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L E T T R E D U P £R E E R N E S T L E C O M T E
A U D O C T E U R F E R N A N D O PED R O SO
(24-V II-1892)

SOMMAIRE —

Nouvelles donnees par ttn voyageur arrive au Bie.__
Situation de la Mission. — La Mission des Soeurs.
— Odyssee d’un brave aventurier de la brousse.

Bie, 2 4 de Julho de 1 8 9 2
M eu caro Doutor
Preparava-me para escrever-lhe quando notieias recebidas
do interior me vieram fornecer ainda mais vasto assunto. Ja
lhe ponderei quao necessario e ao Governo portugues mandar
ocupar o Cuando, se nao quer perder todo o interior ate ao
Cuanza;

e dissedhe mais que estava pronto a estabelecer

ali uma missao, contanto que nos fossem concedidos meios
e pessoal.
A s no tic ias que agora lhe venho comunicar foram-me
dadas por um branco do Bie, chegado hoje do Zambeze.
Os ingleses avassa’laram o soba do Genji do Barotze, dando-lhe 2 0 0 libras esterlinas, vinte armas Martini H enry e 2 0 0
cartuchos para cada uma, dizendo-lhe que o tomavam sob a
sua protetgao. M as outro ingles, que o soba tinha acolhido,
declarou-lhe que o contrato feito pelos ingleses significava simplesmente a compra do pais.
O soba, furioso, devolveu as 2 0 0 libras ao ministro protestante Coillard, estabelecido em Sefula, residencia do soba
do Barotze Levanica, a um dia de distancia ao Sul de Lialui.
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M as os ingleses querem cbama-lo a razao. Ja devem dispor
agora de uma for^a poderosa, pois em Fevereiro proximo passado tinham eles reunido em Patamatenga um material importante.
N o Bie as coisas vao bem; a Missao esta destinada a produzir optimos frutos, mas, como ha poucos recursos, so com
o andar dos tempos podera adquirir um certo desenvolvimento.
Os dois contos destinados ao Bie, para pouco chegam ; apenas
dao para sustentar o pessoal, nao sobrando nada para compra
de material, nem para constru^oes. M as paciencia, o Governo
£az o que pode. N ao posso receber mais de 3 0 criangas e ja
me vejo obrigado a recusar a admissao de algumas. Se tivesse
uma instala^ao capaz, poideria ter 5 0 e mais, quase todos
filhos, netos e sobrinhos de sobas e de regulos das tribos vizinhas. Os viveres sao abundantes, o clima bom, as p op u lates
bem dispostas; ao princi'pio bastante timidas, por causa da
ultima guerra, vao tomando agora pouco a pouco confianga.
Tenho pois a mais consoladora esperanja quanto ao futuro desta
missao.
A constru^ao das nossas casas e das Irmas (estao aqui cinco
e educam umas cinquenta raparigas) tern exigido e exigira
ainda durante algum tempo muito trabalho. Deceparam-se
florestas inteiras. Os leoes houveram por bem fazer uma visita
ao nosso curral (em Caconda) e numa so noite levaram-nos
quotro vacas e um enorme toiro.
Tem os aqui um recem-chegado do Zambeze e dir-lhe-ei
que e um aventureiro portugues, que fez uma verdadeira proeza.
Acompanhado apenas por quatro crian^as, todas com menos
de 1 4 anos, sem carregadores, sem mercadorias, sem provisoes,
sem uma espingarda, atravessou o Orange, o Changali, o
Bucussu, chegou ao Genji, desceu o Zambeze, chegando a
Chodhong no Bamanguato. Queria seguir ate Lourengo M ar
ques, mas num pais civilizado nada se faz sem dinheiro. Teve
que retroceder, voltou ao Genji e depois ao Bie. Prova ter feito
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esta viagem extraordinaria pelas cartas que traz de missionaries
protestantes franceses ao servigo da Inglaterra, no Zambeze.
Antes de chegar a Macaricari, no deserto, os leoes raptaram-lhe
numa noite dois rapazes; a volta outro morreu de fome e de
sede, e o quarto, viu-se obrigado a carregar com ele durante uns
poucos de dias.
A o sair do rio W ata, o seu recurso foram os gafanhotos
vermelhos, grandes, sem asas; ao desfilar dao ideia de urn
esquadrao de cavalaria. Segundo ele diz, e um prato excelente.
D o Genji ao Bie encontrou-se sempre com densas p op u lates
porque, para evitar o deserto N inda, tomou ao N orte e seguiu
o rio M uchum e, afluente do Lungue-Vungo. D iz que em toda
a parte £oi muito bem tratado, nao lhe faltando coisa alguma.
Havendo tido uma erisipela numa perna, estava exausto
de formas ao chegar ao Bie.
Eis um explorador, sepultado no olvido, cuja narra^ao daria
um verdadeiro romance. Parece-me que este arrojado viajante
tern a regular contas com a justi^a; quis refugiar-se em pais
ingles, mas tao bem o acolheram, que preferiu voltar.

[Ernesto Lecomte\
P O R T U G A L E M A F R IC A , Lisboa, 1 8 9 4 , ( I ) , p. 1 9 2 -.
494.
N O T A — Toutes les lettres du Pere Lecomte au Docteur Pedroso
sont de la connaissance du Ministere d’Outremer. Le «sobado» de
Genji etait situe sur le Zambeze, au-dessus des cataractes «Vitoria»
(Mussionomia). Ce soba a toujours refuse sa soumission au Barotze.
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