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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U SE C R E TA IR E GEN ERA L D ’A N G O L A
(6-V I-1896)

SOMMAIRE —

Le probleme de la dotation des missions de Calulo,
Chivinguiro, Quihita et Gambos.

Ilustrissimo e Excelentissimo Serihor / /
Devolven'do a Vossa Excelencia os oficios que acompanharam o de Vossa Excelencia com data de ontem, cumpre-me responder o seguinte:
H a muito que eu sei que a missao de Ca'lulo, no Libolo,
luta com dificuldades, as quais tenho procurado dar remedio,
como e do meu dever. / /
Foi esta missao criada sob os auspicios de Vossa E xce
lencia, que entao mui dignamente governava esta Provincia,
aplicando-se para a fundajao da mesma dois contos e quinhentos mil reis da verba de quatro contos para missoes que
vem na tabela final (despesa extraordinaria) do orgamento
desta Provincia, dando a Cam ara do Dondo para a mesma
missao seiscentos mil reis, e tendo contribuido os negociantes
do Dondo por meio de subscri^ao para as despesas da viagem que o Reverendo padre Krafft ali fez a fim de estudar
o melhor local para o estabelecimento daquela tao util mis
sao, o que consta do relatorio do mesmo padre publicado
num dos numeros do Boletim Oficial de Outubro de mil
oitocentos noventa e tres ( 1) . / /
( 1) N.° 43, du 28 Octobre, p. 646-651.
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Fundada a missao pedi logo a Sua Excelencia o Ministro
se dignasse mandar inscrever no or^amento desta Provmcia
a verba necessaria para esta missao e assim tambem para
a do Chivinguiro, que £az parte das missoes do Real Padroado
na Hilda e mais tarde para as de Qui'hita e Gambos: nada
consegui. E m vista disto pedi, sendo M inistro da M arinha
Sua Excelencia o Consdbeiro Neves Ferreira, que nao tendo
as missoes de Calulo, Chivinguiro e Qui'hita dota^ao pelo onjamento da Provmcia, se dignasse mandar abonar dois contos
a cada uma, tirados da verba de vinte e quatro con
tos para a coloniza^ao de Mo^amedes, no que, coadju*
vado por Sua Excelencia o actual governador desta Provmcia,
obtive despacho favoravel, mandando o mesmo Excelentissimo
Ministro que nos futuros o^amentos se incluisse a verba
de dois contos de dota^ao a cada uma, cujo despacho esta
em poder do Chefe de Contabilidade do Ministerio da M a 
rinha em um M em orial sobre negocios de missoes, como
posso afian^ar de visa. / /
Estando eu em Lisboa reuniu-se a Junta Geral de M is
soes, a que assistiu o Reverendo Superior das missoes da
Hrnla, com permissao da mesma Junta, para dar informa5 oes,

e por unanimidade votou a mesma Junta subsidio para

as missoes de Calulo, Chivinguiro e Quihita e para a funda^ao
da dos Gambos, fundada em Setembro do ano findo e para
a do Quiteve, em cuja funda^ao tern o maior interesse Sua
Excelencia o actual Governador Geral. / /
Outros negocios relativos a missoes se trataram naquela
sessao, em que tudo foi aprovado unanimemente, e Sua Exce
lencia entao M inistro da M arinha, Conselheiro Ferreira de
Almeida, de viva voz me declarou e ao Reverendo padre Antunes, que em breve resolveria tudo em conformidade da vota^ao
da Junta Geral; nada resolveu, porem, por motivos talvez muito
justos. / /
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Conhecendo o estado precario em que vivem aquelas mis
soes, incluindo a dos Gambos, ja fundada, por duas vezes ja
oficiei ao actual Excelentissimo Ministro da M arinha, que a
exemplo do que praticou o Excelentissimo Ministro Neves
Ferreira, mandasse abonar a cada uma destas missoes dois contos, tirados da verba de vinte e quatro contos para a coloniza^ao
de Mo^amedes, visto nao ter havido or^amento para o ano
economico que esta a findar e no qual, em vista do despacho
do Excelentissimo Ministro Neves Ferreira, deveria vir incluida
verba para aquelas missoes, a excep^ao da dos Gambos; sobre
este assunto escrevi particularmente ao Execelentissimo Secretario Geral do Ministerio da M arinha e Vice-Presidente da
Junta Geral das Missoes, pedindo a sua interven^ao neste negdcio: mas ate hoje nada ha resolvido. E a nao haver resolujao
alguma sobre um assunto de tanta importancia, melhor sera
fechar as missoes, abandonar as casas, que ja custaram alguns
contos de reis e por de parte o meio mais facil e mais economico
de civilizarmos os pretos, conquistando assim e em paz e sem
aparatos belicos, os vastos territories ainda hoje pertencentes
a Portugal. / /
Ainda ha pouco o superior da missao de M alanje me propos a cria^ao de uma missao na Jinga, povo doci'l e onde
abundam mantimentos; remeti a proposta a Sua Excelencia
o Conselheiro Governador Geral, para a tomar na considera^ao
devida, porque sem a previa dota^ao autorizada pelo Ministerio
da Marinha, nao se devem criar outras missoes. / /
Se por meio destas ocupassemos a Lunda, os cofres da
Metropole e da Provincia, que 01150 dizer acharem-se exaustos,
nao sofreriam tanto, porque seria uma ocupa^ao pacata e muito
economica. / /
Pelo que deixo exposto vera Vossa Excelencia que nao
tenho descurado o desenvolvimento das missoes e que e justo
o pedido de subsidio para a missao de Caiulo, como o seria
para as outras que deixo apontadas, se fosse feito. / /
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M uito folgarei se Vossa Excelencia, apresentando esta
exposi^ao a Sua Excelencia o senhor Conseiheiro Governador
Geral, a fim de interceder perante o Governo, for mais feliz
do que eu, conseguindo um subsfdio que se torna tao necessario e mesmo indispensavel para cada uma daquelas missoes.
Termino pedindo a Vossa Excelencia se dignasse, podendo
ser, mandar-me copia do oficio do chefe do Dondo e da copia
do oficio do de'legado deste em Ca'lulo. / /
Deus guarde a Vossa Excelencia
Pa$:o Episcopal em Luanda, seis de Junho de mil oitocentos noventa e seis.
Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor Conseiheiro Secretario Geral do Governo de Angola. / /
(assinado) i~ Antonio , Bis-po d’Angola e Congo
Esta conforme.
Secretaria Gera'l do Governo em Luanda, 8 de Junho de
1896.

s) Jaime Lobo de Brito Godins
S. G .al
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