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L E T T R E D U P £R E E M IL E C A L L E W A E R T

(28-X-1899)

S'OMMAIRE —

Reparations materielles. — Fin de la guerre. — Vasselage des sobas. — Traites de paix.— Prison du soba de
Dombos. — Comportement du commandant Brandao.

Libolo, 2 8 de Outubro de 1 8 9 9
M eu Reverendo e bom amigo
Tenho muitas noticias a dar-lhe acerca do Libolo e da
guerra, conhecida em toda a provincia pelos grandes feitos
e proezas que nela se praticaram por parte das formas do governo
portugues. Quanto a missao, em si, nao ha, gramas a Deus,
razao de queixa, porque tudo caminha bem.
Ja aqui chegou o Reverendo Padre Joaquim, cuja vinda
me fora comunicada por V . Rev.a e, devido a tao feliz circunstancia, estou agora muito mais aliviado nos meus trabalhos,
que se tinham tornado excessivos para as minhas formas.
Tinhamos preparado uns vinte mil tijolos para come^armos no ano proximo a constru^ao da casa para as Irmas, mas
foi necessario emprega-los na repara^ao dos dois quartos fronteiros a nossa residencia e das pequenas casas existentes entre
o telheiro dos meninos e a dita residencia, e ainda em outras
constru^oes que tinham abatido. Estas pequenas casas foram
transformadas numa so que, alem do seu exterior agradavel,
tern muitas comodidades, devendo servir, por isso, para habita$ao das crian^as resgatadas. U m a outra casa maior sera destinada as crian^as livres, cujo numero, segund(#todas as pro529
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babilidades,

deve

aumentar

consideravelmente

dentro

em

pouco. O Padre Joaquim tera a seu cargo a educafao destas
crian^as, ministrada em harmonia com os desejos dos sobas,
ao passo que eu devo tomar conta das crian^as das classes inferiores.
A guerra pode considerar-se quase terminada com a prisao
do soba dos Dombos efectuada no dia 15 de Setembro em
Delauza, onde o dito soba tinha ido tratar de seus negocios.
N o dia 1 9 do mesmo mes o sr. Comandante partiu para os
Dombos, acompanhado de uma £or$a militar que incendiou
a Banza (residencia do soba), seguindo dai a dois dias para
Catacula de Mussende, a fim de castigar os rebeldes das aldeias
dos Dombos. A viva resistencia oposta pelos indigenas cedeu
a tactica admiravel e a pericia do sr. Comandante, que apenas
perdeu um sold ado, que fora gravemente ferido e que veio
morrer a Catacula.
E m consequencia da derrota dos indigenas muitos sobas
importantes, mais ou menos culpados nas subleva^oes, vieram
prestar vassa'lagem e submeter-se a bandeira portuguesa, que
receberam na mesma ocasiao, nao faltando tambem o soba de
Mussende, a quern foi necessario impor certas condi^oes, mandando-se alguns soldados para as suas terras para o obrigar a
cumpri-las, pagando o mesmo soba alguns bois, conforme o
estipu'lado no respectivo tratado. E com isto suponho terminadas as opera^oes.
Tive a honra de assistir, por convite, a celebra^ao dos
tratados de paz com todos esses sobas e notei sempre com
grande jubilo que os pobres gentios foram tratados com inteira
justifa pelo sr. Comandante, que Hies demonstrou as vantagens da instru^ao e a necessidade de mandarem os seus filhos
a escola.
O soba dos Dombos seguiu para Luanda com mais dois
prisioneiros.

530

O sr. Comandante a£irmou-me em tempo que haviam
de resultar muitos beneficios desta guerra e efectivamente tenho
a convic^ao de que nao se enganou, porque os gentios estavam
persuadidos de que o governo autorizava as injustifas com que
eram vexados com frequencia, mas actualmente, devido aos
esforfos e actividades do sr. Comandante Brandao ( 2) , pensam
de modo contrario, pois que este habil oficial chegou mesmo
a permitir-lhes que prendessem e trouxessem amarrado a sua
presen^a todo e qualquer negociante, branco ou preto, que
acumulasse servi^ais, prometendo-lhes tambem acabar de vez
com o estado de desordem.
O procedimento correcto e nobre pensar do sr. Brandao,
o seu comprovado desinteresse e o exito brilhante das expe
d i t e s do seu comando honram-no em extremo e tornam-no
digno da nossa justa admira^ao e dos nossos louvores. Se o
futuro corresponded como e crivel, aos resultados obtidos e as
esperan^as do presente, a tranquilidade no Libolo deve estar
completamente restabelecida em poucos anos.
Suponho e desejo a viagem de V . Rev.ma ao Cassanje tenba
sido feliz, nao obstante as perturbafoes que lavram nessa
localidade e asseguro a V . Rev.ma que as suas boas noticias
nos darao sempre grande regozijo.
De V . Rev.a, etc.

Padre E . Callewaert
N O T A — Le Pere Callewaert est mort le l er Mars 1938 a Ingelmunster, a l’age de 81 ans.

PORTUGAL

EM

A F R I C A — Lisboa,

1900

(7 ),
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( 2) Albano Augusto Pais Brandao.
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