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LETTRE DU PERE ERNEST LECOMTE
AU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
(15-VI-1893)
SOM M AIKE — V oyage de 600 kilom etres. — D ecouverte du village

du prem ier h om m e et d e plusieurs objets interessants.
— A ppreciation stir I’avenir d e la mission du B ie. —
U ne oeuvre de colonisation agricole ou industrielle.
— Projets de voayge d ’exploration vers Lest.

Missao Catolica do Bie
15 de Junho de 1 8 9 3
M eu caro Doutor e A m igo
Estou ha oito dias no Bie, depois de ter percorrido a pe
em 1 7 dias, de Capunga ate aqui, pouco mais ou menos 6 0 0
quilometros, e depois de ter descansado uma semana em
Caconda. Gramas a Deus tenho continuado a gozar duma excelente saude e estou agora tratando de organizar sem demora
a caravana para a minha viagem de exp'lorajao para Leste. / /
D e caminho fiz uma descoberta curiosa, de que quero
dar-lhe noticia sem mais demora. V em a ser o lugar onde,
segundo a tradijao da terra, habitou o primeiro homem, caido
do ceu, o pai de todas as rajas que cobrem o globo, compreendendo ate a raja branca! A cidade de onde sairam todos os
povos era, pelo menos, tao grande como Lisboa. Situada na
confluencia dos rios Cunene e Gunhungana, era defendida
do terceiro lado do triangulo por um fosso que, apesar do entuIho continuo de areia, que durante seculos se deve ter amon-

183

toado, ainda mede seis metros de profundidade, sobre igual
largura, estendendo-se num cumprimento de 1 0 a 1 2 quilometros, dum a outro rio. U m grande numero de objectos
curiosos, la encontrados, indicavam, ainda ha poucos anos,
que esta cidade indigena havia sido residencia de uma missao,
e e o que £az dizer aos pretos, que os brancos tambem sao
oriundos deste pais; acharam-se ali alguns sinos, um cao de
metal, setas de ferro, arcos de cobre, etc., etc. U m soba importante e que tomou conta de todas estas coisas e talvez se
pudessem obter algumas. N ao consegui encontrar no sitio
senao um objecto de prata massifa; envio-lhe essa curiosidade. / /
Estou convencido que esta missao tern rela^ao com aquela
cujas rumas o sr. A . de Paiva descobriu perto do Cuando.
M as deve ser muito mais antiga, visto que os indigenas imaginam ter sido all o principio do mundo. Tirei a fotografia do
monumento erigido sobre o tumulo do primeiro homem; e um
montao de pedras, em parte desmoronado.
A missao do Bie promete um belo futuro. A situa^ao e
esplendida, o honzonte estende-se a quatro ou cinco dias de
marcha, dir-se-ia o oceano. O terreno e vasto e fertil, o clima
perfeitamente sadio, a popula5 ao numerosa e bem disposta.
Os missionaries la tern trabalhado muito e ganhado as simpatias. Fiquei o mais agradavelmente impressionado que e
possivel ao visitar esta esta^ao, pelo que felicitei calorosamente
o pessoal; pode-se fazer do P. Roupnel, que a dirige, um excelente chefe de missao. A s casas sao cubatas indigenas e nao
poderao ser melhores, enquanto mais abundantes recursos nao
o permitirem. Dois contos para quatro missionaries e para
umas trinta crian^as e o indispensavel para se nao morrer de
fome. N ao se pode imaginar o pre^o por que ficam as diversas
provisoes e mercadorias para trafico com o indigena, no estado
actual das coisas. Trinta quilos de sal custam-nos mais de
5 $ 0 0 0 reis! A s despesas feitas com as mercadorias chegam a
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ser colossais. A mais diminuta caravana, duns vinte carregadores apenas, traz-nos uma conta de 4 5 0 $ 0 0 0 reis! Se nao
fosse o dinheiro da Substri^ao N ational ja nao teria'm as nossas
encomendas despacho em Benguela. N ao terei remedio senao
ajudar doutro modo a missao do Bie, e aplicar parte do subsfdio da Comissao as comstru^oes. £ impossfvel e inutil fundar
postos que se nao possam sustentar melhor. / /
O irmao Narciso escreve-me que provavelmente tera de
trazer os colonos que lhe recomenda. Desejava saber em que
condi^oes vem essas famflias. A ideia agrada-me e a coisa em
si poderia talvez tomar maior desenvolvimento. Sendo colonos
de bons costumes e cristaos, trabalhadores, sabendo offcios,
poderiam ajudar-nos a 'formar auxiliares indfgenas. Parece-me ter
encontrado ao pe de Caconda um terreno proprio para o estabdlecimento de qualquer explora^ao agrfcola ou industrial;
bastaria abrir uma levada partindo do Cunene, o que e possivel. E entao essa obra havia de fornecer trabalhadores para
as missoes do interior e sobretudo recursos de agricultura, sem
a qual nenhuma missao pode viver.
Pe^o-lhe que me de informa^oes acerca destes colonos e
me diga quais sao os seus pianos a este respeito. Parece-me
que seriam necessarios alguns privilegios do governo, isen^ao
de impostos, etc.; na volta encontrarei por certo a sua carta
e entao veremos o que se ha-de fazer.
Os anos sao cada vez piores, seca e fome por toda a parte;
nao sei como havemos de arranjar a nossa vida. Se nao se trabalhar todo o ano no amanho das terras, prognosticam-nos
que, com as invasoes dos Boers, antes de tres anos nada se
encontrara que se compre aos pretos. O P . A n tunes teve de
fundar uma obra especialmente agrfcola, a do Chivinguiro;
somos todos de opiniao que e melhor fazer o mesmo em Ca
conda para podermos em breve viver dos nossos proprios re
cursos.
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Fajo ponto por aqui. Vou levar esta ao forte do Bie e juntar os carregadores para partir no fim do mes com o P. Juliano
Roupnd; o meu pllano e passar pelo Guimbande e Lovale,
tocar no Barotze, e voltar pelos Amboelas e Luchazes.

[Ernesto Lecomte ]
P O R T U G A L E M A F R IC A , Lisboa, 1 9 0 0 ( 7 ) , p. 1 9 6 -1 9 8 .
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