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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
(15-V III-1895)

SOM M AIRE —

Developpement des missions. — Fondation de la mis
sion de Bailundo. — Travaux linguistiques. — Previ
sions apostoliques pour I’avenir.

Missao de Santa M aria do Bailundo,
15 de Agosto de 1 8 9 5
Te-riho finalmente a satisfagao de datar esta carta de Bai
lundo, onde ha muito desejavamos estalbeilecer utna missao.
E , na verdade, se tivessemos conhecido mais cedo este pais,
maior teria sido a nossa impaciencia.
N ao se pode dizer que temos perdido o tempo. Fico mesmo
estupefacto quando penso que em Novembro de 1 8 8 9 tinhamos somente a missao de Cassinga e que em Julho de 1 8 9 5
contamos outras quatro — as de Caconda, Bie, Catoco e Bai
lundo. Esta ultima oferece os melhores auspicios. Apenas depois de dois dias de buscas, achamos um lugar que apresenta
um conjunto de vantagens dificeis de encontrar ( x) . £ em plena
regiao de Bailundo, apenas a 6 quilometros da residencia do

( x) Dans une lettre du meme jour le Pere Lecomte ecrit: «Foi
antes de ontem que descobrimos o lugar proprio para a funda^ao da
missao; perto dela ha uma montanha de pedra calcarea, ao lado de
uma montanha de ferro. Hoje houve missas de ac^ao de gragas e o
Baptismo da missao, que se fica chamando de Santa Maria do Bai
lundo)).
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capitao-mor e da embala do soba, e no meio de numerosas
p op u lates. Os terrenos sao vastos e de excelente qualidade,
podendo ser regados em grande parte pelo regato Catuvalala,
que desce da montanha viziriha. Apesar da altitude de mais
de 1 6 0 0 metros, nao ha nenhum frio, de sorte que todas as
plantas dos paises tropicals podem dar-se aqui as mil maravilhas, ao mesmo tempo que as da Europa. Tem os como prova
disso os magnificos m acro s de bananeiras, que aqui crescem
espontaneamente e orlam o regato em toda a sua extensao.
£ uma especie servagem, esteril, que produz uma flor imensa,
mas sem fruto. O clima nao pode deixar de ser salubre, atendendo-se a altitude e a ausencia completa de pantanos nas cercamas. O lugar escolhido para as casas e perfeitamente arejado
e descoberto, tendo um vasto e belo horizonte, limitado pelas
montanhas do Quipeio e de Huambo. A agua do rio e ferruginosa e a montanha vizinha e composta em parte de minerio
de ferro quase puro e em parte de pedra calcarea, que, submetido a acjao dos acidos, deu um excelente resultado.
Todo o maci^o tern o nome de serra Uiya. Acha-se isolado
de qualquer outra cadeia de montanhas e parece ser produto
de uma erupsao vulcanica. Pedimos ja a concessao de algum
terreno, o que nos permitiria dar pouco a pouco um grande
desenvolvimento as nossas obras. Os indigenas receberam-nos
com verdadeiro entusiasmo. Cada qual queria achar junto da
sua aldeia o melhor lugar por nos procurado. E m nenhuma
outra parte vi tanta prontidao em receber os brancos. £ verdade
que eles conheciam-nos e esperavam-nos com ansiedade. Sabiam
que nos somos missionaries vindos para instruir os seus filhos
e ensinar-lhes, com a religiao catolica, a lingua portuguesa, a
leitura, a escrita, o calculo e todas as coisas que eles desejam
ardentemente. Lamentavam-se 'de nao haverem tido ate agora
senao uma missao protestante americana, onde se lhes ensinava
apenas a leitura da Biblia, com acompanhamento de canticos
indigenas de inspira^ao duvidosa. A s poucas palavras inglesas
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que eles apanham aqui e alem nao lhes sao de grande utilidade
nas suas r e la te s com os brancos da costa. Os mais velhos choram o seu tempo perdido; os mais mo^os tern a fundada esperan^a de transformar, na nossa escola, a sua ciencia ate aqui
esteril; e todos se o'feretem prontamente a auxiliar os nossos
trabalhos de instala^ao e e entre eles que recrutamos os nossos
primeiros carregadores. De sorte que onde temiamos achar
frieza e indiferen^a, se nao hostilidade, encontramos as mais
tocantes simpatias e o mais precioso concurso. / /
Desde ha anos o sr. capitao-mor Justino Teixeira da Silva,
lhes acalentara a esperan^a de nos ver chegar bem cedo, ao
mesmo tempo que empregava multiplicados esfor^os junto das
autoridades superiores para acelerar esta fundagao. Tivemos
o desprazer de o nao encontrar aqui ao chegarmos, porque acabava de ser chamado a Benguela por ordem urgente, mas nao
pode tardar em voltar e sabemos de ante-mao que podemos
contra com todo o seu apoio. N ao oferece pois duvida que reuniremos um grande numero de crian^as, desde que estejamos
em condi^oes de as receber. Ja nos falam mesmo de Irmas para
a educa^ao das suas fi'lhas, mas desgra^adamente nao ouso achar
isso possivel, perguntando a mim proprio como faremos face
ate as despesas mais urgentes. Que bem a reahzar! M as tambem
quao poucos os recursos!
A grande questao agora e a das comunica^oes. Os carre
gadores do Bailundo, outrora de tanta nomeada, tornam-se cada
vez mais dificeis de alcan^ar, principalmente depois do estabelecimento da colonia penal no pais do Lovale. Seria de primeira utilidade e ate de necessidade urgentissima, abrir ja um
caminho carreteiro direoto de Benguela ao Bailundo e ao Bie.
Isto e possivel e mesmo relativamente facil. Espero que os
srs. governadores tomarao a peito realizar um projecto de tao
importantes consequencias. Por nossa parte ligamos Bailundo
ao caminho ja existente de Caconda ao Bie. Acabamos de fazer
ja o tra^ado e sem mais demoras os nossos carros, partirido de
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Caconda separar-se-ao dos do Bie, nas origens do Queve, junto
de Candumbo, e passando depois entre esse rio e o Cutato
do norte, atravessarao alguns regatos sem grande dificuldade
e chegarao a Bailundo por meio de uma volta imensa, porque
o verdadeiro ponto de partida das mercadorias e Benguela. O
caminho directo e reclamado pelas necessidades de todos; nao
somente as missoes, mas tambem os fortes, as casas de comercio e os colonos tern nisso todo o interesse, atendendo a extrema
dificuldade e ao pre^o excessivo dos transportes actuais.
Agora algumas informa^oes da nossa viagem de Caconda
ao Bailundo. Segundo o meu antigo costume, tomei um cami
nho totalmente diverso dos ja conhecidos, atraves dos paises
de Quicuma e Huambo. Atravessamos regioes extremamente
pitorescas e bastante acidentadas. N unca vira tantas montanhas.
Seguimos a lin'ha divisoria das bacias do Cunene e dos rios
Catumbela e Queve ou Cuvo. Levantamos a planta das ori
gens de importantes afluentes do Catumbela, tais como o Cui,
0 Quembei, o Cuiva, ainda nao assinalados, ao mesmo tempo
que rectificamos a posi^ao e o curso de outros rios mal indicados nas cartas, como o Ecolongoe, o Queve e o Cui to. Reconhecemos tambem com exactidao as origens do Cuando, do
Cuima, do Calai e do Cunhungamua, afluentes do Cunene.
Passamos em altitudes consideraveis, que me foi impossivel determinar, porque quebrei o meu barometro aneroide logo
ao partir.
Tenho agora uma ideia assaz completa das tribos espalhadas entre Caconda, Bailundo e Benguela. D e tudo tomei nota
e enriqueci com tudo o esbo^o que preparo com a escala
1 / 7 5 0 . 0 0 0 . Faltam-me ainda duas pequenas viagens, uma
para o sul e outra para o norte, a fim de completar o estudo
que desejo fazer. O trabalho sera, assim, mais seguro.
Esta viagem serviu-me igualmente para os meus trabalhos
sobre a lingua bundo. Conhefo agora todos os dialectos das
diversas tribos, o que me permite organizar o meu metodo,
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de modo que sirva de guia para os diferentes dialectos falados
no distrito de Benguela, tomando por base o de Caconda.
Espero ter acabado em Dezembro o meu trabalho para o mandar aos novos missionaries do Bailundo; os do Bie, aos quais
enviei ha dois anos uma primeira edi^ao, tiraram dela um
excelente partido. Acheio-os a falar convenientemente o bundo.
Falo de edigoes: evidentemente e de edi^oes manuscritas que
se trata; fiz ja um grande numero delas. Vao para o cesto
umas apos outras. A ultima, a boa, a que nao ira para o
cesto, mas para a tipografia, prometo-a para o meado de 1 8 9 7
e nao para antes, sendo necessario que eu esteja la para acompanhar a impressao. Espero que a Imprensa Nacional fa^a este
trabalho a expensas do Governo, atendendo a sua utilidade.
Infelizmente todas estas viagens que sou obrigado a fazer
tomam-me muito tempo. Imaginem-se as distancias a percorrer!
A volta completa das nossas cinco e s ta te s nao representa menos de 1 .2 0 0 quilometros e eu vou efectua-la em 4 meses, de
M aio a Setembro. Que sera quando tivermos uma missao no
Queve ( 2) (1 8 ° long., 15 lat.) outra no pais do Quimbandi
( 1 8 ° long., 12° la t.)? Entao renunciarei as visitas bienais, ate
ao estabelecmento de um caminho de ferro. Sim, se nos ajudarem convenientemente, antes de 1 0 meses podemos estar no
Queve, daqui a um ano no Quimbandi e em dois anos e meio

( 2) Dans une troisieme letre le P. Lecomte, en reference au sub
side de la ((Subscrifao Nacionab), ecrit: «Se ele nos fosse dado eu me
comprometeria a fundar im ediatam ente uma missao junto do rio Queve
(18° long., 15 lat.). Seria a mais avan^ada de todas as missoes portuguesas a caminho do interior. De la seguiria num pulo para o Cuchibi
[Cuxibi] ou Cuti (21° long.). O primeiro subsi'dio serviu para fundar
a missao de Catoco, que fica ja mais longe do que todas as outras, e
para consolidar e desenvolver as de Caconda e do Bie, estabelecendo
alem dessas a de Bailundo. Foi bem empregado, como se ve. N o meu
relatorio falarei disto mais largamente».
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no Cuchibi, prolongando assim paralelamente as duas linhas
de penetera^ao pelo interior. Ora uma vez no Cuchibi e impossivel it mais para leste; acaba tudo ab; para alem so ha o
deserto, ate ao Zambeze e ao Barotze, o qual e dos ingleses.
Sou obrigado a parar aqui esta correspondencia ja Tonga.
Tenho um relatono a fazer para o sr. Bispo de Angola e para
a Junta Geral das Missoes, estando a trabalhar nele. Ja estaria
pronto se nao me faltassem alguns elementos. Espero a publica^ao do or^amento para expor o que nos podemos com estes
recursos e o que seria necessario para ir avante. E a obra em
favor das missoes, que e feito dela? Funciona finalmente?
Espero que tudo esteja organizado agora.

Padre Ernesto Lecomte
PO RTU G A L
p. 1 0 5 5 - 1 0 5 9 .
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EM

A F R I C A — Lisboa,

1895

(2 ),

