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L E T T R E D U G O U V E R N E U R G E N E R A L D ’A N G O L A
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(10-I-18 87)

*

1‘inauguration de la mission catholique
de Saint-Antoine du Zaire. — Demande urgente de
missionnaires fo u r les faroisses et missions du nord
et de I’interieur du diocese.

SO M M AIR E — Com m unique

Il.mo e E x .mo Sr.
Tenho a satisfafao de informar V . E x .a que foi inaugurada no dia 2 5 de Dezembro proximo passado, a missao de
Santo Antonio, no Zaire, estando presentes a festa e missa do
N atal que a'li se rezou, muitos estrangeiros, entre os quars
o comandante e oficiais duma canhoneira ’holandesa, gerentes
e empregados de difetentes casas comerciais, e um distinto
explorador sueco, que seguia em comissao cientifica ao A lto
Congo.
Quando em Junho visitei a'li a nossa delega^ao, examinei
as construfoes que sob a direc^ao do padre Jose M aria Pereira
Fo'lga, eram destinadais a missao, as quais faltavam ainda alguns
arranjos e principalmente mobilia, para nela serem educados
vinte alunos internos. Estavam entao os missionarios franceses (x) eStabelecidos nas proximidades da povoa^ao do rei.
O padre Folga tinha desde a sua dhegada, conquistado
as simpatias dos indigenas e mantido sempre amigaveis re la te s
com o rei e prmcipes do povo, predispondo os animos para

( ’ ) Reference aux Peres du Saint-Esprit.
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a instala^ao da missao portuguesa num terrene, escolhido por
ele, na margem do rio de Santo Antonio, urn quilbmetro distante da delegafao.
Comefou entao ai a construgao dos edifrcios apropriados
para aquele fim, os quais ficavam felizmente quase conclurdos
quando os missionaries franceses abandonavam o pars, explicando a sua retirada pdla necessidade de irem procurar outro
campo onde melhor resnltado colhessem da sua propaganda,
mas efectivamente porque nunca tinham podido exercer grande
influentra entre os rndigenas, que nao sOuberam cativar (2) ,
nem civilizar.
O nosso missionario continuou incansavel no seu empenho de catequizar aqueles povos, const guindo baptizar o rei
e grande numero de indigenas, tornando o seu name boje
conhecido pelos povos da costa ate o Arnbriz. N ao devia,
pars, o gaverno deixar de aproveitar tao boas disposifoes, e
apesar das dificuldades do tesouro e do muito que se dispende
ja com a missao de S. Salvador, dei autonza^ao para que fossem admitidos ate 20 alunOs internes, fazendo-se uma despesa
que par enquanto nao sera superior a i o o f o o o reis mensais,
a fora o ordenado dos missionarios.
E uma instala^ao modes'ta, que certamente tera mais tarde
de ser desenvolvida, se se reconhecer que pel as suas condi^oes
de salubridade e de posi^ao se pode tirar urn resultado que
compemse o saorificio pecuniario que o tesouro vai com dla fazer.
Infelizmtnte, por murta vontade que este governo tenba de
montar eSte lmportante ramo de servi^o, duma maneira util
e proveitosa, e que nao nos envergonhe perante os estrangeiros,
luta com grandes dificuldades pela falta de sacerdotes, cujo
numero vai diminuindo sucessivamente, sem que sejam substituidos a 'tempo. A s paroquias do interior estao pela maior

(2) Attirer, charmer.
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parte abandon ad as € as colonias do sul (3) , onde estao reumdas tantas familias europeias, nao tern um padre que Ihes ministre os socorros da teligiao.
H a pouco quis mandar o padre Folga para o Ambrizete,
onde antes tin'ha sido muito bem recebido pelo rei e pnncipes
do pais; mas nao tendo quern o substituisse em Santo A nto
nio, deixei de aprovei'tar uma das melhores oportumdades de
preparar o terreno para uma facil rnstala^ao das autoridades
naquele ponto.
Por isso, pedindo a aprova^ao de V . E x .a para as medidas que tiver de tomar com respeito a missao de Santo A nto
nio, cuja despesa sera mencionada no projecto do or^amento
que brevemente vai set mandado pela Junta da Fazenda, torno
a insistir sobre a necessidade urgentissima de serem mandados allguns saoerdotes europeus, que venham preencher os
lugares de parocos, vagos pelos que acabaram as suas comissoes e auxiliar as missoes do norte e do sertao.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, i o de Janeiro de 18 8 7 .
Il.mo e E x .mo Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da M arinha e Ultramar.
s) Guilherme Augusto Brito Ca-pello
[En h m t\ : Escudo / Provincia d’AngoIa / N ° 6.
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(3) Humpata, Lubango...
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