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ARRETS DU

GOUVERNEUR GEN ERAL D ’A N G O L A

SUR LE CO LO N A T DE H U M P A T A

(8-IV-1884))

SOM M AIRE — L e Gouverneur general etabli en detail les conditions
imposees aux colons, ainsi que leurs droits, dans le
centre de colonisation europeenne de Humpata.

PORTARIA N.° 132
Tendo ordenado o governo de Sua Majestade, em oficios
numero cinquenta e nove-A e niimero setenta e tres, de vinte
sete e vinte nove de Fevereiro ultimo, que um nudeo de civ-iliza£ao portuguesa se estabele^a no interior do distrito de Mo^amedes, em lugar adequado e proprio, para a propaga^ao da ra^a europeia, e por mim escolhido, em vista das circunstancias nao so
climatericas, mas ainda de ordem politica, e das que possam
por sua natureza economica atrair a coloniza^ao europeia a
provincia, e tendarn a produzir pelo cruzamento da ra^a originariamente portuguesa com a ra^a boer um viveiro de populagao, que mais ainda nos ligue a este importante elemento de
civilizagao da nossa provincia de Angola nos sens distritos do
S rf. / /
Tendo no vapor India vindo para este distrito uma colonia
que se compoe de dezoito homens e oito mu'lheres e dezoito
cria^as, sendo destas nove do sexo masculino, nove do sexo
feminino, o que nao representa numero suficiente para poderem defender-se isoladamente do gentio bravo e portanto o que
prejudice a ideia do seu estabelecimento por agora no Cabolo
ou Lubango, como tanto conviria se maior fosse o seu numero
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ou se os costumes dos colonos fossem mais aguerridos e mais
de acordo pelo habito da vida em Africa com o estabelecimento
naqueles vales. / j
Tendo em vista que na Humpatta existem ainda por conceder tractos de terrenos, de envolta com os dos actuais colonos,
que ja estao adequados em parte para agricultura, e tern agua
corrente e um bem estar relative ja preparado, e que facilita
consideravelmente o estabelecimento dos referidos colonos. / /
Considerando que nas condi^oes de numero e habitos em
que se acbam os colonos ultimamente vindos, o rancho em
comum seria um motivo de desgosto e uma razao de desconforto, que convem afastar, para babituar a todos a um viver
autondmico e ao uso do esfor^o pela existencia, cuja iniciativa
se deve auxiliar, em vez de atrofiar com excesso de tutela regulamentar, semelbante ao que tern presidido ao estabelecimento
de todas as coldnias, e que tao mal tern provado nos seus resultados e eficacia. / /
Usando da autoriza^ao que me foi concedida pe'los ja citados oficios, e tendo em vista o disposto no decreto de dezasseis
de Agosto de m il oitocentos oitenta e um (x) . Hei por conveniente determinar o seguinte. / /
Primeiro. Os colonos vindos no India, e engajados segundo
o disposto no decreto de dezasseis de Agosto de mil oitocentos
oitenta e um, partirao para a Humpata, onde se estabelecerao
nos terrenos que restam a distri'buir na colonia de S. Januario,
cabendo a cada chefe de familia uma gleba igual a que foi con-

(0 Decret de Julio de Vilhena creant les stations de civilisation,
que le ministre lui-meme appelait «missoes de ocupa^aow. V id. Julio
de Vilhena, Antes da Reptiblica, Coimbra, 19 16, I, p. 76-77. Pour
le texte du decret V id. Didrio do Gover no, 18 8 1, n° 186, p. 2006-2007.
C f. aussi le reglement pour l’execution de la loi du 23-III-1877, sur
1’emigration pour les colonies, du 16 -V III-18 8 1, in Diario do Govemo,
18 8 1, n° 185, p. 1999.
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cedida a cada oolono boer, e ser-lhe-ao feitos nos primeiros trezentos sessenta e cinco d'ias depois da chegada a Humpata os
abonos seguintes: / /
Homens a trezentos reis diarios, mulheres duzentos reis,
filhos menores de dezoito anos cem reis; estes abonos poderao
ser feitos no todo ou em parte, a generos ou a dinheiro conforme as conveniencias dos oolonos. / /
Segundo. Para a condu^ao dos colonos e suas familias, cargas e bagagens alugar-se-ao, por conta das despesas da coloma,
os carros suficientes para esse fim. / /
Terceiro. O governador do distrito acompanhado do agrimensor partirao com os co'lonos para a colonia de S. Januario
e ai vendo-se os terrenes que faltam a distribuir, serao por
aquele dados a cada um uma gleba com um hectare e meio
de superficie. Deste acto se lavrara auto que servira de base
para, sem dispendio para os colonos, se lavrarem as competenten'tes cartas de posse pe'la Excelentissima Junta de Fazenda,
para o que no auto se mencionarao as confronta^oes e rumos
de cada gleba. / /
Quarto. A cada dhefe de famrlia se dara uma junta de
bois, que sera marcada com o sinal escolhido pelo colono a
quern pertencer: este sinal sera registado na secretana da
comissao municipal. / /
Quinto. N o regime das aguas cumprirao os colonos as
posturas municipals, sendo todas as questoes relativas decididas pe'la autoridade administrativa da locdidade. / /
Sexto. Completar-se-a aos colonos a distribui^ao de gene
ros marcados no artigo quarto do decreto de dezasseis de
Agosto de mil oitocentos oitenta e um. / /
Setimo. O Chefe da Humpata mandara todos os meses
para a sede do distrito os elementos essenciais para se poderem formular os mapas modelo R e na Secretaria do dis
trito fornecer-se-ao ao Chefe da Humpata copias dos mapas
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modelo Q. e R. e bem assim igual nota para a Secretaria do
Governo Geral. / /
Ortavo. O con to de reis vindos no India para as despesas
de lnstalafao da coldnia serao recertuados como receita even
tual e despesados como despesa extra ordinaria, o que sucedera
a todas as receitas e despesas respeitantes a coldnia. / /
Nono. Os rnstrumen'tos vindos no India para lavoura,
serao conduzidos com os colonos para a Humpata em numero
suriciente, para comefarem a arrotear a terra, e as sementes
que possam ser razoavelmente distribuidas a cada um segundo
as suas posses de trabalho e area de que dispuserem para agncultar. / /
Decimo. Os mantimentos que vierem no India para a
colonia e que excederem a quantidade precisa para a acompan’har serao vendidos em hasta publica, e se nao encontrarem
prefo aceitavel em pra^a, serao dados para o raneho do batalhao pelo pre^o normal do mercado, entrando as importancias
como receita eventual com destino as despesas da coldnia.
Quando os colonos receberem generos ser-lhes-a a sua importancia descontada no subsidio. / /
Decim o primeiro. Das despesas da coldnia e suas recei
tas se fara conta especial e mensal, que s'era remetida em
resumo semestral para a Secretaria da Excelentissima Junta
da Fazenda. / /
Decimo segundo. Os instrumentos que nao forem essenciais na coldnia agora, serao arrecadados nos armazens da
alfandega ou onde mais convenha para serem mandados com
alguns novos colonos que necessariamente venbam da Europa
nas condi^oes do decreto citado, ou que aqui se queiram engajar nessa conformidade, e que gozarao de todas as vantagens
nesta portaria concedidas. / /
Decimo terceiro. Se algum colono dos engajados tiver
repugnancia ao servi^o da agricultura sera desligado do seu
compromisso de se empregar nesta industria, nao tera subsi-

dio e o governo ficara completamente isento da responsabilidade contraida pelo artigo primeiro do decreto de dezasseis
de Agosto de mil oitocentos oitenta e um. / /
Decimo quarto. A o colono em circunstancias do artigo
anteeedente nao podera dar-se passaporte para fora da provincia sem licen^a do governo de Sua Majestade, antes dos cinco
anos de efectiva residencia na provincia, a que se obrigou pelo
seu contrato, em virtude do qual teve passagem e ajuda de
custo, a menos que indemnize o governo dos gastos com ele
feitos. / /
Decimo quinto. O Governador do distrito nao se retirara
da Humpata sem que deixe ficar as coisas dispostas de forma
que pelas suas instru^oes ao dhefe respectivo se possa este guiar
sem duvida ou hesita^oes na direcgao da coldnia. / /
Decimo sexto. Os coionos trabal'harao em comum de
principio para constru^ao das casas, cujo alinhamento ficara
sujeito ao piano da povoafao; trabalharao tambem em comum
nos trabalhos agncolas que o exigirem e para regular o disposto neste artigo de uma forma razoavel, sera por todos eleito
um dentre eles que seja o regedor, para de acordo com o
chefe, fazer as respectivas intimafoes e determinar a ordem
progressiva dos servi^os.
Decimo sete (x) . A rejeifao ou ma vontade no cumprimento do que segundo o disposto no artigo anteeedente deter
minar o regedor, de acordo com o chefe, sera punido pela
primeira vez com admoesta^ao em particular pelo chefe do
concelho, pela segunda com a repreensao em publico e pela
terceira com a expulsao da colonia, perdimento dos terrenos
e alistamento nalgum dos corpos da provincia pelo tempo que
faltar para a execu^ao do contrato, tudo ao arbitrio do Gover
nador do distri'to, com recurso para o Governo Geral. / /

( 1) Lisez correctement: setimo.

Decimo nono (2) . Cometendo qualquer colono crime ou
ou fazendo desordens donde resulte processo judicial e condena^ao, sera expulso da colonia, perdera o direito a suas terras
e benfeitorias e terminado o tempo da senten^a sera obrigado
ao servifo militar pelo tempo que faltar para o seu engajamento, se a autoridade Superior da provmcia assim o entender, ou continuara no gozo de todos os beneficios recebidos
e adquiridos, 'se pelo seu comportamento anterior a mesma
autoridade o julgar digno de assim lhe ser concedido. / /
Paragrafo unico. Este artigo so se entende para os colonos que nao tiverem terminado o seu engajamento, porquanto
terminado este entrarao na posse definitiva de suas terras e na
lei comum. / /
Decimo nono. A os colonos que no fim do ano marcado
para o subsidio provarem ter trabalhado e tiverem produzido
generos que possam garancir a sua subsistencia durante outro
ano, dar-se-lhe-ao mais seis meses de subsidio correspondente
em cada dia, tanto nos adultos como nos menores, a cinquenta
por cento do subsidio abonado em cada dia do primeiro ano. / /
Vigesimo. O colono que provar perante um juri formado
pdla comissao municipal do concelbo ter entre todos idos na
mesma ocasiao produzido mais e melihor, tera a'lem das vantagens do artigo decimo nono um premio de cinquenta mil
reis por uma so vez / /
Paragrafo unico. Este premio so sera dado ao colono que
tiver satisfeito ao exigido no artigo decimo nono com respeito a
garantia de subsistencia por mais um ano. / /
A s autoridades e mais pessoas a quern o conhecimento
desta competir, assim o tenham entendido e cumpram. / /

(2) A u lieu de «nono» on doit lire: oitavo.
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Quartel general em M ofamedes, oito de A bril de mil
oitocentos oitenta e quatro. / /
(Assinado) Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
Governador-geral.
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 1 5 de A bril de
18 8 4 .
s J A lberto Carlos d ’Epa de Queiros
A H U — i .° Repartifdo — Angola - Carton, 4.
B O A , 18 8 4 , n° 16 , p. 26 0 -26 2.
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