Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1890-1903

Spiritana Monumenta Historica

1970

Lettre du Père Ernest Lecomte au Père Christophe
Rooney — (29-XI-1893)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol4
Part of the Catholic Studies Commons
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1970). Lettre du Père Ernest Lecomte au Père Christophe Rooney. In Angola: 1890-1903. Pittsburgh, PA: Duquesne
University Press.

This 1893 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1890-1903 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

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 P £R E C H R IST O P H E R O O N E Y
(29-X I-1893)

SOM M AIRE —

Carte geographique du Pere Lecomte. — Informations
certaines sur les sources des fleuves. — Situation poli
tique du pays. — Population et son avenir. — Mine
d’or a Cassinga et deplacement de la mission.

Caconda, 2 9 de Novembro de 1 8 9 3
M eu prezadissimo Padre
O mapa que lhe envio nesta ocasiao nao representa um
itinerario de viagem ( x) , mas sim o resumo dos conhecimentos
que pude adquirir, relativos a geografia fisica e politica do
interior do distrito de Benguela, durante uma dezena de anos
de explorajoes pessoais e de investigates repetidas e cuidadosamente registadas. Devo antes de mais nada advertir que,
se me encontro frequentemente em desacordo com o que tern
sido publicado ate hoje, nao e por culpa minha.
Sempre respeitei escrupulosamente e sempre tomei como
base dos meus trabalhos, os pontos determinados cientificamente pelos exploradores serios — os srs. Serpa Pinto, Capelo,
Ivens e A rtur de Paiva ( 2) . N ao fiz mais do que encher as
numerosas lacunas dessa obra apenas esbo^ada, abrindo novos

(-1) Cfr. Portugal em Africa, Lisboa, 1894 (I ) , p. 204-205.
( 2) En lettres posterieures le Pare Lecomte fait l’eloge des cartes
geographiques portugaises, tout en disant que les etrangeres ne mentent pas notre confiance.
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sulcos em todos os sentidos. A escala adoptada, que e a do
mapa da Comissao de Cartografia, nao me permitiu que entrasse
em pormenores. Tive que limitar—me as grandes linhas. Os
rios principals e todos os centros habitados desde o Cunene
ao Zambeze estao all indicados. Tenho outro mapa muito mais
completo, mas por acabar, da regiao que se estende do Cunene
ao Cuito.
Tom o a ltberdade de chamar as atenfoes para as fontes
dos nos e para o conjunto dos cursos. Conhefo-os todos pessoa'lmente ate a origem do Curto e do Lungue Vungo e colhi
informafoes certissimas relativas ao resto. Posso garantir de visu
que o Cuanza nao sai de modo algum de um lago. Esse pretendido lago Massombo, de 15 quilometros de comprimento,
nao passa de um miseravel charco de 3 0 0 metros apenas, de
onde se escoa a Luiquisi, afluente do Cuanza. O proprio Cuanza
come^a humildemente, como o ultimo dos regatos. Os rios
que correm para o Sul e que se dirigem para o N orte, buscam-se
uns aos outros, sem que se perceba por que motivo seguem
direcgao diferente: com efeito a linha divisoria das aguas e
quase imperceptivel e e interrompida a cada passo. O mesmo
sutede a Oeste do Bie com rela^ao as fontes ( 3) dos rios Queve,
Cutato, M bale, Cuqueima, que se confundem, por assim dizer,
com as do Cunene, Cubango, C utato, Cudhi, etc. Saem do
imenso planalto, do Mbuluoulu o qual, bem longe de ser uma
cadeia de montanhas, consiste antes numa enorme bacia que
se encbe de agua durante as chuvas. Esta agua, in£iltrando-se,
alimenta os rios que saem do planalto em todas as direc^oes.
Deve-se pois suprimir totalmente a cadeia que na carta que
me enviou cobre as palavras Sambo e Belmonte. Acerca das
montanhas o meu modesto croquis da suficien'tes informa^oes.
Passemos a parte pob'tica. N ao sei o que era o pais ha um

( 3) Lisez: nascentes.
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seculo a esta parte, mas no momento actual, o Quirubu, o
Quimbadi^o Luenas, devem ser trazidos aos limites que lhes
assino. O povo que ocupa o centra e o povo Luchaze. O Lovale
(Lobale) nao tem quase nen'huma importancia e vive muito
perto do Zambeze. A s diversas tribos Amboelas conhecidas
peJlos nomes de Va-Nbunda, Va-Iauma, V a-M aai, etc., estao
espallhadas por tdda a parte Sul. O nome generico de Ganguelas aplica-se a todos os povos que se acham entre o Cubango
e o Zambeze. D e resto eles falam a mesma lingua, mas dois
dialectos. O Luchaze e o tipo do dialecto do N orte e o Catu
o tipo do dialecto do Sul. C om o Nbundo, que se fala desde
Benguela ate ao Bie, nao ha portanto senao duas linguas desde
a costa ate ao Zambeze. O que afirmo baseia-se na experiencia,
pois tenho conversado facilmente com indigenas de todos estes
paises. £ preciso todavia notar, que eu nao falo dos Quiocos
ou Quivocues, que nao tem territorio proprio e andam espalhados no meio dos Luchazes. £ uma ra5 a inteiramente diferente vinda do N orte e eu nao compreendo uma so palavra da
lingua deles.
Onde a popula^ao atinge maior densidade e entre o Cubango
e o Cuanza, contando com as duas margens destes rios. Alem
do grau 18 de longitude nao existe nenhum centra de popula$ao verdadeiramente importante. Os Luchazes, os Lovales e os
Amboelas estao dispersos por pequenas aldeolas e desalojam-se
facilmente de um dia para outro. Por esta razao as aldeias marcadas sohre as ou'tras cartas e nao sobre a minha, nao exis'tem
ja. Conservei o Quiroto (Chiroto) e Calenga, mas poder-se-ia
suprimi-las desde ja, porque as encontrei preparando-se para
mudarem de lugar. Segundo parece, Caquenque (C aquenxe),
Quinhame (Quinjam a) e quase todo o Lovale podem ser tambem riscados, porque no ano passado os Barotze fizeram-lhe
guerra e levaram prisioneiro metado do povo; o resto foge este
ano a fome e vai entregar-se ao Genji, a fim de se reunir as
famflias e de nao morrer de fome.
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C om respeito a terrenos, salubridade, etc., pode-se dizer
que todo o planalto ate ao Cunene e excelente e magnrfico,
sofrivel ate ao Cueve e Cuanza, e pessimo desde o grau 1 8
ate ao Zambeze. Creio que num futuro proximo a popula^ao
vira a reunir-se nos pontos seguintes, para onde ja come^aram
as e m ig ra te s : Lungue-Vungo medio, Cuchi, Cuando e Cuito
mddios e o Cueve.
Todo o territorio onde se encontra a raiz da borracha ficara
reduzido a um deserto. M uita gente nos tern dito que ainda
esperara um ano ou dois mais ate concluirem a explora^ao, retirando-se dali logo depois.
O que vai dar vida a todo o distrito e a mina de oiro de
Cassinga. Ela e, segundo parece, de excelente qualidade e de
uma grande extensao. Isto obrigar-nos-a a deslocarmos a nossa
obra 'de educa^ao, que faria triste figura no meio das minas.
Talvez possamos,

aplicando-nos a agricultura, criar alguns

recursos.
Vou concluir esta carta onde as informa^oes de maior importancia sao dadas sem ordem. Estou preparando um trabalho
mais completo, mas isso pede mais tempo e os momentos em
que posso dispor de mim sao raros. O que agora digo basta
neSta ocasiao e poder-se-a por isto fazer uma ideia do que e este
misterioso interior.

[Ernesto Lecomte]
P O R T U G A L E M A F R IC A , Lisboa, 1 8 9 4 ( I ) , p. 2 0 3 -2 0 5 .
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