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LETTRE DU COMMISSAIRE ROYAL EN ANGOLA
AU MINISTRE D’OUTREMER
(19-X-1896)

SOMMAIRE — C on feren ce avec le Pere A ntunes sur la fondation

d une nouvellle mission dans la com m une de Q uiteve
et d'une autre dans le Kwanyam a.

Il.m0 e E x .mo Sr.
De passagem para 'Mo^amedes esteve aqui em conferencia
comigo o Rev. Padre Antunes, Superior das missoes do planalto do Sul. Versou essa conferencia sobre a instalafao de uma
missao no «Cuanhama», considerada realmente muito vantajosa, sob o ponto de vista politico, e que nos deve ali prestar
relevantes servi^os.
Ilustrado e perfeitamente conhecedor daquelas regioes e
dos costumes gentflicos, fundamentou a sua opiniao nos seguintes pontos:
1.

° N o «Cuan'hama» o principal soba, apesar de genio

altivo e independente, nao se recusa a ter r e la te s com os europeus, mas nao tern for$a bastante sobre os outros sobas daquela
regiao, cujos actos nao pode castigar nem rdprimir.
2.

° N ao havendo a certeza de a missao ser ali favoravel-

mente recebida, e necessario tempo para apreciar e veneer as
dificuldades que possam levantar-se, e que os missionaries Alemaes, propositadamente, nao deixarao de criar, intrigando entre
uns e outros sobas, e tornando a situa^ao da missao portuguesa
embara^osa, ou mesmo impossivel.
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3.

° A distancia entre a missao dos «Gambos» (a mais pro-

xim a) e a que se estabele^a no «Cuanhama», e demasiado
grande para se fazer, sem enorme dispendio e regularmente,
o seu indispensavel abastecimento, e para se considerar aque'Ia
missao como ultimo recurso, em caso de pengo para o pessoal
que guarnecer a do «Cuanhama».
4.

° A pratica tern mostrado que as missoes no sertao nao

se podem manter sem a protec^ao de e s ta te s militares mais
ou menos proximas. N ao estando ainda ocupado o «Cuanham a», e nao podendo eficazmente proteger-se a missao so com
o destacamento do «H um be», e indispensavel que o seu pessoal
encontre onde possa abrigar-se, quando a sua vida corre grave
perigo.
5.
° Convira, portanto, comegar-se pela instala^ao de uma
missao na regiao do «Quiteve», onde esta a sede do concelho
do mesmo nome, e que nao fica muito distante do «Cuanhama».
Fixa-se assim mais um elo dessa cadeia de propaganda
religiosa e civilizadora, que tanto convira orgamzar em todo
o sertao da provincia, e dispoem-se as coisas para se estabelecerem rdlafoes com o gentro das regioes do «Cuanhama»,
quer pelo exemplo quer pela persuasao.
6.

° Com o esta demora nao excedera a um ano, e se podera

no entanto conhecer das mten^oes dos sobas com respeito
a missao, o trabalho em «Quiteve» nao sera perdido, e podera
acompanhar e mesmo auxiliar o que se tiver de fazer no
«Cuanhama».
Pelas considera^oes a que me levaram os argumentos
expostos, concordei com o Reverendo Superior em se come^ar
com a instala^ao da missao do «Quiteve», recomendando todo
o zelo e inteligente actividade, de que os missionaries tern
dado tantas provas, no emprego dos meios mais adequados a
obter local e a ganhar a boa vontade, pelo menos do soba prin
cipal, ou rei do «Cuanbama».
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O Reverendo Padre Antunes deve brevemente seguir para
a regiao do «Quite ve», a fim de escolher terrenos, havendo ja
na missao da «Hui'la» bastante material para as diversas edifica^oes daquele novo estabelecimento religioso. / /
Antes de terminar devo dizer que o Reverendo Superior
estava pronto, mesmo com risco de vida a ir ja para o «Cuanhama», muito embora conhecesse, pelas razoes expostas, a
embara^osa situa^ao em que iria colocar-se; entendi, porem,
que nao se devia dar um passo precipitado com sacrifrcio possivel e mesmo provavel de vidas, e responsabilidade de futuras
dificuldades, que tanto convem afastar. Foi sempre esta a
minha opimao, com a qual estao de acordo o tenente-coronel
Artur de Paiva, e todos os que tern conhecimento dos costu
mes barbaros do gentio da nossa fonteira do Sul da provincia.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, 1 9 de Outubro de 1 8 9 6 .
Il.mo E x .m0 Sr. Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da M arinha e Ultramar.

O Comissario Regio
[En hau t] : Escudo nacional / Provincia de Angola / Comissariado Regio / Serie de 1896 / N .° 807.
[En m arge] : l a Reparti^ao, 2a Sec^ao. O comissario regio em
Angola relata os inconvenientes que lhe expos o superior das missoes
do planalto do sul em se instalar desde ja a missao do Cuanhama, e
comunica ter concordado em que se comece com a instalagao da de
Quiteve.
Parece a esta reparti^ao que nada ha a resolver sobre o assunto.
Em 11-12°-1896.
Barbosa de M agalhaes
Visto.
/ . C dn dido.

A H U — l a Repartifdo — Angola - Carton
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