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LA MISSION CATHOLIQUE DE HUILA
A LA CHAMBRE DES DEPUTES
(6-V - 1887)

S'O M M AIRE — Ploge du missionnaire portugais en general. — Pros

perity notable de la mission de Huila. — Les colonats
de Humpata et de Sa da Bandeira.

Cumpre-me, antes de tudo, acentuar em tragos muito bre
ves e gerais a necessidade que tern, nao so o governo mas
todos os poderes publicOs e a opiniao, de ol'har muito seriamente, para a organiza^ao das missoes de Africa. E mister
socorrer e suprir algumas das suas inumeras necessidades e
atender a elas, quanto possfvel, 'com os recursos ja existentes,
ou que possam criar-se pela forma e com os processes a que
nao duvidam hoje recorrer todas as na^oes civilizadas da Europa, que mantem e alaseram a ac^ao dos seus missionaries
por todas as regioes do globo.
Tem-se feito relativamente muito nestes ultimas tempos.
Era extrema a decadencia a que se chegara, ou antes era completa, a aniquila^ao das missoes portuguesas na Africa.
E por isso eu folgo de podfer levantar (neste memento e
nesta assembleia, em que se congregam os representantes do
pais, o name de todos esses operanos do Evangelho que, em
terras de Africa, estao nao so espalhando a doutrina de Cnsto,
mas acentuando e firmando por todas as 'formas o nosso poderio, facilitando as nossas re d o e s comerciais com os indfgenas
e procurando d'erivar para os nesses portos o comercio que lhes

deve dar vida e alimento e Ihes assegure um futuro de riqueza
e prosperidade. ( ApoiadosJ.
Quern pode, uma vez que se intteresse pdas coisas de
Africa, desconhecer 'hoje as condigoes felizes, as circunstancias de todo o ponto admiravds em que se enconcra a missao
da Hurla, a 'frentte da qual se mantem o padre Antunes? N a
singela reprodu^ao de uma fotografia que aqui tenho presente,
em um numero do jornal A s Colonias Portuguezas (x), representando o pessoal da missao, esta o seu mais d oq uente elogio.
Vejam todos como se agrupam all, em torno dos padres da
missao, essas criangas africanas por eles educadas, e mais que
tudo por eles segregadas das influencias do 'meio em que vivem e cransformadas pela sua ac^ao eficaz, em demento util
do trabalho. O nosso missionario compreende hoje bem que
nao importa tanto o ensinar a custo e mal as crian^as africanas
qualquer das disciplinas da mstru^ao primaria ou secundaria,
como incutir-lhe o habito do trabalho ( apoiados) , o ensinar-Ihes a cultivar a terra, prende-los ao torrao de onde se estao
alimentando, a exercer as artes e oficios, a criar-4'hes as necessidades, que sao o estimulo para esse trabalho, afeifoando-as
aos dementOs europeus, e fazendo-lhes recon'heCer a superroridade que irradia em torno destes, e que e o unico meio que
temos de conservar e aumentar a nossa influencia por aquelas
dilatadas regioes. ( Apoiados) .
Folgo neste momento, porque desejo ser justo com os meus
adversarios, em dizer que um dos muitos actos que honram
a administra^ao do sr. conselheiro Pinheiro Chagas, quando
ministro da M arinha e Ultramar, foi o auxflio que prestou
a essa missao e nao menos a sua tentativa de colomza^ao
europeia, junto da serra da Humpata, com emigrados da ilha
da Madeira.

(x) Du 28 Fevrier 1887, p. 1 1 .
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Folgo eem ‘prestar esta 'homenagem a S. E x .a A ideia foi
sua, soube e pode executa-la bem, e ao governo actual eumpre
o dever de nao descurar, de nao deixar morrer essa tentativa
feliz pelas condi^oes em que se realizou.
A frescura relativa do clima, a abundancia e boa qualidade
das aguas e outras condi^oes em extremo favora veis, permitem
ao collono manter e desenvolver ali as culturas da i'l'ha da M a 
deira: a cana do afucar, a batata dooe, enfim todos os elementos essenciais da produ^ao agricola daqudla ilha que para ali
transportaram os colonos. A vizinhanga da missao da Huila
e tambem uma garantia de prosperidade para a nova colonia
Sa da Bandeira, pais ali encontram os colonos todos os elementos espirituais e materiais de que carecem para o seu primeiro
desenvolvimento. Honra, pois, reprto, a S. E x .a, que protegeu
a missao da H uila e fundou a colonia Sa da Bandeira (2).

D IA R IO D A C A M A R A D O S S E N H O R E S D E P U T A D O S , Lisboa, 1 8 8 7 , p. 687. — Seance du 6 - V - 1 8 8 7 .
Discours du M im stre des Affaires Etrangeres, le DoCteur Henrique de Barros Gomes.

(2) Le M inistre a ensuite fait l’eloge des missions du Congo et
de Timor.

