pouco a pouco o denso mato
cedia o lugar a casas de adobe, a planta^oes e estrada; e agora
quern visitar a Missao encontrara cinco casas de 2 2 metros
de comprimento sobre 5 de largura, uma de 1 2 sobre 4 , um
refeitorio e uma cozinha para os meninos, estrebana de cavalos
e um telheiro para os carpinteiros. Todas estas casas sao feitas
de adobe. U m a delas serve de capela. A escola e o armazem
dos meninos ocupam a segunda. N a terceira estao as oficinas
de allfaiate e de sapateiro e a sala de musica, que serve ao mesmo
tempo de quarto de dormir. O dormitorio dos meninos toma
a quarta casa. A quinta serve de refeitorio ao pessoal missio
n ary , dando, alem disso, dois quartos de dormir. A casa de
1 2 metros da um quarto de dormir e um armazem. Tres dessas casas estao cdbertas com zinco. Este ano tencionavamos
cobrir a zinco pelo menos duas casas, mas, por falta de carregadores, nao foi possive'l. A s casas cobertas a zinco tern cada
uma dois fios condutores, que ate agora deram bom resultado.
Ja por tres vezes seguidas caiu o raio numa delas sem causar
prejufzo nenhum.
Dois po$os, um de 15 metros de profundidade, outro de
sete, tendo cada um uma bomba, nos fornece a agua precisa.
A forja, o torno e a prensa de azeite nao deixam tambem de
nos prestar bons servi^os. Ultimamente mandamos vir lupulo
da Europa, e agora fabricamos aqui cerveja, que e excelente
e que e uma grande economia para a Missao. Tres grandes
estradas, sem falar em outras mais pequenas, nao deixam de
ser admiradas pelo europeu que visita a Missao. A primeira
e a estrada da Missao a M alanje; a segunda da Missao ao pan-
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tano ( x) ; a terteira 'da Missao a Canamboa. A primeira tem
4 9 0 metros, a segunda 1 5 0 0 e a terceira 2 5 0 0 .
U m a palavra agora do pessoal da 'Missao. Somos quatro
Padres e dois Irmaos auxiliares. Tres Padres residem habitualmente na Missao; o quarto esta, a maior parte do tempo, na
esta§ao filial de Canamboa, de que brevemente falarei. Estes
Missionaries tem sob a sua direc^ao 18 familias cristas e 61
meninos, todos pertencentes a Missao e todos por esta resgatados. Estes meninos frequentam a escola ate uma certa idade;
quer dizer, ate poderem entrar na divisao dos agricultores.
Podemos dizer que o trabalho destes rapazes nos satisfaz. N o
cacimbo ( 2) passado levantamos uma casa de adobe de 2 6 me
tros, so com os meninos da Missao. Pedreiros e carpinteiros
eram da Missao. £ verdade que fomos obrigados a isto para
podermos auxiliar a Missao do Libolo. Os Missionaries, eles
tambem, nao ficaram de bravos cruzados; foram dois Padres
que levantaram as paredes da casa de adobe de Canamboa,
a qual tem 1 2 metros de comprimento sobre 4 de largura.
De resto V . E x .a sabe muito bem que o Missionario deve ser
um faz tudo, e aqui no interior ve-se a prova disto todos os dias.
Faz um ano neste mes que nos cbegaram quatro Irmas
da Missao ( 3) . Tres casas, situadas a uns trezentos metros da
nossa Missao, estavam ja prontas para elas, de sorte que poderam
logo abrir a escola. U m a daquelas casas tem 2 2 metros de com
primento sobre 5 de largura e as outras duas tem cada uma
1 2 sobre 4 .
A lem destas casas, mencionemos duas cozinhas e um dormitorio para as meninas. A casa de 2 6 metros, que levantamos

( !) Forme par un ruisseau qui debouche dans une plaine presque
horizontale.
( 2) L ’epoque seche et fraiche de l’annee.
(3) Les Soeurs de St. Joseph de Cluny.
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no cacimbo passado, foi para elas. A s Irmas tern ja 2 9 meninas, sendo todas resgatadas este ano.
A s nossas rel'a$oes tanto com a popula^ao branca como com
a preta sao optimas. M as permita-me V . E x .a mencionar aqui o
nome do nosso dignfssimo Administrador do Concelho, o major
Joao Ernesto Henriques de Castro, administrador modelo, que
pdla sua dedica^ao pela Missao nos exige e nos exigira sempre
um sincero reconhecimento. De resto o que digo do sr. A dm i
nistrador do C on ed ho, posso dizeJlo de todos os empreg'ados
publicos aqui residentes.
Por enquanto, por causa do pessoal numeroso, que tern
a Missao, e unicamente pelas nossas oficinas que podemos
prestar a popula^ao alguns beneficios. Todavia quando precisam do nosso carro ou dos nossos bois ou de alguns objectos,
que podemos dispensar, quer ferramenta, quer outra coisa,
nunca deixamos de lhes agradar. Quando a Missao estiver bem
estabelecida, quer dizer, daqui a alguns anos, poderemos prestar-lhes muitos beneficios, por exemplo, na agricultura e na
industria. O trigo, cuja cultura ja experimentamos, nao deixara de nos pagar amplamente o trabal'ho que custa a aclima^ao. Alguns ensaios, que ja fizemos, sao satisfa'torios. E o
trigo da California, que parece dar-se melhor aqui. Digo mais,
creio que aqui o trigo dara melhor resultado do que no sul,
por nao haver geadas.
Fizemos tambem uma boa planta^ao de cafe; alguns pes
ja deram flores este ano. H a meses pedimos ao governo de
Luanda nos mandasse vir plantas de S. Tom e, e principalmente
o cacau, julgando que aqui vingara muito bem, mas ainda
nao recebemos a encomenda. Quantas plantas nao se poderia
lntroduzir neste bom dlima de Ma'lanje! Creio poder dizer
a V . E x A com toda a sinceridade, que a Missao do Real
Padroado portugues de Malanje nunca desmentiu ainda a sua
divisa: trabalhar assiduamente em prol da civiliza^ao, da patria
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e da religiao. M as sabe V . E x .a que a luta e lenhida e quc
precisamos de muitas mum^oes para fazer tremular a bandeira
das Quinas nesta Sintra afncana. Quam gratos nao ficariamos
ao Governo se nos ajudasse na mtrodu^ao das plantas nesta
regiao! Actualmente ve-se na Missao bananeiras, laranjeiras,
cidreiras, limoeiros, tangerineiras, videiras, macieitas, figueiras,
goiabeiras, mamoeiros, cajueiros, maracuja, mangueiras, nespereiras, alfarrobeiras, palmeiras, ananazes, morangueiros, corossois, tamareiras, tamarinheiros, amoreiras, jamboeiros, pitangueiras e algodoeiros. Todas as hortali^as do reino dao-se muito
bem aqui.
A madeira na localidade e boa e muita. Se pudessemos
fazer vir uma rdda hidraulica e uma serra de agua, tiravamos
da madeira grandes recursos. A Missao come^a a cultivar umas
especies de euca'liptos para remediar a falta de madeira, que
mais tarde se fara sen tir... Os que foram plantados vingaram
muito bem.
A Missao poderia cultivar terrenos de larga produ^ao. Sao
os bravos que faltam. A Missao, com mais bravos e mais tempo
podera sustentar-se e mesmo auxiliar a popula^ao daqui, contan to que o Governo nos ajude quanto antes na compra dos
instrumentos de lavoura e na do mecanismo mais necessario.
Foi neste intuito que fundamos no mes de Agosto passado
a filial de Canamboa. M as poderemos aumentar a nossa cria^ao
de gado, cuja falta se torna cada vez mais sensfvel. Canamboa,
sendo um vale, onde corre agua com abundancia e cujo terreno
e fertilissimo, presta-se admiravelmente para esse fim e para
a agricultura. Fla meses chegaram-nos de Cabo Verde 2 cavalos e 2 eguas. N isto, como em tudo, o nosso fim e o mesmo:
criar recursos a Missao para podermos auxiliar devidamente
as nossas filiais.
tnq u an to a coloniza^ao branca aceitamos a proposta, de/endo no entanto o Governo dar-nos ajuda dois anos para nos
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prepararmos e devendo-nos avisar a tempo antes de nos mandar as familias. Para ensaio, aceitamos quatro familias, e achamos que o lu'gar mais conveniente para esse £im e Canamboa,
em virtude da sua proximidade da Missao de Malanje (meia
hora de caminho) e da fertilidade do terreno. Cremos que para
podermos insta'la-las devidamente, um conto de reis de subsidio para cada familia nao sera demasiado.
A coloniza^ao preta ja esta principiada em Canamboa.
Vimos la 5 familias cristas e o numero vai sempre aumentando.
Estas familias, com dez rapazes, vindos da Missao de M alanje,
formam a esta^ao filial de Canamboa. Urn Padre que tern la
vma casa de adobe toma a direc^ao desta gente e dos trabalhos.
Estamos satisfeitos com o resultado.
N unca largamos a ideia de fundar uma Missao sobre o
Cuango, contanto que o Governo nos de os subsidios necessarios.
Tala-M ogongo e uma localidade importante sob todos os
pontos de vista; mas a gente e tao refractaria que nao sei se
aceitara os Missionaries.
Todos os rapazes que tern a Missao vem da Lunda ou de
alem Cuango. £ impossivel pensar no Golungo-Alto, por falta
de recursos e de pessoal.
Am baca, por sua proximidade e por via do caminho de
ferro, presta-se mais para uma filial.
Por este relatorio V . E x .a ve que este ano fizemos poucas
construgoes, por causa da instala^ao das Irmas, que nao recebem subsfdio nenhum do Governo, da funda^ao de Canamboa,
e por termos tido que auxiliar a Missao do Liboio, que carecia
quase completamente de recursos. N ao quero acrescentar mais
nada. V . E x .a viu o que fizemos, o que temos, o pessoal que
somos, conhece o subsidio que o Governo nos da; por consequencia pode-se fazer uma ideia da marcha actual da Missao.
O Missionario e como o soldado, e se este nao respira senao
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guerra, o Missionario so aspira ao trabalho por Deus e pela
Patria, ou natural ou adoptiva.
Que o Governo nos ajude, pois, e prometemos-lbe fazer
deste mato africano um novo Brasil, embora reduzido.
Ainda uma vez, aceite V . E x .a os nossos profundos reconhecimentos e creia que, etc., etc.
O Superior da Missao

Padre Jorge Krafft
P O R T U G A L E M A F R IC A — Lisboa, 1 8 9 5 ( 2 ) , p. 4 9 9 -5 0 4 .
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