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LETTRE DE MANUEL FERREIRA PINTO
AU PERE JOSE MARIA ANTUNES
(5-V-1891)

SOMMAIRE — D em an de un pretre pour baptiser les enfants blancs

et noirs d e la region. — Desire avoir une mission et
une ecole dans le Q u iteve. — Im possibility pour les
gens d e Q uiteve d ’aller se faire baptiser a Hutla.

Il.mo Rev.mo Sr.
Escrevi ha tempos ao Sr. Reverendo Superior da Missao
de Cassinga, pedindo-lhe para aqui mandar um Padre para
baptizar muitos filhos de braneos e de pretos civilizados, que
se acham neste lugar, alguns com 8 e mais anos sem receberem
o baptismo. Aquele Senhor mandou-me dizer que nao podia
aqui vir baptizar sem ter licen^a de V . E x .a, por este lugar
pertencer a Hufla.
Por isso vou por esta pedir a V . E x .a o favor se puder ser,
mandar aqui um Padre fazer esta gente crista, alem de ser um
beneffcio para a humanidade e civiliza^ao, e um grande favor
que me faz, pois que tenho muito gosto de ver este povo com
os usos e costumes de gente civilizada.
Tam bem teria muito gosto em ver aqui uma Missao para
haver escola para estes pobres.
E impossfvel esta gente, que deseja seus filhos baptizados,
lr af a Hufla baptizar seus filhos, uns por nao poderem daf
ir para suas casas, e ou'tros por nao terem meios de transporte,
e eu obrigo-me a pagar toda a despesa que o Reverendo fa^a
para vir a esta terra, embora que nao sou rico.
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Espero pela resposta, que lhe rogo o favor de mandar
entregar ao Sr. Jose 'Maria da Huila, para este senhor ma
mandar quando tiver portadores, e mandar-me dizer se precisam Carregadores para tipoias ou guias, para ihos mandar,
e em que mes ca podera mandar.
Sem mais, fico contando com a bondade de V . E x .a e pres
tar mais este socorro a humanidade.
Sou de V . E x .a atencioso, atento e venerador.
Quiteve, 5 de M aio de 1 8 9 1 .
II.mo Rev.“ ° Sr. P .e Jose M aria Antunes.

M anuel Ferreira Pinto
Fundador do Quiteve
A M H — Documentos Oficiais. — Original.
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