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LETTRE DU P£RE ERNEST LECOMTE
AU MINISTRE DE LA MARINE
(l-VIII-1897)

SOMMAIRE — L a mission de M assaca. — Installation de la mission

de C atoco. — L es mines de Cassinga. — L e com m erce
et la production du caoutchouc. — L e problem e des
com m unications terrestres.

Catoco, 1 de Agosto de 1 8 9 7
Il.mo e E x .mo Sr.
H a dois meses tive a honra de enviar a V . E x .a algumas
notrcias das coisas e missoes de Benguda; hoje, regressando
de uma viagem ao interior e estabelecimento da nova missao
de Massaca, cumpre-me participar este facto a V . E x .a.
Agora ja existe a missao portuguesa de N . S.a das Dores
de Massaca, sendo fundada no sitio dito de Quivamba, margem esquerda do tio Cuelei, extremo N orte do territorio de
Massaca, distando algumas boras de M unongue, no rio Cuebe,
o mais importante centra de comercio de borracha, e dois dias
de Maculungungo ou cascata do Cubango, ao pe da qual se
torna este navegavel.
Calculo que a sua posifao deve ser muito aproximadamente 15° de latitude Sul e 17° 3 0 ' de longitude Este, uns
8 5 0 quilometros de Benguela. Com o fim de corresponder
as inten^oes do governo internei a nova estagao o mais possivel
para Leste, a caminho do Zambeze, e posso dizer que cheguei
ate onde a prudencia o permite por ora, visto que a regiao
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que se estende para la, ate o Cuando, nao e senao um imenso
areal, deserto, riquissimo de borracha, mas improprio e ate
pessimo para residencia.
O ponto que tive e tenho em vista fica mais junto ao
Zambeze, no rio Cuchibi e espero com o auxilio de Deus e de
Portugal ali cbegar urn dia, quer por este caminho de M unongue, quer pelo caminho da missao do Bie, que ja o e de Mussico
e de 'Nana Candundo. Os povos de Quivamba-'Massaca e
Munongue receberam-nos com manifesta alegria e confian^a,
apressando-se os vizinhos do local escolhido a oferecer mantimentos e trabalhadores, e prometeram todos enviar os seus
filhos para a escola. Este centro e bastante povoado e mesmo
e de todos naquela direc^ao o que mais importancia tern.
Achamos as melhores condi^oes gerais de salubridade, terrenos, aguas muito satisfatorias e regressei inteiramente descansado para levar para a frente os trabalhos de Catoco. Fica
em Massaca um pessoal de 2 padres, 2 irmaos, 2 0 rapazes
resgatados, tirados das missoes de Cassinga e Catoco, e 6 familias cristas formadas com orfaos de maior idade educados em
Caconlda.
Assim, e ja ao come^ar uma verdadeira missao, e apresenta uma certa for^a, o que nao e para desprezar-se, a £im de
se opor as correrias dos Cuanhamas, que costumam assaltar
todos os anos estes povos fracos, ficando agora eles protegidos
pela missao, o que estimarao muito.
Por ora nao me parece possivel tratar de estabelecer mais
outras; e preciso consolidar e desenvolver as que temos, e que
ja nao sao poucas, particularmente em vista dos recursos. Cada
missao vai dispondo as coisas para se criar meios de vida, mas
para o conseguir e necessario algum descanso nas funda^oes.
Desde 1 8 9 0 ate hoje, quase que a cada ano corresponde uma
funda^ao, o que sempre vem dividir as formas e nao deixa completar as constru^oes. Contudo em Caconda e Bie estao quase
concluidas e o que agora mais tenho a peito e a boa mstala^ao
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de Catoco, que promete ser missao de primeira ordem, mas ate
constituir uma ver'dadeira granja e produzir com abundancia
ha-de levar alguns anos. O que ja prospera sao as aldeias cris
tas, as quais tern hoje uma vida desafogada, e cujo numero
de familias vai aumentando.
N o principio referi-me a regiao da borracha, que visitei,
colherido nesta viagem apontamentos os mais animadores. Se
a borracha diminui muito na parte norte, que corresponde ao
Bie, existem ai’nda jazigos enormes na parte Sul, a Leste de
Catoco, que nao podem acabar tao depressa.
Se o comertio esta urn tanto frouxo e a dificuidade da
penetra^ao e dos transposes que se deve atribuir.
U m a so casa em 'Monongue tern arranjado dentro de seis
meses mais de 2 5 . 0 0 0 quilos de borracha, podendo calcular-se
um beneficio liquido de 8 0 °/Q. Julgo que a borracha de raiz
durara bastante para dar tempo a cultivar algumas outras;
a questao, e escolher a que for propria para este planalto; ja
indiquei a borracha do Ceara (manihot g'laziovii) que parece
corresponder as indica^oes locais, e de que pedi sementes no
Gabao.
E m Cassinga nao ha novidade; os engenheiros da companhia das minas continuam os seus trabalhos e creio que
com grandes resultados; tern tambem descoberto filoes na
margem direita do Cubango, pouco mais ou menos na latitude
das de Cassinga; este planalto tern pois um futuro garantido,
faltando-l'he apenas vias de comunica^ao, sem o que nada se
podera prosperar. Enquanto nao se fizer o caminho de ferro,
pede-se aqui com urgencia uns melhoramentos na estrada carreteira de Benguela, ou a abertura de uma nova, cujas despesas calcuiam-se em sete ou oito contos de reis, tendo-se ja
representado a sua necessidade inadiavel aos governos do distrito e da provfntia. U m exemp^lo mostrara a dificuldade dos
transposes. / /
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E m Janeiro seguiam o major Ponte Ferreira e tenente
Carmo para a colonia penal de Mussico e N ana Candundo;
o governador de Benguela ficara de lhe mandar logo em dois
carros o rancho necessario, ao que se tinha comprometido a
casa Almeida & Irmao. Ora os dez carros destes, que levavam
nesta data material da missao, haviam perdido na viagem 1 8 0
bois, chegando so em M aio a Caconda, com um conto de prejuizo na nossa carga; nao pode assim a casa Alm eida cumprir
com os seus compromissos. O governador do distrito mandou
vir outros dois carros, os quais perderam 4 5 bois e estao ainda
em caminho para Caconda; ate que chegue a carga ao Bie
e que siga dai a N ana Candundo, hao-de passar muitos meses
e os oficiais tern tempo de morrer de fome.
De V . E x .a
Cr.° obg.° e at .0 ven.dor

P. Lecomte
P O R T U G A L E M A F R IC A — Lisboa, 1 8 9 7 ( 4 ) , p. 4 5 3 -4 5 5 .
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