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SOM M AIRE — Situation politique dans le sud de l’A ngola. — Pacifica
tion du Kwanyama oeuvre difficile. — Role de la mis
sion catholique dans cette entreprise.

Cotoco, 1 0 de Abril de 1 8 9 7
[M eu reverendo Padre]
Cumpre-me dizer-lhe que quase todos os boatos que correram em Lisboa, enquanto eu ai estive, acerca dos acontecimentos do sudoeste alemao, nao tem fundamento. Dizia-se
que uma for^a alema de 6 0 0 cavalos tirtha sido derrotada na
Ondonga. Ora eu vou contar qual e a situa^ao dos alemaes
nesta parte da Africa, segundo a narra^ao de uma pessoa que
dali veio recentemente. / /
A Alemanha ocupa a Damaralandia com 1 .5 0 0 soldados
europeus, que tem tido lutas serias com os Hotentotes e os
Damaras, habitarites (do pais. Os primeiros, finalmente cercados, e feitos prisioneiros muitos deles, submeteram-se; o governador alemao fixou-lhes uma regiao, obrigando-os a cultivarem
os terenos e a cessarem as correrias e os roubos; e para que
nao pudesse'm alegar a necessidade, forneceu-lhes tudo o que
era indispensavel para viverem durante um ano. Por este lado
a tranquilidade e absoluta.
Os Damaras sao mais dificeis de domar. Fortes, corajosos,
independentes, nao cedem senao momentaneamente a for^a.
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Tendo cometido um assassinato o ano passado, recusaram-se
a entregar os criminosos. O governador enviou-lhes um sargento e seis homens, para os obrigarem a entregar os culpados,
e os Damaras chacinaram o pequeno destacamento. O castigo
nao se fez esperar. Atacados por centenas de cavaleiros, antes
de terem tempo de se prevenirem, a aldeia onde se cometeu
o crime £oi desarmada, sendo fusilados os mais notaveis. A
pacifica^ao nao sera completa tao cedo.
N a Ondonga o governador nao tenciona operar militarmente. Tendo esta tribo o costume de exigir aos negociantes
que ai veem um tri'buto assaz pesado, o governador significou-lhes que deviam deixar a entrada livre, sob pena de ruptura de hostilidades e que por seu turno eles poderiam circular
livremente na Damaralandia. A Ondonga, em suma, e um
pequeno pais que nao tern nenhum desejo de se meter com
os alemaes, e como estes nao querem estabelecer ali postos
militares e provavel que as rela^oes continuem pacificas. Os
alemaes dizem que actualmente tiram de Ondonga alguns
proveitos comerciais, os quais desapareceriam no dia em que
a tivessem de reduzir a um deserto pela guerra.
Tendo os Cuanhamas ouvido falar da partilha do seu pais,
feita entre Portugal e a Alemanha, o seu soba Iulo enviou uma
mensagem ao governador da Damaralandia, dizendo-lhe:
«Parece que desejas apoderar-te do meu pais; e inutil para isso
matares muita gente; escolhe um dos teus homens e eu irei
ao seu encontro, com um dos meus, e aquele que veneer ficara
sendo o senhor». Note-se que Iulo e um bom atirador e por
isso fez ousadamente este desafio.
Pelo que respeita a Portugal a questao do Cuanhama e
muito dificil de resolver. Por um lado a ocupa^ao militar parece
extremamente custosa e destinada a dar pouco resultado. Por
outro lado a insolencia destes bandidos, as suas deprada^oes
continuas, ate junto das fortalezas, exigem uma severa repressao. Iulo pessoalmente respeita o governo portugues e nao envia
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e x p ed ites aos paises ocupados, mas o Cuanhama e vasto, ha
muitos regulos quase independentes dele, e as correrias e roubos continuam. O ano passado houve nada menos do que
quatro ataques a Cassinga, um deles a vista do chefe militar,
que nao teve formas para o reprimir. N um a das ocasioes roubaram

1 0 0 bois e levaram 5 0 prisioneiros, perdendo uma

dezena de guerreiros, gramas ao valor dos rapazes da missao.
Os tres rapazes que ai se achavam entao puseram-se a frente
da resistencia, carregaram sobre os assa'ltantes e mataram entre
outros o capitao do bando. Se tivessem uma meia duzia de
cavalos em Cassinga, os Cuanhamas nao teriam levado gado
nem prisioneiros. Estes assaltos nao sao temiveis senao para
as aldeias timidas e mal armadas; um milhar deles nao resistiria a uma dezena de boas espingardas. Sem necessidade de
os ir procurar no seu pais, haveria muitas ocasioes para os re
primir nas suas incursoes, com uma for^a ordinaria. O pequeno
pais de Evale, que nao tern a vigesima parte do Cuanhama,
inflige-lhes frequentemente derrotas; ainda ultimamente uma
pequena parte do Evale surpreendeu o gado no pasto e trouxe
1 0 0 cabe^as.
Se a submissao do Cuanhama parece dificil, e porque se
poide temer a coalisao de todas as tribos do Ovampo, contra toda
a expedi^ao europeia que penetre em qualquer parte. M as
uma vez que a missao catolica, que ali deve estabelecer o Rev.
Padre Antunes, estiver fixada, devemos ter a esperan^a de
que a sua influencia tenha grande resultado.
Os jornais falaram muito o ano passado de tres alemaes
que exploraram o Cunene ate ao Quiteve. Segundo a sua narra^ao, teriam achado uma baia excelente alguns quilometros
a sul da £oz do Cunene. Se esta descoberta e verdadeira, constitui um perigo serio e iminente para todo o planalto de Mo^amedes e de Bengudla. C om efeito os alemaes nada mais desejam
do que um porto de onde possam tirar uma via ferrea de penetrafao. Sao conhecidos os seus recursos e a sua actividade,
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podendo prever-se que derivaria para a sua colonia todo o
comercio do interior. O unico remedio e a constru^ao imediata
do caminho de ferro de Benguela, sem o que os dois distritos
ofereceriam bem cedo o aspecto do do Congo, onde tudo esta
morto, sem esperan^a de ressurrei^ao, sendo o comercio interceptado no interior pelo Congo belga e pe'lo Congo franees.

Padre Lecomte
P O R T U G A L E M A F R IC A — Lisboa, 1 8 9 7 ( 4 ) , p. 2 8 3 -2 8 4 .
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