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LETTRE DE L’EVfiQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU MINISTRE D’OUTREMER
(2-III-1886)

SO M M AIK E — Historique de l’assistance missionnaire au Congo. —

Budget deficitaire. — N ouvelle division ecclesidstique.
— Les missionnaires franfais abandonnent Pinda.

[N ote 'preliminaries: Oficio que mandei como Presidente
do Conselho Governativo, assinado por todos os membros
do Consdlho.
Il.mo e E x .mo Sr.
Em oficio de 18 de Dezembro ultimo determina V . E x .a
que este governo geral lhe envie um circunstanciado relatorio,
demonstrando pelo estado actual das nossas missoes no Congo,
que temos ali cumprido os deveres do Padroado.
'Mui pouco ha, porem, a dizer na actualidade sobre a
outrora florentissima e condigna sede deste vasto e importante
bispado e se nao descobrirmos nos acontectmentos preteritos
uma plausivel desculpa, evidenciara certamente a noticia que
se deseja o contrario do que e preciso provar.
U m a missao come^ada ha quatro anos em S. Salvador;
os fundamentos para outra em St.0 Antonio do Sonho, eis
quanto apenas podemos enumerar.
Depois que as guerras, a deslealdade dos reis do Congo
e por ultimo a extingao das ordens religiosas, que nos privou
de missionaries, vieram anular quanto os primeiros haviam
trabal'hado e conseguido, entre aqueles povos selva gens, nunca
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mais tivemos no Congo missao prbpriamente dita e permanente. Acabara'm as de S. Salvador, de Cabinda e de St.° A nto
nio e cairam em rumas as antigas e magmficas igrejas e so
no Bembe se tentou edificar uma, que nao se chegou a con
duit. D e tempos a tempos, conforme varios motives de ordem
meramente politica o sugeriam, era mandado a S. Salvador
um missionario, que pouco la se demorava, como o padre Tava
res, depois conego em Coimbra, e o padre Francisco das N ecessidades ate 18 5 8 e os padres Ramos, Castanheira e Boaventura, depois de 18 6 8 . N os dez anos que decorreram entre
as duas datas que indicamos foram mais felizes os moradores
da velba capital de Ambaca. Como as minas do Bembe houvessem atraido ali uma comparihia exploradora, que tratou de edificar a igreja a que acima nos referimos e levou o seu capelao,
a quern o Governo apresentou paroco e o Prelado nomeou
missionario do Congo; muitas viage'ns que sao dificeis e Ion-gas
realizou, ate la, pelo seu zelo e a sua custa, o paroco do Bembe,
Jose 'Maria de M orals Gaviao, ate que em 18 6 8 a companhia
e ele voltou, tendo tambem como do Am briz acomparihado
ao Congo as expedi^oes de 18 5 8 , de 18 5 9 e 1 8 6 1 , tendentes
a proteger a coroa^ao do principe D . Pedro como sucessor do
falecido rei D . Henrique.
So em 1 8 8 1 foi estabelecida defimtivamente uma missao
em S. Salvador, com os presbiteros Antonio Jose de Sousa
Barroso, superior, e Sebastao Jose Pereira, auxiliar. Tern ela
no or^amento para as suas despesas a verba de 4 . i2 o | o o o
e como lhe nao e ainda suficiente essa quan'tia, costuma aplicar-se-lhe tambem a de 3 - ° 0 ° $ o o o reis destinada as missoes
em geral. Aqueles dois incansaveis e zelosos missionarios nao
se poupam a fadigas para instruir e morigerar o povo de S. Sal
vador e propagar o evangelho percorrendo os outros mais vizirihos, no que lutam com incriveis dificuldades. O padre Bar
roso atravessou ja todas as povoa^oes na direc^ao S. ate ao
Bembe e ha murto a esperar dos seus esfor^os patnoticos e de42/

dica^ao evangelica, a que faltam somente muitos e muitos
cooperadores, devidamente habilitados pela Fazenda Publica,
para vermos dentro em pouco o desbravar-se, esclarecer-se e
progredir o que era ali ate boje barbaric, supersti^ao e indolencia.
Em 10 8 5 , a fim de mais faci'lmente se consolidar a ocupafao da !P onta de St.° Antonio, no pais dos Mossorongos, mandou para ali este Governo Gera! o padre Jose M aria Pereira
Folga, que la ainda se cOnserva e que tem conseguido fazer-se
amar dos indigenas, estabeleeendo ali uma pequena missao,
que deve sfcr dotada como a do Congo e que este Governo
Gera! tem auxiliado dentro das suas atribuifoes e reeursos,
visto que e para nos importantfssimo aquele ponto tao disputado pelos estrangeiros, que hoje mesmo canrinuam suas
intrigas e ficando na foz do Zaire e guarda da margem esquerda
dele, deve merecer-nos toda a aten^ao e cuidado, se nao esquecermos principa'lmente a indole daquele povo, nao ha muito
ainda antropofago, pirata e amigo dos ingleses.
O actual prelado querendo remediar a falta de missionanos
e fundar desde ja pequenas missoes com catequistas, desde
a margem esqubrda do Zaire ate ao 8° de latitude, resolveu
depois da sua visita aquela regiao dividida em dois grandes
centros de missao, cujos dhefes ficassem especialmente encarregados dele e ai concentrassem toda a sua actividade em ordem
ao £im proposto. Criou por isso duas circunscri^oes missionarias
que sejam tambem distritos eclesiasticos com seu vigario da vara
ou arcipreste, um em S. Salvador e outro em St.° Antonio do
Sonho, nomeando superior das missoes e seu vigario da vara neste
ultimo o Padre Folga e no primeiro o Padre Barroso.
O varado e circunscrifao missionaria de S. Salvador ficou
tendo por limites ao norte os do territorio portugues, ao sul
o 8° de latitude e ao ocidente o rio M ’pozo e o varado de Santo
Antonio do Sonho, na liriha perpendicular dos confins do
Macoco, Sanga e Hungo, devendo estender-se, quanto posssi-
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vel, para o oriente, ate que os progressos da evangeliza^ao exijam desse lado a cria^ao dum novo varado com que confine.
O varado e circunscri^ao missionaria de St.° Antonio do
Sonho tem por limites ao norte a margem esquerda do Zaire
desde a ponta de Santo Antonio, ou do Padrao, ate ao chamado rio Ango-ango e a fronteira de Palabala, fora do dominio
portugues, ao oriente o rio M ’pozo, o Macoco, Sanga e Hungo, ao sul o no Gnezo e o 8° de latitude e ao ocidente o mar.
Estas medidas tem igualmente por fim ligar as povoafoes e as
sedes dos concelhos entre si e com a capital, a'brindo caminho
pelos povos do interior que hoje nos recusam a passagem e que
domesticados por meio do missionario, que ainda ‘h oje respeitam,
permitirao sem duvida daqui a algum tempo que de St.° Anto
nio, do Congo, do Am'briz e de outros pon'tos do norte e do inte
rior se transite iivremente para Luanda e desta cidade, possa ir
por terra o correio e sendo preciso, formas para aquelas localidades.
Sao estas informa^oes que podemos oferecer para delas
V . E x .a ordenar que se comunique ao nosso Embaixador em
Roma o que julgar conveniente e digno de se aproveitar.
N ao concluiremos, porem, sem a propdsito referirmos o
que ha pouco se passou com a missao francesa do Pinda f 1) .
Os padres ali residentes travaram-se de razoes com um
lavadeiro, a quern o superior espancou e apontou uma carabina. Os indigenas amotinaram-se, espanearam tambem o
superior, que invocou o auxilio do nosso delegado em St.° A n 
tonio. Com a interven^ao deste funcionario portugues serenaram
os animos por algum tempo, mas nao tardou muito que os
padres, fugidos da missao, implorassem novamente socorro.

O Les faits nous semblent veridiques. Le Pere Vissecq, superieur
de la mission de Saint-Antoine, fu t roue de coups de baton et les
Peres se sont retires a Nemlao le mois de Fevrier 1886. Les motifs de
ces violences des Mossorongos ne sont pas detailles dans le bulletin
de la mission. Vid. B G C SSp, 1887-1888 (X IV ) , p. 516.
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Entao o delegado da Franca e o padre Folga, superior da
missao, resolveram acompanhar os padres ate a residencia do
Pinda, onde apenas chegados viram sair da emboscada uns
vinte e cinco homens armados de espingardas, que julgando
item sozinhos os missionaries franceses os esperavam daquele
modo para os assassinar, mas que em aten^ao ao delegado e ao
missionarrio portugues os pouparam. Os padres ’franceses conhecendo que nao poderiam viver tranquilos com os indigenas
rrritados, em razao do seu procedimento imprudente e pouco
louvavd, resolveram abandonar a missao, retiraram-se para o
territorio da Internacional e propuseram ao delegado portu
gues e venda do que a'li possuiam e que nos parece nao haver
vantagem alguma em comprar. / /
Deus guarde a V . E x .a
Il.mo e E x .mo Sr. M inistro e Secretario de Estado dos Negocios da M arinha e Ultramar.
■ f Antonio, Bispo de A ngola e Congo.
A ‘A L — Correspondencia Expedida, 18 8 6 , fls. 29-3 1 v.
N O T A — Le document n’est pas date. N ous lui donnons la date
du document suivant dans le livre de l’enregistrement.

