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RAPPORT DU DOCTEUR LEVY MARIA JORDAO
SUR LA PREFECTURE DU CONGO
(2-IV-1869)

SO M M AIKE — A dm ission ou pas admission dtt bref vSaeculo X V labentes) et le «benepldcito» royal.
sees pour la concession du

— Conditions

propo -

v.beneplacitoy> royal aux

missionnaires du Saint-Esprit.

Senhor.
Este negocio da prefeitura do Congo, confiada a Congrega^ao francesa do Espiri'to Santo e da Imaculada Concei$ao ( sic) , ha-de dar que fazer ao Governo, se a tempo nao
ocorrer remedio.
Nao !ha meio termo neste assunto — ou o governo admite
o breve que restabeleceu a antiga prefeitura dos Capuchinhos,
e a entrega aquela Congrega^ao, ou nao.
Se o nao admite negue-lhe o beneplacito, mas trate de
arranjar missionarios para o Congo, cujo padroado nao pode
traduzir-se no indesculpavel abandono espiritual em que temos
deixado aquelas regioes, em que noutras eras tan'to floresceu
a Religiao pelos esfor^os dos portugueses.
Se o admite, cumpre dar-lbe beneplacito, e facilitar-lhe a
execufao, dando providencias para que a sombra da nossa protecjao nao vao os missionarios franceses fazer propaganda
politica.
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Na hipotese do beneplacito ao breve, que nao sei se existe
na Secretaria, mas de que ten'ho copia autentica, nessa hipotese,
digo, que no Decreto que o conceder declare:
i.° que os membros da Congregafao empregados na Mis
sao do Congo serao considerados como portugueses para o fim
de estarem em tudo sujeitos as leis portuguesas.
2.0 que o prefeito da Missao antes de ser proposto a Santa
Se, sera aprovado pelo governo portugues, como sucedia com
o prefeito da antiga missao dos Capudiinhos; e representara
a Congrega^ao tanto para com o governo, como para com os
particulates, e 'podera ser demandado como seu representante.
3.0 que todos os missionarios virao a Lisboa, e daqui seguirao para Luanda onde se apresentarao ao Governador e ao
Ordinario, e perante este prestarao juramento de obediencia
ao mesmo Ordinario, como seu prelado diocesano, as leis e autoridades portuguesas, e em especial as condi^oes com que e
concedido o beneplacito.
^.° que nen'hum missionario podera entrar em exercicio
em qualquer missao sem receber a jurisdi^ao do Ordinario.
5.0 que poderao estabelecer em Mofamedes o projectado
Colegio, devendo, porem, os professores ser habilitados no reino, ou mostrar por documento competente estarem habilitados
para exercerem o magisterio.
6.° que nao poderao estabelecer hospicios em quaisquer
pontos das suas missoes.
7.0 que os pontos da missao serao fixados pelo prelado dio
cesano.
8.° que nao serao considerados pontos da missao todos
aqueles que pelo Prelado de acordo com o Governo forem classificados como paroquias, ou como missoes exclusivamente
destinadas e reservadas ao clero portugues.
9.0 que sao consideradas como paroquias no Congo, o
ponto de S. Salvador, o Bembe, e o Ambriz, e como missoes
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especialmente reservadas ao clero portugues todas as da margem
esquerda do Zaire, desde o Cabo Padrao, podendo todavia nestas ser empregados os missionarios da Congrega^ao quando a
necessidade o exigir, mas sem dai lhes provir direito algum.
10.
° que os missionarios pregarao e missionarao em por
tugues, e levantarao a bandeira portuguesa em todas as missoes
nos dias declarados de gala ou festa nacional.
11.
° que nas missas leiam a colecta pelo Rei e Familia
Real de Portugal e pelo Prelado de Angola seu Ordinario.
12.
° que o ensino, no Colegio permitido em Mo^amedes
sera tambem em portugues, e estara sob a inspec^ao da Autoridade administrativa e do prelado diocesano.
13.0 que os missionarios poderao ser empregados pelo
Ordinario, de acordo com o prefeito, em outras missoes que
nao sejam as do reino do Congo, quando assim o exigirem as
conveniencias do servi^o.
14.0 que todo o missionario que directa ou indirectamente
tentar influir no animo dos indigenas contra a suzerania de Por
tugal em todo o Congo e mais territorios, que actualmente estao
compreendidos na diocese de Angola e Congo sera expulso da
missao, e ficara, segundo a gravidade do caso, sujeito as penas
impostas na lei.
1 5.0 que os missionarios serao considerados como passageiros do Estado a bordo dos vapores da carreira para o efeito
de passagem, com a respectiva redu^ao.
16.° que a falta de cumprimento de qualquer destas condifoes pelos missionarios torna sem efeito a comissao.
Alem destas precaufoes que cumpre tomar, urge que o
governo olhe seriamente para o deploravel estado a que esta
reduzida a diocese de Angola, tomando algumas providencias

que me parecem de urgentissima necessidade, entre as quais
lembrarei:
1.
° o prover aquela Se de um Bispo Missionario, de zelo
apostdlico, que la resida e visi'te o bispado.
2.
° dar-lhe um coadjutor in p arti b us, porque a diocese e
imensa, e nao pode um so pastor atender a tao grande reban'ho.
3.0
restabelecer o seminario, mas um seminario adequado
a forma^ao do clero indrgena e sem grandes pretensoes.
q.° dotar a diocese com mais missionarios, e nao bastando
nacionais busca-los estrangeiros, mas que nao sejam ingleses
nem franceses, por considera^oes politicas que sao de facil compreensao.
Secretaria de Estado dos Negocios da Maririha e Ultramar,
em 2 de Abril de 1869.
O Conselheiro Ajudante do Procurador Geral da Coroa
s)
AHU —

L e v y M . a Jo rd a o .

Ju n ta C o n s u ltiv a d o U ltra m a r,

1853-1876.
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