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LE Se MINAIRE DIOCe SAIN DE HU1LA EN 1896

PROFESSEURS ET E L e VES DU Se MINAIRE DE HU1LA EN 1896

LETTRE DU GOUVERNEUR DU CONGO
AU GOUVERNEUR GENERAL D ’ANGOLA
(29-IX-1891)
SOMMAIRE — L e p roblem e d e la fon dation d e la mission catholiqu e

d e C abinda. — L es dem andes du P ere Pascal C am ■pana.— Solution a donner par le G ouverneur G eneral.

Serie de mil oitoeentos noventa e um / Distrito do Congo
/ Sec^ao Civil / N um ero duzentos sessenta e seis. / /

Ilustrfssimo e Excelentissimo Senhor j /
O Estado Independente do Congo entendeu prover de
missionaries belgas as missoes fundadas no seu territorio, como
se ve da copia junta de um oficio do Reverendo Padre Cam pana, superior da missao de Landana, o qual tendo agora disponivel o pessoal retirado daquele territorio, se propoe realizar
o seu desejo antigo de estabelecer uma missao em Cabinda,
com o unico fim de trabalhar livremente para a gloria de Deus

e em proveito da civilizapao nas colonias portuguesas de Angola.
Para satisfazer as suas asp irates pede o referido superior uma
habita^ao provisoria para dois missionaries e alem disso, um
local conveniente para a celebra^ao dos oficios religiosos nos
domingos e dias santos, prometendo que mais tarde todas as
despesas ficarao a cargo dos recursos proprios da missao. / /
N esta vila nao ha, por enquanto, casa disponivel para os
missionaries, nem se deu ainda comedo a montagem do paviIhao-igreja, que esta reservada para Janeiro na ordem da distribuigao dos diversos trabalhos, ordem que, todavia, pode ser
alterada por determina^ao de Vossa Excelencia. Levantada a
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igreja haveria quartos para os missionaries. Dando conta a Vossa
Excelencia do pedido do Padre Campana, repito a minha opiniao, ja muito conhecida de Vossa Excelencia: nao contesto os
servi^os prestados a civitiza^ao das colonias portuguesas pelos
missionaries religiosos estrangeiros, nem mesmo me considero
habilitado para discutir assunto tao escrabosainente meiindroso,
mas a modesta organizagao ( sic) consignada no artigo sexto da
carta de lei de dezoito de Junho de mil oitocentos oitenta e
cinco, agrada-me muitissimo um padre missionario na sede de
cada circunscri^ao, ao mesmo tempo professor de instru^ao
primaria, havendo junto da escola ensino pro'fissional, ministrado
por dois mestres de oficio, para isso enviados pe'lo governo. / /
Para comedo da civiliza^ao no Congo portugues, julgo
suficiente a cartilha de Joao de Deus e a aprendizagem de uma
arte mecanica. A ladainha e o conhecimento da lingua francesa, podem, sem prejmzo sensfvel, guardar-se para mais tarde.
Deus me perdoe se, na primeira parte desta assevera^ao, se
encontra qualquer sombra de heresia! Infelizmente o estado
de negociagoes pendentes acerca da jurisdi^ao eclesiastica em
Cabinda, opoe-se ao cumprimento daquela disposi^ao. O paragrafo primeiro do artigo ja citado, admitindo, neste distrito,
missoes religiosas onde e quando o Governo Geral da Provincia
julgar conveniente, exige previo acordo com o prelado da dio
cese, mas o prelado da diocese de Angola nao tern, por
enquanto, jurisdi^ao no enclave de Cabinda e talvez esta circunstancia se oponha aos desejos do Padre Cam pana, salvo se,
na hipotese, pode haver acordo com o prelado frances. / /
Seja como for, aguardo as determinancies de Vossa Exce
lencia, para poder dar uma resposta definitiva, pois agora resumo
o meu procedimento a dizer que submeti a resolu^ao do negocio a esclarecida apreciafao de Vossa Excelencia: / /

Deus guarde a V . E x .a
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Secretaria do Governo no distrito do Congo em Cabinda,
vinte e nove de Setembro de mil oitocentos noventa e urn. J j
Ilustrissimo e Excelenti'ssimo Senhor Conselheiro Governador Geral da Provmcia de Angola. / /
O

Governador/ /

aJ Sergio de Sousa
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 15 de Janeiro
de 1 8 9 2 .

Jayme Lobo de Brito Godins
A H U — l a Repartipao — Angola - Carton 1 2 .
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