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LETTRE DU PERE ERNEST LECOMTE
AU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
(29-III-1892)

SOM M AIRE

Opinion du P ere L eco m te an sujet de la colonisation.
Produits tropicaux, mines, betail, com m erce, Indus
trie, coton, sucre, tabac, caoutchouc, huile d ’arachide.

Caconda, 2 9 de M arfo de 1 8 9 2
M eu caro Doutor e amigo
So agora recebi as duas cartas que me escreveu com data
de 6 e de 2 1 de Outubro. Vou dar-lhe as mforma^oes que
me pediu.
1.
° A minha opiniao e que nao se deve pensar em colomzar o sertao de Benguela ou qualquer outro, sem primeiro
estar construida a via ferrea.
2.

° A

coloniza^ao feita por intermedio duma poderosa

companhia, dispondo de recursos que lhe permitam fazer grandes despesas antes de realizar lucros, parece-me efectivamente
o unico meio de trabalhar seriamente.
Pergunta-me o que se podera explorar em Benguela, que
e o melhor de todos os distritos de Angola. Com o ja tive ocasiao
de dizer na Sociedade de Geografia, e impossivel indicar, entre
tantas, qual seja a principal fonte de riqueza. Agricultura,
industria, comercio e todos os seus diferentes ramos podem
contribuir simultaneamente para o mesmo fim.

a)

Os produtos tropicais, que fazem a riqueza de S. Tom e,

encontram aqui uma zona favoravel entre as montanhas de
Quilengues, Hanha, Huambo, Bailundo e o litoral.
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Desde a H anha ate a entrada do territorio do Bie, e particularmente no territorio do Huambo, encontra-se tudo o que
ha de melhor em Africa, como condi^oes de existencia para
os europeus.
O trabalho, porem, para estes nao deixara de ser dificultoso, enquanto for custoso arranjar trabalhadores indigenas.
Os servi^ais sao de dia para dia mais raros e mais caros. H anha
seria o ponto mais conveniente; creio ate que seria bastante
facil estabelecer ali ricas fazendas em condi$oes climatericas
suportaveis, e com abundancia de agua.

b)

A questao das minas nao deve ser desprezada, antes

seriamente estudada; os boers pretendem ter achado minas de
oiro no rio Cuvale e perto de Hanha. Um as amostras que sujeitei a prova de fogo produziram vapores de enxofre e deixaram
em resfduo um metal imitando a prata. Dizem os boers que,
no Transvaal, a camada superior das minas de oiro e identica ( 1) .

c j O gado e esplendido mas pouco numeroso, porque os
indigenas nao sabem cria-lo. £ pena, sabendo-se que se poderia
exporta-lo para o Sul de Africa, onde os ingleses compram cada
dia milhares de cabe^as.

d)

Alem de fornecer alimenta^ao para os negociantes do

interior e para os portos mais proximos, nao vejo bem o que
o colono possa exportar em beneficio proprio. O comercio nao
e senao para um pequeno numero e a concorrencia e tao grande
que todas as casas de Benguela e Catumbela se arrufnam mutuamente. Todos os pretos da regiao acima indicada sao nego
ciantes; vao buscar as tribos dos Ganguelas, que habitam entre

( !) O sr. Gomes Coelho recebeu do sr. padre Lecomte, superior
das missoes do planalto de Benguela, duas pepitas de oiro com o peso
aproximado de um grama, encontradas nas areias de aluviao na margem do rio Cului, em Cassinga. A rocha quarzosa donde provieram
estas pepitas deve ser muito rica. (D u Jornal do Comercio').
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o Guanza e o Zambeze, cera, borracha e marfim, com que fornecem os mercados da costa. Com o o negro nao aprecia nem
o tempo nem a fadiga do transports, e impossi'vel ao europeu
lutar com die.

e ) A industria deve portanto vir em socorro do comercio
e da agricultura. O fabrico de aguardente e o ramo mais rendoso, mas e um meio de civilizafao rejeitado pela boa moral.
O algodao da-se bem em toda a parte. A te ha uma especie
indigena, que cresce mais do que o que e cultivado nas fazendas
e que e superior em qualidade. Os Ganguelas £iam-no e dele
tecem cobertores.
A lem disso todo o interior do pais e excessivamente povoado
e necessitaria de uma quantidade imensa de tecidos.
Talvez, em vista do aumento do pre^o das fazendas, fosse
conveniente £abrica-lo aqui, instalando uma grande fabrica,
como em Mo^amedes se fez em ponto pequeno.

f ) Podia-se tambem experimentar a fabrica^ao do a$ucar,
a plantafao e prepara^ao do tabaco, o fabrico da borracha e do
oleo de arachide.

[Ernesto Lecomte ]
•PORTUGAL E M A F R IC A , Lisboa, 1 8 9 4 ( I ) , p. 1 9 0 -1 9 2 .
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