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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U G O U V E R N E U R G EN ERA L D ’A N G O L A
(l-V I-1 8 9 6 )

SOMMAIRE —

Transferement de la mission de Saint-Antoine du
Zaire. — Avis sur les missions de Saint-Antoine et
de S. Salvador. — Les missions spiritaines et celles des
missionnaires seculiers de Cernache.

Il.mo e E x .m0 Sr.
Respondendo ao oficio de V . E x .a 'N° 2 5 8 , que acompanhou copia de dois do Governo do Congo, para eu informar
sobre o conteudo dos mesmos, cumpre-me dizer a V . E x .a a
verdade e so a verdade.
Sou o primeiro a reconhecer a necessidade da mudan^a
da missao de Santo Antonio do Zaire para local mais salubre
e apropriado (* ), assim como reconhe^o a necessidade de se criarem missoes, nao so no Congo Jala, como em muitos outrros
pontos deSta provincia, para a sua efectiva Ocupa^ao e evangelizagao do indigena. Todavia nao posso concordar na mudan^a da missao de Santo Antonio para Licoanga (Pirida)
oride ja existiu uma missao dos padres da C on grega^ o do
Espirito Santo, que teve de retirar por motivos que nao ignoro,
mas de que nao tenho provas oficiais, ou para outro qualquer

( !) La mission dont il s’agit a ete fondee par l’abbe Jose Maria
Pereira Folga. II en a communique la fondation a l’Eveque par lettre
du 26-XII-1886. L ’Acte de la fondation est de la meme date.
Cf. A H U — /“ Repartipao — Angola, Carton 7.
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lugar, nem tao pouco concordar na criajao duma nova missao
na regiao do Congo Jala, no caso desta ser entregue aos M is
sionaries do Seminario de Cernache e aquela continuar sob
a direc^ao dos mesmos, pois que tudo trara grandes despesas
sem esperan^as de resultados praticos vantajosos. Senao vejamos. / /
A s missoes de Santo Antonio e Sao Salvador, confiadas
aqueles missionaries e contando ja alguns anos de existeticia,
nada ou muito pouco tem produzido ate hoje, e na minha
opiniao nada virao a produzir, atenta a sua organizafao e nao
obstante os bons desejos e esfor^os de alguns Superiores e mui
especialmente do actual, que tem levado a efeito alguns trabalhos, mas que ja me oficiou pedindo licen^a para se retirar
no principio do proximo ano, visto ter conclufdo a sua comissao. A meu ver, o futuro destas missoes depende somente de
serem confiadas a co n g reg ates re’ligiosas, cujos resultados pra
ticos sao bem evidentes na missao da Huila e suas filiais, que
V . E x .a conhece de visu e que se acham entregues aos padres
da Congrega^ao do Espirito Santo, bem como nas de Caconda
e suas filiais, M alanje e Libolo, entregues aos mesmos padres,
nao obstante algumas destas missoes disporem duma dota^ao
relativamente pequena e outras nao terem sido por enquanto
dotadas. E estes bons resultados sao por certo devidos ao facto
da organizagao especial das missoes dos padres congregados
e poderem dispor de elementos indispensaveis a semelhantes
obras, organiza^ao e elementos que faltam aos Missionaries
de Cernache. Estes nao estando ligados pelo voto de obediencia, muitas vezes nao se sujeitam aos seus superiores (que foram
seus companheiros de estudos), de que resulta terem de ser
transferidos, e nao habilitando o Seminario numero suficiente
de Missionaries, de modo que uns possam substituir os outros,
suedde ficar a missao entregue a um so padre, que pelo mesmo
facto de ser so, nada pode fazer, o que nao se da com os con
gregados. A lem disto, obrigados a servir apenas oito anos, e
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saindo do Seminario completamente ignorantes da vida pratica
de Missionaries, retiram-se concluida a sua comissao e quando
estavam habilitados a prestar melhores servi^os, nao havendo
algumas vezes quem esteja a altura de os substituir, de onde
resulta o inconveniente de se perder em pouco tempo o que
tanto custara a construir, inconveniente que nao ha a esperar
do congregado, por isso mesmo que serve sem limite de tempo
e sem poder retirar-se sem ser devidamente substituido. / /
Demais os Missionaries de Cernache nao se achando ligados pelo voto de pobreza e nao tendo bem assegurado o seu
futuro, tratam de fazer as economias que lhes sao possiveis,
o que diminui sensivelmente a dota^ao das missoes que servem, enquanto o congregado apenas dispende o necessario com
a sua alimenta^ao e vestuario, revertendo o resto, se o ha, a
favor da missao a cujo servi^o esta. / /
M as pondo de parte estas considera^oes, que tern grande
peso atentamente 'ponderadas, temos que aos Missionaries de
Cernache faltam dois elementos indispensaveis e sem os quais
todo o Missionario vera baldados todos o seus esfor^os: sao os
irmaos auxiliares e as irmas educadoras: aqueles pertencendo
a mesma Congrega^ao, sujeitos a mesma disciplina, ligados
pelos mesmos votos e habilitados na agricultura, artes e oficios, terido por dever ministrar os seus conhecimentos aos
alunos, nao por um determinado prazo de tempo, mas enquanto
as suas formas lho permitirem; estas, embora de outra Congregajao, mas sujeitas a identica disciplina, destinadas a educar
suficientemente a mulber, para cujo desempenho ninguem
lhes contestara a habilitagao. / /
Concedo que um ou outro missionario esteja habilitado
a ensinar artes, oficios e agricultura; mas e certo que nem todos
o estao, alem de que nao e esta a sua missao de sacerdotes;
mas supondo que o seja, poderao quando muito educar rapazes, mas nunca poderao educar a mulher a altura de poder
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constituir a familia crista, sem a qual sera impossivel civilizar
proficientemente os nossos vastos territories. / /
Ora e destes dois elementos que dispoem as missoes dos
congregados e e por isso mesmo que as suas missoes florescem
e se desenvolvem, como o atestam as aldeias cristas junto das
missoes da Hufla, Jau, Chivinguiro, Qui'hita, CaConda, Bie
e M alanje, bem ao oontrario das de Santo Antonio do Zaire
e Sao Salvador do Congo. / /
N ao posso deixar de apontar um facto que se esta dando
na missao da Huila, segundo me afirmou o Reverendo Supe
rior Antunes, e e que se ate aqui se via obrigado a resgatar
criangas a fim de as educar, hoje o gentio do Planalto de
Mo^amedes vem espontaneamente confiar seus filhos a missao,
pois ve os frutos que estao cdlhendo seus iguais, ali educados
e que constituem as famflias fiabitando uma casa razoavel,
possuindo terrenos bem cu'ltivaidos e alguns, os artistas, percebendo um pequeno salario do seu trabalho nas oficinas da
missao. Este facto vem melhorar consideravelmente o estado
economico das missoes e facilitar o seu maior desenvolvimento,
o que se nao pode esperar das missoes dos padres de Cernache,
porque a experiencia de alguns anos ja o tern demasiadamente
evidenciado, alem de que nao poderao dispor para o futuro
dos meios acima indicados, pois irmaos auxiliares de modo
nenhum os poderao obter e se as irmas educadoras ate hoje se
nao tern prestado a auxilia-los nas suas missoes, devido a sua
instabilidade e nao terem a educa^ao rdligiosa precisa para as
dirigidem nos negocios espirituais, por certo que nao o farao
de hoje em diante. / /
Pelo que deixo dito podera V . E x .a formar o seu juizo
a respeito do futuro das missoes dos padres de Cernache. N o
entanto cumpre-me afirmar que de modo algum quero depreciar os servi^os prestados por estes Missionaries, pois que nao
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so aqui como em Mozambique

conheci e con'he^o alguns

de reconhecido merecimento e que tern prestado relevantes
servi^os nao so a causa da Religiao como a do Estado: mas
estou convencido de que congregados os prestariam mais re'levantes. N a impossibilidade de o serem, nao ficarao inutilizados
os seus servi^os, porque sendo as missoes que hoje lhes estao
confiadas, entregues a qualquer Congregafao, poderiam aplicar-se a vida paroquial, para o que nao bastam os habilitados
pelo Seminario de Cernache, e na qual se tern distinguido
entre os demais, o P .e Sebastiao Jose Alves, hoje Superior da
missao do Congo, a quern se deve a constru^ao da igreja de
Novo-Redondo, o P .e Antonio Luis, a quern se deve a do
Dondo, os quais sao hoje conegos da nossa Catedral, por proposta minha e o P .e Joaquim Mendes, a quern se deve a igreja
do Alto-Dande e que ja propus a S. E x .a o Ministro para um
lugar vago de Conego e tudo como recompensa dos seus servi^os e para servir de incentivo a outros. / /
Por isto vera V . E x .a que nao sou inimigo dos Missionairios de Cernadhe, e que sei conhecer os seus servi^os, recompensando-os pelos meios de que posso dispor, mandando a
verdade que eu diga que ha alguns cuja dedica^ao os tern levado
a gastar o resto de suas congruas em beneficios da obra que
servem, pelo que sao dignos do maior louvor. M as nao obstante
todos os bons desejos e esfor^os empregados por estes Missio
naries, as suas missoes nunca poderao prosperar pelos motivos
que ficam expostos, e muito principalmente, repito, porque
a experiencia de alguns anos o tern demonstrado, a nao serem
entregues a congrega^oes religiosas, unico meio eficaz e relativamente economico de civilizarmos vantajosamente o indigena
nos vastos territorios desta Provincia, razao porque entendo

( 2) M g r Antonio Dias Ferreira a ete prelat du Mozambique de

1887 k 1891.
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que mudanga alguma se deve 'fazer na missao de Santo A n to
nio do Zaire nem dispender dinheiro com a criagao de outras
missoes, sendo entregues aqueles Missionaries, pois que so
trarao despesas sem resultado. j /
Deus guarde a V . E x .a
Pago Episcopal em Luanda, 1 de Junho de 1 8 9 6 .
II.mo e E x .mo Sr. Conselheiro Governador Geral d ’Angola.

s ) Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L — Correspondencia Expedida, 1 8 9 6 , f'ls. 1 6 9 v -1 7 2 .
— N .° 1 3 3 .
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