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RAPPORT DU P£RE JOSE MARA ANTUNES
AU MINISTRE D’OUTREMER
(i-VI-1886)
SO M M AIR E — Iztat actuel de la mission de H uila et de ses oeuvres.

— Ses difficultes financieres. — Le bien realise fa r la
mission et par le seminaire. — Demande des subsides
proportionnes aux oeuvres presentes et futures.

Estado actual da Missao
£ tarefa, nao pouco ardua, pretender inculcar no Cura
sao dos povos barbaros e selvagens as ideias de justi^a e de
moralidade, que regem as sociedades cultas da Europa, fazer
briihar no meio das trevas do paganismo e do embrutecimento
de longos seculos o fadho luminoso da re'ligiao e 'd a ciencia,
e, nao obstante os preconceitos de uma raja avikada, fazer
com que o indigena meio nomada dos settoes se ufane de pertencer a uma patria, embora esta diste milhares de leguas, e
se glorifique de ter ambem uma cren^a, que Ihe eleve e enobrega o cora^ao e mitigue os trabal'hos tantas vezes penosos
de sua misera existencia, com as sublimes esperan^as de uma
vida melhor.
T a l e, todavia, o problema, cuja solu^ao se propoe uma
missao — civilizar o indigena, lnstruindo-o e educando-o.
Quantas dificuldades, porem, nao encontra o missionario
desde os primeiros passes que da ao calcar o continente africano! O indigena, acostumado a uma vida ociosa e indolente,
sem se ocupar senao dos cuidados interesseiros que dizem
respeito a sua conserva^ao pessoal, mal pode compreender as
vantagens, cujo gozo a civiliza^ao Ihe confere; indiferente a
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tudo quanto se eleva acima de suas ocupa^oes quotidianas,
opoe ao esforfos, de quem o pretende instruir, uma natureza
com habitos e vicios tao inveterados, que desanima a vontade
rnais forte e impossibility. os esfor^os mais constantes.
A sua ambigao e nula, sobretudo quando tem por fim
o bem e o progresso: tornar-se util a sociedade por meio do
traba'lho, parecedhe uma quimera, especialmente quando ve
que com um trabalho muito moderado pode sustentar-se a
si e a sua famtlia. A instru^ao reputa-a como um meio de
que muitos lan^am mao para esoravizarem a outros! O seu
modo de pensar parece estar em con'tradifao manifesta com
o modo de ver do europeu, as suas ideias sao como que a antitese das nossas.
Querer, pois, mudar de um para outro dia estas naturezas selvagens, seria tempo perdido. O preto africano finge
sempre aprovar tudo quanto lhe diz o europeu e conserva
sempre o seu modo de pensar, os seus preconceitos e os seus
vicios.
Criar naturezas novas tal e a tarefa do missionario. Tomar
o indigena, por assim dizer ao sair do ber^o, segrega-lo do
meio perverso da sociedade paga, e nesse cora^ao, ainda juvenil, gravar com a autoridade de pai e de mestre todas as nofoes
de moralidade e religiao, que o possam guiar pela senda do
bem, tornado laborioso, honesto e morigerado, unido a face
da igreja com uma companheira, que tenba tido a mesma
educa^ao moral e religiosa que ele, e lan^ar assim os alicerces
da familia e sociedade crista, eis, a meu ver, o unico meio de
civilizar a Africa.
Tais sao as ideias com que ence'tei a missao de H uila;
e este o piano que, a exemplo de tantas brilhantes missoes que
florescem na Africa, tenho prosseguido desde seis anos, e a experiencia quotidiana nao faz cada dia senao enrobustecer cada
vez mais a minba convic^ao de que a Africa so se civilizara
pela educa^ao esmerada das crian^as.
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Porem para levar avante o projecto de tao ardua execu^ao
com quantos obstaculos, com quantas dificuldades se nao tern
que lutar.
A primeira dificuldade entre outras, que desde o principio se me veio apresentar, foi a falta de recursos, e certamente nao foi a menos seria.
O governo sem duvida auxiliou-nos; concedeu-nos em pnmeiro lugar uma grande por^ao de terrenos baidios para principiarmos a obra projectada; concedeu-nos passagem gratuita
para os missionarios e transporte dos objectos vindos para a
missao; isentou-os mesrno de direitos de a'lfandega. Destituidos, porem, de outro subsrdio, era-nos impossivel dar principio as constru^oes para abrigar os missionarios, se nao fosse
a generosa caridade do meu companheiro, o Reverendissimo
Sr. Padre Duparquet, que com incansavel zelo auxiliou em
seus principios, nao somente com os seus consel'hos, mas tambem com os recursos pecuniarios de que dispunha, a missao
tao pobre da Huila.
Este auxflio, porem, nao podia deixar de ser temporario;
uma missao vizinha, a missao tao simpatica da Cimbebasia,
que conta fhoje em seus anais dois martires, que selaram com
o seu sangue a sua invieta dedica^ao a reiigiao e a nossa patria,
a missao da Cimbebasia redlamava todos os cuidados e os recur
sos do infatigavel missionario, que tanto se tin’ha interessado
pela nossa missao.
Nestas precarias circunstancias, a Divina Providencia,
esperan^a do pobre missionario, veio em nosso auxilio, e a
caridade crista, esse tesouro unico inexaurivel que em nossos
dias derrama no cora^ao da pobre Africa o beneficio inapreciaVel da civiliza^ao pelo cristianismo, achou tambem uma
esmola para a missao da Huila. Recorri a obra da Santa Infancia, a Propaga^ao da fe, a Obra apostdlica, e depois de porfiadas s i li c a s obtive um subsidio anuo, bem modesto na
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verdade, mas bastante para nos nao vermos obrigados a abandonar a obra iniciada.
N ao obstante set o pnmeiro ano e estarem as construfoes
ainda em seu pnncipio, inspirou esta missao tal confianfa
a S. E . o Sr. Patriarca de Lisboa, naquele tempo prelado de
Angola, que resolveu transferir de Luanda para a Huila o semi
nario diocesano para confia-Io a missao.
Esta obra eminentemente nacional e patriotica, pois nda
esta fundado o futuro religioso da nossa bela colbnia de
Angola, foi por mim ace’ite nao como uma obra que devesse
aumentar os recursos materials da missao, pois sao tao tenues
e tao fracos os recursos de que o seminano dispoe, que foi
mister que ate a estes ultimos tempos a missao fizesse em
seu favor nao poucos sacnficios. Aceitei-a, porem, por ser uma
obra, por excelencia regeneradora da nossa colbnia, considerando-me feliz, se se pudesse finalmente resolver esse problema, tao importante, cuja solufao 'ha mais de meio seculo
debalde se procurava: a criafao de um seminario indigena,
proprio da diocese de Angola, que oferecesse para o futuro
garantias serias de estabilidade.
A o lado do seminario criei um colegio, no qual, mediante
uma pensao acomodada as familias as menos a'bastadas da
provincia, as crianjas da classe media da sociedade possam
adquirir uma instrufao seria e uma educafao solida e crista.
Quarenta e um 'tern ate boje frequentado como internos estes
dois estabelecimentos; alguns deles ja cursam teologia.
Bom numero de crianfas pertencentes aos colonos de
Huila e aos lndigenas dos arredores da missao frequentam,
como externos, os cursos do seminario, no qual podem receber
nao sbmente a instrufao primaria, como tambem a secunda
ria, em conformidade com o programa do estabelecimento,
que e o mesmo que o dos hceus do reino.
Tres edificios ou linhas de casas paralelas, separadas por
vastos terreiros, para recreio dos alunos, constituent estas duas
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obras: a saber: i.°, um ediffcio de 40 metros de comprido
e 6 de largo, com terreiro, horta, tanque e pomar, serve de
aposento aos seminaristas; 2 .0, um outro corpo de edificios,
de 60 metros de comprido, para'lelo ao primeiro, constitui o
colegio; 3 .0, uma terceira lin'ha de edificios, de outro tanto
de comprido, forma as dependencias destas duas obras. Tres
oficinas estabelecidas nesta ultima, e dirigidas por bons mestres europeus, agregados a missao, permitem ensinar tanto aos
filhos dos colonos, como aos dos indfgenas que frequentam
o estabelecimento, os offcios de carpinteiro, serralheiro e ferreiro.
Por diante destes tres edificios, situados no declive de
uma colina, estende-se o vale da M ucha, por onde serpenteia o no do mesmo nome. Numerosos eucaliptos, plantados
pdla missao nas margens deste rio, e belas alamedas de pessegueiros, laranjeiras e amoreiras, que se desenvolvem com
espantosa rapidez, tiram a paisagem africana o seu caracter
de sertao para a revestirem de um caracter semi-europeu, juntamente grave e risonho, que nao deixa de agradar ao visitante, ao forasteiro, que nos visita, e que se recorda que ha
cinco anos todo este vale nao era mais do que um mato agreste
so habitado por feras.
A o longe, de um alto monte que rodeia a Hufla e a mis
sao, como de um anfiteatro, despenha-se por entre enormes
rodhedos e do meio de profundas cavernas, formando uma
formosfssima cascata, o rio acima citado, que fertiliza, e ao
mesmo tempo encan'ta, as belas varzeas que se estendem por
diante da nossa obra.
E m frente do seminario-colegio e na margem oposta do
rio M ucha, eleva-se o orfanato da missao, obra propriamente
indigena e nao menos simpatica do que as duas de que acabo
de falar.
Cinquenta e cinco orfaos indfgenas recebem neste esta
belecimento, exclusivamente subsidiado pela Santa Infancia,
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uma educa^ao crista e uma instrufao quer intelectual, quer
profissional, adequada a intdligencia e aptidao de cada um.
Foi esta a obra, para a qual tenderam sempre as minhas vis
tas desde a fundajao desta missao, sendo, porem, a ultima
que pude executar por nao ter tido no princfpio recursos
pecuarios de natureza alguma.
£ neste orfanato, que a crian^a indi'gena, recebendo desde
a mais tenra idade uma educa^ao seria sob a autoridade pater
nal do missionario, se torna apta a constituir mais tarde a
familia crista e a ser prestavel a sociedade, o que desde ja se
vai realizando. £ , pois, esta obra como um foco, donde irradia e se espalha na povoa^ao indigena a moralidade e a civiliza^ao.
O tempo dos nossos orfaozinhos esta dividido entre o
estudo e o trabalho, quer profissional, quer agricola. Dois edi
ficios para'lelos, medindo cada um 46 metros de comprimento,
constituent por agora esta obra, destinada a desenvolver-se
num proximo porvir em escala muito maior. O pnmeiro destes edificios, ornado elegantemente com um andar no centro
que 'Sferve de habita^ao dos direCtores da obra, contem de um
lado a casa de habita^ao dos otfaos e de outro a capela de
S. Jose, padroeiro do orfanato. A segunda liriha de edificios
e formada pela escola, coziriha, armazens e celeiros.
U m a grande por^ao de terreno cultivado por nossas crian^as estende-se ao longe em roda do edifrcio. D o lado direito
uma magnifica horta, cujos produtos eles vendem ao seminario, e cuja importancia reverte em beneficio do orfanato,
contribui nao pouco ao desenvolvimento deste.
Desde o primeiro ano um trabalho colossal teve de executar-se; foi a canaliza^ao do rio Qui'tembo, desviando-o do
seu curso ordinario para o encami'rihar pela terra da missao.
Gramas aos esfor^os dos nossos orfaos, este canal esta hoje concluido, e alimenta com suas aguas quatro grandes e magnificos tanques, que, situados de um e outro lado da casa, alem

de abastecerem de agua as planta^oes, embdezam sobremaneira a propriedade.
Do lado esquerdo estende-se um belo pomar. Os seus
poucos anos nao permitem sem duvida colherem-se desde ja
os saborosos frutos que prometem, mas a variedade de arvores que o povoam, e entre as quais figuram as laranjeiras,
nespereiras, macieiras, figueiras, romanzeiras, amoreiras, pessegueiros, damasqueiros, goiabeiras, bananeiras e jambeiros,
estao-no-los desde ja assegurando.
Por diante do edificio estendem-se ate ao rio 'Mucha vastos campos com belas planta^oes de toda a especie. E o trigo,
a cevada, o centeio, a batata europeia (da qual in'troduziu a
missao uma colec^ao de cinquenta especies no planalto da
H u ila ), a batata doce, a mandioca, o feijao, o m i’l'ho e o sorgo;
cada coisa em seu tempo, fazem o objecto das planta^oes dos
nossos brfaozinhos.
Obrigados desde pequenos a um trabalho serio, bem que
moderado e em rela^ao com as suas formas, os nossos jovens
indigenas compreendem que nao e para os explorar, mas sim
para os instruir e os educar, que o missionario os sujeita a
esta vida laboriosa; sabem que os campos que cultivam sao
seus e que os produtos 1'hes pertencem; apesar de crian^as,
ja principiam a experimentar esse sentimento de superiondade,- a que a educa5ao os eleva; ja sabem comparar e apreciar. Quantas vezes nao os ouvimos repetir, ao passarem pelos
campos dos gentios: «quanto mais belos sao os nossos campos
do que os campos dos gentios!»
N ao obstante esta vida seria, as nossas crian^as consideram-se felizes. Dedicadas sobremaneira a seus mestres e a obra
a que pertencem, nao trocariam, por quanto ha no mundo,
a sujei^ao a autoridade paternal do missionario pela liberdade
ilimitada e sellvatica de seus bosques.
Para dar remate a este rapido esbo^o acerca do orfanato
agrfcola da missao, resta-me falar da cultura da oliveira. Um a
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plantagao de cem pes desta arvore tao preciosa, devidos a
amabilidade de S. E x .a o Sr. Sebastiao N unes da M ata,
quando era governador deste distrito de Mo^amedes, forma
o olival da missao. N este momento em que 'se agita a questao tao importance do porvir das coldnias ja estabelecidas no
planalto da Huila, nao seria de incontestave1! vantagem, se
pot meio da cultura da oliveira se pudesse assegurar para essas
colonias um produto de rendimento valioso para o futuro?
N ao tendo este ramo de cultura ate estes ultimas tempos
sido objecto de experiencia alguma no planalto, nao existia
fundamento algum com que se pudesse asseverar que poderia urn dia chegar a set uma fonte de riqueza para estas
tettas.
A s experiencias, potem, que no nosso modesto olival
temos feito, levam-nos a crer que a oliveira esta destinada a
desenvolver-se na Huila, tanto ou talvez mais do que no reino.
Os pes que ha dois anos recebeu a missao, nao somonte todos
pegaram perfeitamente, mas desenvolveram-se com tanta energia, que alguns ja atingem uma altura superior a quatro
metros! E pode^se desde este ano, por meio das estacas que
produziram, aumentar o olival com mais cem pes.
T a l e, pois, o estado actual da missao da Huila; passo
a expor qual o bem que se tern realizado durante estes cinco
anos que conta de existencia.

Bem realizado vela missao da Huila
desde a sua fundapao ate agora
N ao tendo tido outro objecto o estabelecimento desta
missao senao tornar-se util a religiao e ao pais, contribuindo
para o desenvolvimento desta parte tao interessante da nossa
provmcia de Angola, pela educa^ao e instrugao do indigena
par meio da religiao, do bom exemplo e do trabalho, creio,

nao obstante o curto numero de anos que ela conta, ter-se
realizado ja algum bem serio e terem-se ja conseguido resultados proficuos.
Antes do estabelecimento da missao contava o distrito
como estabelecimento de eduoafao duas escolas primarias em
Mo^amedes, uma para o sexo masculino, outra para o sexo
feminino, e uma escola na Huila, apenas frequentada por
meia duzia de crianfas, se tan'to. Com o estabelecimento da
missao, adhou-se dotado o distrito com uma escola na Huila,
outra no Humbe, dois orfanatos para indigenas, um na Huila,
outro no Humbe, com escola professional; e, finalmente, um
seminario e um co'legio com o curso completo de preparatonos e de teologia, e isto, diga-se a verdade, sem que a provmcia se visse obrigada a gastar dos cofres publicos contos e
contos de reis, como ordinariamente acontece com o estabelecimen'to de qualquer instituto do genero dos acima mencionados.
O estabelecimento, no centro de um sertao, de um semi
nario colonial indigena, onde se forme um clero apto para
a evangeliza^ao das nossas coldnias, e um objecto importantissimo para quern compreenda a necessidade de uma forma£ao especialissima para o sacerdote, que tern de desempenhar
no meio desta diocese tao abandonada o cargo tao alto do
missionario. Se para todo e qualquer pais, a forma^ao de um
bom dlero e uma questao da mais alta transcendencia, quanto
mais nao o sera para uma diocese tao extensa e tao vasta
qual a de Angola, e que, nao obstante, so dispoe de um
numero limitadissimo de sacerdotes que possam prover as
necessidades espirituais de seus filhos. Se acha, pois, em seu
seio elementos para formar um clero, que, concorrentemente
com o que Ihe manda a metrdpole, trabalbe na civiliza^ao
crista destes povos, quern ousara negar a imensa vantagem
que disto se podera retirar para o bem da provincia sob o
ponto de vista religioso? A lem de que missionario's educados

no proprio pai's, que ha-de ser o teatro de seus trabalhos apostolicos, podem £ormar-se com maior facilidade para desempenharem mais tarde o seu ministerio, do que se se tivessem
preparado para esse fim a milhares de leguas de distancia.
Compreendendo a importancia de questao tao especial, ja o
E x .mo Sr. Pro-Vigario actual de S. Tom e esta mandando para
o seminario da H uila alunos dessa provincia. E para lastimar,
porem, que o orgamento anual tao diminuto, de 2 : 1 66f>666
reis, que e feito ao seminario pela provincia, nao permita mais
para um estabelecimento tal qual deve ser um seminario diocesano! Fundou ha pouco o governo uma escola profissional
em Luanda, com as oficinas de al'faiate, sapateiro e carpinteiro, alem do ensino da musica e de instrufao primaria, e ei-la
dutada com um or^amento anual que passa de 3 :5 0 0 1 0 0 0 reis!
N ao e o meu fim, certamente, censurar a cria^ao de tao
util estabelecimento; oxala que o Estado pudesse cnar nao
so um, mas muitos; nao posso, porem, deixar de fazer sobressair a escassez e insufiei&icia do orjamento do seminario
d'iocesano, obra, contudo, eminentemente util a coldnia. Pois
se a uma escola profissional, com tres oficinas, se concede uma
verba anual superior a 3 :5 0 0 ^ 0 0 0 reis, sera suficien'te para
um seminario a verba de 2 : 166$666 reis? C om uma verba
anual razoavel poderia o seminario tornar-se um estabeleci
mento muito mais esperan^oso para o futuro moral e religioso da nossa provincia, sem grande encargo, contudo, para
o Estado.
Encarregado deste estabelecimento ha perto de quatro
anos, na qualidade de reitor, sei melhor do que ninguem
quais as dificuldades por que tern passado no que diz respeito
ao orjamento, vendo-me obrigado a sustenta-lo em parte ate
este ultimo tempo com os mddicos recursos da missao, com
grande detrimento deSta ultima obra. N ao e so, porem, a
Direefao do seminario diocesano que tern contribufdo para
o desenvolvimento da inStru^ao no distrito de Mofamedes.

A ausencia de colegios cm que os pais de farmlia possam
mandar educar seus filhos e uma grande lacuna para a nossa
provmcia. Pela minha parte, fundando ao lado do seminario
o colegio de que ja acima falei, em condifoes tao favoraveis
que a instrucao e em realidade gratuita e ao alcance das familias as menos abastadas, creio ter feito para a povoa^ao europeia da provmcia, e principalmente do distrito, tudo quanto
estava em meu poder.
Seja-me permitido apresentar aqui um mapa do estado
da instrucao nas diferentes obras do ensmo, dingidas pela
missao, relativo ao ano de 18 8 5 - 18 8 6 , sendo cinco os estabelecimentos de instrucao.

Instrucao
secundaria

Instrucao primdria

Localidades

u
0 £2
U
Q
) 3

Classes

* £
i.° S e m in a rio
diocesano (a)
2.0 Colegio (b)
—

M ucha ...
Idem ......
—
i.a Escola de Hufla (a ) ..................... Idem ......

12
16

—

44 Internos e externos.

—
—

2.a E s c o la de S.
Jose (b ) ................ Quitembo
3.a Escola da M is
sao do Humbe (b) Humbe ..

27

Internos.

35 Internos e externos.

*34
(a) Subsidiados pelo govem o.
(b) Subsidiados pela m issao.
Por este mapa se ve, pois, que o numero total das crian^as a quern no ano de 18 8 5 - 18 8 6 a missao ministrava o
beneficio tao precioso da instrucao, era de cento e trinta e
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quatro. Ora tod as estas oriangas, educadas na nossa santa religiao, falando a nossa lingua, vivendo da nossa vida, nao serao,
se corresponderem ao esmero com quo sao educadas, outros
tantos cidadaos, que daqui a pouco tempo se poderao tornar
uteis a sociedade? Algum as dessas crian^as, destinadas ao
sacerdocio, nao estao designadas pela Providencia para o fim
tao alto e sublime da regeneragao moral da provmcia? Se com
os restantes, que Deus nao chama a tao grande dignidade,
pudermos format bons artistas mecanicos, bons cul'tivadores,
bons pais de familia, e sobretudo bons cristaos, nao teremos
levado a born fim a ardua tarefa que nos impusemos?
N ao nos limitamos, porem, a instrufao e educa^ao das
crianfas. Convencidos que a agricultura e um dos ramos de
riqueza o mais estavel para uma colonia, nao cessamos desde
o estabelecimento da missao de desenvolveda, nao so nesta
obra, e especialmente no orfanato agricola, mas tambem promovendo-a entre os eolonos da Hufla, ja repartindo com eles
as colecfoes de sementes de cereais e legumes, etc., que possuimos, ja mandando-lhes vir das fabricas da Europa instrumentos agrarios e maquinas aperfei^oadas.
O tosco arado fabricado na Huila, e o unico conhecido
antes da vinda da missao, acha-se hoje substituido pela tao
elegante e tao util cbarrua Howard; a incdmoda grade de
madeira, pelas grades articuladas de ferro; o modo tao primitivo
de debulbar o trigo, fazendo-o pisar por bois, esta boje substi
tuido, quase por toda a parte, pelo metodo da debul'hadora,
com motor vertical de Pinet. A s maquinas a vapor ja se
vao introduzindo, e a primeira que se viu no planalto trabalha
aotualmente na missao, e move uma serra mecanica e um
moiriho.
Por meio destas maquinas agricolas e de muitas outras,
todas introduzidas e propagadas pela missao, a agricultura tern
tornado muito maior incremento; e veem-se proprietarios que
ao chegarem a missao nao podiam colher mais do que 5 0 a

8o alqueires de trigo, e que hoje, gramas ao emprego de instrumentos aperfei^oados, podem colher 800 a 10 0 0 alqueires.
N um a colonia, em que o colono fazendeiro luta sem cessar
com o obstaculo, tao terrivel, de falta de bravos, o unico meio
de que possa lan^ar mao para su'bstituir a for^a destes e o uso
de maquinas utilizadoras dos agentes motores, postos pela natureza a sua disposi^ao, tais como quedas de agua, vapor, for^a
de animais, etc.
A exemplo da missao, os cdlonos da Huila compreenderam toda a vantagem que desses podiam tirar, para o desenvolvimento rapido da agricultura, e e de esperar que num pro
ximo futuro os colonos madeirenses, vendo a incontestavel
superioridade das maquinas aperfei^oadas, as empreguem tambem com o mesmo fim, e possa'm assim realizar com maior
facilidades e em pouco tempo as vistas tao bem fundadas, que
o governo tern sobre eles, para o futuro progresso da colonia.
Julgo ter sido assas ex*tenso acerca do que se tern feito na
missao, nao so em prol da civiliza^ao e educa^ao crista da
juventude, quer indigena, quer dos co!lonos de cor branca,
mas tambem promovendo a agricultura, nao so no interior da
missao, como tambem no exterior. Resta-me dizer duas palavras acerca da interessante missao do Hum'be, tao provada com
as ultimas guerras que tern tido lugar naquele sobato.

Missao do H um be, filial da missao da H uila
Depois do estabelecimento da missao da Huila diferentes
colonias vieram estabelecer-se no nosso belo planalto. A Hum pata, os ferteis campos do Lubango, as extensas e feracissimas
margens do rio Tchimpumpurihime estao boje povoadas por
tres esplendidas colonias, cada qual das mais esperanfosas e
que todas rivalizam em actividade para corresponderem cada
qual melhor as vistas que tern nelas fundado o governo da
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metrbpole. Vindas todas elas sem saoerdo'te encarregou-se a
missao do servi^o religioso das mesmas, nao obstante o diminuto pessoal de que dispunba.
So uma coldnia ficava abandonada no distrito. Interessantissima, porem, nao so pelo numero bastante consideravel de
habitantes brancos que a compun'ham, como tambem por ser
um ponto eminentemente favoravel para o estabelecimento de
uma missao filial da Huila, a colonia do Humbe merecia que
nos ocupassemos de seus filhos, fundando ali uma esta^ao.
Encarreguei-me desta funda^ao, depois de uma viagem
que fiz ao Hum be em 18 8 3 . Tudo estava de resto preparado
para o estabelecimento de uma obra semelhante.
Os missionarios do Rev.mo Sr. Padre Duparquet tinham-se
ocupado da evangdliza^ao desta localidade antes de poderem
penetrar nas terras de alem Cunene, onde actualmente exercem seu zelo apostblieo. Principiei a ocupar-me desta missao
nos principios de 18 8 4 .
Coloquei ai tres missionarios, subsidiados pela missao da
Huila, para exercitarem, nao so o ministerio paroquial, como
tambem o do ensino das crianjas dos indigenas e dos colonos
europeus. U m orfanato para as primeiras tiriha sido aberto
desde os primeiros meses do estabelecimento da obra, e contava no fim de pouco tempo doze crian^as internas, gratuitamente educadas a custa da missao.
Adhavamjse os missionarios no meio de seus esperanfosos
labores quando a revolta dos indigenas veio ceifar, ainda verde,
esta messe que tanto prometia.
N ao respeitando a ninguem, os gentios revoltados nao
pensaram senao em saciar a sua sede de latrocinio e de vingan^a
contra as pretendidas ofensas que tinham recebido dos brancos.
A missao, ainda pouco corihecida, englobada com os babitantes,
passou pelas exac^oes e piihagens pelas quais tiveram estes de
passar. A s mais sinistras notfcias acerca dos negbcios do H um 
be corriam pela Huila, quando resolvi visitar aquela missao.

Acompanbando, em qua'lidade de capelao, a coluna expedicionaria, que partiu da Huila a 3 de Dezembro ultimo, debaixo
do comando do sr. capitao Pedro Augusto Ohaves, puz-rne
a caminbo para ir consolar e levar a'lgum alivio a meus pobres
companbeiros, que achei no mais deploravel estado. Aos sofrimentos, preocupa^oes e p riv a te s penosissimas da guerra, tinbam-se vindo juntar as doengas. Consumidos por uma longa
anemia, via-me nao obstante impossibilitado de os substituir
por me faltarem recursos e pessoal. E nao ofereeendo o estado
de revolta, em que se athava o concelbo, solidas garantias de
seguran^a, resolvi retirar a misssao do Humbe, e regressei a
Huila com os meus pobres companbeiros, que de tal modo
estavam exaustos de formas que ainda agora, depois de quatro
meses de residencia neste delicioso clima, estao longe de se
verem completamente restabelecidos.
Este contratempo foi uma grande prova^ao para a nossa
pobre missao. Tinbam-se ja fei'to grandes sacri’ficios de instala^ao, tanto mais penosos quanto a missao da Huila dispoe
de recursos bmitadissimos. Estava-se no momento em que
desses sacrificios se esperava tirar algum resultado serio para
o bem dos babitantes daquela localidade. U m a escola, £requentada por trinta e tantos alunos de ambos os sexos, prometia para o futuro a forma^ao de uma bela cristandade. Tudo
se esvaneceu! Por outra parte os missionarios protestantes alemaes, es'tabelecidos em Ondonga e no Damara, ameacam sempre penetrar cada vez m ds para o noroeste, para o interior da
nossa colonia. A missao catolica do Hum be era contra eles,
como uma vanguarda destinada a impedir-lhes a passagem, nao
deixando desta sorte de ser de maxima utilidade para a religiao
e o estado.
Oxala que a Divina Providencia nos proporcione dentro
em pouco os meios de restabelecer esta missao tao importante!
N ao se podera, contudo, efectuar esta empresa sem que o
governo venha em nosso auxilio e nos coadjuve com urn subsi-

dio anuo para a sustentafao dos missionaries e da escola.
A grande distancia a que esta o Humbe, o rnui'to que perdemos
com a guerra em roubos e exacfoes da parte dos indigenas,
sem que ainda a missao tenha sido indemnizada, as despesas
resultantes do abandono de quase tudo quanto possuia a mis
sao nesse concelho, os sacnficios penosissimos que sena precrso
impor a missao da Huila para o restabelecimento daquela,
exigem que ou se supnma esta missao ou o governo venha em
nosso auxilio, subsidiando-a.
Se com efeito ba uma missao, que importe ao estado conservar, e certamente a missao do Humbe. Ora um subsidio de
2jO oo$oo reis 'bastaria para anualmente sustentar essa missao
tao importante. Qual seria a missao ou esta^ao civilizadora
que custaria menos ao governo? Ora que obra mais eminentemente civilizadora do que uma missao com escola, capela,
orfanato interno e varias oficinas profissionais?
E tudo isto existia na missao do Humbe. N^inguem ignora
nesta colonia que preciosos servi^os prestou ao concelho a
humilde ofidna de serralharia da missao, na qual, tanto para
o governo como para os particulares, se concertaram gratuitamente durante a ultima guerra um sem numero de armas.
Durante toda a guerra, antes de vir o E x .mo Sr. D r. Joaquim
Sanches Rolao Preto, que por sublime dedica^ao e acrisolado
civismo se ofereceu em qualidade de facultativo para acompanhar a coluna expedicionaria partida de Huila a 3 de Dezembro de 18 8 3 , era a missao que fornecia medicamentos a
todos os habitantes do concelho, e quern fazia as vezes de
medico e de 'facultativo era o superior dessa missao, o reverendo
Sr. Padre Carlos Wunenburger. Ainda que nao seja tao proficuo louvar o homem durante a vida, como o e depois da
morte, seja-me permitido, contudo, redizer aqui o que repetem todos os habitantes deste dis'trito e o que o seu E x .mo
Sr. Governador publicamente lhe testemunhou diante de uma
numerosa assembleia: que o zelo e dedica^ao aos lnteresses

da nossa patria, de que deu provas este digno e corajoso missionario, estao acirna de todos os encomios e elogios.
Necessidades actuals da missao da Hutla
Acabo de expor qua! o estado actual da missao, as provas
por que tem passado, o bem que por seu meio se tem tealizado
e se esta realizando, resta-me expor quais as suas necessidades
actuals.
Falei mais do que uma vez, no decurso deste relatdrrio, dos
fracos recursos de -que dispunha a missao, e nao e certamente
sem razao.
Os recursos de que dispomos sao bem conbecidos; pois
que andam publicados, anua!lmente nos anais da Associa^ao
da Propaga^ao da Fe, que nos da 12 .0 0 0 francos e nos da
Santa Infancia, que no's da 4 .0 0 0 francos; ao todo 16 .0 0 0
francos ou 2 .8 8 o $ o o o reis.
Em preSen^a de uma soma ;tao minima para sus'tentar
uma obra que em Cinco anos progrediu de uma maneira espantosa, muitas pessoas me perguntaram quais os meios de que
eu lanjava mao para obter tal resultado? O segredo nao e
ou'tro senao este: temos a felicidade de estar na Hufla, em cujo
clima o europeu pode tambem dedicar^Se ao traba!!h o como
na sua patria, ou melhor ainda. 'Nao e, pois unicamente ao
subsidio tao mrnimo que recebe a missao que se deve atribuir
o seu destenvolvimento, mas principalmen'te ao trabalho dos
missionaries.
N a missao, como e notorio, todos trabalham, desde o
superior ate a ultima crian^a; e e, gramas a este trabalho constante e aturado, que temos podido conseguir o que noutro
clima teriamos Certamente ensaiado em vao.
O governo tem-nos tambem auxiliado, e nao se tem esquecido que uma missao do real padroado mereoe as suas simpa'bias; tem-nos abonado a passagem gratuita dos missionarios
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de Lisboa ate a Huila, o transporte por mar ate Mo^amedes
dos objectos vindos de Lisboa para a missao, isentando-os igualmente de direi'tos de alfandega. £ um beneficio, uma esmdla
pela qual fica a missao irifinitamente reconhecida ao nosso
governo, e que muito a tern auxil'iado; em vista, porem, do que
a missao tern feito e esta fazendo para o bem da coldma, um
subsidio, por minimo que fosse, permitiria um desenvolvimento ainda muito mais rapido e um resultado muito mais
proficuo.
Corn os recursos actuais e inutil pensar-se em fundar novas
estafoes no interior: fe'lizes se com o poueo que temos pudermos sustentar o que ja esta feito.
D e que imensa u'tilidade nao seria, porem, para a civilizafao e instru^ao do nosso belo e simpatico distrito de M ofam edes a criagao, no interior do sertao, de iduas ou tres esta^oes
filiais da missao da Huila.
Pessoal bom e escolhido aehar-se-ia havendo recursos. Em
Braga tern a missao um seminario, agregado ao famigerado
e bem conhecido colegio do Espirito Santo, em que se estao formando saoerdotes dheios de ciencia e de dedica^ao, e que nao
tern outra ambi^ao do que exercerem o seu zelo apostblico em
prol das missoes da nossa colonia de A n go1! a.
Ouso, pois, em vista do que 'fica exposto, vir implorar
a protec^ao de S. E x .a o Sr. M inistro da Maririha e Ultramar,
Cm favor da missao do Real Padroado da Huila, e suplicar
a S. E x .a se digne auxilia-la, concedendo-lhe duas gramas que
humildemente solicito, para o bem da religiao e do estado.
A primeira e que, alem dos privilegios supra mencionados,
seja ainda conoedido a missao o transporte a costa do estado,
desde Mo^amddes ate a ‘Huila, ou ate as diferentes esta te s
filiais da missao da Huila, o transporte, digo, dos diferentes
objectos e artigos riecessarios para o abastecimento da missao
e das missoes filiais que ela criar. A segunda, que lhe seja
concedido um subsidio anual para o desenvolvimento das

obras iniciadas e fundagao de e s ta te s filiais no interior do
sertao.
Pdlo or^amento actual da provmcia e concedido a missao
de S. Salvador do Congo o subsidio de 4 . 1 2 o $ o o o reis, constando a mesma missao de dois missionanos e vinte servijais
alunos; ora, constando desde agora a missao da Huila de dez
missionaries e de um numero de alunos tres vezes superior
ao da referida missao, nao seria justo que lhe fosse concedido
um subsidio pouco mais ou menos equivalente ao que recebe
a sobredita missao? Se ha com efeito uma obra que mere^a
a simpatia de todo o governo, e em especial do E x .100 Sr. M imstro da M arinha e Ultramar, a quern esta especialmente
confiado o destino das nossas colonias, deve ser sem duvida
uma missao que pelos esfor^os de iniciativa particular, que tern
quase exclusivamente empregado, tern produzido ja em tao
poucos anos tao serios resultados e que promete um futuro
tao esperanfoso para a instru^ao e civiliza^ao do distrito onde
exerce os seus trabalhos, alem de oferecer para o futuro garantias serias de estabididade.
Ouso, pois esperar que S. E x .a se dignara atender a humilde suplica que lhe ouso apresentar em favor da pobre
missao que me e confiada.
Seja qual for, porem, o subsidio que o governo se dignar
conceder-nos, sera recebido co|m o uma esmola preciosissima,
de que a missao 'reconhecida sabera usar, para se tornar cada
vez mais util a parte da provmcia cuja evangeliza^ao lhe esta
especialmente confiada.
'Missao do Real Padroado Portugues na Huila,
Juriho de 18 8 6 .
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