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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 U P £R E C H R IST O P H E R O O N E Y
(l-X I-1 8 9 9 )

SOMMAIRE —

Les consequences de la peste bovine. — Les commu
nications routieres. — Attaques des Kwanyama a la
mission de Catoco. — Besoin dune mission catholique
chez les peuples Kwanyama.

M eu caro padre e amigo em Cristo
O ano corrente, proximo ja do seu fim, nao nos foi mais
prospero que o seu antecessor.
A s ternveis consequencias da peste bovina continuam
a sentir-se cruelmente. Com imenso trabalho e perseverantes
cuidados tmhamos conseguido conservar, durante seis meses,
cem magmficos bo is, destinados ao nosso servi^o de transportes, que causavam a admiragao em Benguela. Apesar de nao
ser nossa inten^ao vende-los, chegaram a oferecer-nos 1 0 0 $ 0 0 0
reis por cada um. Fizemo-los seguir para o sertao conduzindo
quatro carros grandes com as provisoes destinadas as missoes.
A estrada, ou para melhor dizer, o estreito carreiro aberto ha
dez anos entre Benguela e Caconda para a circula^ao de carros
e que nunca foi reparado durante esse longo periodo, apesar
das nossas constantes reclama^oes, encontrava-se entao, como
ainda hoje, num estado deploravel. A s chuvas torrenciais ininterruptas haviam transformado todo este caminho num contmuo e prof undo lama^al, cheio de precipicios e torrentes. Os
irmaos e os rapazes da missao conseguiram, ainda assim, chegar a Caconda com dois carros, depois de cinquenta dias de
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laboriosa viagem, tendo deixado mortos em todo o trajecto
cinquenta e cinco bo is, e nao tardou muito que quarenta dos
restantes morressem tambem, ja na missao. E assim ficamos
privados da numerosa manada, indispensavel aos nossos servi^os
quotidianos.
Entretanto repetiam-se as minhas tentativas no intuito de
obter a abertura de outro caminho, cujo piano fora estudado
por mim, com a coadjuva^ao dos boers (grandes entendedores
no assunto) a custa de mil fadigas. Nesse empenho dirigi-me
a Camara Municipal, prontificando-me a fazer a minha custa
o transporte dos boers para a costa. So o sr. Simoes de Almeida,
quando aqui passou, alem de me apoiar, tambem se interessou
pela execu^ao do meu projecto, razao por que nao posso deixar
de me confessar sumamente grato a este cavalheiro. Estou
resolvido a mandar vir as nossas provisoes por Mo^amedes,
e Huila, onde nao se pouparam muitos contos de reis para
tornar acessiveis os respectivos caminhos de carros ou estradas
carreteiras.
Tendo cessado de todo o servi^o de carros no distrito, tivemos que recorrer aos carregadores para nos abastecermos do
indispensavel a vida; mas ate este meio se tornou diffcil, porque so a fo^a se podem obter os ditos carregadores; sendo
necessario para isso a interven^ao da autoridade. Ora sem car
ros e sem carregadores estamos condenados a morte. Dantes
viajava-se facilmente de aldeia em aldeia, desde o Cubango
ao Cunene, e actualmente caminha-se quatro dias sem se encontrar viva alma, porque os soldados e os cuanhamas tern levado
a devasta^ao a toda a parte, ouvindo-se dizer a cada momento,
principalmente na esta^ao estival: «la foi saqueada uma aldeia;
la despojaram uma caravana; la pilharam importantes mercadorias», nao escapando mesmo os portadores das malas do
correio, que ja tern sido mortos ou aprisionados, sendo-lhes tirados e queimados os sacos com a correspondencia.
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E m Catoco e a nossa vista incendiaram os cuanhamas uma
aldeia, nao nos sendo possivel socorre-la por nao termos mum£oes. A gente da missao, encoberta com as arvores, assistiu
a cena sem poder intervir, nem tao pouco impedir que os
cuanhamas levassem doze prisioneiros. Algumas vezes aprisionam quinze, outras vinte cinco. Os que tern escapado de
ficar prisioneiros estao resolvidos a fugir daqui, deixando-nos
completamente sos num imenso deserto.
Para fechar este capitulo vou contar-lhe a ultima proeza
destes famosos bandidos, que em um espa^o de cinco dias
atacaram a missao de Massaca e a vizinha embala de Quivamba.
O padre superior desta missao conseguiu escapar por um milagre. U m a pobre crian^a aleijada e inofensiva foi crivada de
lan^adas e esquartejada por fim. Os rapazes da missao deram
corajosa ca^a aos bandidos, matando-lhes uns vinte homens,
entre os quais tres chefes, sem contar outros tantos feridos.
Cinco dos nossos rapazes investiram com algumas centenas de
cuanhamas, derrubando dez deles. A missao perdeu apenas
um dos seus homens, que caiu crivado de golpes de lan$a e
foi esquartejado pelo inimigo.
Certo de que nao podia contar mais que com a Previdencia e o meu proprio esfor^o, resolvi, nao obstante os perigos e
fadigas que me agouraram, ir eu mesmo ao Cuanhama reclamar os prisioneiros pertencentes as aldeias mais proximas e
insistir para que cessassem estas contmuas lutas, pelo menos
nos arredores das missoes.
Fui perfeitamente recebido e, conservando sempre uma
atitude humilde, sem contudo deixar de ser energico e firme,
obtive o que desejava, ainda que sem garantia solida para o
futuro, porque o pais e muito vasto e os chefes nao podem, por
isso, estar ao corrente de tudo o que se passa, nem impedir
ou reprimir todos os abusos da sua gente.
Seria conveniente fundar uma missao no Cuanhama e
estou resolvido a faze-lo, mas sinto-me de tal modo desanimado,
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que mal me atrevo a encetar a empresa que, ainda assim,
ando a estudar e para cuja execufao care^o de cinco contos.
Veja se os pode alcangar do Governo e avise-me.
Este resumo que aqui termino e que e um palido reflexo
da realidade, da uma ideia aproximada do estado actual das
coisas no distrito de Benguela, especialmente na parte que diz
respeito as missoes.
Catoco, 1 de Novembro de 1 8 9 9 .

s) E . Lecomte
A S M ISSO ES D O C O N G O E A N G O L A , par Christophe Rooney, Appendice X V III, Lisboa, 1 9 0 0 , p. 9 0 - 9 1 .
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