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R A P P O R T 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 M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(8-XI-1886)

SO M M AIR E — Situation religieuse du diocese. — Paroisses manquant

de pretre. — A vis sur le nouveau budget des missions
et le traitement des missionnaires.

Il.mo e E x .mo Sr.
N ao desejava afligir a V . E x .a relatando-l'he o estado da
mi'nha diocese, nem embara^a-lo com o pedido das necessarias providencias, muitas das quais, como a de dero suficiente
e apropriado, nao pode o Governo con'ceder-me.
Aproximando-se porem a confec$:ao do novo or^amento,
julgo do meu dever expor a V . E x .a o principal, muito resumidamente, para lhe nao tomar o tempo precioso, e sem largas considera^oes nem comentarios, de que a sua altissima
penetra^ao nada carece.
A s paroquias e missoes do meu extenso bispado, em que
ha actualmente sacerdote, nao excedem o numero de 18 e
sao as dos Remedios e Concei^ao na cidade e N . S .a do Cabo
na Ilha de Luanda e as do Arnbriz, Santo Antonio do Zaire,
Congo, Barra do Bengo, Cambambe, Massangano, Cazengo,
M alanje, N ovo Redondo, Benguela, Quilengues, Caconda,
Bie, Mo^amedes e Huila.
D e todas as refendas so tern igreja e casa paroquial em
Luanda e da Ilha, um cubiculo, e as de M ofam edes e Benguda, carecendo de consertos as duas ultimas e achando-se
mu'i decente e em bom estado a primeira. O paroco da Huila
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funciona e vive no estabelecimento da missao, subsidiada
pelas obras estrangeiras da Santa Infancia, da Propaga^ao da
Fe e da Obra Apostolica e a do Congo, onde tivemos tantas e tao sumptuosas igrejas, na capela !ha pouco feita pda
missao.
E m todas as outras nao ha igreja, nem capela, nem casa
paroquial.
N a cidade mesmo falta logo em primeiro lugar a catedral, onde estava erecta a freguesia da Conceifao. Desmoronada em 1 8 1 8, anda desde entao o Cabido de igreja em
igreja, largando a que cai em rumas para ir abrigar-se noutra,
em que proxima e imprbpriamente se acomoda e vai cdebrando
com o bispo e outras au'toridades as festas mais so;lenes da
religiao e da patna, muitas vezes tambem lutando com os
proprietarios, ate que essa igreja emprestada se desmorona e
inutiliza.
Hospedada por ultimo na paroquial dos Remedios, dai
teve que sair ha anos, quando o templo se arruinou, e esta
hoje na capela da Misericdrdia, juntamente com o paroco da
Concei^ao.
A freguesia dos Remedios, cuja igreja, no centra da
cidade baixa, jaz sem tecto, esta tambem por emprestimo,
mais longe, na capela dos Terceiros de S. Francisco.
N as onze restantes lo'calidades, que estao providas de
paroco, vive ele e cdlebra os divines misterios ou em negros
peda^os de ruinas cobertas de capim, ou num quarto parti
cular, arrendado, ou da casa do chefe, ou numa triste cubata,
onde nao admira que endoide^a, como o padre Mascarenhas,
que ha pouco foi para a Europa, endoideceu na cubata de
N ovo Redondo.
A lem destas 18 e das novas, que se deveriam ter edificado para os povos modernamente baptizados, faltam as anti
gas igrejas, cujas ruinas ainda se encontram nas seguintes
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povoagoes e freguesias, que estao vagas, onde nao ha actualmemte um templo nem sacerdote.
S. Jose de Calumbo, S. Benedito de Massangano, S. Anto
nio de Lainha, N . Sr.a da Concei^ao de Gonga Andala, Santa
A n a de Lua'bo, S. Antonio de Quibanzo, S. Bartolomeu de
Tamba, N . S .a do Desterro de Quixoto, S. Joao de Cacuso,
N . S .a do Rosario de Pungo-Andongo, S. Hdariao de Bango
Aquitamba, N . S .a da Assun^ao de Am baca, S. Jose de
Ehcoge, Santa A n a do A lto Dande, S. Jose de Libongo,
S. Jose do Icolo, S. Joao Baptista de Tala-M atum bo de Zenga
do Golungo, N . S .a do Desterro de Combe, N . S .a do Livramento de Ohocolo, S. Joao Evangelista de Quilombo ou Quilongo, do Golungo Alto, Santa A n a de Quilengues, N . S.a
dos Remedios de Quilengues, S. Joaquim de Lucamba,
Am buila, N . Sr.a da Concei^ao de Caenda, S. Joao Nepomuceno de Galangue, Gale da Qui^ama, N . S .a do Desterro
do Golungo, S. M iguel do Bengo, Quifangondo, M ubela,
S. Joao de Icolo, S. Joao da Cazanga, S. Jose do Dande,
S. Antonio de Caconda, S. Antonio de Gangue, S. A n a de
Quicequele, Duque de Bragan^a, 'N. S .a da Piedade da Barra
do Dande, Dombe Grande, Catumbela, Egipto, S. Joaquim
de M alm a (?) e a igreja de M uxim a, em rmnas mas visitada
pelos fieis e gentios e onde ainda se venera a milagrosa imagem
de Nossa Senhora da Concei^ao.
Se as antigas igtejas nao tivessem caido em rumas, e nelas
ainda boje bouvesse missionaries, quanto nao concorreriam
eles para a civilizafao da nossa Africa e para garan'tir e ampliar
o nosso dominio no sertao? O missionario e, mesmo na actualidade, um grande elemento politico, de que se pode e deve
lain^ar mao.
N ao o desprezava o inteligente e ilustrado Governador
Ferreira do Am aral, que muito conseguiu por via dos missio
naries na epoca dificultosa do seu governo. Foi por isso que
se fundaram as missoes do Congo, de S. Antonio do Sonho,
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no Zaire, e do Bie. A pusilanimidade do Rei do G>ngo foi
entravada pelo missionario Barroso; a ferocidade dos antropdfagos Mussorongos dornada pelo padre Folga e o Bie ocupado
pelo missionario Fidalgo.
M ais infelizes que a do Congo, ficaram sem dota^ao no
or^ameno as missoes do Bie e de Santo Antonio. A retirada
do Governador, que pelo seu patriotismo as promovera, nao
lhes deu tempo de a obter do Governo de Sua Majestade;
acham-se boje em pessimas condi^oes.
H a no orfamento, e verdade, uima verba geral, apesar de
insignifieante e mesquinha, para todas as missoes do bispado
- a verba de 3 o o o fo o o reis! Absorve-a porem na sua totalidade, excede-a ate, a missao do Coingo, a que nao bastam
os 4 12 0 $ 0 0 0 da sua espetial dota^ao e que nos u'ltimos 8
meses tern dispendido ja 7 io o fo o o . Parece-me pois de justi^a e necessidade:
1 .° Aum entar mais 4 o o o fo o o a actual dotafao da mis
sao do Congo e libertar assim a verba geral das missoes, pois
em ofieio de 19 de Novem bro de 18 8 3 diz o Governador-Geral, que a verba de 3 o q o $ o o o de rers desonada no or^amento para missoes e gasta na missao do Congo, que tern
despesa muito superior.
2 .0 Dotar com igual quantia a missao de S. Antonio
do Sonho, que deve ter dois missionarios, e a do Bie que ja
os tern; visto que a experiencia ensinou, que com rnenos de
sete ou oito contos de reis, por ano, nao se pode manter devidamente uma missao que come^a.
3 .0 Consignar no orfamento uma verba geral para as
ou'tras missoes, pelo rnenos de doze ou quatorze contos, com
que se construam barracas decentes para o culto e residencia
do padre.
4 .0 Contemplar com cdngrua todas as igrejas do bispado
e nao somente 2 2 , como se fez no or^amento.
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5-° Conciliar o or^amento com o decreto de 6 de Dezembro de 18 8 4 , que aumenta a congrua dos missionaries.
o.° Atendendo a falta de missionarios e a pouca probabi'lidade que ha de os obter, criar em Luanda um instituto
de catequistas indigenas, que falem a lingua do pais, e dota-lo
convenientemente, encarregando alguem de o organizar e
dirigir.
Os catequistas que desejo, espalhados pelo sertao nas
barracas que se construissem, lnam ensinando a doucnna, preparando os povos para o bapfcismo e cum'primento dos deveres religiosos, que teriam lugar quando par la passasse o missionario, visto que nao podemos colocar um padre em eada
freguesia, onde houve igreja, ou localidade onde ela se devia
edi'ficar.
7 .0
Que sendo por ora necessario acudir a tantos povos
com os poucos missionarios que 'ha, e por isso conveniente
muitas vezes que eles nao estejam com residencia fixa, mas
sim em continuo movimento, fique a congrua ligada, nao a
igreja mas ao missionario em servi^o, quando eu o mande
sair do lugar da sua residencia e lr por mais ou menos tempo
a freguesias ou localidades que nao tenham templo nem con
grua, como as que ja enumerei, a fim de que esita for^ada e
proveitosa ausencia o nao prive do subsidio que se julgue
dever dar so a quern, com menos perigo e trabalho, residir
em determinada paroquia ou missao, com ele oficialmente
contemplada.
Eis o que me parece mais urgente e indispensavel, no
or^amento futuro. V . E x .a mandara o que for melhor. V ai
juntamente com es'te oficio um mapa demonstrativo do estado
da minha diocese (1).
Deus guarde a V . E x .a
( x) Vid. Document suivant.

Pafo Episcopal de Luanda, 8 de Novem bro de 18 8 6 .
II.mo c E x .mo Sr. M inistro e Setretario 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. 60-63.
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