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L E T T R E D U p £R E L O U R E N ^ O A N D R E
A U P £R E C H R IST O P H E R O O N E Y
(15-V -1898)

SOMMAIRE —

Le climat de Cassinga. — Frequence de I’ecole. — Le
Commandant de la forteresse ami de la mission. —
Rechange des fenetres de la mission. — Les assauts
des Kwanyama contre les Nganguela. — Les richesses
minieres de Cassinga et la pauvrete de la mission.

M eu cari'ssimo Padre

Optima saude e feliz exito na sua empresa e o que ardentemente lhe desejo. N ao quero faltar a palavra. Como lhe
dizia na ultima, ca estou feito mestre-escola de Cassinga! Finalmente ca vim parar, como tao ardentemente desejava; realizou-se o sonho dourado que, desde ha anos ja, me preocupava
a imagina^ao. Todo o meu empenho era ser missionario e
missionario em Cassinga; nao sei qual a razao, porquanto nao
tinha mais conhecimento de Cassinga, que de outra qualquer
missao. Deus enfim apiedou-se de mim e ca estou, vai ja para
5 meses e ainda me nao arrependi de ter insistido tanto para vir;
ao contrario, cada vez mais contente, creio poder dizer afoito:

Haec requies mea in soeculum soeculi, hie habitabo.
Demais, o clima de Cassinga, repito-o, nao me parece tao
mau como diziam muitos e por sinal alguns que pouco mais
tempo aqui passaram do que eu. N ao sei porque e, mas neste
ano achamos em tudo o contrario do que se dizia. O nao se
poder viver em Cassinga passava a ser opiniao comum, que os
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factos, ainda bem, vao desmentindo: o padre Superior esta
aqui, ha sete meses, com um unico vomitorio, nao e exagero;
o irmao I'lidio ficou o mesmo tempo com dois purgantes de
3 0 gr. de sal amargo (a uma criancinha pouco menos se d aria);
eu, acho-me melhor do que em Caconda, nos ultimos tempos,
e tao bem pe'lo menos como no princi'pio; o capitao Bryant
escreveu dizendo que enquanto residiu em Cassinga nunca
esteve doente, e desde que saiu daqui, tanto na Chibia como
em Mo^amefdes nem e'le nem o fi'lho tern gozado saude. Para
terminar sobre isto, direi que as nossas saudes se conservam
sem novidade, mesmo durante a epoca que, segundo o dizer
de todos os que aqui estiveram, e a mais critica do ano, como
o e alias em todos os pontos da Africa. Eu tenho para mim que
na Europa reinam muitas mais molestias do que na Africa.
Por conseguinte no que toca ao clima e as chuvas (que,
ao contrario do que se tern dito, tivemos este ano, chuvas
muito abundantes e muito mais regulares do que noutros pon
tos por exemplo no C ubango), nada ha que recear; portanto
avante nos nossos trabal'hos, que ha muito que fazer em Cas
singa e Deus ha-de coroar os nossos esfor^os.
Tendo principiado ha tao pouco tempo com a escola, conta
ja 8 2 alunos (leia bem — oitenta e dois), dos quais apenas
uns 2 5 , se tanto, e que nao estao ainda baptizados; e ainda
nem todos vem. Ja estes dao bem que fazer nao so a uma pessoa, mas ate a mais, pois nenhum deles sabia o Padre nosso,
apesar de haver muitos com idade de completarem os prepa
ratories!

N ao

e culpa deles, bem entendido, porque uma

grande parte, sem querer iguala-los aos europeus da sua idade,
parecem bastante espertos; e . . . mesmo na Europa nem tudo
o que brilha e oiro. Bem sei que so a custa de muitos sacrificios
se consegue alguma coisa; porem, se o missionario e cooperador da obra da Redengao, nao deve perder de vista que e
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principalmente sacrificando-se que estas [as almas] se salvam.
Sobre a cabefa destes parias da humanidade carrega ainda o
ternvel anatema da maldifao de um pai (* ).
Dou tres horas de escola por dia: duas de escola propriamente dita e uma de catecismo. A escola, por enquanto, reduz-se a ensinar o a, b| c, pouco mais, bem entendido; principio por ensinar-lhes a ler em Ganguela, o que e relativamente
muito mais facil e de mais a mais serve-lhes muito para aprender o portugues com mais facilidade. Creio que o metodo nao
e mau, sendo muito natural, pois nunca vi que em pais algum
se principiasse a estudar uma lingua qualquer antes da lingua-mae ( 2) .

Que Ihe parece? Pela minha parte sempre achei

muito esquisito encontrar por vezes pretos que lem uma carta
em portugues e se !hes derem alguma coisa escrita na lingua
deles ficam boquiabertos sem saber pronunciar uma so silaba.
Direi, a respeito do numero dos alunos que, se ele e tao
consideraval, devemo-lo, em grande parte, ao sr. Comandante
do forte, que V . Rev.ma conhece; porquanto, sem nos lhe dizermos coisa alguma, aproveitando-se de uma ordem que tinha
baixado da autoridade superior para se recensearem as escolas
existentes no pais, com o numero dos alunos que as frequentam e informar o sr. Governador a este respeito, persuadiu facilmente aos sobas e regulos que tinha vindo ordem do governo

( 1) Reference a la malediction de Cham par Noe. Vid. sur le
probleme notre etude TJma. lenda Inconsistente in «Estudos», Coimbra,
1932 (IX ), p. 601-617 et P. Pierre Charles, S. J., Races maudites? in
L ’A m e des Peuples a Evangeliser, Louvain, 1928, p. 9. Idem L es Peuples M audits, in Dossiers de l'Action M issionnaire, Louvain, 1938,
p. 73, Idem, L es fils de C h am , in Ier C ongres N ation al de L ’Union
Missionnaire du C lerge de France, Paris, 1931, p. 83. Raoul Allier, U ne
enigm e troublante: la race negre et la m alediction de C h am . Cahier
missionnaire n° 16, 1930; Revue d ’H istoire des M issions, Paris, Juin
1930, p . 302.
( 2) Vid. la lettre du Pere Lecomte du 24-11-1898.

471

para mandarem todos os pequenos a escola, o que eles agora
fazem muito regularmente.
A lem dos sobreditos 8 2 alunos vem ainda diariamente ao
catecismo mais uns onze, que estiveram outrora na missao.
Ora com todos eles nao fazemos nenhuma despesa. Parece
que Deus quer mostrar que ainda se nao esqueceu desta pobre
gente, que tao boas recorda^oes conserva dos primeiros missio
naries, como o dao a entender muitas vezes, pois basta falar-lhes de algum e dizer-lhes que volta, para que entrem a dangar
de alegria. £ por isso que prefiro ficar enterrado no cemiterio
tao bonito de Cassinga, se Deus quiser, a abandonar esta
missao ( 3) .
Sobre isto um punhado de noticias: as portas e janelas
tao primitivas da nossa casa, estao sendo substitutdas por outras
que dao a missao um aspecto completamente diferente; quando
tudo estiver pronto, entao ja nao parecera que estamos no
interior 'da Africa, mas em qualquer parte da Europa. E m todo
o caso poucas missoes do interior poderao gloriar-se de possuirem casas como as nossas. Se nao fora a peste bovina, tudo
estaria muito mais adiantado, mas como nao temos nem sequer uma pobre carroja para procurar madeira, vai mais devagar.
N o dia 5 de M aio uma quadrilha de Cuanhamas assaltou
uma libata de nome Chingulo, sita ao nordeste de Cassinga,
a distancia de um dia de marcha. Segundo as melhores in£orma^oes roubaram 2 0 pessoas (a guerra nao tinha outro fimj

( 3)
Le Pere est ne a Aldeia da Ponte, diocese de Guarda, le 16-11868. Entre le 13-X-1895 a Braga, passa a Langonnet en 1891.
En 1903 il fut envoye comme Procureur a Luanda. Nomme Prefet
apostolique de la Cimbebasie le 7 -X II-1908 il n’a pas accepte par raison
de sante. Il est arrive a Lisbonne le 27-IV -1930, ou il est decede
le 2 Mai.
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e mataram um regulo que tinha tornado a defesa; e se nao
levaram mais gente foi porque quase tudo estava ausente.
Isto ja nao e novo, quase todos os anos eles costumam fazer
destas razias por aquelas paragens. Havia apenas algumas
semanas que uma por^ao de gente de uma outra libata perto
daquela, roubada tambem pelos Cuanbamas nos anos anteriores, tinha voltado depois de resgatada a bom pre^o pelas familias; porque esta e a tactica destes salteadores; nunca maltratam os prisioneiros, salvo num caso de vingan^a, alias
tratam-nos muito bem ate que as familias os venham resgatar;
mas, uma vez resgatados, se os podem apanhar de novo, nao
perdem a ocasiao. Isto para eles tornou-se uma especie de
comercio. A te agora, bem estava, porque havia bois e estes
eram uma salvaguarda para as pessoas; agora, como os nao
ha, sao os pobres Ganguelas em pessoa que pagam os custos
das guerras. / /
Pela mesma epoca outra quadril'ha dos mesmos, roubou
igual numero de pessoas noutra libata, ao norte de Capembe;
nao sei se tambem mataram alguem ou nao. Os Cuanhamas
nao sao terriveis como ja disse, sao ate bastante cobardes; mas
como os Ganguelas acostumados ja a serem vitimas desses
malandros, quase nunca oferecem a menor resistencia e sao
sempre atacados de improviso, sao por assim dizer os Cuanha
mas que governam o pais. O certo e que, de um momento
para o outro, pode a gente ser atacada quando menos nisso
pensa.
Parece-me que, actualmente, quando se ouve falar em
Cassinga la pela Europa, a ideia que logo ocorre a imaginagao
e a do oiro; com efeito consta que vamos ter muita gente ca
por Cassinga.
Os ingleses que aqui estiveram voltam qualquer dia, para
explorar, segundo dizem, outros lugares alem dos filoes ja
conhecidos; prova que em Cassinga ha muita riqueza. E nos
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aqui tao perto, pobres como Job, ou antes, como Lazaro a
porta do rico a v aren to !... A nossa capela ficou como aquelas
avesin'has recem-saidas do ovo, mal cobertas com penugem
e que um leve sopro de vento levaria para longe da mae; isto
e mais que pobreza, e miseria extrema. Para nao falar de outra
coisa, o conopeu que cobre o sacrario cai em pedafos e ja nao
se pode consertar; escusado sera dizer que nao temos outro
para o mudar.
Descendo ao material, se nao fosse a nossa horta com os
seus repolhos e mais legumes, nao sei o que seria de nos. Temos
ainda outra, que, por enquanto nos vai alimentando de esperan^as; e um grande campo de cara ( 4) doce que, daqui a alguns
meses, vai principiar a dar com forga. Isto sim, que e mina pratica que da de comer a gente.
Aiguns dos nossos cristaozinhos apresentam-se muitas vezes
quase so com a farpela com que nasceram, porque nem sempre
temos recursos para cobrir a sua nudez. Vista a nossa penuria,
veja la se algumas das muitas almas generosas de ai, se compadecem de nos; que se lembrem que Cristo disse a uns que
melhor era dar que receber; e a outros: pedi e recebereis; batei
e abrir-se-vos-a. E nao e so em nome da caridade que venho
pedir uma ajuda das almas beneficentes e generosas, fa^o-o
tambem levado do amor da patria; porquanto esta principiando uma epoca em extremo critica para as missoes do planalto de Benguela e principalmente para esta, por ser o ponto
mais avan 5 ado para o sul — e isto em razao da grandissima
dificuldade, se nao impossibilidade dos transposes, em vista
da peste bovina ter varrido todo o gado do distrito.
£ tempo de terminar, o que £a$o desejando-lhe de novo
optima saude e formas para nos ajudar, porque precisamos

( 4) Espece d’igname.
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muito do apoio de V . Rev.ma. Confio em Deus que nos ha-de
proteger.
Cassinga, 1 5 -5 -9 8 .
Sem mais, receba um apertado abra^o deste seu

P .e Lourenpo Andre
Missionario
P O R T U G A L E M A F R IC A — Lisboa, 1 8 9 8 ( 5 ) , p. 4 5 1 -4 5 4 .
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