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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
AU MINISTRE D’OUTREMER
(17-XII-1883)

SO M M AIR E — Attitudes froides des missionnaires de Landana envers

les autorites navales portugaises. — Accusations du
Gouverneur contre les objectifs de la mission frangaise.

Il.mo e E x .mo Sr.
A missao catolica estabelecida em Landana, camera a
manifestar a sua ma vontade por nos de uma maneira visivel,
desde que se verificou a ocupa^ao dos territorios do Kaeongo
e Massabe. Essa ma vontade, que se traduz em pequenas
incrigas sem importancia, tern a sua expansao mais directa na
pouca cortesia com que hoje os padres franceses rece'bem os
comandantes dos navios de guerra portugueses ali estacionados, os quais em outro tempo eram objecto de amabi'lidades e
gentilezas de toda a ordem. / /
O comandante do vapor Vilhena na sua ultima viagem
a Landana foi acolhido com mais do que frieza na missao,
e os padres evitaram mesmo com uma certa afecta^ao o nao
se encontrarem com ele em qualquer casa.
Bern demonstram estes pequenos factos que a pretendida
obra de evangeliza^ao que tanto apregoavam os padres de
Landana quando ali se foram estabelecer, e a sombra da qual
conseguiram enraizar-se ali, nao era senao um pretext© para
ocultar fins politicos que sempre tiveram em vista, e que veem
hoje frustrados pela posse daqueles territorios, posse pedida e
aceite com alegria e reconhecimento pelos indigenas.
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Perante a verdade destes faetos insto de novo com V . E x .a
para que, de acordo com a Santa Se, se definam tanto para
o N orte como para o Sul os limites da circunscri^ao diocesana
de Angola, para terminar com equivocos, e para por uma barreira aos mane jos dos padres franceses no Landana e no Zaire.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, 17 de Dezembro de 1 8 8 3 .
s j Francisco Joaquim Ferreira do Amaral
[En bant] : Provmcia d’Angola / N ° 509 / Serie de 1883.
Ofi'cio ao Ministro dos Negocios Estrangeiros em
19 -1 ° - 1884.
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