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L E T T R E D U P £R E L O U IS A LFR ED K E IL IN G
A L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T CO N G O
(12-11-1912)
SOM M AERE— Demande le deplacement de la mission de Huambo.

— Raisons de ce transferement.

Il.mo Ex.mo e Rev.m0 Sr.
O Vigario Geral de Caconda pede a V. Ex.a Rev.ma de-lhe
a honra de ouvi-lo sobre o assunto seguinte:
A missao do Huambo, legalmente fundada por portaria
episcopal N ° 26 de 30 de Junho de 1910, ve-se na impossibi'lidade de continuar no sitio onde foi construida, tendo-se
dado a circunstancia que se acha na concessao do camin'ho de
ferro e na proximidade da futura esta^ao.
Tendo sido construida com autoriza^ao edesiastica e civil,
a custa de recursos particulares, isto e, sem aorescimo ornamental
para o governo, e tendo-se feito em tempo oportuno o pedido
de concessao de terrenos que ocupa, sem que ate agora obtivesse resposta favoravel ou desfavoravel, julga-se ela prejudicada
nos seus direitos e autorizada a pedir uma justa indemnizanao
pdlas despesas feitas. De facto a Companbia do Caminho de
Ferro, embora quisesse to'lerar o estabelecimento dentro dos
limites da sua concessao, tira-lhe os terrenos necessarios para
o sustento do pessoa'l, sendo impossivel para sempre dar 'a obra
qualquer desenvo'lvimento fisico como moral.
Cumpre-me dizer, ainda, que quando fundamos a missao,
dizia-se que a esta^ao e a futura vila deviam ficar 7 quilometros
mais distantes, nos arredores do rio Lufefena, de maneira que
estavamos longe de prcver que terfamos hoje con'flitos a este
respeito.
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Existem 7 casas he paus a pique, bastarite solidas e decentes, uma boa horta e uns 4 hectares de terreno cultivado.
Saude e Fraternidade
Missao do Huambo, 12 de Fevereiro de 1912.
Ex.m0 Rev.mo Sr. Bispo cTAngola e Congo.
O Vigario Geral
Lu'is K e ilin g

[En marge\\ Serie de 1912 / N ° 13.
O assunto foi tratado por Sua Ex.a Rev.ma.

[En marge, a crayon] : Nao me parece que lhe assista muita razao.
1° porque as verbas destinadas as missoes de Caconda devem entender-se aplicaveis a novas funda9oes que porventura se venham a realizar. 2° porque, nao tendo havido concessao de terrenos, e deixando
a Companhia as habita 9oes livres, a retirada nao pode ser motivo de
indemniza9ao alguma. 3° o facto de se dizer que constava que o caminho de ferro passaria a 7 quilometros e nulo para este efeito. 4° pelos
principios adoptados pelo governo, a indemniza9ao, a dar-se, seria em
favor da Fazenda Nacional e nao da Missao.
Talvez uma inteligencia particular com a Companhia possa dar
alguns resultados, mesmo porque nao sei se a Companhia tera o direito
de empurrar a Missao para fora dos terrenos. Que me conste ela tern
a concessao da explora9ao mineira. Em todo o caso a Missao tambem
nao querera ficar junto da esta9ao e da vila a fundar. A Companhia
em vez de dar dinheiro, pode conceder um abatimento, durante um
periodo combinado, para os artigos importados pelas missoes ou nas
passagens do pessoal ( 1).

AAL —

G a v e ta s - M is s o e s de C a c o n d a .

— Original.

(*) En effet la Compagnie donne encore aujourd’hui 50 % de rabais
au personnel e 75% pour les merchandises et transports des mat6riaux
pour les missions.
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