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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU REDACTEUR DU «CLERO PORTUGUEZ)

mWm
SOMMAIRE —■Legislation internationale missionnaire. — L e gouvernem ent portugais ne petit pas expulser de ses territoires africains les missions religieuses, soit protestantes, soit catholiques.

Pelo acto do Congresso de Bedim sao nao so permitidos
na regiao, a que ele se refere, sem distinfao de nacionalidade,
nem de cultos, tddos os institutos e empresas redigiosas, garantindo-se-lhes e aos indigenas o livre e publico exercicio de todos
os cultos, e o direito de erigir edificios religiosos e de orgamzar
missoes a esses cultos pertencentes, mas tambem e o governo
Portugues obrigado a proteger e favorecer essas empresas e todo
o seu pessoal. Pelo artigo 10.° do ultimo tratado com a Inglaterra fica, do mesmo modo, comprometido Portugal a proteger
os missionaries protestantes ingleses e a garantir a tolerancia
religiosa, a liberdade de todos os cultos e ensino religioso (e
portanto tambem a propaganda protestante). N o resto do territorio nao sujeito por ora a tratados entram os missionaries,
recomendados pelo seu governo ao nosso e por este aos governadores gerais, em virtude da reciprocidade em direito internacional, exigida por governos protestantes, que permitem nos
seus dommios o livre exercicio do culto catolico, e a respectiva
propaganda por meio de missionaries nacionais ou estrangeiros
— o que tern tornado o catolicismo florescentissimo na Inglaterra, na America e na Alemanha. / /
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esse procedi'mento, por parte do governo portugues, daria
entao, com mais razao nesta provmcia, resultados identicos aos
que tiveram as alega^oes do bispo e missionarios ingleses da
Africa Oriental, que nenhuma autoridade portuguesa havia
hostilizado. Com o pode Portugal, em nome da carta e da sua
religiao oficial, isolar-se de todas as na^oes a respeito da Africa
no direito international, gera'lmente admitido, da tolerancia
religiosa e da liberdade de consciencia, a cujo abrigo os catolicos, mesmo nos paises em que a religiao oficial e a protestante
ou qualquer outra crista nao ortodoxa, ou a maometana,
a budista, etc., exercem livremente o seu culto e fazem publica,
tenaz e eficacissima propaganda? O governo e os plenipotenciarios portugueses, conhecendo perfeitamente os perigos nao
so religiosos mas politicos da propaganda estrangeira em nossos
dommios, nao conseguem, apesar dos mais energicos esfor^os,
eliminar dos tratados a clausula que a permite; e as na^oes, que
tern de celebrar algum convenio connosco, nunca se esquecem
de no projecto introduzir essa clausula — as protestantes, por
causa da C arta, e as catolicas, por evitar a proibi^ao das con
g re g a te s religiosas que, embora muitas nao queiram na Europa,
reconhecem todavia indispensaveis aos seus interesses e prestfgio no ultramar. N ao pode pois o Governo portugues expulsar
da Africa os missionarios protestantes, como nao pode tambem
expulsar os outros missionarios estrangeiros de qualquer culto
e portanto os catolicos, congregados ou nao. Opoem-se a isso
os tratados extorquidos,

o direito internacional geralmente

admitido (e que favorece os missionarios catolicos nos paises
em que vigoram outras religioes) e finalmente o bem fundado
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receio de questdes, em que ficari'amos vencidos e perderiamos
mais uma parte, maior ou menor, do nosso territorio africano.

M as esta liberdade no territorio africano, para o exercfcio do cu'lto e propaganda, nao se limita, como ja disse, so
aos ingleses e aos protestantes; e garantida pelos tratados pre
terites (e ha-de se-lo certamente pelos futuros) a todas as asso
c ia t e s ,

a todos os missionaries, qualquer que seja a sua

nacionalidade e religiao; e portanto tam'bem 'as co n g reg ates
catdlicas de todos os paises, aos maometanos, que por ca estao;
aos budistas, que obtem mifhares de proselitos na Europa, se
para ca vierem, etc. E neste particular e que se deve lastimar,
talvez mais, a ridicu'la situa5 ao de 'Portugal e do pobre bispo
de Angola. / /
Tomemos

para

exemplo

o

territorio

sujeito

ao

tra-

tado de Beriim. Podem ali fundar-se missoes catdlicas e nao
catdlicas de todos os paises, de todas as co n g re g a te s; edificar-se
conventos de 'frades e de freiras, italianos, franceses, esparihois,
belgas, etc., e fazerem a sua propaganda; mas se o governo
portugues, ou o bispo de Angola, quiser ali instituir uma congrega^ao re'ligiosa portuguesa, visto que e principalmente Por
tugal que deve civilizar o indigena pelo unico meio, geralmente
em todas as na^oes catdlicas reconhecido como proprio e eficaz;
se quiserem que o prestigio dos portugueses nao fique, em razao
da sua ausencia, suplantado pelos numerosos institutos estrangeiros, embora sem inten^ao 'hostil, mas que os indigenas conhecem perfeitamente nao serem de Portugal; ou, ainda mais, se
recearem que a propaganda inglesa ou belga, por exemplo, lhes
veriha a ser politicamente prejudicial e julgarem que a devem
com'bater com armas iguais, mostrando aos povos africanos que
tambem Portugal os pode fe*licitar com o mesmo que os estrangeiros nesses institutos lhes oferecem; se entenderem que e
necessario opor ao, nesse caso, naturalissimo prestigio estran-
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geiro, institutes que levantem o prestigio nacional; e lhes isso
completamente impossrvel, porque nao ha missionaries seculares em numero suficiente, quase nenhuns ( ? ) , nem podemos ter
senhoras seculares missionarias fa'natizadas como as protestanteS
e nao sao permitidas ali nem em qualquer parte dos no'ssos domi'nios, onde os estrangeiros as podem ter, co n g re g a te s religiosas portuguesas. H a hberdade ali, em territono portugues,
para todos os estrangeiros se congregarem; so a nao ha para os
portugueses!
Para obstar a este perigo gravissimo, principalmente perante
a invasao protestante, e nao se podendo adiar ja a satisfa^ao
das antigas e constantes reclama£oes das autoridades, dos pnncipes, dos sobas, das cristandades, dos chefes, dos municipios,
e ate dos exploradores, precisou o governo, na falta de missio
naries portugueses, de aproveitar ao menos os estrangeiros, que
se pudessem aproveitar — os congregados catolicos — para com
eles, sujeitos a jurisdi^ao do prelado, e estipendiados pelo Estado,
se fundarem missoes portuguesas, reconhecidas como tais pelos
indigenas, que sabem quern as intitui, mantem e dirige; convidando assim, como amigos, a trabalharem por nos, os que
alias, quando muito, entrariam aqui como indiferentes; mas
entrariam sem se lhes poder obstar, e por ventura com subsidios
estranhos. £ isso que tern feito prudentissimamente o Governo
de Sua Majestade. Foi assim que se estabeleceu uma missao
portuguesa no Niassa, dotada pelo Estado, mas com os chamados padres brancos fornecidos pelo Cardeal Lavigerie. Todos
o sabem no reino, como tambem nao ignoram que na Africa
portuguesa foram, por identicos motivos, admitidos mais alguns
congregados estrangeiros, alem desses que servem nas costas
oriental e ocidental, sujeitos a jurisdi^ao do prelado, e formando
missoes inteiramente portuguesas, subsidiadas pelo Governo,
com excep^ao nesta costa das de Cabinda, Landana e C im bebasia, que nao pertencem a minha jurisdi$ao e sobre as quais
se acham ha muito pendentes n eg o ciates com a Santa Se.
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Leu-se na Camara dos dignos Pares em 3 de Junho de
1 8 8 7 o ofi'cio do Sr. Governador-Geral de Angola, que se
refere aos missionarios congregados, em servi^o nesta provmcia. O decreto de 31 de Outubro de 1 8 8 9 , publicado oficialmente, autoriza o prelado de Angola a nomear missionarios
estrangeiros na falta de portugueses, que nao ha efectivamente,
e ja, antes da minha vinda para a Africa e desse decreto, ele
nomeava os que aqui chegavam, mandados pelo Governo que
lhes pagava as passagens, por nao ter missionarios portugueses.
Alguns deles ate foram pedidos oficialmente pelos governadores dos distritos.

Luanda, 15 de Julho de 1 8 9 1 .

sJ Antonio , Bispo de Angola e Congo
A A L — Correspondencia Oficial, 1 8 8 9 - 1 8 9 2 , fils. 1 5 8 v.
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