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UM ENCONTRO
A

27 de Novembro de 1903, o padre

Brottier chega ao Senegal.

Próxima a terra de
tas aos passageiros.

África,

anunciam as gaivobarco que vai

Na ponte do

ancorar a Dakar estão reunidos «coloniais» que,
ao longo da costa, aqui e além, regressam aos
seus postos. Essas pessoas observam com simpatia um jovem missionário que, encostado à amurada, observa o mar. O seu rosto denuncia tenacidade, temeridade, entre o cabelo prematuramente branco e a barba nova.
Eis um belo rosto de missionário, comenta
um administrador. O que eu chamaria «rosto
de largos horizontes.» Basta ver este homem para
se ter a certeza de que fará bom trabalho no lugar
para onde fôr.
continua um méEstes missionários

—

—
dico —

—

são,

na verdade, admiráveis: Conheço
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um

do meu sector, no Dahomey, o Padre José,
quem chamam o «Padre Jojo»: há bem quinze
anos que ele não vê nem a França nem a famía

lia. «Que fariam na minha ausência, os meus
costuma responNegros e os meus Brancos?»
der quando se lhe fala de saúde ou de férias.

—

E um jovem

engenheiro de Brazaville:
Quando parto para o interior, o missionário diz-me: «Vais por tanto tempo? Muito
bem! Irei ver-te três vezes nas seguintes datas ...»
Ê sempre pontual nos seus encontros e eu aguardo geralmente com ansiedade as suas visitas;
não é que eu seja lá muito religioso: mas ele
sabe tão bem levantar o moral de cada um! ...
dia até me levou um presente: um cachimbo;

—

Um

ei-lo,

sempre comigo

trago-o

E um

...

juiz:

— Quando
satisfeito, se

sinto as tristezas da saudade, fico

vejo o padre. Chega, bebemos qual-

quer coisa, não faz perguntas. Gentil. Nada de
censuras ásperas, quando lhe contamos as nossas

nem sempre muito «catitas». Uma
recordo-me bem, chorei diante dele. Vocês
sabem como é: há momentos nestes climas podres
em que nos sentimos verdadeiramente esgotados!
O padre deixou-me chorar sem dizer palavra.
Depois sorriu:
^
Acabaste de encharcar o lenço? Isso é
bom! Posso ir visitar outro.
«histórias»,

vez,

—
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Um

dum

—

instante de silêncio.

E
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logo a voz cortante

lenhador:

Estes missionários, nada a dizer: mantêm uma colónia melhor que uma divisão de
soldados!

O rosto do Padre Brottier sempre apoiado
à amurada, ilumina-se; ouvira a conversa. Em
África, é verdade, e nisso não pensava ele até
então, havia também Brancos, Brancos que ele
poderá reconfortar, consolar, dirigir. «Vamos ...
tudo está bem.»
Entretanto, a ilha da Goreia, dourada sob o
sol e pesada ainda com a lembrança da escravatura, aparece ao longe; aí fundara Madre Javouhey em 1882 uma escola de raparigas: aí, vinte e
três anos mais tarde, desembarcaram os Padres
do Espírito Santo.

E

eis,

gon, à

finalmente, Dakar, onde o Padre Arra-

sombra de

um

tamarindeiro, fizera nas-

...
O Padre Brottier
minuto a minuto, renascer o seu entusiasmo; e, quando o barco lança a âncora, diver-

cer o bispado do Senegal
sente, de
te-se

com o

com

os

espectáculo das chalupas a vapor,

barquitos à vela que o

vêm

rodear.

Cobertos de panos garridos e esfarrapados, alguns
Negros tomam de assalto o navio; aos gritos,
disputam as caixas e malas dos passageiros,
enquanto alguns rapazitos nus saltam das pirogas para irem procurar ao fundo da água translúcida as

moedas que

lhes atiram. Agitação, de-

.
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sordem, gritos de um ou outro passageiro que
vê cair a mala à água ou a quem acabam de rou-

bar o relógio

Há um

. .

ano, capital da África Ocidental Fran-

cesa e residência dos Governadores Gerais, Da-

kar já não é, certamente, a miserável aldeia negra
que apareceu a Faidherbe, muito embora, com
os seus quinze mil habitantes, não seja ainda
a grande e cosmopolita cidade dos nossos tempos. Muito zinco, muita madeira, pouca pedra.
Cava-se a terra, enxadas e pás entram em acção,
montanhas de areia obstruem as ruas! De capacete branco, o Padre Brottier entra um instante
no Hotel Europa, célebre, segundo Gouraud, pelos mosquitos; em seguida, caminha ao azar das
ruelas que cheiram à flor de frangipana e peixe
podre. Cruza-se com mouros de perfil cruel, com
sírios de cor pálida, com senegaleses de tangas
pintalgadas. Reluzentes de manteiga, pauzinho
de corchi ou cachimbo na boca, deambulam mulheres, negligentes, com mantos de tule, que deixam transparecer a cor de rosa, o verde, o amarantino dos seus vestidos. Uma delas, de volta
do mercado, vê de repente assaltada por uma
ave de rapina, desses pássaros negros que planam
constantemente sobre a cidade, a cabaça que
leva à cabeça. A ave escapa-se, garras cravadas
em pedaços de carne de cheiro pestilento. E a
dona de casa irrompe em agudas lamentações.
O passeio conduz o Padre Brottier até junto

.

.
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mesquita toda branca. De repente, espergunta: «Mas afinal, onde está a

igreja ?...»

Alguém, a seu pedido, lhe dá a informação: a
que o governador Brière de llsle mandara
construir vinte e sete anos atrás, em substituição
da primitiva capela, encontrava-se num terreno
friável; ameaçava ruína e, por isso, fora necesigreja

sário fechá-la. Doravante, será

um

simples bar-

racão que servirá de igreja ao Vicariato Apos-

da Senegâmbia
O Padre Brottier indigna-se: como é que uma
cidade tão grande e chamada a tão grandes destinos, onde vão em breve construir-se sumptuosos edifícios, não há igreja? O que aqui se havia
de edificar era uma catedral, a mais bela, a mais
indestrutível. Uma catedral que alguns anos mais
tarde o Padre Brottier fará nascer
tólico

. .

.

.

No dia seguinte, depois de atravessar de comboio dezasseis estações do caminho de ferro e
uma floresta que a invernia tornara mais verdejante, chega finalmente a S. Luís.
«Uma

cidade de província»

— imaginara

ele;

e não se enganara muito: cidade pequena, melancólica e antiquada, de casas térreas; galerias,

varandas, escadas de madeira; terraços balausjanelas abobadadas à maneira antiga.
«Velha cidade branca
escreve Lo ti
plantada de palmeiras, raras e amarelas; uma igreja,
trados,

—

—

,

.
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uma
isto

uma

mesquita,

torre, casas

parece dormir sob

um

à mourisca; tudo

sol escaldante,

como

as cidades portuguesas que outrora floresceram
na costa do Congo, S. Paulo de Luanda e S. Fili-

pe de Benguela.»

cimbo

.

E

este

perfume, e este

ca-

.

Na soleira da porta da Missão, um Padre de
barba branca em leque, rosto enérgico, ascético: o Padre Jalabert, Superior da Comunidade
de S. Luís, que acolhe o recém-chegado com bondade, sorri ao vê-lo limpar a fronte:
Chega
diz ele
no bom tempo. Não há
ainda quinze dias que o canhão da Goreia, segundo a tradição, troou para nos anunciar o regresso dos ventos alíseos. O inverno foi muito duro,
este ano. Se visse estas ruas submersas pela cheia
do rio ... Só se viam a via férrea e a ponte Faid-

—

—

—

herbe.
E, enquanto pronuncia estas palavras banais,
o Superior vai observando atentamente o novo
presbítero, sem procurar dissimular a atenção e a
insistência com que o faz. O olhar prescrutador
mede-o, trespassa-o. O Padre Jalabert conhece
bem os homens ... Não há muito que se encontra em África
fora anteriormente capelão da
foi nomeado
prisão e da leprosaria da Guiana
pároco de S. Luís, durante essa epidemia de febre
amarela que vitimou mais de três centenas de
infelizes. Presentemente, gasta o melhor do seu
tempo em explorações apostólicas, indo a cavalo

—

—

;
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de tribo em tribo, alimentado-se de amendoim ou
leguminosas e dormindo à luz das estrelas. Assim acaba ele de percorrer o Djoloff, berço da
raça «uolofa», mar de areia, que na estação das
chuvas se transforma em mar de verdura. Assim
se prepara para visitar o Ferio, desde Yan-Yan até
Matam, uma das regiões mais desconhecidas da
África de então. Homem de grande acção, homem

também de grandes
forto;

em

vel e

mesa

S. Luís,

contrastes. Durante as suas

sem

longas viagens vive,

se

preocupar

com o

con-

porém, exige serviço impecá-

florida.

O silencioso exame a que o Superior submete
o Padre Brottier é concludente: o Padre Jalabert
reconheceu no novo missionário um homem como
ele gosta; efectivamente, não cessará de lhe dedicar a mais viva afeição; e é com verdadeira satisfação que o apresenta aos seus colaboradores:
os Padres Lequien, Renault e Le Floch.
Na frescura de uma sala de jantar com estores corridos, o Padre Brottier aprende ao mesmo tempo o sabor do dendém, dos siluros e das
goiabas e as características das raças com quem
vai contactar diariamente. Uolofos, de rosto pensativo e sorriso infantil;

Bambaras, comedores

de serpentes! Tuculares, hábeis para todos os
trabalhos manuais; Peles, pastores nómadas;
Akus, civilizados «calcinhas». Falam-lhe também
dos mulatos, a quem chamam «a gente da região»
e cuja influência aqui é grande. E, quando lhe
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enumeraram os nomes dos Brancos da

região,

funcionários e negociantes de S. Luís, a conversa
recai nas coisas sérias.

A

situação da missão...

apresentava-se assas inquietante: as

leis

ditadas

por Combes impunham-se cruelmente no Senegal,
como noutros lugares de África; religiosos e religiosas, a despeito dos esforços da Administração
para os conservar, viam-se expulsos das escolas
secundárias; as portas dos hospitais civis e militares fechavam-se às

Irmãs enfermeiras. Que respara lutar contra esta

missionários

tava aos

vaga crescente de laicização? Salvar as obras,
criar outras, a fim de se poderem recolher, ao sai-

rem das

escolas

sem Deus,

as crianças e jovens

indígenas. Para isso, evidentemente, era necessário dinheiro

...

— Dinheiro? Encontrá-lo-emos — assegura o
Padre Brottier.
— Sim, encontrá-lo-emos — repetem os com-

panheiros.

É que

a chegada do «novato» deu repentinamente à pouco florescente Missão uma nota de
optimismo. Há seres irradiantes que, apenas com
a sua presença, são capazes de transformar uma
atmosfera. Aparecem e logo insuflam vigor e

coragem, tornam todas as coisas misteriosamente mais claras e palpitantes. Desaparecem, e logo
a luz se apaga. Por seu lado, o Padre Brottier
tinha sido conquistado desde o primeiro olhar
pensava ele
um
do Superior. «Um Encontro

—

—

UM ENCONTRO
desses que

merecem uma

que podem transformar

O

um

6Í

letra maiúscula, por-

carácter, influir

uma

acolhimento cordial, as maneiras
simples dos coadjutores tinham-no sensibilizado.
Sente-se, finalmente, no «seu elemento». E é com
prazer que, ao cair da noite, aceita que lhe mostrem a sua cidade.
Ali, explica o Padre Renault, é o palácio
do governador, o sr. Van Vollenhoven, a quem
chamamos «Volo» (*), por ser efectivamente o
querer a sua virtude predominante ... Aqui o bairro dos spahis, os cavaleiros argelinos ... Ali, a
estátua de Faidherbe, em bronze, como vê, razão
pela qual muitos Negros afirmam que Faidherbe
só conseguiu conquistar o Senegal, pelo facto de
ser Negro.
O Padre Brottier vê ainda os lugares onde
outrora amarravam os escravos e onde actualmente vivem famílias negras de permeio com
esteiras, cabaças e moscas. Admira-se do número
S. Luís, ontem
e da importância dos armazéns
como hoje, não passou nunca de um entreposto
comercial
Admira, enfim, o rio, unido pela
imensa ponte metálica e onde entre imundícies,
deslizam barquitos de rodas e balandras à vela.
Grito rouco dum tocano. Mugidos de búfalos ...
FloNão é esta a África com que ele sonhara
restas, savanas, areais que ele nunca chegará a
vida inteira.»

—

—

—

.

.

(*)

Em

latim «Volo» significa: quero.

.

.
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Feliz, o Padre Jalabert, que vive
conhecer
exactamente a vida que ele gostaria de viver!
Contudo, a primeira abadessa de Lalesme dissera-lhe: «Nada há no mundo de absolutamente
bom, senão Deus e a Sua santíssima vontade...»
E aquele que, à imagem dos Beatos Francisco
Jaccard e João Gabriel Perboyre, quisera oferecer
a sua vida pelo ideal missionário, cala os seus
pesares: «Demos aqui o que podermos dar: mãos
à obra!»
.

.

.

