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LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’EVECHE
AU COMMISSAIRE ROYAL
(6-XI-1896)

SOMMAIRE — Fondactions des missions filiales de M alanje a Jinga

et Lunda. — Justification des subsides dem andes.

IU.mo e E x .m0 Sr.
Devolvendo os dois inclusos ofi'cios do Reverendo Superior
da Missao de Malanje, que acompanharam o de V . E x .a sob
n.° 1 8 2 8 , tenho a honra de dizer a V . E x .a em nome de Sua
E x .a Rev.ma, que deixo ao sabio e esclarecido zelo de V . E x .a
pelo progresso tanto material como moral desta provfncia, o
ju'lgar Ida conveniencia ou descon veniencia do estabelecimento
de missoes filiais da de Malanje, na Jinga e na Lunda. / j
Enquanto as verbas pedidas para o estabelecimento daquelas missoes, pe$:o licen^a a V . E x .a para dizer que nao sao
exageradas, embora o pare^am, especialmente a destinada a
missao da Jinga, pelos motivos que passo a expor.
V.

E x .a nao ignora que a dificuldade e carestia dos meios

de transporte absorverao so de per si, uma parte consideravel
da verba pedida, muito especialmente no primeiro ano. Acrescem as grandes despesas a fazer com a instala^ao da Missao,
como sejam o levantamento de habita^oes, que por mais modestas, devem todavia garantir ao pessoal as comodidades necessarias e indispensaveis ao desenvolvimento da Missao, proveitoso sob todos os pontos de vista, muito principalmente hoje,
que o pessoal escaceia. N ao posso deixar de lembrar que as
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despesas com a alimenta^ao do pessoal sao sempre mais sensfveis no primeiro do que nos demais anos. E depois, ainda
que as verbas pedidas para o primeiro ano pare^am um pouco
exageradas, o que se justifica, as do segundo e demais anos podem dizer-se modestas, exceptuando a da Missao intermediaria
da Lunda. £ certo que o subsidio concedido ate hoje as missoes
do sul tern sido menor; mas tambem nao e menos certo que
estas missoes tern lutado com mil dificuldades, que nao venceriam se nao fora o auxflio providenciall das missoes centrais
e a maior facilidade nos meios de transporte. E tanto assim
que a missao que muito em breve vai ser estabelecida no Quiteve, foi dotada com a verba de cinco contos de reis. / /
N o entanto V . E x .a que tao bem e tao de perto conhece
as obras daquela natureza, resolvera como julgar mais conveniente. / /
Deus guarde a V . E x .a
Secretaria Episcopal em Luanda, 6 de Novembro de 1 8 9 6 .
Il.m0 e E x .ino Sr. Conselheiro Comissario Regio em Angola.

a) Conego Joaquim d’Oliveira Gericota
Vigario geral
A A L — Correspondencia Ex-pedida, 1 8 9 6 , fls. 1 8 9 - 1 8 9 v.
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