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L E T T R E D U C H A N O IN E JO SE D A C O S T A E M O U R A
S U R L E S M IS S IO N S D ’A F R IQ U E O C C ID E N T A L E
(16 -IX -18 57 )

SOMMAIRE — L e chanoine M o u ra etablit son fla n fo u r I’evangelisationdu C on go, centre sur la mission de Cabinda.

Atendendo ao
do Estado, julgo
de quatro Missoes
peito mostro pela

aumento da nossa Santa Religiao, e bem
da maior conveniencia o estabelecimento
na Africa Ocidental, como com todo o resrelatdrio junto. (£1. q. v .).
PROJECTTO

§ 1 *° — £ da maior conveniencia o estabelecimento de
quatro Missoes na Africa Ocidental.
§ 2 .° — A primeira destas Missoes sera em Cabinda,
devendo estender-se ao rio Zaire, e seu interior, ate ao Porto
da Lenha, ou Boma — a segunda no Ambriz devendo compreender as terras ocupadas pleo Marques de Mussolo ao Sul,
e no Sertao ate onde Ihe for possivel — a terceira no Bembe,
a qual devera prolongar-se ate S. Salvador, Capital do Congo,
cuja distancia nao excede sessenta mil'has, o maximo, e ate S. Jose
de Encoge — a quarta em Boma, que devera tambem estender-se ate S. Salvador, cuja distancia segundo informa^oes que
pude obter, podera vencer^se em tres dias de viagem, podendo
assim em breve colherem-se comunica^oes de Cabinda ate ao
Bembe, tudo pelo interior, o que julgo de suma conveniencia.
§ 3.0 — A primeira, e terceira destas Missoes, serao com-

postas pelo menos de tres Sacerdotes, cada uma, e ore's Catequistas.
§ 4 ’° — Cada uma destas Missoes devera ter um Chefe,
ao qual os seus su'bordrnados obede^am religiosamente, ficando
sujeitos a qualquer censura, ou pena canonica, imposta pelo
Prelado Diocesano, por qualquer falta de respeito, ou desobediencia.
§ 5 *°~— -^s tres 'Missoes do Bembe, Ambriz e Boma
darao em todos os meses conta ao Chefe da Missao em Ca
binda ( ...) .
§ 6.° — O Chefe da Missao em Cabinda, fara de tudo
ciente ao Prelado Diocesano, para que esfce o leve ao conhecimento do Governo de Sua Majestade,
§ 8.° — O Governo de Sua Majestade devera dar todas
as ordens convenientes aos Governadores do Ambriz, e Bembe,
para que estes com grave responsabilidade mandem edificar
cada um uma Igreja com uma casa propria para a Missao.
§ 9-° — Convira muito que o mesmo Governo mande
construir em Cabinda uma Igreja, e casas suficientes, nao so
para a Missao, mas tambem para um pequeno Hospital, ficando
todas as obras debaixo da vigilancia do Chefe da Missao,
e devendo este dar conta todas as semanas ao Governador
Geral da Provmcia, nao so do adiantamento das mesmas obras,
mas tambem de qualquer falta que possa ocorrer.
§ i i .° — Os Governadores do Ambriz e Bembe, porao
a disposigao dos Missionarios todos os meios de transporte,
tanto em pessoal para seu servi^o como material para condu£oes — Tipoias.
§ 12 — As Missoes de Cabinda e Boma, serao igualmente forneeidos os mesmos meios pelo Governo da Provmcia.

Artigo 2.0

§ 2.° — Nenhum Chefe das Missoes, ou seus Su'bordinados, poderao sem grave responsabilidade exigir coisa alguma
pela administrasao de quaisquer Sacramentos, nao so pelo
proveito que M resulta a Santa Religiao Catolica Apostolica
Romana, mas par outras considera^oes, que por dbvias as deixo
em silencio.
§ 3-° — Ao Chefe da Missao em Cabinda, devera ser
estipulada a congrua de um conto de reis, moeda forte, atentas
as graves responsabilidades que sobre eles pesam.
§ 4*° — O Chefe da Missao no Bembe, como todos os
demais Missionarios, devera receber quatrocentos mil reis,
moeda forte, tendo este Chefe, alem desta quantia, a gratifica^ao
que a Companhia das Minas e obrigada a dar-lhe como Paroco.
§ 5*° — Aos Catequistas devera ser dada a congrua de
cento e cinquenta mil reis a cada um.
§ 6.° — Qualquer Botica da Provmcia, devera fornecer
gratuitamente os medicamentos necessarios a qualquer empregado das Missoes, bem como seu tratamento pelos Facultativos
do Governo.
§ 8.° — Qualquer empregado das Missoes, devera ser
transportado a custa do Governo, tanto para o seu destino,
como para a sua patria, uma vez que haja servido os anos,
que Ihe marca a Lei, ou que a sua retirada seja por falta de
saude.
§ 9-° — Tanto os Chefes, como os demais empregados,
nao deverao servir por mais de seis anos, tendo direito, segundo
suas graduates, a transferencia para qualquer beneficio do
Continente, que primeiro vagar, atentas as priva^oes que sofrem, os riscos de vida, e todos os demais incomodos, que
I2 J

podem provir da insalubridade dos climas, por onde percorrem,
e ihabitam.
§ i o.° — Enquanto nao forem colocados pelo Governo
no Continente, lhe devera ser abonada a sua congrua, como
se estivessem em servifo.
§ i i — Aos empregados das Missoes devera ser dada
uma ajuda de custo para seus arranjos.
Tudo quanto levo expendido, tenho a bonra de oferecer
a sabia considera^ao de Vossa Majestade.
Lisboa, 1 6 de Setembro de 1857.
sy Jose Tavares da Costa e Moura

Conego da Se de Angola e Congo
BSG — Refservados, Prat. D. ma^o 5, doc. 33.
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