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R A P P O R T D E H E N R IQ U E D E C A R V A L H O
A U D IR E C T E U R G E N E R A L D ’O U T R E M E R
(3-V -1889)

SO M M AIR E — La situation religieuse a Malanje. — La question des

limites fixees par la Convention entre le Portugal et
I’Etat Independant du Congo. — Ambassade du Muatianvua a Luanda. — Fondation de missions catboliques a Malanje et jusquau Cuango.

Il.mo e E x .mo Sr.
Depois da conferencia a que tive a honra de ser chamado
no gabinete de V . E x .a com o reverendo Prefeito Apostolico,
Padre Pascal Campana, da Missao de Landana, que parece
disposto a estabelecer uma missao analoga em M alanje, julgo
do meu dever esclarecer V . E x .a, in£ormando-o particularmente sobre o que se me afigura de conveniente com respeito
a tao importante assunto, visto que com morosidade segue
a publica^ao dos trabalhos da Expedi^ao a meu cargo, nos
quais dele me ocupo com as devidas minucias.
N a vila de M alanje, esta paroquiando ha 8 anos o Padre
Duarte Sant’A n a dos Remedios, natural da India e educado
no Seminario de Rachol, que julgo de toda a conveniencia dab
ser retirado e muito principalmene desde que ali se estabeleceu uma das missoes americans do Bishop Taylor e que tern
sabido grangear as simpatias dos europeus e indigenas.
O paroco a quern me refiro ate hoje nao prestou contas
do rendimento chamado pe de altar e outros que considera
legitimamente seus. A lem do seu vencimento mensal de

2 6 :6 6 6 reis, recebe de gratifica^ao 10 :0 0 0 reis como profes
sor de instru^ao primaria, sendo certo que, pelo pouco que
ensina os alunos abandonam a sua aula para irem para a da
missao americana onde encontram estimulo que os incita a nao
faltarem a uma frequencia assidua e os pais que podiam pagar
antes de la se estabelecer a missao, os mandavam ensinar a
um filho do pais que se propos a esse encargo.
A missao e composta hoje de duas familias e todos os que
dela fazem parte tern aprendido o ambundo e em ambundo
educam os indigenas, servindo-se do mau portugues que com
os mesmos indigenas aprendem.
M as tal tern sido a dedicafao e for^a de vontade, que
H . Chatelain, que na qualidade de lingua fazia parte desta
missao, no pouco tempo que se demorou em M alanje conseguiu os apontamentos mais indispensaveis para escrever uma
Gramatica da lingua que se fala junto daquela e das outras
missoes do Dondo a M alanje, com a versao em Portugues e
de principio logo se publicaram uns quadros e por ultimo uma
Cartilha de vocabulos ambundos e seus correspondentes em
Portugues.
A necessidade da lingua portuguesa era reconhecida, porque o indigena de Angola a ela se afei^oa desde a infancia;
alias estou bem certo que seria a lingua inglesa a preferida,
porque pouparia aos missionaries a necessidade do estudo da
lingua portuguesa e para bem da nossa Provincia, valha-nos
ao menos esta circunstancia atenuante.
O Padre Remedios nem este exemplo o estimulou a tornar-se prestavel ao pais e bemquisto dos seus paroquianos,
antes causa repugnancia aos europeus e indigenas mais civilizados, que compreendem estar ele fazendo do sacerdocio um
comercio, em que chega a fazer extorsoes aos indigenas com
as exigencias pelos Sacramentos de Igreja que lbe solicitam.
N ao baptiza, sem que se lhe pague 5 0 0 reis e eu, como
padrinho de crian^as e adultos que fizeram parte da Expe-
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di^ao, no meu regresso, tenho em meu poder um recibo de
4 4 baptizados que por tal pre^o ele me exigiu.
N ao diz missas por menos de 1.0 0 0 reis cada uma.
Para encomendar e acompanhar ao cemiterio o cadaver dum
soldado de i . a linha exigiu 3*500 reis. Este servifo para um
negociante tern importado em 13 .3 0 0 reis.
Se e chamado para um baptizado fora da sede, alem de
transportes ajusta pelo pre$o que lhe convem a cerimonia,
estabelecendo como condi^ao baptizar na mesma casa todos os
indigenas que queiram aproveitar-se, pagando cada um nesse
caso 3 0 0 reis (dez macutas).
Como a sua jurisdi^ao chega ao Duque de Bragan^a e
Pungo-Andongo, sai todos os anos com transportes pagos
pelo governo; nao e infrutifera a viagem, na propria rede para
de quando em quando para baptizar quern lhe apare^a, de
3 0 0 reis a 50 0 reis, segundo as posses.
O templo cristao e um casebre antigo ainda coberto de
capim, nao obstante em 18 7 2 os habitantes terem subscrito
para uma Igreja, em que se chegou a despender aproximadamente 8 0 0 .0 0 0 reis, so em paredes, e que la estao expostas
ao tempo e parte ja em rmnas!
Creio existir ainda em poder de alguem um resto desta
subscri^ao, porem o Padre Remedios nao se tern importado
com isso, nem de promover a conclusao daquela Igreja, porque nao lhe convem que o obriguem a entrar com uns certos
rendimentos que para esse fim podiam tambem ser aplicados.
Eu sei bem que ha falta de eclesiasticos, como ha falta de
facultativos na Provmcia, para poder atender-se a todos os pontos onde hoje ha necessidade destes funcionarios; e ainda para
fazer substituir aqueles, que estando em exercicio em um determinado ponto, se tornam inconvenientes pelo seu proceder ao
servi^o publico.
N esta ocasiao, porem, podendo ser aproveitados os bons
servi^os do Rev. Pascal Campana, cujos precedentes em Lan-
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dana, sao os melhores que poderiamos desejar, pode bem
suprimir-se o lugar de Paroco de M alanje, ficando a cargo de
um dos missionaries as suas {undoes oficiais.
Sobre a missao do Rev. Campana, julguei mais conveniente desligar deste assunto as mforma^oes que e do meu
dever prestar a V . E x .a, muito desejando que possam servir
de base a um convenio para que ela se estabelefa o mais breve
possivel e se desenvolva conforme os desejos do mesmo Reverendo, e e por isso que apresento este trabalho em separado.
#
O Prefeito Apostolico do Baixo - Congo, Reverendo Padre
Pascal Campana, deseja estabelecer missoes a seu cargo, analogas a de Landana, em terras do M uatianvua. Proporcionar-lhe
todos os meios para que consiga o seu intento e de grandes
vantagens para Portugal.
Pelo artigo 3 .0 da Conven^ao entre Portugal e a Associa$ao Internacional do Congo, £eita em Berlim em 14 dias do
mes de Fevereiro de 18 8 5 , publicada em Lisboa no Diario
do Governo N .° 80, de 1 3 de A bril do mesmo ano; sendo
o curso do Cuango para sul, a contar do paralelo que passa
pelo N oqui, o limite das nossas possessoes com as da Associa^ao, infelizmente, se nao ha um outro documento depois da
data daquele, explicativo, que designe os limites do Estado
Independente, eu nao vejo pelos artigos i.°, io .°, i i .° e 1 2 . 0
da Declara^ao relativa a neutralidade dos territories compreendidos na bacia convencional do Congo e que fazem parte do
Acto geral que foi discutido em Berlim dias depois de assinada
a conven^ao, aos 26 dias do mesmo mes de Fevereiro, nao vejo,
repito, onde estejam consignados os limites designados para
os territories do Estado Independente na carta da Africa Mereridional Portuguesa, 18 8 6 , da Comissao de Cartografia.
N a Conven^ao parece que os nossos representantes apenas
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tiveram em vista ficassem bem definidos os limites ao norte
da nossa provmcia ate ao Cuango, e onde consta que os nossos
representantes aceitassem que a ultima parte desse limite, isto
e, o paralelo do N oqui passando pelo Cuango prolongado ate
ao 2q.° de longitude E de grau, seja a fronteira sul das pos
sessoes do Estado nessa parte? E desse maridiano para sul fosse
a fronteira ocidental o mesmo meridiano ate quase ao paralelo
12 °, cortando um e outro limite, terras cujos potentados sao
dependendentes do M uatianvua?
So a Comissao de Cartografia pode dizer em que se baseou
para fixar tais limites.
Pelo referido artigo 3 .0 da Convenfao, infelizmente, repito
ainda, para Portugal, o Cuango a contar do paralelo que passa
pelo N oqui para sul e a nossa fronteira com as possessoes do
Estado Independente; portanto todos esses pequenos Estados
a seu Leste e que constituem o que ate agora se aceitava como
o grande Estado do M uatianvua, fizeram-se compreender nas
possessoes do Estado Independente.
Parece pelos artigos que cito do Acto geral, que tratam da
neutralidade de territories, que nestes se podem compreendr os
que fazem parte do M uatianvua, mas se assim e, no mesmo caso
estao os que lhe ficam a norte, leste e sul, porque fazem parte
das bacias e afluentes dos rios considerados no 1 .° desses artigos.
O limite que a Comissao de Cartografia designou, pas
sando pelo paralelo 6°, para demarcar o sul das possessoes do
Estado Independente entre o Cuango e o meridiano 2 4 0, e
o que esse mesmo Estado adoptou sem reclama^ao das potencias que fizeram parte da Conven^ao?
Nesse caso Portugal tern todo o direito a reclamar, porque
entre os paralelos 5 0 e 6°, do meridiano 20° ao 2 4 0, desde i8 6 0
la se encontra espalhada uma coloma portuguesa, que tern
contribuido para a regenera^ao dos seus povos, modificando-lhes
seus usos e costumes e linguagem. fi por interven^ao desses
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portugueses que a agricultura ai prosperou, que se la encontra
o gado vacum, que os povos trajam a europeia e no seu dialecto
se encontram grande numero de vocabulos da nossa lingua,
suprindo a falta dos que tinham.
A ll estiveram antes dos exploradores alemaes o nosso sertanejo Silva Porto e seus companheiros e com eles la tern estado
os outros nossos sertanejos tambem antigos, Saturnino Machado
e Antonio Lopes de Carvalho.
Se Portugal nao pode reclamar e a Comissao de Cartografia
marcou tal limite, porque se baseou em alguma carta do Estado
Independente, aceitando o facto como consumado, quem nos
assegura que os territories neutrais nao venham a reduzir-se
pelo norte em favor do mesmo Estado?
N um a Conven^ao desta ordem, custa a crer que por parte
de Portugal pelo menos nao so se nao falasse das nossas antigas
re la te s e influencias sobre todas as possessoes alem Cuango,
entre os paralelos 3 0 e i 2 0, como ainda de que uma Expedi^ao do Governo na data da Conferencia de Berlim, ja dessas
possessoes se comunicava com o mesmo Governo, pois da sua
passagem do Cuango, que se efectuou em 3 1 de Outubro de
18 8 4 , teve dela conhecimento o Governo em Janeiro de 18 8 3
e pouco tempo depois se assinava um tratado com os potentados
do Capenda Camulemba, tratado que ultimamente, pelas car
tas que ja em Lisboa tenho recebido do proprio Capenda (e
a terceira carta) se reduz a entregar as suas possessoes, que se
estendem do Cuango ao Cuengo, ao protectorado de Portugal.
Depois daquele tratado ainda se fizeram outros com os
potentados da Lunda e com a propria Corte do M uatianvua,
por ser essa uma das missoes da Expedifao, consignada em
artigo especial das Instru^oes que me foram confiadas, Instru^oes que so por lapso deixaram de merecer a atencao dos
nossos representantes na referida Conven^ao.
Sucede, pois, que tendo lugar a Conferencia de Berlim
em Fevereiro de 18 8 3 e nao tendo sido lembrado que a nossa
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Expedigao estava entao a Leste do Cuango, dando cumprimento
as Instrufoes que me foram confiadas, toda a parte da sua
missao politica e depois dessa data, e por consequencia que
todos os esfor^os que se fizeram para a cumprir, se tornaram
inuteis.
O fim do Estado Internacional, alargando os limites das
suas possessoes nao e a grandeza do territorio, por enquanto
o que tem em vista, e chamar a si, terrenos nao explorados
e de que ha informa^oes da existencia do marfim.
Pelas conferencias dos exploradores que tem trabalhado
para aquele Estado (vejam-se Boletins de diferentes sociedades
de geografia estrangeiras de 18 8 5 ate agora) pelas bases em
que fundamentam os influentes as suas instancias para que
se construa o caminho de ferro do Congo, pelos esfor^os que
hao feito os ultimos exploradores e da Associa^ao Internacional
para visitar a regiao de Canhinca, donde vem o marfim para
o M uatianvua, pelo limite marcado na carta a que me tenho
referido, passando pelo meridiano 2 4 0 cortando ja essa regiao,
corrobora-se a minha asser^ao.
Os trabalhadores da Internacional, caminhando para Sul
dos limites agora marcados, como eles tem de aprender por
tugues para se fazerem comprender dos povos com quern pretendem estabelecer re la te s e sao brancos, fazem-se passar por
filhos de 'Muene Puto (Portuguses) e esses povos lbe irao
entregando as suas terras em troca da protec^o que pedem
a M uene Puto; e eles em nosso nome se irao assenhoreando,
sob o engano, dessas terras; e o comercio portugues, que nao
pode concorrer com o comercio beneficiado do Estado Independente (certamente so ate o afastar de todo) tem de restringir-se so ate M alanje, se as coisas se nao proporcionarem
de modo, pelo Estado Independente, que o Bangala ate agora
vinha a nossa Provincia buscar artigos de comercio portugues
para o interior, se nao torne o medianeiro do comercio do
Estado, para os concelhos sertanejos do distrito de Luanda, que
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ali chegara menos onerado do que o nosso, pela alfandega de
Luanda.
In£orma-me o Rev. missionario Pascal Campana, que o
governador do Estado Independente, a quem consultou para
estabelecer missoes nas possessoes do Estado, lhe dissera que
estas possessoes poderiam admitir missionaries belgas, mas
lembrou-lhes as terras dos Tucongo, dos Tubinji, dos Uandas,
nos seus confins, ou nas terras do M uatianvua; parecendo
dever concluir-se desta resposta que o Estado Independente
nao considera por enquanto as terras alem do 6.° grau Sul do
Equador, nesta parte, fazendo parte do Estado.
Se assim e, e quando tenhamos de respeitar aquela linha
limite, e ocasiao de se prestar a maxima aten^ao ao que solicita o Reverendo Campana, e de se aproveitar os trabalhos da
Expedi^ao a meu cargo.
E mais, ainda devo informar a V . E x .a duma circunstancia que se esta dando em M alanje, cujas consequencias
podem ser funestas, pelo menos para o comercio sertanejo e
talvez se sintam em pouco tempo, e me tern magoado muito
pela ingratidao de que nos podem acusar, e e um erro talvez
inconsciente da administrafao provincial e so prova a ignorancia ou pouca importancia que se liga ao que respeita aos
negocios com os povos gentios que nos estimam e se domam
facilmente a nossa influencia.
Considero tao grave o que tenho sobre este facto a infor
mar V . E x .a e sobre o qual me parece poder agora ainda aproveitar-se uma boa ocasiao para evitar consequencias que nao
nos podem ser favoraveis, que eu fa^o tambem em separado.
*
N o meu regresso, o M uatianvua eleito para tomar conta
do Estado, resolveu e a Corte admitiu, que nao ia tomar posse
do cargo, investir-se segundo as cerimonias do rito do poder,
6j2

colocando no bra^o o lucano (bracelete) sem ter a certeza de
que M uene Puto aceitava tomar sob o seu protectorado as terras
do Estado e nessa conformidade me fez acompanhar por seu
sobrinho, um dos futuros sucessores ao Estado, com uma embaixada.
Outros potentados tambem entenderam £azer-me acom
panhar por seus delegados, para assegurarem ao comercio de
M alanje que o caminho por onde tinha regressado estava
aberto e garantido ao comercio e podiam por ele afoitamente
seguir para o interior.
Com respeito a estes, como a questao era do comercio,
entendi dever despacha-los logo; e os negociantes de M alanje
entendenram ser-me agradaveis quotisando-se entre, dando-lhes
bons presentes para os seus potentados, vestindo os delegados
e fornecendo-lhes sustento para o seu regresso.
Com respeito a embaixada do M uatianvua telegrafei a
S. E x .a o Ministro, dando parte do que ela desejava e perguntando se podia abonar-lhes passagem para Lisboa. Sua E x .a
respondeu: que relagoes da embaixada com governador, major
Carvalho Lisboa.
O governador da Provincia teve a amabilidade de me oferecer um quarto do seu Palacio para me hospedar em Luanda
e eu esperei que cessassem as chuvas e segui com a embaixada
para Luanda. A q ui, com grande pasmo meu, nem S. E x .a
estava, nem pessoa alguma da sua parte me apareceu para me
hospedar; entendi pois recolher a uma hospedaria.
O Sr. Secretario do governo nao tinha ordens algumas
com respeito a embaixada e eu estava disposto a ir com ela
procurar S. E x .a no Sul, onde tinha ido.
Felizmente, por causa dumas com plicates que se deram
com a moeda de cobre, £01 um navio de guerra ao Sul participar
ao Governador Geral o que se estava passando e ele veto nesse
mesmo navio.

43
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T ive ocasiao de apresentar a S. E x .a a embaixada e esta
lhe disse: que vinha agradecer a Sua Majestade a visita da
Expedifao, fez-lhe ver as circunstancias anormais em que se
encontrava o Estado do M uatianvua depois de 18 8 3 , em que
fora assassinado o Xfuatianvua Xanama, e as reclama^oes para
que o tio, a quern o Estado pertencia, fosse dele tomar conta
e a resposta deste, que so lna se Xfuene Puto aceitasse tomar
sob seu protectorado as possessoes daquele Estado.
O governador geral, que nao tinha recebido instrufdes
algumas de S. E x. o Manistro, sobre o modo de haver-se com
a embaixada, recebeu-a bem, mandou-lhe dar uma por^ao de
fazenda para se vestirem os homens e as mulheres que dela
faziam parte e disse-lhes que enquanto a resposta de M uene
Puto, como eu ia para Lisboa, eu falaria a M uene Puto.
N os dias em que eu estive em Luanda mostrei a conveniencia da embaixada ver um certo numero de ediffcios, navios
de guerra, o que S. E x .a aprovou, mandando-lhe abonar cem
reis por dia a cada um para se sustentarem.
Devendo eu retirar, cessava o abono e a Junta de Fazenda,
quando lhes deu o vestuario deu-lhes mais uma por$ao de
fazenda, coisa insignificante para sustento; e eu vi-me na necessidade de lhe dar cinquenta mil reis em cobre, pelo menos
para sustento ate M alanje.
Alguns negociantes do Dondo entenderam dar-lhe alguma
coisa e em M alanje tambem; porem o chefe dessa embaixada,
apresentando-se ao Chefe do concelho, disse-lhe que o Gover
nador Geral lhe dissera que eu ia a Lisboa falar a M uene Puto
para que este desse a resposta, pois nao se atrevia a apresentar-se ao M uatianvua sem saber o que havia de dizer, pedia
por isso ao Chefe a sua protec^ao.
H a um ano que esta embaixada esta em M alanje e por
do e considera^ao pela minha pessoa, o Chefe e alguns amigos
que ali tenho, lhe tern abonado sustento. O proprio represen
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tante do Muatianvua vendeu ate pe^as do seu vestuario para
sustento de sua gente.
Temem-se da passagem do Cuango e teimam em esperar
a resposta de M uene Puto. Ja mais de um em issary tem vindo
da parte do Muatianvua saber o que e feito de seu filho, e um
desses que se dirigia a Luanda, porque os Bangalas foram dizer
na Lunda que a embaixada estava presa em M alanje para
escravos de M uene Puto, morreu no caminho.
N ao desconhece V . E x .a quanto o gentio e desconfiado
e isto pode dar lugar a que as comitivas de Bangalas e Quimbares que vao para o interior, sejam vi'timas de extorsoes e
mesmo de mortes ate que a embaixada apare^a. Se algum Bangala for vitica, nas margens do Cuango, aumentarao de futuro
as dificuldades para o comercio.
Urge portanto providenciar-se para que aquela embaixada
regresse e satisfeita com os portugueses e talvez se nao apresente outra ocasiao tao favoravel como agora, em que o M is
sionary Campana se oferece para ir estabelecer missoes em
possessoes do M uatianvua, ao mesmo tempo que se facilita
ao Reverendo M issionary o transito, fazendo-o acompanhar
daquela embaixada. / /
E e agora que entro no assunto principal da conferencia
que teve lugar no gabinete de V . E x .a e a que em principio
me referi.
E de toda a conveniencia e assim o proponho no meu
relatorio da Expedi^ao, que se estabele^am missoes portuguesas em M alanje, cuja influencia se alargue ate ao Cuango e
se irradie depois, em diferentes sentidos, nas possessoes do
Muatianvua.
A s missoes do Reverendo Campana, alem do ensino profissional, dedicam-se a agricultura e como ele deseje ja estabelece-las em terras do M uatianvua, lembrei-lhe de colocar a
sede em M alanje e dai destacar missionaries por enquanto ou

675

para Quibundu, onde Saturnino Machado ainda tem a sua
casa, ou para o Caungula, mais ao norte, onde a Expedifao
estabeleceu a esta^ao Luciano Cordeiro. Julgando muito conveniente que se aproveitasse para uma missao intermedia a
esta^ao Costa e Silva, na margem direita do Cuango, terras de
Capenda Camulemba, ou mais a sul desse ponto, proximo
da povoa^ao deste que insiste (1) , para que o governo portugues o confirme no cargo de Capitao dos portos do Cuango,
cargo que fora concedido ao seu antecessor pelo delegado
do governo falecido, major F. Sales Ferreira, Chefe da Expedifao militar que bateu os rebeldes de Cassanje, pelos bons
servi^os que aquele entao lhe prestara.
F este o Capenda que solicita o protectorado de Portugal
a que me referi anteiormente e de quern tenho recebido tres
cartas nesse sentido.
Encarecer agora os servifos que pode prestar a sede da
missao em M alanje, seria alongar muito as minhas informagoes;
no meu relatorio se torna bem frizante esta importante questao,
vital para o aproveitamento da vasta extensao de territorio de
M alanje ao Cuango; e para V . E x .a em particular seria ocioso,
porque sei que se empenha no estabelecimento de missoes em
todas as nossas colonias, para a educa^ao dos seus indfgenas.
A sede em M alanje encontra mesmo junto a vila uma
propriedade agricola que se pode considerar modelo pelos
exemplares europeus e americanos que o seu proprietario tem
conseguido aclimar e dela envio a V . E x .a com este, amostras de trigo que de la trouxe.
Esta propriedade pertence a Custodio Machado, que aguarda seu irmao para retirar de todo a sua casa em V ila Real e
creio bem que ele a venderia para a missao em condi^oes muito

0 ) Vila Henrique de Carvalho, antiga povoa^ao de Saurimo.

favoraveis de pagamento, a qual dela ja podia usofruir um
rendimento muito razoavel (2).
So o Reverendo Missionario, se aceitar ir a M alanje, podera la conhecer se lhe convem tal alvitre, ou escolher em outro
ponto mais para Nordeste ou Leste, lugar para os estabelecimentos da missao.
Eis em resumo pois, o que me cumpre informar a V . E x .a
sobre o assunto da conferencia, terminando por solicitar mais
uma vez, para que se estimulem os compositores da Imprensa
em seroes ou por tarefas, a darem o necessario impulso a publicajao dos trabalhos da Expedi^ao a meu cargo, pois que
se trata neles de assuntos instantes na ocasiao e se prestam
esclarecimentos que muito elucidam para uma boa e proveitosa
reforma de administra^ao provinvial em todo o distrito de
M alanje e se suprem deficiencias nos estudos cientificos que
respeitam ao centro do continente pelos estrangeiros.
E ja que falei nos trabalhos da minha Expedifao, eu concluo por dizer a V . E x .a que os E x .mos Srs. A . Gonsalves Viana
e H . Cotter, reconhecendo merito ao meu trabalho sobre a
lingua Lunda, o estao transpondo para a lingua Inglesa, sem
que por isso queiram remunera^ao algumas e so no intento
de prestarem um bom servi^o ao pais e que recebi ontem uma
proposta para ser vertido em frances o meu trabalho sobre
Etnografia, proposta que julguei convemente nao ter solu$ao
por enquanto, sem que esteja publicada a edi^ao portuguesa
e o Governo delibere sobre a sua distribui^ao (3).

(2) Reference, il nous semble, a la propriete de Canambua, a
quelques centaines de metres de la ville de Malanje, abandonnee depuis de longues annees.
(3) II s’agit des ouvrages Methodo Pratico para Fallar a Lingua
da Lunda, Imprensa Nacional, Lisboa, 1890, de 373 pages et de Ethnographia e Historia Tradicional dos Povos da Lunda, Imprensa N acio
nal, Lisboa, 1890, de 7 3 1 pages.
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Isto prova a conveniencia de se fazer activar as publicagoes
ordenadas pelo Governo.
Lisboa, 3 de M aio de 18 8 9 .
Il.mo e E x .mo Sr. Director Geral dos Negocios do Ultramar.
O Chefe da Expedi^ao,
H enrique A ugusto Dias de Carvalho
A H U — i . a Repartigao— Angola-Carton 9. — Original.
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