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LETTRE D U GO U VERN EU R DE M O ^A M ED ES
A U C H E F D U « C O N C E L H O » D E H U IL A
(28 -X I-18 8 1)

SOMMATRE— Ordonne quon assigne les terrains attributes par la

loi a la mission de Huila.

l l mi

Sr.

Para se dar cumprimento as ordens do Governo Geral da
provmcia, comunicadas por oficio n.° 854 de 5 do corrente,
encarrega-me o Ex.mo Governador do distrito de remeter a
V. Senhoria o incluso requerimento do presbitero Jose Maria
Antunes, no qua! e em vista do Decreto de 27 de Julho do ano
corrente, pede 2.000 'hectares de terreno, requerrmento este que
deve ser junto ao processo de medigao; bem como de dizer a
V. Senhoria que proceda desde logo a medigao, confronta^ao
e demarcafao do terreno, na conformidade do regulamento
de 10 de Outubro de 1865, no lugar que o referido presbitero
escoiher para fundar os estabelecimentos da Missao Catolica
de que ele e Superior.
No caso de nao haver em um so lugar todo o terreno pedido , podera mcdir-se-lhe em diversas localidades, ate perfazer
os 2.000 hectares, devendo neste caso £azer-se u!m processo de
medi^ao para cada loca'lidade.
O condutor de Obras Publicas, D. Jose Augusto da Ca
mara Leme, e nomeado para servir de engenheiro na medi^ao
destes terrenos e para levantar as competentes plantas.
Uma copia deste oficio servira de base a cada processo de
medi^ao dos terrenos concedidos a Missao, seguindo-se a afixa^:ao de cartazes e os mais actos precisos.
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O processo de medi^ao, acompanhado da planta do terreno,
sera enviado a esta Secretaria do Governo Gerai e ser presente
ao Conselho do Governo, a fim de ter lugar a concessao, como
se praticou com os colonos da Humpata.
Deus guarde a V. Senhona
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 28 de Novembro
de 1881.
Il.ra0 Sr. Chefe do Concelho da Huila.
A n to n io Jo a q u im

G u erra

Major Secretario Gerai
[En haut\: Serie de 1881 / Provmcia de Angola / Governo de
Mo^amedes / Sec^ao Civil / N .° 5 2 1 — Copia.
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D o c u m e n to s O ficiais.

