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L E T T R E D U G O U V E R N E U R D E HU1LA
A L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
M -X-1913)

SOMMAERB —

Appreciation de I’activite missionnaire des Peres du
Saint-Esprit en Angola. — Propositions faites a 1‘A u 
torite ecclesiastique. — Nouvelles missions.

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Como Governador deste distrito tenho visitado todas as
missoes aquem-Cunene e conhe^o os relevantes servigos prestados pela Missao do Espfrito Santo em Oupiocadi (x) , no Cuanhama. E se por urn lado nos temos de curvar perante a e v i
d e n c e . da grandiosidade da obra de civilizagao dos padres do
Espirito Santo aquem-Cunene, nao se nos impoe menos a
nossa admiragao e sobretudo a de nos outros, militares, o sacrificio, a coragem e a abnegagao da missao de Oupiocadi, esse
posto avangado duma ocupagao pacffica, que nos revelaria, se
todos os outros actos da sua vida o nao estivessem a atestar,
a nobreza de alma do falecido padre Lecomte, a cuja memoria
nos curvamos respeitosamente, porque lhe devemos o igar da
bandeira portuguesa na embala do entao soba Eyulu, depois
de, sem o menor aparato de formas, e apenas com o prestigio
da sua autoridade, fazer arrear a alema, perante uma forga
armada daquela nacionalidade (2).
( 1) L ’Auteur ecrit toujours Opiocadi, mais la forme correcte est
Oupiacadi.
( 2) Sans vouloir nullement diminuer le geste du Pere Lecomte
et son attitude de bon frangais, nous trouvons, tout de meme, qu’il
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Nestas circunstancias e manifestando ainda o meu respeito
e reconhecimento, como portugues e funcionario e como homem, pelos services relevantes prestados pelos padres Antunes,
Genie e Bonnefoux, permita-me V. Ex.a Rev.ma que submeta
a sua aprecia^ao um pedido, cuja satisfa^ao julgo de muita importancia, para a realiza^ao dos fins que todos temos em vista.
A missao de Oupiocadi, hoje no Evale, esta subordinada a
de Massaca, que por seu turno e dirigida pela de Caconda.
E certo que nao tenho encontrado da parte do padre Genie
a menor dificuldade a orienta^ao polftica que tenho seguido,
y a pas mal d’exageration dans la narration des faits. Laissons lui la
parole:
«Na minha ultima viagem ao Cuanhama, tive ocasiao de prestar
ao governo portugues um servi^o que posso qualificar de assinalado.
Soube um dia (quinta-feira, 20 de Junho) que uma fo^a do sudoeste
alemao, caminhando dia e noite, chegara a aldeia de Ngiva, residencia
do soba Eyulu, que me mandou chamar imediatamente. E a seis horas
da nossa esta^ao [missionaria]. Acorro logo na manha seguinte e dirijo-me imediatamente aos oficiais, acampados na missao protestante.
Depois de os ter cumprimentado, digo-lhes que sou frances de nacionalidade, mas cbefe de uma Missao catolica portuguesa, oficialmente
reconhecida e subvencionada pelo governo de Lisboa; manifesto-lhes
a minha surpresa por ver uma bandeira estrangeira arvorada em territorio que Portugal considera seu. Fa^o notar ao capitao que a fronteira, sendo constitufda pelo paralelo da cascata do Cunene, se encontrava certamente ao sul. Acrescento que um oficial vindo o ano
transacto, tinha sido repreendido e punido pelo seu governo... No
dia seguinte a companhia retomou o caminho da Udanda, pelo qual
tinha vindo». Lettre au Pere Christophe Rooney, du 17-VII-1901.
Le quotidien A Tarde d u . 25-X-1901, commentant levenement
disait: « 0 oficial alemao nao praticou acto algum, de nenhuma
especie, que pudesse fazer supor inten^o de hostilidade ou de menos
respeito pela soberania portuguesa)). En effet 25 soldats ne mettait
certainement pas en danger la souverainete portugaise et s’ils etaient
de fait mal intentionnes ce n’etait pas un pauvre missionnaire frangais,
les bras croises, et avec de pareils arguments, qui allait les faire partir...
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mas sucede por exemplo agora receber do meu colega de Benguela um telegrama em que o padre Keiling manifesta a conveniencia do regresso da missao para a terra do Cuanhama,
e sobre o que, me consulta aquele meu colega. Como V. Ex.a
Rev.ma ve e um assunto que esta tratado por duas autoridades
diferentes, por mim, que ja ha muito dei instru^oes ao comandante do Evale e ao Capitao-Mor do Cuamato e pelo meu
colega de Benguela, que vendo o seu distrito constantemente
raziado pelas guerri'lhas Cuanhamas, deseja por-lhes termo
e contudo quern conhece os perigos, as vantagens e os mconvenientes do regresso da missao e quern pode melhor avaliar
do estado da regiao do Cuanhama, depois das aventuras behcosas que em 1912 abortaram no Evale e que obrigaram a retirada da missao, serei eu.
Nestes termos, eu venho pedir a V. Ex.a Rev.ma, caso seja
possivel, a subordina^ao da missao do Cuanhama a da Hufla,
porque assim, com a coadjuva^ao preciosa do padre Bonnefoux,
com o estudo das informa^oes que um e outro poderemos obter,
mais facilmente conseguiremos o nosso £im comum.
Tambem para um outro assunto pefo a esclarecida aten^ao
de V. Ex.a Rev.ma:
Estudando a -nossa situagao politica no Cuangar, propus a
Sua Ex.a o Governador Geral a criafao de 2 ou 3 missoes ao
longo do Cubango, para opormos a sua ac$ao as missoes protestantes, que os alemaes tern estabelecido na margem direita
daquele rio. No Dirico esta hoje uma missao alema e tenho
noticias da proxima cria^ao de outra ao Sul do Mucusso, nas
terras do soba da Andara. E de toda a conveniencia que com
a maior urgencia ocupemos com uma missao a regiao do
Cuando, na Mucoia, para assim evitarmos os efeitos da missao
da Andara. Mas, a quern devem ficar subordinadas essas mis
soes? A Caconda? V. Ex.a Rev.ma esta a ver os inconvenientes
e a impossibilidade que eu tenho de me entender com o padre
Keiling, sobre esse asssunto, que nao pode deixar de ser tra257
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tado nos sens mais pequenos detalhes, com o superior que as
ha-de dirigir, e que naturalmente esta indicado que seja o da
missao da Huila.
Assim, aguardo as indicates de V. Ex.a Rev.ma sobre
estes assuntos, para depois poder apresentar a Sua Ex.a o Goveernador Geral a minha proposta.
Saude e Fraternidade
Palacio do Governo da Huila, 4 de Outubro de 1913.
Ex.m0 e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo. — Luanda.
s j A lfre d o F . d ’A lb u q u e r q u e F e ln e r
[En marge] : Servigo da Republica / Escudo Nacional / Provi'ncia d’Angola / Governo do Distrito da Huila/ Sa da Bandeira /
N° 892.
Respondido em 31-10-913.

AAL —

G a v e ta s

- Missoes de Caconda. — Original.

N O T A — M g r Lima Vidal a repondu au Gouverneur par cette
Iettre:
Serie de 1913. N ° 158.
Excelentissimo Senhor
D e regresso da minha visita as missoes do distrito de Benguela,
encontrei em Luanda o oficio de V . Ex.a N ° 892, de 4 de Outubro
corrente. Cumpre-me, em primeiro lugar, como superior eclesiastico
desta diocese, apresentar a V . Ex.a a expressao do meu vivo e sincero
agradecimento pelas palavras de apre^o e de justiga com que V . E x.a
se dignou distinguir a memoria do benmerito padre Lecomte e a obra
civilizadora de outros missionarios que ainda vivem e aqui presentemente trabalham. Eu ja sabia que a subordinagao da missao do Cuanhama a circunscrigao missionaria da Huila era uma antiga e legitima
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aspiragao desse Governo. Ja em 1910, quando fiz a visita pastoral as
missoes do distrito a que V . E x.a tao dignamente preside, o Governador ao tempo, senhor Capitao Joao de Almeida, me fez ver as inconveniencias desse estado de coisas e a grande vantagem que resultaria
de uma modificagao que as evitasse. Aceitando plenamente r. alvitre
que me era feito, ainda cheguei a dar alguns passos no sentido de levar
a termo a mudanga que se desejava; mas depois, pelas circunstancias
dos tempos, entendi que o momento era mais para esperar do que
para meter maos a alteragoes do que estava, porventura inuteis. As
incertezas, no entanto, tendem a dissipar-se, e o oficio de V . E x.a,
prestando de uma maneira tao nobre a homenagem que as nossas
missoes merecem, a parte os defeitos que sao inerentes a todas as instituigoes humanas, anima-me a prestar de novo atengao ao assunto
no mesmo oficio tratado. //
Neste sentido vou oficiar pelo mesmo vapor ao reverendo Vigario Geral e Superior das missoes de Caconda, expondo e justificando
a mudanga e pedindo sobre ela a sua informagao. //
N a segunda parte do seu oficio, refere-se V . E x.a a criagao de
mais duas ou tres missoes, ao longo do rio Cubango, em oposigao a
acgao persistente e perigosa das missoes alemas protestantes. Eu reputarei a fundagao desses estabelecimentos missionaries como o acontecimento mais feliz do meu episcopado. Oxala a falta de missionarios,
que dia a dia se vai sentindo, e cada vez mais, nao venha opor-se a
realizagao de tao patriotico empreendimento. Tambem entendo que,
pelos mesmos motivos que valem para a missao do Cuanhama, as
novas funda^oes deveriam ficar subordinadas ao Vigario Geral da
Hufla.//
Saude e Fraternidade.
Pago Episcopal de Luanda, 30 de Outubro de 1913.//
Ex.mo Sr. Governador do Distrito da Hufla.

( a ) Joao, Bispo de Angola e Congo.
Esta conforme.
Luanda e Pago Episcopal, 30 de Outubro de 1913.
M . C unha,

V ig a rio G e ra l.
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