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INSTRUCTIO NS A L A M ISSION CATH O LIQ U E
DU RI£ E T BAILUNDO
(10-VIII-1884)
SO M M AIR E — Le gouverneur de Benguela donne des instructions

-precises et detaillees aux missionnaires pour I’etablissiment definitif de la mission catholique et au sujet
de leurs activites apostoliques.

A missao catolica portuguesa que o governo de Sua M ajestade destina ao Bie e Bailundo, tern por fim um reeonh'ecimento geral de todas as circunstancias que possarn concorrer
para o seu definitivo estabelecimento, e Bern assim prteparar
desde ja os animos daqueles povos para a aceita^ao das doutrinas e principios que mais rnteressem a religiao do Es'tado e a
soberania da Na^ao Portuguesa. / /
Para isso deverao 00s Senhores Missionarios ter em vista
o seguinte:
Primeiro. Discribuir-se-a o servi^o da 'Missao por forma
que, sempre que seia possivel, se conserve um Missionario em
cada sobado, com o fim mais particular de serem atendidos os
reiterados pedidos dos tespectivos sobas, que desejam ter ai
quern eduque e mimstre a mstru^ao pnmaria aos seus parentes.
Segundo. Procurarao, servindo-se de meios brandos e persuasorios, lnsinuar-se no animo dos sobas e seus macotas para
lhes inspirarem confian^a, como ao seu mister religioso incumbe; e sempre que forem consu'ltados sobre materia de pleitos
ou litigios, tao frequentes entre aqueles povos, e a que oao
possarn escusar-se, decidir sobre as pendencias como de justi^a
e o seu bom senso e patriotismo lhes ditarem, regulando as
decisoes por forma a nao alterar bruscamente os usos e costumes
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gentilicos, aproximando-se todavia do que entre cristaos se deve
praticar. / /
Terceiro. D e tudo o que for ocorrendo darao em relatdrio
mensal conta a este governo, e, logo que tenham perfeito
conhecimento daquelas localidad'es formularao um relatdrio mais
desenvolvido, e tao minucioso quanto possfvel, no qual se
atendera ao seguinte. / /
a) Descrifao geografica geral das regioes percorridas, e
em ■ especial do Bie e Bailundo, com mdica^oes zoologicas, mineralogicas e botanicas, acompanhando-as, sendo possiVel, de
especimes, que, pela sua vanedade, lnteressem a ciencia, ou
que sejam notaveis pela sua importancia produtora. / /
b) Descri^ao dos usos e costumes dos povos que visitarem
e principalmente dos Beenos e Bailundos, cuja orgamza^ao
pdlitica e administrativa, ainda embrionaria, sera particularmente notada, bem como o seu estado de cultura lntelectual
e moral e as suas aptidoes especiais. J /
c) Influencia imediata que pode ter a Missao na civiliza^ao daqueles povos, quais os resultados obtidos pela Missao
evangelica americana ali estabelecida e por compara^ao os que
se devem esperar do estabelecimento definitivo duma Missao
catolica. / /
d ) Rela^ao minuciosa dos meios materials ali existentes
com que se pode contar para o dito estabelecimento, tendo
muito em considera^ao o aproveitamento de todos, por mais
insignificantes que pare^am e os auxilios a esperar dos povos
e seu regedorio (? ), visto como se torna di‘fici’1 e dispendioso
qualquer socorro daquela natureza que porventura tenba de ser
enviado desta cidade. / /
e) Mencionar o modo como a Missao e recebida pelos
sobas e o agasalho que Ihes for feito, sendo de supor que o
acolhimento seja de todo o ponto benigno, nao so pelo desejo
manifestado por elfes que Sua Majestade Fidelrssima 1'hes
envie padres para a educa^ao de seus fifhos, como tambem

pela simpatia e considera$ao que dedicam aos portugueses e
pelo respeito e vassalagem que devem a Na^ao Portuguesa. / /
f) Qual a importancia que como interposto comercial
tem os pontos onde vao permaneeer, notando de que modo
se faz a'li o comercio, meios de permuta^ao, generos permutados, estimando os valores que eles tem e avaliando o quan
tum do seu movimento num dado periodo de tempo: se as
re la te s comerciais com Benguela tendem a aumentar, estacionar ou deperecem, e, neste ultimo caso, 'se tal facto e provado por quaisquer influencias que procurem desvia-lo para
outro ponto em detrimento do futuro economico da provrncia. N esta hipbtese de que meios se devera lan^ar mao para
contrariar esta pretensao. / /
g ) Finalmente dar todos os esclarecimentos que, por menos importantes, ste nao faz aqui men^ao especial, mas que
sendo considera^oes interessantes possam dar uma ideia clara
de tudo o que diga respeito nao so aos 'trabalhos da missao,
propriamente ditos, como a vida de rela^oes daqueles povos. / /
Quarto. Toda a correspondencia da Missao que disser res
peito a req u isites deve ser dirigida a Reparti^ao de Fazenda,
para ter o devido despacho. / j
Quinto. Fica por este muito recomendado a mais severa
economia em todas as despesas que houverem de fazer, quer
em transportes, quer em presentes a sobas, etc., devendo de'las
dar minuciosa conta a reparti^ao de Fazenda.
Sexto. Os Senhores Missionaries seguirao desta Cidade
para Caconda e dai partirao no mais breve espa^o de tempo
para o Bie, e logo que consigam obter os meios de transporte
necessarios; para o que requisitarao ao Chefe daquele concel‘ho os auxilios que carecerem. / /
Setimo. Em tudo o que estas mstru^oes forem omissas (?)
procurarao os Senhores Missionaries suprir, ao seu prudente
arbitrio; e qualquer resolu^ao tomada sera participada na primeira oportunidade a este governo. / /

Governo de Benguela, dez de Agosto de mil oitocentos
oitenta e quatro. / /
(assinado) Caetano Rodrigues Caminba

//

governador
Esta conforms.
Secretaria do governo de Benguela, vinte sete de Agosto
de mil oitocentos oitenta e quatro.
(assinado) Francisco da Costa Araujo e Santos.

//

Secretario
Esta conforme.
Secretaria do governo geral de Luanda, iq .d e Setembro
de 18 8 4 .

s ) Alberto Carlos d ’Ega de Queiros
Sect.0 g.al
\En haut] : Serie de 18 8 4 / A n g o la / G o v ern o G eral. — C o p ia
da C o p ia .
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