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L E T T R E D U PER E E M IL E F R A N C O IS B L A N C
A U V IC A IR E C A P IT U L A IR E D E L U A N D A
(25-III-19Q9)

SOM M AIRE — Concession de 1.000 hectares de terrains pour la fon-

dation de la mission de Huambo, avec les delimita
tions indiquees dans ce document.

l l mo

e Rev.mo Sr.

Estando projectada de ha muito a fundagao de uma missao
na regiao do Huambo e tendo ultimamente o falecido Sr. P.e
Lecomte envidado esfor^os neste sentido, chegando a eseolher
um local apropriado para esse fim na regiao do Huambo, sobado
do Huambo, distrito de Benguela, venho por este meio rpgar
a V. Ex.a Rev.ma se digne splicitar de S. Ex.a p Sr. Gpvernadpr
Geral a concessap gratuita, nps termos da lei em vigor, a missao
de Caconda, para estabelecer a referida missao, de 1.000 hec
tares de terreno inculto, sito na regiao do Huambo, concelho
do Bai'lundo, distrito de Benguela, cuja area tern aproximadamente os seguintes limites: / /
Tomemos como ponto de partida o lugar que fica a 50
metros, direc^ao Oeste, da naseente do riacho Conguene,
afluente da margem direita do Culima'hala, que por seu turno
e afluente da margem esquerda do rio Cunhungamua, sendo
este afluente da margem direita do Cunene; deste ponto determinado, sito a 50 metros a Oeste da naseente do riacho Con
guene, tira-se uma linha recta, tendo aproximadamente a direc?ao Sul, ate o ponto sito a 50 metros a Oeste da naseente do
riacho Sacahala, afluente da margem direita do riacho Con184

guene; supondo este ponto bem determinado, descreve-se uma
curva que contorne e abranja todas as pequenas nascentes,
sitas na margem direita do dito riacho Sacahala, seguirido as
direc^oes Sudeste-Nordeste, indo esta curva abragar pelo lado
de Leste as pequenas nascentes do Conguene; voltando de
novo ao ponto de partida,- sito a 50 metros do riacho Con
guene, direc£3o Oeste, tira-se uma linha com as direc^oes Nordeste-Leste, que contorne e abranja as nascentes sitas na margem esquerda do dito riacho Conguene, ficando o lado Oriental
aberto para se poder delimitar a vontade os 1.000 hectares de
terreno de concessao, que a missao se propoe aproveitar convenientemente para seu sustento, para ministrar a mstru^ao aos
mdigenas e fazer ensaios de agricultura.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Missao do Real Padroado de Caconda, 25 de Mar^o de
1909.
Hmo e Rev
e Congo.

Sr. Vigario Capitular da Diocese d’Angola
O Vigario Geral e Superior Interino
das Missoes do R. P. de Caconda
s ) E m ilio B la n c
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de C acon da.

— Original.
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