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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 L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T CO N G O

(19-XI I-1893)

SOMMAERE — M a n q u e d e ressources et de person nel p o u r la b eso gn e
im m en se. — C h a n g e m e n t d e m eth o d e apostolique. —
Projets p o u r I’avenir et nouvelles fondations.

N.° 21.
E x .mo e Rev.mo Sr.
Contava vir pessoalmente expor a V . E x .a Rev.ma o estado
das coisas nestas nossas missoes do distrito de Benguela e receber as suas ordens relativamente ao bom andamento e maior
desenvolvimento das nossas obras, porem diversas circunstancias alheias a minha vontade nao me deixam ausentar-me do
planalto, pelo que rogo a V . E x .a Rev.mj' permita-me satisfazer
por carta o meu dever.
A missao da Huila ja tern sido honrada com a visita de
V . E x * Rev.ma, que espero qualquer dia dignar-se conceder-nos
tambem o mesmo favor, nao por o merecermos, visto que nao
temos aqui resultados que possamos, como aquela nossa irma
mais velha, apresentar a V . E x .a Rev.ma, mas sim por amor
de nos animar mestes humildes comedos.
Devo confessar que as vezes sinto-me como que desalentado
vendo tamanha tarefa, tantas dificuldades e prova^oes, tao
pouco pessoal e tao dimmutos recursos, com o receio de que
se venha a verificar o proverbio que diz: «quem muito abarca
pouco aperta», pois foi contra a vontade que abalancei-me a
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tantos cometimentos, decerto superiores as minhas formas. Sao
palavras do O r. Pedroso e na verdade parece que houve mais
atrevimento do que prudencia em nossas empresas, mas, repito-o, a culpa nao foi minha.
Faz apenas quatro anos que desembarcamos em Benguela,
encontrando todo este interior 'no abandono completo sem
estrada, sem meios de comumca^ao e de transporte, sem recursos locals. Perde-se mais dum ano em buscas e ensaios a procura
de um sitio proprio para o nosso estabelecimento e mais outro
gasta-se em desbravar matos e construir abrigos provisorios
e ja e preciso dividir pessoal e recursos, tendo eu que ir dar
principio a mars outra missao no Bie, 'nao havendo ainda em
Catonda nada organizado. Alem disso permite a divina Providencia que nos seja tirado um importante refor^o de obreiros
sem os termos aproveitado, deixando-nos sobrecarregados de
trabalhos, para receber e instalar as Irmas e raparigas em cubatas
miseraveis, edificadas a pressa, no tempo que se vao prosseguindo as constru^oes da missao.
M ai chegamos ao Bie que ja nos chamam em Bailundo,
e ha quern quer que vamos ate ao vale do Zambeze, apesar
de nao termos ainda conseguido ocupar a missao M aria A m e
lia, no Cubango, e sendo a propria existencia da nossa antiga
e principal casa de Cassinga seriamente amea^ada.
E claro que nao podemos continuar assim, e tempo de
pararmos e avisar ( x) aos meios de sustentar o que temos empreendido ate o dia de hoje, pois ja sera custoso dar algum
desenvolvimento a qualquer destas obras, o que exigia que
desde o principio fossem concentrados os nossos esfor^os como
se tern feito na Huila e teriamos agora assentado as bases de
uma missao completa, quando pelo contrario somos obrigados
a lutar para simplesmente viver.

( 1) Gallicisme evident: reflectir, pensar, ponderar.
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Contudo eis aqui o que creio se podera fazer, com o auxilio de Deus. Temos tido seis contos de subsidio anual, o que
seria quantia de certo suficiente sendo destinada para uraa so
casa, mas que e repartida por tres casas, a saber: dois contos
para a missao de Caconda, dois para as Irmas, dois para a mis
sao do Bie, que mal chega para sustento do pessoal e o material
indispensavel, devendo eu prover a subsistencia dos educandos
com avultadas esmolas vindas de fora.
As quantias recebidas da Subscri^ao N ational foram destinadas as constru^oes da missao do Bie e da casa das Irmas
em Caconda, sendo parte consumida em compras de material,
carros, etc. 'Nao sei se receberei mais alguma coisa da mesma
Comissao para estabelecer a missao 'Maria Amelia, no Cubango,
posto o mais adiantado a Leste.
Daqui em diante teremos mais dois contos, que sao para
sustento da missao do Bailundo, a qual nao se pode fundar sem
ter adiaritadamente uma quantia especial, seja por subsidio
extraordinario, como o tern consegui'do a missao do Libolo,
seja mesmo pondo de parte os dois co'ntos deste ano e mais os
dois do ano que vem, de modo que possa'mos come^ar dentro
de doze a dezoito mests.
Por ora, alem das obras de Caconda e Bie devo providenciar para que se ocupe a missao M aria Amelia, no Cubango,
que e impossivel adiar mais, e cuidar de outro estabelecimento,
cujo projetto venho sujeitar a aprova^ao de V . E x .a Rev.”1*.
A te ao presente temos em Cassinga a nossa obra principal,
com o asilo central para rapazes resgatados e aldeia crista. Esta
localidade, que nunca nos tern satisfeito plenamente, torna-se
menos propria do que em tempo algum para este fim. E m
primeiro lugar nao ha mais seguran^a e ficamos a distri^ao
dos salteadores do Cuanhama, nao podendo contar com a protec^ao do governo e nao sendo autorizados a nos armar e de
fender a nossa custa, enquanto Os Cuanhamas sao e’les tada
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vez mais atrevidos e bem armados, que nao ha leis senao para
a gente que faz caso delas. Antes queremos nos retirar e nem
mesmo sei se teremos tempo de escapar a alguma desgra^a.
Ja tem fugido quase todo o povo e o resto marcha tambem
depois das chuvas; de mais a mais a terra e doentia, tem sido
nosso cemiterio e os terrenos nao prestam. Diz-se que descobriram minas de oiro, mais um motivo para que nao se con
serve ali uma casa de educa^ao. j-j
Lembrfei-me de transferi-ia para este lado do Cunene, a
pequena distancia de Caconda, julgando que a V . E x .a Rev.1”8,
nao nos recusaria a licen^a precisa, visto ser o pe'ssoal o mesmo
de Cassinga e os recursos os mesmois que tem sido, esmolas
da Santa Infancia e Associafao Antiestravagista; nao causando
prejuizo algum as missoes do bispado, seria esta mais outra
sujeita a jurisdi^ao de V . E x .a Rev.ma.
Fica o sitio escolhido a 13 horas a Sudoeste de Caconda,
no lugar dito de Feride (Ma'lanca, no ultimo mapa) na margem do Cundne e no caminho de Cassinga e Cubango, reune
todas as eondi^oes necessarias, a vala tira-se mesmo do Cunene,
ha uma grande por^ao de excelentes terrenos, bons pastos, etc.,
e parece que sera saudavel.
A

actuall Mi'ssao de Caconda fica o asilo das raparigas

e escola dos rapazes indigenas e evangeliza^ao dos povos.
A casa de Fende seria exclusivamente destinada para a educa£ao de rapazes resgatados e o seu estabelecimnto numa aldeia
crista, sendo principalmente aplicados aos trabalhos agrfcolas,
para que possam em breve sustentar-se por si mesmos.
Instalar-se-ao tambem algumas oificinas um pouco mais
ou menos na forma do que se tem feito na Huila, conquanto
seja em ponto pequeno, pois nao tenho pesso'al nem recursos
e muito menos a inteligencia com que o Sr. 'P.e Antunes tem
alcan^ado Os admiraveis resultados que V . E x .a Rev.ma viu.
Se V . E x .a Rev.ma o houver por bem tenciono come^ar ja,
mandando ali parte do pessoal de Cassinga, e rogo digne-se
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aben^oar cstes humildes trabalhos dos sens inuCers servos, tendo
a honra de assinar-me
De V . E x .a Rev.ma
M .t0 A t.° V .or e obedience criado

Ernesto Lecomte
Missao de Caconda, 1 9 - 1 2 -9 3 .
A A L — Gavetas - Missoes de Caconda — Autographe.
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