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LETTRE DU PLRE JOSE MARIA ANTUNES
AU GOUVERNEUR DE MO£AMEDES
(19-X-1882)

1’impossibility de fixer un missionnaire comme
cure du colonat a Lubango, un pere y sera envoye
tous les quinze jours pour l’assistance religieuse.

SOMMATRE — Dans

Il.mo e E x .mo Sr.
E m resposta ao oficio com que V . E x .a. se dignou honrar-me, cm dta de 3 0 de Setembro do corrente ano, sob o
n° 4 2 5 , cumpre-me, em primeiro lugar, manifestar a V . E x .a
quam penhorada fica a missao pela oonfian^a que nela se digna
depositar, desejando que a um dos seus membros seja confiada
a cura espiritual da projectada colbnia do Lubango.
Aceitaria gozoso a proposta de V . E x .a se actualmente eu
pudesse fundar nessa localidade uma esta^ao sucursal da Huila,
composta de dois ou tres membros, que vivessem em comumdade, em conformidade com o costume que 'tern a sociedade
a que esta confiada a mesma, de nunca estabelecer esta^ao
alguma em que resida um so missionario isolado, mas de sempre mandarmos dois ou tres, para viverem juntos.
Sendo pois impossivel derrogar a esse costume, e nao possuindo a M issao da Huila, apenas em seu principio, pessoal
suficiente para a dita funda^ao, for^oso me e declarar a V . E x .a
que esta missao nao pode, no estado actual, apresentar nenhum
de seus membros para paroco do Lubango. Porem, no caso em
que um paroco nao possa desde o principio, acompanhar a dita
colbnia, encarrega-se a Missao de ai mandar um sacerdote, ao
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menos todos os 1 5 dias, para celebrar os santos misterios e
anunciar a palavra divina e administrar os sacramentos.
Se se der esta ultima ocorrencia, pefo a V . E x .a se digne
mandar informar, para que a colonia venha com altar portatil,
as vestimcntas e alfaias precisas para o cul'to divino.
Eis aqui, E x .mo Sr., o que tenho a expor a V . E x .a, regozijando-me pela proxima chegada de uma colonia que tao util
ha-de ser para este distrito e 'fazendo votos pela sua prosperidade.
Deus guarde a V . E x .a
Missao Catolica do Real Padroado Portugues na Huila,
19 de Outubro de 18 8 2 .
Il.mo e E x .mo Sr. Governador do distrito de Mofamedes.
lose M aria Antunes
Sup. da M issao
\En haut]: Serie de 1882 / Missao Catolica / do Padroado da
Huila / N° 9.
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