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LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
■ (13-IV-1866)

SOMMAIRE — Le Gouverner fait partie an Ministre des affaires des

missionnaires Spiritains, accordant avec eux attendre
les ordres de Lisbonne pour decider de leur situation
canonique dans la Province.

Governo Geral de Angola
Serie de 1886
N.° 2

Confidencial

Il.mo e Ex.mo Sr.
O governador do distrito do Ambriz participou-me em
oficio n.° 30 de 16 do mes passado (doc. n.° 1) terem ali
desembarcado em 14 do corrente do mesmo mes, de bordo
do vapor «Linsolnshire», procedente de Lisboa, tires franceses,
sendo dois padres, os reverendos 'Poussot e Espitallie, e um
seu familiar, Billon, munidos dos respectivos passaportes, passados em devida forma pela prefeitura de Paris em 27 de
Dezembro do ano passado, e devidamente visados em Bordeus
e Lisboa; dedlarando-se no passaporte de Billon, ser sapateiro,
agregado 1 comunidade do Espirito Santo.
Como estes padres lhe dissessem que vinham para empregar-se na missao, segundo instru^oes recebidas do Papa, mas
nao apresentassem documento algum legal, e isto o nao satisfizesse, pediu-lhes uma declara^ao por escrito sobre os seus

intentos, ao que eles anuiram declarando (doc. n.° 2) que
virihao ao Ambriz como simples particulares, sem missao nem
do governo portugues nem de qualquer outro governo: que
desejam empregar-se na civiliza^ao e moraliza^ao dos povos
deste pais, e que contavam com a protec^ao do governo portu
gues: mas que nada empreenderiam de serio antes de entenderem—se com as autoridades superiores eclesiastica e civil: que
no entanto desejavam ocupar-se no estudo da lingua portuguesa e no ensino.
Aque'le offcio do governador respondeu-se (doc. n.° 3)
qu nao obstasse a vinda para Luanda dos mesmos padres,
visto que eles reconheciam que nada poderiam empreeender
sem previamente se entenderem com as autoridades superio
res da provmcia, civil e eclesiastica.
Antes que chegasse ao Arribriz o oficio acima citado, veio
a Luanda o padre Poussot, a'companhado da competente
comunica^ao do governador do Distrito (doc. n.° 4).
Este apresentou-se na secretaria e declarou ao secretario
geral que os fins da sua vinda e da do seu co'mpanbeiro, era
o missionar no Congo; que para isso haviam sido nomeados por
Sua Santidade; que tinham estado em Lisboa com o ministro
frances; que, como tencionavam estabelecer-se no Congo, traziam uma porgao de farinha, biscoitos e vinho, que talvez parecesse exagerada, mas que o nao era de facto, considerando-se
que iam para uma terra falta talvez de tudo, e pelos mesmos
motivos traziam cabedal para sapatos, mas que tudo tinham
deixado na alfandega do Ambriz, por lhes exigirem direitos
que eles nao podiam pagar.
O secretario respondeu-lhe que, como nada sabia oficialmente relativo a eles, nada tambem the podia dizer de positivo. Contudo que, como estava proximo a chegar de Mo^amedes o governador geral da provmcia e o rev.mo sr. bispo da
diocese, com estas autoridades deveria die entender-se.
Assim ficaram as coisa ate a minha chegada. Hoje, tendo
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vindo a terra o sr. bispo, ao qual se apresentara ja o Rev.mo
Poussot, deu-me Sua Ex.a Rev.ma conhecimento das pretensoes
destes missionarios, concordando comigo, em que, nao tendo
nos comunica^oes ou instru^oes algumas do nosso governo
a tal respeito, nao deviamos por isso nem dar-lhes ele a
jurisdi^ao canonica e espiritual para missionarem no interior,
nem eu permitir que eles seguissem para o interior da provmcia, e muito menos para o Congo.
Assentamos, pois, de comum acordo em que neste sentido
responderia ele a uma carta que recebera do padre Poussot,
em que este declara os fins da sua vinda e pedia a precisa
autoriza^ao para missionar no Congo; e bem assim em que
eu mandaria buscar (doc. n.° 5) o criado Billon, e tudo quanto
Ihes pertencesse, devendo estes padres permanecer nesta cidade,
na qual o rev.mo sr. bispo lhes dava faculdades para poderem
exercitar o seu minis terio, ate que chegassem as ordens e instru^oes do governo de Sua Majestade, que se iam pedir.
Devo acrescentar a V . Ex.a que em uma segunda conferencia, a que assistiu o ex.mo sr. bispo, o referido padre Pous
sot, que ja esteve dois anos no Gabao, nao se mostrou muito
contrariado com esta resolu^ao, antes disse que muito desejava
demorar-se para ir aprendendo o portugues; todavia, pelo
modo como se expressou com referencia a futura e provavel
forma^ao dum estabelecimento de ensino em ponto grande
no Congo, e maneira de haver os viveres necessarios para ele,
deu bem a entender que tinha em vista um outro ponto, sem
ser o Ambriz, pelo qual eles lhes podiam ser facil e economicamente fornecidos. £ claro que se referia ao Zaire; e e isto
o que muito e seriamente importa pesar e considerar.
Um estabelecimento frances, religioso na aparencia, no
Congo, ha-de tornar-se for^osa e essencialmente comercial,
e estabelecidas as relates com o Zaire, alias bem faceis, chamar-se-a ali todo o comercio do interior, com prejuizo certo
e irremediavel desta provincia. Seria talvez a sua ruma.

Em vista, pois, de tudo quanto fica relatado, ve-se que
estes padres, pertencentes a congrega^ao do Espi'rito Santo,
nao so nao vieram para esta provmcia sem missao de governo
algum, como dizem, mas tambem que as suas vistas vao alem
das que aparentam, nao se restringindo as religiosas.
Pefo portanto a V. Ex.a que aprovando o meu procedimento sobre este assunto, se digne de dar-me as indispensaveis
mstru^oes acerca do modo como hei-de proeeder de futuro
em objecto tao grave e melindroso.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 13 de Abril de 1866.
Il.moe Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Marimba e Ultramar.
Francisco Antonio Gonsalves Cardoso
G .or G.al
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