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CREATION DE L’ECOLE DE LANGUES INDIGENES
FILIALE DU SEMINAIRE DIOCESAIN
(22-II-1886)
SOMMAXRE —! N ecessite et urgence d u n e ecole de langues indigenes
a L uan da pour la form ation de missionnaires et catechistes. — Plan d organisation et etudes languistiques.

Tendo^se geralmente reconhecido em codas as nafoes cultas que debalde se tenta civilizar os povos confiados pela
Providencia a sua protec^ao e tutela, se nao se lhfes estudam,
compreendem e falam correctamente as linguas e os dialecCos; e
Considerando N os que de facto, muitos paises colonials
florescentissimos, como a Inglaterra, a Franca e a Holanda
criam e espalham pelas colonias escolas de lingua lndigena,
obrigando aos seus empregados a es'tuda-la e requerendo ate
como condifao indispensavel para o provimento de certos
cargos um perfeito conhecimento de'la, provado num exame
rigoroso;
Considerando, que canto os missionaries catolicos, como
os protestantes, em todo o mundo, apenas chegados as missoes que Ihes foram destinadas, come^am logo a estudar as
linguas do pais nas aulas competences, e, se as nao 'ha ainda,
a estuda-las isoladamente, confeOcionando para seu uso gramaticas e vocabularios, que depois publicam, ou cra'tando
de apeefeifoar os que encontraram j a feitos pelos seus antecessores na missao, demonstrando assirn praticamente que sem
esse estudo e impossivel conseguir o desejado fim.
Considerando que mesmo no Nosso bispado se empenharam por isso verdadeiramente neste particular os antigos mis-
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sionarios, como Fr. Francisco Pacconio com o seu Catecismo de
lingua bunda, Fr. Antonio do Canto, melhorando o mesmo
Catecismo, Fr. Bernardo M aria de Cannecatim compondo
a Gramatica da lingua bunda, o Dicionario bundo' e o Dicio
nario congues, Fr. Ma'teus Cardoso vertendo na lingua do
Congo o Catecismo de Fr. Marcos Jorge, Fr. Jacinto Brusciotto de Vetralla confeecionando a Gramatica da lingua do
Congo, etc. (*).
(x) Les Peres Pacconio, Couto, Cardoso et Marcos Jorge etaient
Jesuites. II n ’y a done pas lieu des les appeler «Fr.» ou «Frei». Le
livre de Francesco Pacconio est introuvable. L ’ouvrage du Pere Antonio
de Couto porte comme titre: Gentio de Angola / Sufficientemente /
instruido nos mysterios de nossa sancta Fe. Lisboa, 1642. Les ouvrages
de Cannecatim sont les suivants: Diccionario da lingua bunda ou angolense explicada na portugueza e latina, Lisboa, 1804. — Colieegao de
observapoes gramaticaes sobre a lingua bunda. Lisboa, 1805. Le Pere
Cardoso a fait traduire en Kicongo la Dovtrina Christaa de son confrere
Marcos Jorge, deja augmentee par le Pere Inacio Martins, Lisboa, 1624.
Le capucin Vetralla a compose: Regulae / Qyaedam / Pro difficilimi

Congensium jidiomatis faciliori captu j ad j Grammaticae / Normam
Redactae, Romae, M D 'C L IX . Cet ouvrage a ete traduit par l’Eveque
lui-meme (D . Antonio Tomas da Silva Leitao e Castro) avec le titre:

Regras / para mais fdcil intelligencia do difficil j Idioma do Congo.
/.../ Seguidas do Diccionario abreviado da lingua Congueza j e de
ad-guns vocabuLarios para uso da escola de linguas africanas / estabelecida
em Loanda pelo dito Prelado. Loanda, Imprensa Nacional, 1886.
Le Gentio de Angola, du P. Couto, a ete traduit en latin par le
capucin Antonio M aria A m ici da Monteprandone, avec le titre Gentilis / Angolae / Fidei Mysteriis, Romae, M .D C L X I. Une troisieme
edition (2® portugaise) a ete publiee a Lisbonne dans la Regia Oficina
Tipografica, en 1784. N ous n’en n’avons pu reperer aucun exemplaire.
Cette edition a servi pourtant de base a une autre, Lisboa, 1855, avec
le titre: E xplicates l de j Doutrina Christa j em / Portuguez e An-

golense / Para uso das Missoes do Interior de Angola.
U n ouvrage qui ne peut pas etre oublie e’est la Arte / Da Lingva
De / Angola, du Pere Pedro Dias, S. J., Lisboa, 1697, pour les missionnaires du Bresil.
V id. Johannes Dindinger, O. M . I., Bibliotheca Missionum (Afri-
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Considerando que tambem na actualidade e pela mesma
razao muito tern trabalhado e traba'lham nesta provmcia em
estudos sobre Irnguas, gramaticas e vocabularies os missiona
ries protestantes estrangeiros, como por exemplo os do Bailimdo e Bie, que aeabam de publicar em ingles uma Gramacica e urn Dicionario de ambundo, 'lingua daquelas regioes,
que N os lastimamos nao fossem feitos por missionarios portugueses e l'hes devem certamente servir de estimulo aconselhador.
Considerando que o estudo, portanto, da lingua indigena
e uma necessidade impretenvel para o verdadeiro e bem proveitoso missionario, como o declarou com grande conbecimento de causa o referido Fr. Bernardo M aria Cannecatim,
quando na Dedicatoria da sua Gramatica ao Soberano escreveu convencidissimo o seguinte:
«Tendo 'ha muitos anos passado a exercitar no reino de
Angola o ministerio apastblico, uma longa e triste experiencia me certificou, que a ignorancia da lingua bunda, ou angolense, era um obstaculo perpetuo, nao so aos progresses do
cristianismo naquela vasta regiao, mas tambem aos interesses
politicos do Estado; estes ponderosos motives me convidaram
a trabalhar seriamente assim para adquirir o conhecimento
des'ta lingua, como para o franquear ao publico, que carecia
de todo o socorro para a sua inteligencia.»
'Considerando que pela reforma do Real Colegio das M issoes U'ltramarinas de Cernache do Bonjardim se nao decretou
a cria^ao naque'le instituto duma aula de lingua bunda, nem
a sua cria^ao seria proveitosa e acertada, ja porque devendo
ela ter origem no piano duma grande multiplicidade de ensino
linguistico para os missionarios das diferentes colonias, em que

ca), Freiburg, II, passim. — Antonio Brasio, Politica do Espirito no
Ultramar Portugues, in Portugal em Africa, 1949 !f“™v et Separata,
Coimbra, 1949-

se fala uma infinidade de lmguas, teriam de se criar ali tambem as de bengali, tamul, tetegu, malaialao, concani, marata,
industani, chingales, chines, dialeotos de Tim or, banto n ’jinji,
garanganja, quioco, lunda, ea'luiana e uma multidao enormissima de lmguas e dialectos asiaticos e africanos, que nunca
poderiam ser objecto dum ensino isolado e particular no Colegio, como mui bem opinou a Comissao das Missoes Ulcramarinas, sob pena de ficarem os alunos a estudar toda a vida, pela
dificuldade que ha praticamente em os destinar, antes de ordenados e logo no seu ingresso, a esta ou aquela missao, uns
a piores, outros a melhores, sem nenhuma razao para tal preferencia; ao passo que o clima ou qualquer outro motivo os
nao deixa porventura all exercer depots o seu ministerio, tornando-se assim inutil o estudo feito da respectiva lingua; ja
porque nao permitindo aos nossos missionaries o tempo a que
sao obrigados e findo o qual se nao antes, regressam ordinanamente ao reino, que sem dicionarios nem gramaticas aprendam bem a lingua duma missao, donde por exrgencias do
servifo sao muitas vezes transferidos para outra e outra, em
que se falam lmguas diferentes, precisando, ate que regressem,
de linguister ou interprete, nao haveria quern pudesse reger
as cadeiras de lmguas africanas que se criassem no Real Colegio
das Missoes, o que tudo parece todavia ignorar quern censure
o Governo de Sua MajeStade por nao as ter ali criado.
Considerando que mui to convem promover e sustentar
o estudo e o conhecimento das lmguas do pars, co'mo condifao
necessaria para por meio delas fazer penetrar a civi'liza^ao, a
politica, o comercio, a administra^ao e a lingua nacional e culta
nas povoapes dos indigenas e que tambem assim se protegem
murtas utilidades de caracter perfeitamente cientifico urgentes
daquele ensino, como com razao o fez notar no seu relatdrio
a Comissao das Missoes Ultramarinas.
Considerando que mesmo para o sistema de civilizar nacionalizando, pela promo^ao em larga escala do ensino do
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portugues, e absolutamente indispensavel o corihecimento da
lmgua do pais, visto que nao se pode admitir ensino algum
possivel, sem que o discipulo compreenda o mestre, e que e
completamente irrisorio pretender que se ensine milagrosamente portugues aos 'povos adultos do sertao, que nunca vimos,
a fim de que quando os encontrarmos nos entendam, ou lr
procura-los para os evange'lizar e convencer, falando-lhes uma
linguagem que nao percebem.
Considerando que o meio de linguisteres ou interpretes
empregado, como unieo recurso ate boje, a'letn de nao ser
sufieiente para traduzir um sistema qualquer filosofico ou
religioso, nem para levar os povos a convic^ao e os determinar
pela for^a magnetica da palavra a favor duma doutrina e a
praticar os actos morais que dela derivam, em troca de supersti^oes sugadas com o lei'te materno e de arreigados habitos
mui difenrentes e mui'to queridos, tem o grande inconveniente
de nao baver interpretes que conhe^am gramaticalmente o por
tugues, bem entendam os missionarios e se julguem sempre
obrigados a nao dizerem por qualquer razao o contrario do
que ouviram para interpretar.
Considerando que o suposto portugues falado por um ou
ou'tro individuo dos povos do interior e de eompreensao difici'lima, e mesmo desorito por algum que melhor o sabe e incompreensivel, como temos verificado, ja pessoalmente com eles
tratando, ja estudando quase inutilmente varias representa^oes,
cartas e requerimentos que nos tem sido dirigidos.
'Considerando que em Luanda e muitas outras terras da
Nossa diocese se fala a lingua bunda ou angolense, que e,
segundo Cannecatim, a de todo o reino de Angola, do Libolo,
dos Yacas, da M atam ba ou Ginga, dos M iluas, ou Anzicos,
de todo o territorio do potentado Cassanchi, etc., e que essa
lingua grande rela^ao e afinidade tem com muitas outras africanas, como a do Congo, de que e irma, como dissemos, da
bunda, come^a a £alar-se ao norte do rio Lu'funi, situado com

pouca diferen^a a oito graus e meio de latitude meridional,
vai correndo paa o norte ate ao Zaire, estende-se por toda a
costa do reino de Loango, ate ao cabo de Santa Catarina e
pelo interior do reino ate a linha equinocial, espal'hando-se varios
dialectos seus para o sul e para o oriente, como no M ussul,
principado do Son'ho, pals dos Mossorongos, etc.
Considerando que a lingua do Congo, apesar da sua gran
de afinidade com a bunda, esta completamente esquecida
nesta capital, ao passo que a propria do pais, a bunda, se
vai aqui por tal modo desfigurando, corrompendo e ob'literando,
que tende a dificu'ltar as comunica^oes com os povos do inte
rior, com esses povos que o padre tern de evangelizar, a ciencia
de investigar, o governo de administrar, o comercio de explorar, de aproveitar e de enriquecer tambem e confortar por meio
da permutafao europeia, que 'tanto ado^a e civiliza os costumes.
Considerando que nao !ha em todo o nosso bispado uma
so aula de qualquer das linguas africanas, nem daqui a pouco
havera quern a possa reger, se o seu estudo continuar como
tern jazido, completamente desprezado, visto que ja 'hoje dificilmente se eneontra um professor.
Considerando que a este estado de coisas se deve o pouco
desenvolvimento da lingua portuguesa entre os indigenas, que
nao compreendem devidamente a correspondencia dela com
as suas, bem como o relativamente limitado fruto da evangeliza^ao por via de missionarios, que nao tern quern ihes ensine
as linguas africanas e so com muito trabalho, que o tempo por
que hao-de servir de modo nenbum comporta, poderiam
chegar a conhecer alguma coisa da lingua da missao na vespera
da sua partida para a Europa, se, privados como estao dos
elementos que existem, quisessem, como cremos que acontece,
cada um isoladamente analisar a lingua, compara-la na sua
estrutura gramatical, com a portuguesa e corifessionar vocabularios e gramaticas que os habilitassem a manifestar convenientemente as suas ideias ao indfgena, a explicar-l'he o sistema
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religioso do catolicismo e a convence-lo, a obrigado com o
supremo poder da eloquencia a mudar de eren^a e de vida.
Consideraodo, portanto, que a criagao nesta Capital duma
aula de linguas africanas e nao so uma impreterrvel exigencia
da religiao, do patriotismo e da ciencia, mas tambem um gran
de passo para a civiliza$ao dos Nossos fi'lhos dilectos,
Havemos par bem criar nesta cidade de Luanda uma aula,
filial do Nosso Seminario diocesano, em que se ensinem as
linguas africanas, comparadas dntre si e com o portugues e
determinar:
i.° que ela se destine a instru^ao dos missionarios, que
vierem do reino e dos catequistas indigenas, que os devem
auxiliar nas missoes;
2 .0 que esses catequistas se escolham dentre os alunos mais
dis-tintos, que queiram dedicar-se a tal servi^o.
2.0 que a au'la seja publica e aberta a 'todos que desejem
frequenta-la;
q.° que para exercicios de leitura, tradu^ao e versoes escritas para o portugues sirvam os catecismos de doutrina ja im
presses em lingua indigena e para as versoes feitas do por
tugues os Lugares selectos de Borges de Figueiredo (2) .
c.° que em ordem a prepara^ao e escolha dos catequistas
ensine e explique o professor nas linguas do pais a doutrina
crista aos seus discipulos;
6.° que o professor procure dar a escrita todas as lendas,
tradi^oes rdligiosas, costumes, poesias, canticos e can^oes da
lingua indigena e as fa^a imprimir para leitura e versoes na aula.

( 2) Antonio Cardoso Borges de Figueiredo, pretre seculier, professeur d’Oratoire au Lycee National, ne a Castanheira, paroisse de
Fajao (Pampilhosa da Serra), a ecrit entre autres ouvrages, Lugares

selectos de cldssicos portugueses em principals generos de discurso prosaico, para uso das escolas. Coimbra, 1845, 26 Edition.

7-° que no fim do ano lectivo, alem dos exames respectivos, haja um exerci'cio publico em dias por N os designado,
em que entre a maxima parte dos alunos. / /
Antonio, Bispo de A ngola e Congo.
A A L — Correspondencia Expedida, 1886, fls. 2 5 V.-29.
B O A — 1886, n.° 9, p. 244-246.
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