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LETTRE DU P£RE JOSE MARIA ANTUNES
A L’EVEQUE D’ANGOLA E CONGO
(16-III-1899)
SOM M AIRE — Inondations des missions de H utla et Q uihita. — Ra

vages des eaux. — D eplacem en t et reconstruction de
la mission de Q uihita. — D em an de de subsides pour
les oeuvres a entreprendre.

E x .mo e Rev.mo Sr.
Pela carta que tenho a honra de levar ao conhecimento de
V . E x .a Rev.ma vera V . E x .a Rev.ma que as Missoes do Planalto
continuam sofrendo novas provas, depois das que experimentaram ha um ano com a peste bovina.
A

inunda^ao que tao desastrosa £oi para a Missao do

Quihita causou tambem nao poucos danos a da Hui'la. Desde
ha um ano para ca tmhamos empreendido no vale da Missao
trabalhos importances de drenagem, constru^ao de uma ponte,
abertura do leito do rio M ucha e de muitas valas laterais para
dar escoante as aguas pantanosas e estagnadas. Fora um trabalho que nos custou a quantia de 8 0 0 $ 0 0 0 reis. Todo o vale
fora lavrado e plantado e tinha-se feito uma planta^ao de milho,
feijao e mais legumes no espa^o de 1 2 hectares, cujo rendimento
devia dar para o custeio de todas aas despesas feitas com os
trabalhos de drenagem. A inunda^ao, no espa^o de algumas
horas, arrebatou tudo, destruindo em grande parte os aterros
que tmhamos feito, entupindo as valas e cobrindo de areia
todo o vale.
A esta calamidade veio juntar-se uma tromba que levou
pelos ares uma parte do telhado do ediffcio do Seminario, o
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telhado da casa da entrada, o da casa de fabrico de cerveja c
o da torre contigua; o meteoro percorreu depois o jardim expe
rimental, arraneando eucaliptos, bananeiras e outras arvores
frutrferas.
O que, porem, mais me preocupa sao os da'nos sofridos na
Missao do Quibita. A casa ddfinitiva de habita^ao, situada no
cimo do monte, estava muito adiantada, as paredes mediam
mais de 2 m de altura; tinham-se feito dois caminhos suaves
para da planicie se subir ao monte, um deles podia ser transitado por carros, tinham-se preparado para acabar a construfao
grande numero de materials, pedra, adobe, etc. Tudo fica inutilizado, pois e indispensavel abandonar todos os edificios, dos
quais so as madeiras, e telha se poderao utilizar. A Missao tern
de ser mudada; tod as as arvores foram arrancadas com a for^a
da oorrente e os campos cobertos com uma camada de areia de
mais de u!m metro em algu'ns srtios. £ como se tivessemos
que fazer uma nova funda^ao.
Ouso implorar a protec^ao de V . E x .a Rev.ma para que nos
auxilie com os fundos neCessarios para fazer face a uma situa-

gao tao critica e para a qua! a verba ornamental e completamente
insuficiente; pois como V . E x .a Rev.ma podera ver pela carta
do Reverendo Padre Severino, a qual longe de ser exagerada,
me parece ficar aquem da realidade, os desas'tres nao consistem
so no que se acaba de perder, mas principalmente no que se
tern de abandonar, pois nao podemos conti'nuar a habitar um
sitio, no qual de um para outro dia nos pode vir a suceder
uma inundanao igual, que inuti'lizara de novo os trabalhos
executados com tan to labor e sacrificios.
Fornoso sera, pois, reconstruir a Missao num local seco,
sadio, na margem direita do rio Caculovar.
N ada farei, porem, sem as ordens de V . E x .a Rev.”14.
Ouso, porem, rogar a V . E x .a Rev.ma se digne informar o
Governo acerca do acontecido, para que este se digne providenciar de maneira que logo que cheguem os meses de estia-
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gem possamos por as maos a obra e transportarmos a Missao
para outro local.
Logo que o meu estado de saude o permita irei ao Qui'hita
para estudar o novo local, que sera preciso escolher e logo
irei a Luanda entender-me com V . E x .a Rev.ma acerca deste
importance assunto e dos mais que convira trratar.
Julgo que com o subsidio extraordinario de 6 contos de
reis, alem da verba ordinaria ornamental de 2 .0 0 0 $ 0 0 0 , se
poderao reparar todos os estragos e reconstruir a Mi'ssao, aproveitando para esse £im alguns materiais, tais como telha e madeiras, que se poderao retirar dos edificios da antiga Missao
e arvores que ja se tinham cortado com destino a con'scru^ao
da casa de'finitiva, que se andava construindo no cume da
pequena montanha.
Os tres edificios situados na encosta do monte nao sofreram dano; a ponte nao chegou a ser levantada mas ficou muito
arruinada, porque as aguas chegaram ate a mesa da mesma.

Deus guarde a V . E x .a Rev.ma

Direcnao das Missoes do Planalto da Huila, 1 6 de Mar^o
de 1 8 9 9 .
E x .m0 e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.

O Superior das Missoes do Planalto da Huila

Jose Maria Antunes
[En m arge] : Serie de 1899 / Direc^aci das / Missoes do Pla
nalto / da Huila.

A A L — Gavetas - Missoes da Hufla. — Original
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