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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
A LA COMMISSION DES MISSIONS
(14-VII-1882)
SO M M AIR E — Considerations proposees a l’etude de la Commission.

— Fondation de nouvelles Missions. — A ppeler les
Ordres religieux au secours de I’A frique.

N.° 180
Il.mo e E x .mo Sr.
Tenho a honra de comunicar a V . E x .a que nesta data
oficiei para o Ministerio da Marinha, fazendo as seguintes
pondera^oes: / j
1.
a A necessidade de se fundar um Seminario de M issoes em M oanda de M olem bo e Cabinda ou em oucro ponto
da foz do Zaire, margem direita; e bem assim a funda^ao
dum Colegio de Irmas Hospitaleiras estabelecidas em Lisboa.
O Seminario devera fornecer missionarios e o Colegio religiosas, que auxiliando-se mutuamente, procurem organizar missoes por toda a margem esquerda do Zaire em direc^ao a
S. Salvador do Congo. Todas estas missoes deverao estar
suibordinadas ao Superior do Seminario e este sob a jurisdi5ao
do Prelado de Angola, se assim parecer convenience aos interesses do Padroado. / /
2.
a A necessidade de o Governo subsidiar a funda^ao do
Seminario e Colegio com otto a nove contos de reis, que
poderiam 'haver-se dos fundos que no Reino se chegaram a
recolher para E s ta te s Civilizadoras e doutras associates de
rundos para Missoes Ultramarinas.
3-a Que, nao 'havendo no Real Colegio de Cernache o
pessoal necessario para esta missao religiosa, que mais tarde
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se deve sustentar por si com o produto dos terrenos agricultados, nem havendo das nossas irmas Hospitaleiras pessoas
habilitadas, se convidem os religiosos da Congrega^ao do
Espirito Santo, que 'ha pouco fundaram a missao da Huila,
e que oferece grandes esperan^as para a organiza^ao do Seminario, e as religiosas de S. Jose de C lun y, auxiliadoras das
missoes daqueles religiosos, para o Colegio. Convira, porem,
que como Superiores destas missoes figurem Portugueses, e
que se intitulem — M issoes do Real Padroado Portugue's.
q .a Que quanto antes convem estabelecer uma missao
portuguesa no Bie. A falta de missionaries tern colocado o
Prelado na dura necessidade de desamparar este e outros pontos mais afastados da Provmcia, tais como, Duque de Braganga, S. Jose d ’EnCoge e outros, onde 'ha muito nao vao
missionarios, do que se aproveitam com dupla vantagem, politica e religiosa, os missionarios protestantes Ingleses. / /
5 .a Que convem nao desamparar por 'forma alguma a
pequena Colonia, que se foi estabelecer no Congo com o fim
de auxiliar a missao pela agricultura, carecendo, porem, ao
principio, dos meios necessarios a vida para se estabelecer. / /
Estas e outras considerafoes fa^o ao Governo da Metropole, do que dou a V . E x .a conhecimento, a fim de que a
E x .ma Comissao encarregada da reforma das Missoes Ultra
marinas se digne advogar os interesses da Diocese de Angola
perante o Governo de Sua Majestade, para conserva^ao do
Real Padroado Portugues, que tao disputado esta sendo pelas
missoes protestantes, desde o Zaire ate ao Congo e do Bie
ao rio Cunene. A situa^ao e para mim duas vezes angustiante,
porquanto alem da fe sobeja-me o patriotismo, para nao poder
encarar de bravos cruzados os esfor^os dos estrangeiros. Ainda
muito a tempo fiz sentir ao Governo a necessidade de nos
anteciparmos a missao protestante, que procurava estabelecer-se no Bie e muito a tempo o poderia ter feito o Governo
se logo me enviasse missionarios; pois que a missao protes-
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tante, embargada por um Soba daquelas paragens, que os
impedia de ir adiante sem autorizagao do Governo de Luanda,
de quern se julgava subdito, estacionou por muito tempo em
frente do Bie, ate que os ptesentes venceram o Soba e 'hoje
se acham muito satisfeitos os protestantes dos progresses da
sua missao (x) j I .
Isto, porem, nao obsta para que eu continui a insistir em
que sejam enviados missionanos ao Bie, ou antes se organize
ai uma missao como a da Huila. E se o Govferno nao tern,
nem tao cedo tera de Cernac'he os missionarios de que carecem as 'Missoes Ultramarinas, porque 'se nao hao-de chamar
as ordens religiosas, que pelo seu sistema de organizar as M is 
soes sao tao uteis as nossas colonias? Convem, porem, auxiliar
ao prmcfpio as missoes com uma dota^ao para o seu estabecimento, alias, dificilmente se encontrara ordem re'ligiosa que
das Missoes se possa encarregar, a nao ser alguma, que conte
com grandes recursos seus. Subscrifoes permanentes abertas
nos jornais do Reino; associa^oes enriquecidas com gramas espirituais; uma verba votada nos or^amentos das Juntas de Paroquia e sobre as Confrarias para Missoes Ultramarinas, dariam
ao Governo um bom subsidio para organizar Missoes no
Ultramar.
Estas considterafoes, E x .mo Sr., submeto a apreoiagao da
E x.ma Comissao da reforma das Missoes Ultramarinas, da
qual e V . E x .a mui digno Ptesidente, para que a E x .ma Comis
sao da reforma das Missoes Ultramarinas se digne apoia-las
perante o Governo se assim o julgar convemente. / /
Deus guarde a V . E x .a.
Pago Episcopal em Luanda, 14 de Julho de 18 8 2 .
(1 ) En verite le Gouvernement n’ayant pas des missionnaires a sa
disposition, ne pouvait que se croiser les bras...
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Il.mo e E x .mo Sr. President da Comissao da reforma das
Missoes Ultramarinas. / /
s j Jose, Bispo de A ngola e Congo.
A A L — C o rre s p o n d e n t
- 18 9 v.
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Expedida,

1882,

fls.

18 7 V-

