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LETTRE DU PERE ERNEST LECOM TE
AU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
(13-VII-1893)

S'OMMAIRE — Difficulte a trouver des porteurs. — Mauvaises com
munications. — Progres des missions protestantes anglaises et americaines. — Necessite des congregations
religieuses. — Discussions absurdes.

Missao Catolica do Bie,
13 de Julho de 1 8 9 3
M eu caro Doutor e Am igo
Ainda estou no Bie, onde me tern demorado, mais do que
podia supor, a dificuldade de arranjar carregadores para a minha viagem. Direi mesmo, que, sem a amabilidade especial
do capitao-mor, tenente Caetano Dantas, nao poderia partir,
por falta de meios de transporte. Esta questao de transporte
e a que mais dificulta a funda^ao efectiva das nossas e s ta te s
do interior. Sem ter postos intermediaries e impossivel abastecer as esta^oes mais afastadas. Esperava ir num pulo do Bie
ao Cuchi, mas vejo que terei de me resignar a seguir o camirio, isto e, dirigir-me primeiro a esta^ao Princesa Amelia, estabeflecer uma missao no Cuito Mddio, e fina'lmente alcan^ar
o vale do Zambeze. Ja nao se pode contar com os carregadores
do Bie; enriquecidos pelo comercio da borracha, passam o ano
viajando em interesse proprio; se nao tivessemos carros, nao nos
poderiamos mexer. Vistos os numerosos e importantes rios que
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devemos atravessar, alem dos carros precisamos de botes; e
esta a questao que estudamos actualmente. N ao sei se esta
pnmeira tentativa do Irmao Narciso data bom resultado, mas
nos a aperfeifoaremos e melhoraremos conforme a experiencia
o for ensinando. O caminho para os carros de Benguela a
Caconda esta quase intransitavel, depois de menos de dois
anos de servi^o e requer reparafoes, que me parece se poderao
fazer com pequena despesa. / /
Se, como esperamos, pudermos fundar um esta'belecimento
agricola-industrial ao pe do Cunene, a dificuldade, que apresenta a travessia desse rio, ficara resolvida; a missao M aria
Amelia facilitara a passagem do Cutato e do Cuohi; a missao
do Caeba igualmente permitira a passagem desse rio, e os rios
Queimbo e Cuando dependerao da missao de Vieriunoma;
deste modo uma via facil e directa ficara tra^ada para Leste.
U m barco de passagem em cada um destes pontos faria com
que fosse muito rapida a travessia. N a regiao do N orte bastaria
um so barco no Cuanza para se poder chegar ao alto Zambeze
sem atravessar nenhum rio importante. Desta maneira, os negociantes poderiam explorar os imensos vales repletos de borracha,
que constitue a riqueza do interior.
Anunciam-me o estabelecimento duma nova missao protestante, inglesa, no Zambeze superior ou Siba, no pais chamado N an a Candundo, e com a nova esta^ao do Bie, sao boje
quatro as missoes protestantes no Bie propriamente dito. Como
e possivel que Portugal ainda hesite em aceitar as Congrega
t e s de missionarios catolicos, quando tolera, so no Bie, quatro
missoes americanas e inglesas? A oposi^ao e realmente anti-patriotica e deveras absurda. Quando acabarem de discutir ja
nao poderemos fazer nada — sera tarde de mais. Quando em
Portugal abrirem os olbos, ja nao sera tempo. Teremos que
nos curvar perante um novo ultimatum.
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P. S. 2 5 de Julho.
Ainda nao pude partir por falta de carregadores. H a perto
de dois meses que, para os obter debalde fazemos todas as diligencias. Lamento tanto tempo perdido, pois nao me falta trabalho. O capitao-mor faz o que pode em nosso favor, mas nada
tern conseguido. Isto faz-me quase desammar e desistir da viagem, porque daqui a pouco voltam as chuvas.
2 8 de Julho.
Finalmente partimos amanha com o estrito numero de
carregadores para levarem o indispensavel e as tipoias vasias.
Apesar de me fiar muito nas minhas pernas, nao achei prudente comefar a pe uma viagem tao longa por um caminho
movedi^o, onde uma pessoa se enterra ate meia perna. Arranjei pois tipoias para o meu companheiro e para mim, mas tendo
falta de carregadores iremos a pe ate que as cargas diminuam
de peso, podendo entao os homens levar-nos nos lugares mais
dificeis e aliviar um pouco as nossas pernas, quando se acharem tropegas.
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