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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
A L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
(26-VII-1882)

SO M M AIR E — Pro jet de l’etablissement des Boers darts le Sud d ’A n 

gola. — Pardon a accorder a A rtur de Paiva.

E x .ino e Rev.mo Sr
H a cerca de tres anos a missao catolica da Damaralandia
aoha-se numa situa^ao muito crttica, a ponto de se ver des~
trurda pelas missoes luteranas, que antes de nos se tinham
estabelecido nesse pats. Em tao penosas circunstancias resolvi
recorrer a protec^ao dos Boers, que nessa epoca queriam estaleoer no Kaoko uma republica independente. Para esse Em
fui a oidade de Nacbodh ter com eles, e pedi-lbes para estabelecer uma missao no seu territorio e debatxo da sua protecfao. O comandante dos Boers, o Sr. Botha, para submeter-lhe
a questao, convocou entao o conselho da na^ao, o qual decidiu
que nao sbmente os Boers me autorizavam a estabelecer em
seu territorio uma missao catolica, mas que ate mesmo me
con'fiariam a educa^ao de seus fil'hos, contanto que nos abstivessemos do ensino religioso, e que nos davam plena liberdade
para evangelizar os indigenas do pats, j /
Desde entao ficou estabelecido entre a missao catolica e
os Boers da pequena republica que mu'tuamente se auxiliariam, e aproveitet o pouco tempo que passei com eles para
dar-l'hes acerca da Humpata informa^oes que l'hes foram uteis
e que mais tarde oontributram a que dirigissem para este lado
sua emigra^ao.
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Hoje, E x .mo e Rev.mo Sr., esses mesmos Boers, nurna
grande aflijao, que actualmentte os atribula, invocam a antiga
amizade, suplicando-me que seja para com V . E x .a o interprete de uma humilde suplica, que por esse modo querem
dirigir ao governo de Sua 'Majestade.
Tinham eles em alto conceito o Sr. 'Artur de Paiva, o
primeiro Chefe que 1’hes deu o Governo; esse Chefe por assim
dizer tinha-se cotno que identificado com eles, tinha aprendido
a lingua holandesa e £alava-a com facilidade, o ensino de seus
fil'hos, e o enlace matrimonial deste cavalheiro com a filha
do comandante dos Boers rinha ainda estreitado com 'maior
vigor os vrnculos dessa reciproca afeifao. O Sr. A rtur de Paiva
era por assim dizer, como que um lafo de estreita uniao que
uma os Boers a colonia Portuguesa. Ers que a demlssao deste
oficial vem repentinamente lan^ar a aflifao no meio desta
pequena Colonia apenas no ber^o, e abisma-la na mats pro
funda consterna^ao. Perdendo o Sr. Paiva perdem nao somente
um amigo dedicadissimo, mas ainda a unica pessoa que lbes
podia servir de 'interprete e tratar com o Governo os negdcios
que os interessam; parece-lhes pois esta medida tomada pelo
Governo sumamence penosa, e pode ter para o futuro as mars
senas consequencias e talvez leva-los a uma nova emigra^ao.
Custa-lbes, nao obstante, a acreditar que esta ordem seja
definitiva e irrevogavel, e tern a esperan^a de que o Governo
aceitara o seu pedido e resta'belecera o Sr. Paiva no posto que
ocupava.
Por esse motivo, alguns dias antes da dhegada do Sr. Lema,
que vem subsrituir o Sr. Paiva, o comandante dos Boers, o
Sr. Frederik Botha, veio visitar-me para me pedir que escrevesse a V . E x .a a esse respeito, nao l'he sendo possivel a ele
tedigir em portugues a sua petifao. Prometi-lho; como porem
durante esse tempo chegasse o Sr. Lema, julguei que qualquer tentariva ulterior para o testabelecimento do Sr. Paiva
se tornasse inutil e nao me ocupei mais da dita peti^ao. Acabo
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porem hoje mesmo de receber da parte das Boers uma nova
carta, pela qual me suplicam outra vez, com novas instancias,
que interceda junto a V . E x .a para que o Sr. Paiva seja de
novo restabelecido. Esta nova suplica determina-me a vir depo
sitor aos pes de V . E x .ma Rev.ma a humrlde peti^ao dos colonos
da Humpata. Pela minha parte, E x .mo Sr., nao e um acto de
ingerenoia em negocios politicos do pais, mas si'm unicamente
um acto de caridade e de reconhecimenco. Sempre conserve!
a memoria dos services que os Boers prestaram a Missao
Catolica, e estou alem disso convencido de qute a presen^a
dos colonos no dlstrito pode consideravelmente concorrer para
o desenvolvimento d'esta Co Ionia. Por mim mesmo me convenci disco, durante a ultima viagem que fiz ao Hum be; cada
vez que interroguei os negociantes portugueses acerca da prosperidade de sens negocios comerciais, todos sem excep^ao
alguma, me asseguraram que a presenja dos Boers nesta regiao
cinha smgularmente contnbuido para sua seguran^a e prospetidade de seus negocios.
Outrora os portugueses eram obrigados de se agruparem
uns perto dos outros, para se prestarem mutuo socorro contra
os insultos dos indigenas; fioje separam-se cada um para seu
lado e vao estalbelecer-se isolados ate nos pontos mais retirados, sem receio de setem molestados. Em toda a parte, desde
a Hufla ate ao Humbe, reina o mais perfeito sossego, o qual
so 'se deve a presen^a dos Boers. Por si sds tern aqui para
Portugal o valor de um pequeno exercito, e bastariam por si
sos para a seguran^a e protecfao dos Europeus. A lem de que
abrem caminhos por todos os lados, enquanto uns vao da
Huila a Benguela, outros ehegam a C s 'onda do vale do Zambeze, e outros se ocupam de abrir um novo caminho que vai
directamenCe do Hum be a M ofamedes, passando a Oeste da
Chela.
Esta coldnia e pois para o distrito de uma utilidade incontestavel e parece-me que qualquer rnedida que possa provocar
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a partida das colonos nao pode deixar de causar notavel prejuizo aos interesses do distrito. Asseguram-me que o Sr. Paiva
eeria faltado ao repeito a um dos seus superiores hierarquizados, e pelo pedido de^te ultimo teria sido dimiddo das suas
f undoes. Talvez que os regulamentos disciplinares assim o exigissem. M as agora que ja a justi^a obteve os direitos que
reclamava, nao se poderia tambem conceder algo a clemencia? Adisericordia superexaltat judicium. N ao sena possivel
comutar a pena imposta ao Sr. Paiva, ou por considera^ao dos
Boers perdoar-lhe essa falta, que ele ja amargamente expiou?
Tais sao as questoes que deixo ao exame judicioso de
V . E x .a Rev.ma, com a convic^ao de que V . E x .a Rev.ma se
dignara conceder a pobre colonia dos Boers a gra^a que com
tantas instancias solicitam.
Digne-se V . E x .a Rev.ma aceitar a expressao do mais profundo respeito com que tenho a honra de ser
D e V . E x .a Rev.ma
humi'lde e ded'icado servo
Huila, 26 de Jul'ho de 18 8 2 .
s) C h . Duparquet.
A M H — Documentos Oficiais.
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