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IN ST R U C T IO N S O FFIC IE LL E S A U SU PER IEU R
D E S M ISSIO N S D E B E N G U E L A

(20-11-1896)

SOMMAIRE — Choix et delimitation des terrains des missions catho-

liques du district de Benguela d'accord avec la loi et
les autorites locales.

Instru^oes por que se deve guiar o Excelentissimo e Reverendissimo Superior das missoes do distri'to de Benguela, em
harmonia com a regia portaria numero quinhentos e doze, de
vinte um de Dezembro de mil oitocentos noventa e cinco. / /

Primeiro — Dirigir-se-a a Capitania-mor das Ganguelas e
Ambuelas e ali, de comum acordo com o respectivo capitao-mor, escolbera uma area de terrenos baldios, nao superior a
sessenta quilometros quadrados. / /
Segundo — Todos estes terrenos devem estar situados nas
margens do rio Cubango e, tao proximos quanto possivel do
forte Princesa Amelia. / J
Terceiro — Logo que lhe seja conferida a posse dos ter
renos referidos, iniciara uma grande planta^ao de mantimentos
e outros produtos que sejam propnos do clima e terrenos da
regiao do Cubango. / /
Quarto — N o periodo da inicia^ao das plantagoes fara uso
dos recursos que actualmente possui, devendo fazer convergrr
para o Cubango o pessoal que julgar conveniente para come^ar
os trabalhos agricolas e dar-lhe o incremento ordenado pelo
governo, podendo contar que no proximo futuro or^amento
serao aumentados os actuais recursos das missoes. / /
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Quinto — Distribuira pelos terrenos concedidos pequenas
aldeias, constituidas por familias educadas nas missoes, tendo
em vista um consideravel desenvolvimento agricola, que assegure num futuro proximo o abastecimento das missoes do
distrito, aliviando assim o tesouro publico dos encargos que
as missoes actualmente representam. / /
Sexto — A o capitao-mor das Ganguelas e Ambuel'as vai
dar-se ordem para que depois de proceder, de comum acordo
com Vossa Excelencia a escolha dos terrenos, os deve demarcar
e lavrar dois autos em dupiicafdo desta demarca^ao, entregando
um a Vossa Excelencia. / /
Tendo Vossa Excelencia uma larga pratica e conhecimento
de trabalhos desta natureza, sera escusado indicar-lhe os detalhes minimos para levar a efeito uma obra ao mesmo tempo
de grande proveito e exemplo para os povos Ganguelas, cuja
lingua e habito Vossa Excelencia tao bem conhece; e que pode,
pelo grande desenvolvimento futuro, iniciar e desenvolver outras
missoes, para Leste do rio Cubango. / /
Esta conforme. / /
Secretaria do Governo do Distrito de Benguela, vinte de
Fevereiro de mil oitocentos noventa e seis. j j
O Secretario do Governo / /
(assinado) Joaquim Pinto Furtado
Esta conforme.
Secretaria Geral do Governo em Luanda, 2 9 de Fevereiro
de 1 8 9 6 .

s) Jaime Lobo de Brito Godins
S. G .al
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\En marge]: Escudo nacional / Governo Geral /da /Provmci a
de Angola / Serie de 1896 / Documento n° 1. — Copie.
A H U — l a Repartipao — Angola - Carton 1 6 .
N O T A — Le probleme de la concession de terrains aux missions
sera regie par decret du 9 M ai 1901, du ministre Antonio Teixeira
de Sousa, et par le Reglement du meme decret, du 2 Septembre de la
meme annee.
V oid les articules du Reglement qui interessent aux missions:
14° Podera tambem o governo fazer concessoes gratuitas as corpora^oes administrativas e as missoes catolicas, nos termos dos artigos
27° e 28° deste regulamento. (T ttulo I, Ca-pitulo II I).
28° O governo podera conceder gratuitamente a cada missao
catolica, pelo mesmo autorizada, o uso de terrenos incultos ate 1.000
hectares, reservando-se o direito de retirar a concessao quando assim
convenha aos interesses do estado, sem que daf possa resultar para os
concessionaries o direito de qualquer indemniza^ao. (Ca-pitulo I V ).
B O A — 1902, n° 6, Suplemento, p. 2-3.
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