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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
(12-IX-1882)

SOMMATRE — Prorogation de facultes. — Visite pastorale a N ovo-

Redondo et Benguela. — M ort du Gouverneur Gene
ral. — Les missions du Congo et Hutla et ses difficul
t y . — Requisition de Soeurs Pranciscaines et de St.
Joseph de Cluny. — La mission de Landana et sa
denomination comme «M ission portugaise».

N° 221
E x .mo e Rev.mo Sr.
Pelo venerando oficio de V . E x .a Rev.ma sob o n.° 92
de 4 de Novem bro de 18 8 0 , dignou-se V . E x .a Rev.ma conceder-se, bem como a 3 0 presbfteros desta Diocese, cuja
designa^ao ficou dependente da minha escol'ha, nao por subdelega^ao, mas sim directamente, as faculdades segurntes:
1.
a D e benzer cruzes, crucifixos, comas e medalhas e de
lhes aplicar as indulgencias constantes do impresso que acompanhou as denominadas de Santa Brigida, a fim de poderem
ser lucradas por cada fi'el na forma costumada da Igreja, prescrita pela Se Apostolica; / /
2.
a D e erigir e benzer as e sta te s da V ia Sacra, somente
para nos lugares onde nao existirem conventos da Ordem de
S. Francisco, devendo sempre observar-se as prescribes de
direito; / /
3-a D e dar aos enfermos agonizantes a absolvi^ao in articulo mortis, com indulgencia plenaria, observada a forma e o
rito da Constitui^ao de Bento X IV , datada do mes de Abril
de 1747, que principia pelas palavras Pia M ater. / /
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Tendo, porem, V . E x .a Rev.ma determinado que os aludidos 3 0 Presbiteros so pudessem usar das referidas faculdades
pelo espa^o de dois anos a contar da data do dito offcio e, estando esse prazo prestes a terminar, mui humilde ouso implorar
a V . E x .a Rev.ma a gra^a de prorogar as mencionadas faculdades
a bem dos fieis meus diocesanos. Aproveito este ensejo para
dar a V . E x .a Rev.ma uma mui sucinta notfcia do estado da
M issao a meu cargo. / /
E m principio de M aio, correlate ano, empreendi a visita
pastoral as freguesias e concelhos do sul, depois de ter visitado
as freguesias desta cidade e todas as suas dependencias. N o dia
5 do referido mes embarquei a bordo duma corveta portuguesa,
mandada por a minha disposifao, com destino ao concelho do
N ovo Redondo, onde fui muito bem recebido, e all me demorei um mes exercendo com grande consola^ao o ministerio de
missionario. Fiz celebrar com o possivel esplendor o simpatico
mes de M aria, preguei frequentes vezes, ca'tequizei e baptizei
muitos individuos, administrei p sacramento da Con'firma^ao
e promovi uma subscri^ao para levar a efeito a restaura^ao da
igreja paroquial, tendo tido a ventura e merce de Deus de obter
bom exito dos meus 'humildes esfor^os. / /
N o principio de Junho segui viagem para a cidade de Benguela, onde tencionava demorar-me igualmente um mes, como
nos outros pontos que percorresse. Porem apenas ali estive
dois dias, porque tendo falecido o Governador Geral da Provfncia, o Consdlheiro Antonio E'leu'terio Dantas (x) , tive de
interromper a visita a fim de vir assumir a presidencia do
Conselho Governativo, na conformidade da lei civil que assim
o supoe. / /

( x) Arrive a Luanda le 5-IX -1880 avec l’eveque M g r Jose Sebastiao N eto et l’abbe Antonio de Sousa Barroso, le Gouverneur Dantas
est decede a Luanda le 7 Juin 1882.
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D a minha gerencia como Presidente do Conselho Governativo tera V . E x .a Rev.1118, conhecimento sucinto pelo discurso
que proferi no acto da entrega do governo ao novo Governador
e que tenho a honra de oferecer a sabia aprecia^ao de V . E x .a
Rev.ma no indluso num'ero do Boletim Oficial, cm que se acha
publicado. Pela chegada do novo Governador Francisco Joaquim
Ferreira do Am aral, acho-me desembara^ado dos negbcios temporais para poder continuar a visita pastoral e assim o desejo
fazer; todavia em vista da proximidade da esta^ao calmosa e
provaVel que so no ano seguinte eu possa, com o auxilio divino,
continuar a preencher este dever do meu sagrado ministeno
episcopal. Em Benguela perdi um missionario que me havia
acompan'hado e que ali me ficou substituindo como visitador
quando tive de regressar a esta cidade. Era filho de Cernache,
tinha conclmdo a sua comissao de servifo e sucumbiu a uma
febre biliosa.Teve o passamento dum justo e e a unica consola^ao que me resta, esperando que a sua alma estara gozando
o premio dos seus apostdlicos trabal'hos, e que intercedera pela
prosperidade da missao pela qual sacrificou a sua vida 'terrena. / /
A s nossas missoes do Congo e da Huila vao-se animando
e desenvolvendo, porem mui lentamente, esta em virtude do
muito pouco tempo da sua instala^ao e das dificuldades que
a principio sempre se apresentam, e aquela em virtude de declarada oposi^ao feita ultimamente pelos missionaries protestantes,
oposi^ao a que tern sabido resistir corajosa e apostblicamente
os nossas bons missionaries de Cernache, conservando-se imperterritos no seu posto de honra. £ interessante o relatdrio que
ha pouco recebi do respectivo superior e dele darei conhecimento a V . E x .a Rev.ma, nao o fazendo neste paquete per falta
de tempo. / [
N a inten^ao de moralizar as desgra^adas para aqui enviadas, cuja vida e assaz miseravel, requisitei dessa capital, como
Presidente do Conselho Governativo, as irmas Hospitaleiras,
estabelecidas no convento das Trinas, e as irmas de S. Jose de

Cluny, tencionando recol'he-las em casa propria, e prontificando-se o Governo da Provrncia a subsidia-las e dar-l'hes todo o
auxilio necessario. O novo Governador Ferreira do Amaral,
ponderou-me as dificuldades que resukariam da realizable do
piano tra^ado para a regenera^ao moral das desgra^adas, e optou
por que as irmas requisitadas se empregassem de preferencia
no servifo do novo hospital, assistindo aos doentes, ministrando-lhes os medicamentos, etc., e fazendo o seu domicilio e
residencia no edificio do hospital, cujas dimensoes sao suficientemente vastas para as referidas irmas ali encontrarem conveniente ahrigo. 'Mostrou o aludido Governador Geral alguma
repugnanoia em aceitar as irmas francesas, ou doutra nacionalidade que nao seja a nossa, prevendo inconvenientes politicos
na sua admissao. Eu, porem, rejeitando esses receios, rogo
a V . E x .a Rev.ma que interven'ha com o ministro da Marinha
para que venham tan'to as irmas hospitaleiras, como as de
S. Jose de C lun y, porque se estas nao forem aceitas nesta cidade,
envia-las-ei para a missao da Huiia, ou para outros postos, onde
se estabelegam missoes, a fim de auxiliar os missionarios, o que
e de grande conveniencia e vantagem. / /
O
Governo da Provrncia deseja estabelecer uma missao
Ghefe no Zaire e para esse fim mandou estudar as condi^oes
dos terrenos, querendo fundar ali um Seminario que possa fornecer padres para as missoes das margens do Zaire e para o
Congo.
Os missionarios da Congregagao do Espirito Santo estabelecida em Landana, tendo sido consultados sobre se teriam
duvida em aceitar a denomina^ao de Missionarios do Real Padroado Portugues, declararam que duvida alguma se lhes oferecia a tal respeito, logo que o Governo Portugues lhes pagasse
todas as despesas feitas e por fazer para o futuro. N este sentido
oficio hoje para o M inistro da M arinha e do Ultramar. Para
evitar conflitos de futuro entre autoridades espirituais, e nao me
querendo intrometer nos territorios sujeitos a junsdifao alheia,
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torna-se indispensavel para o estabelecimento das missbes portuguesas no Zaire que o terreno onde estas efectivamente se
estabelecerem seja desmembrado da jurisdi^ao do Vigario Apostolico das Duas Guines, se porventura a ele pertencem e sujeito
a jurisdi^ao do Bispo de Angola, como es'tava an'tigamente o
territorio hoje sujeito ao referido Vigario. / /
Rogo a V . E x .a Rev.ma que se digne tomar este ultimo ponto
em toda a considera^ao.
Deus guarde V . E x .a
E x .mo e Rev.mo Sr. Nuncio Apostolico junto a Sua M ajestade Fidelissima. / /
Governo eclesiastico em Luanda, 12 de Setembro de
1882. //
s J Jose, Bispo d ’Angola e Congo.
A A L — Correspondencia Expedida, 1 8 8 2 , fls. 20 6 -2 0 5 .
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