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LETTRE DE L’EVEQ U E D ’A N G O L A E T CONGO
A U M INISTRE D ’OUTREMER
(10-VIII-1887)

SO M M A IR E — Visite canonique a la M ission de Huila et aux centres

de colonisation europeenne. — Appreciation sur leur
localisation et dispersion. — Demande de pretres.

Il.mo e E x .mo Sr.
Regressei da penosa visita ao sertao, em que depois de
atravessar extensos desertos, sem agua e sob um sol a'brasador,
five de subir a pe a serra da Chela, que tem 19 0 0 metros de
altura. N o planalto um frio mten'sissimo, digressao pouco pro
pria para convalescer duma biliosa que trouxera do sertao de
Benguela. Visitei todas as povoa^oes cristas do Muni'nho, Capangombe, Bibala, etc., ca em baixo, e 'la em cima todas as
coldnias que temos na Humpata, Hutla, Tdhibia e Lubango.
Fui recebido com o maior entusiasmo por aquela gente que
toda, exceptuando a da Huila, onde esteve o meu antecessor,
nunca la vira o Prelado, como nunca o tin'ha visto a do sertao
de Benguela, onde do mesmo modo recebi as maiores provas
de tespeito.
Pena foi que em vez de tantas colomas dispersas e compostas de poucas familias, que dificilmente se podem auxiliar,
isoladas no meio do mato que desbravam, se nao tivessem con centrado todas as formas num ponto so e depois de se ter uma
povoafao rmportante e rica, que o podia ser, se tratasse de
formar outras iguais. Assim , por exemplo a falta de medico
e uma caiamidade emergente do sistema que foi seguido. H a
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so um medico em Lubango, que fica mui distante de todas
as outras colonias, em pessimo camiriho pelo deserto, tendo de
se atravessar nos caudalosos no tempo das chuvas.
H a so um medico no Lubango que fica distante [ . . . ] leguas
da Humpata, da Huila e da Tchibia, sem meio algum de via^ao
alem da tipoia, transportada por carregadores, que nem sempre se encontram. Pode por isso morrer muita gente ao desamparo. A colonia do Lubango e a mais importante e feliz, por
mars numerosa, tern todos que comer naquele terreno fertilissimo e se nao cuitivam mais e porque nao tern consumidores,
sendo impossivel conduzir os produtos para o litoral por uma
serra como a da Chela e por um deserto sem agua, como o que
se encontra depois ate Mo^amedes. O frete em cada carro de
boers custa trinta libras, porque os carros se partem ao subir
ou descer a montanha e os bois morrem de sede no deserto.
£ urgente refor9ar com gente da Madeira as colonias da Tchibia
e da Humpata e tratar de construir um caminho de ferro, via
que ficara mais barata do que qualquer outra, atravessando
desertos e montanhas, alias toda a despesa que se fizer e inutil.
Toda aquela gente quer padres e eu nao os ten'ho. Apenas
Ihes dei um indio que transfen de Quilengues, onde era menos
preciso, para o Lubango (1).
Logo que chegue a Luanda, onde tenho todos os meus
papers, mandarei a V . E x .a os esclareCimentos que deseja sobre
a minha diocese e que eu mesmo nao podia dar com rela^ao
as missoes estrangeiras, sem os que obtive no planalto. Direi
entretanto que nacionalizei completamente a missao da Huila,
onde so o padre Antunes era meu subdito, apesar de se dizer
ela portuguesa, e que reduzi tambem a minha o'bediencia uma
coisa chamada Procuratura da Prefertura apostolica da Cimbebasia, que existe no terreno concedido a missao, cuja his( 1) L ’abbe Mariano de Sousa Tavares, par «provisao» du 5 -V '
-18 8 7 .
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tona cunosa e longa para se contar agora^ mas cujos pormenores
par ticu'l ares aconselham que se conceda ao padre A n tunes a
licen^a que pede para lr a Europa reformat o seu pessoal e de
que trata o meu oficio.
Fui com os alunos do Seminario e com o Governador do
distrito as cataratas do N ene, de cujos rapidos envio a V . E x .a
uima fotogra'fia.
M uito estimo que V . E x .a esteja agora com a pasta da
M arm ha e foi por esse rnotivo que fiz algumas considera<pes
sobre as colonias.
D e V . E x .a, etc.
Il.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros.
[M o^amedes], io de Agosto de 18 8 7 .
’f ’ Antonio, Bispo de A ngola e Congo
A A L — C o rre s p o n d e n t Expedida, 18 8 7 , fls. 10 4 - 10 5 .
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