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L E T T R E D U G O U V E R N E R D E L ’E V E C H E
A U G O U V E R N E U R G EN ERA L D ’A N G O L A
(9-IX -1914)

SOMMAIRE — Situation des missions spiritaines en Angola. — Demande la continuation des subsides de I’Etat.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Sem por forma alguma querer apreciar uma resolu^ao que
me consta ter sido tomada, mas levado unicamente pe'lo desejo
de cumprir um dever que o meu cargo e as circunstancias me
impoem neste momento, pe^o licen^a para chamar a esdarecida
aten^ao de V. Ex.a para urn assunto que, piendendo-se intimamente com a vida deste bispado, se liga tambem com a
ac$ao da nossa soberana actividade nestes vastissimos territorios
de Angola, o que para mim o torna duplamente importante. / /
Ha nesta provincia 4 missoes religiosas servidas exclusivamente por dlero nacional e outras servidas por clero portugues
e estrangeiro da Congrega^ao do Espirito Santo. Quero referir-me a estas ultimas, por agora. Toda elas, apos longos e patrioticos esfor^os por parte do governo e dos brspos, que prrncipiaram em 1865 e tiveram o seu epflogo glorioso em 1906,
aceitam desde entao a jurisdi^ao espiritual do bispado e portanto
a direc^ao superior da autoridade eclesiastica portuguesa. Essas
missoes fazem parte da organiza^ao do bispado. / /
A falta de clero nacional determinou esta situa^ao. Nunca
o clero portugues foi suficiente para atender a todos os nossos
dominios ultramarinos, e muito menos agora, depois de fechado,
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vai para tres anos (x), o Colegio das Missoes. Nao podemos
ir tomar o lugar que estranhos estao ocupando, por maior que
seja o nosso patriotismo; oxala que ao menos possamos conservar as obras existerites, apes'ar de cada vez nos sentirmos
mais reduzidos em numero e em recursos. j j
Pareceu a. este Bispado que o Govern© portugues, na impossibilidade de substituir tao cedo as missoes religiosas pda
a c fa o das missoes civilizadoras, a que se refere o decreto de 2 2
de Novembro do ano findo, e perante as dificuldades que de
todos os lados escureoem o horizonte desta provincia, que por
todos os titulos nos pertence, resolvera como medida provisoria
manter o «statu quo» missionario e assim a dota^ao daquelas
missoes, como estava nas tabelas or^ramentais anteriores, abrangendo-as na generalidade do telegrama ministerial de Agosto. / /
'Mais confirmava esta suposifao o saber que o Ministerio
das Colonias estava informado do projecto da cria^ao duma
prefeitura apostdlica no Sul da Provincia, de acordo com o
Prefeito Apostblico do Sudoeste alemao vizinho, primeiro passo
decisivo para a destrui^ao dum dos nossos mais importantes
elementos de nacionaliza^ao e consequentemente de soberania,
como e o servigo missionario em Angola. / /
Aquelas missoes foram avisadas superiormente de que
persistia o pagamento dos anteriores subsidios e algumas mesmo
ja receberam o duodecimo de Julho. O bispado procurou aproveitar esta medida em beneficio do engrandecimento do nome
portugues e ao mesmo tempo do prestigio da institui^ao eclesiastica directora, que tern estado constantemente a animar todo
o pessoai para que se mantenha com o seu caracter anterior
a conserva^ao e desenvolvimento dos services missionaries. E
nao deixarei de dizer que, perante a desorganiza^ao destes ser( 1) Par l’article 189.° de la Loi de Separation de TEtat des Egli-

se:, du 20-IV-1911.
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vijos com todos os seus inconvenientes, nao e esse prestigio
de somenos valia para uma institui^ao que, entendendo servir
os interesses da Patria, se vem esfor^ando por fugir a liquida9S0 em que se sente ir naufragando. / /
Parece-me, pois, a suspensao dos subsrdios prejudicial aos
nossos interesses, muito principailmente nestes tempos dificeis
que estamos atravessando. O bispado sente que Ihe fogem de
baixo da sua ac$ao elementos importantes, aos quais sera for50S0 ir procurar, por outro lado, recursos estranhos para sustentarem as obras que estavam mantendo e as quais nao poderao
assim conservar o caracter que o Governo e em geral o publico
apreciam. E afinal essas obras traduzem-se em servi^os a instru^ao, educajao e assistenci'a dos indigenas, muitos deles prestados em regioes onde nao temos, por ora, outros orgaos civilizadores (2) / /
Nestas condi9oes e convencido de que cumpro um dever,
sinto-me encorajado a chamar para estes factos a aten^ao dos
poderes publicos, no sentido da conserva^ao daqueles subsidios
que, sendo benefkio para a Provincia sao protec^ao ao bispado
que deseja manter-se, e ao mesmo tempo constituem um meio
de que nos podemos servir para afirmar a nossa soberania. Sao
estrangeiros 78 membros dessas missoes (existencia em 30 de
Junho findo), mas ao lado deles trabalham 68 portugueses e
e portuguesa a autoridade espiritual que neles todos superintende, como portuguesa e a organiza^ao eclesiastica que serve
de centro aos seus services.

Cette situation penible de l’Eglise en Angola continuera jusqu’a la legislation du ministre Alfredo Rodrigues Gaspar et sourtout
jusqu’au Statut Missionnaire du 13 Octobie 1926. Le bon sens reviendra.
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Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 9 de SeCembro de 1914.
Ex.mo Sr. Governador Geral de Angola.
O Governador do Bispado
M a n u e l A lv e s
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