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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
(14 -I-18 8 7)

SO M M AIR E — Situation generate et detaillee des missions et paroisses

du diocese. — Manque de missionnaires et de subsi
des. — Projet de mission a Saint-Antoine du Zaire.

Il.mo e E x .mo Sr.
N os meus oficios anteriores tera ja V . E x .a vis to o estado
deploravel desta diocese, tanto com rela^ao as necessidades
dos cristaos como no que se refere a conversao dos gentios
e as condifoes acanhadas do Seminario diocesano, que ha tao
poucos anos roi pelo meu antecessor estabeiecido na Hmla.
Para satisfazer pois ao officio do Ministerio da Marinha,
da data de 2 7 de Novembro, so me testa reduzir o que tenho
di'to a forma de tesposta breve, que os quesitos formulados
exigem.
Q [uesito] 1 .° — Quais sao os estabelecimentos pottugueses de missoes prbpriamente ditas nesta diocese?
R [esp osta]— N enhum , se exceptuarmos o do Congo.
Estabdlecimentos portugueses de missoes prbpriamente ditas
so temos a moderna missao do Congo, ali inaugurada em
1 8 8 1 , teremos a que eu procurei estabelecer em S. Antonio
do Sonho, aproveitando o padre para la tequisitado pelo
Governo Geral e que ha pouco se inaugurou, se for pelo
Governo de S. M ajestade convenientemente dotada, como
propus.
N ao se pode considerar missao portuguesa, prbpriamente
dita, a da 'Hufla, porque ernbora o seu superior seja paroco

e como tal receba congrua do tesouro portugues, e ela todavia mantida pelas associates estrangeiras da Propaga^ao da
Fe, da Santa Infancia e da Obra ApoStblica — o que o reverendo Antunes declara no seu relatorio — e estrangeiro tambem o seu pessoal. Propus por isso na ultima mala que ela
se subsidiasse para se nacionalizar (x).
Com intuito politico foram pelo Governo Geral requisitados ao Prelado e mandados para o Bie dois padres, mas nao
tern sido pos'sivel organizar ate hoje ali uma missao, pelos
motivos que V . E x .a vera do oficio do Governador de Bengueia, que envio por cdpia, a que acresce a falta de dota^ao
no or^amento.
H a ali dois missionarios, mas nao ha missao. O padre
Fidalgo, ha pouco agraciado por Sua Majestade em razao dos
seus notaveis servi^os, gastou com o companheiro, padre
N unes Bernardo, oito meses para ir de Benguela ao Bie, viagem que se faz em quinze dias, e desta mandou o relatorio
que deu certamente lugar a gra^a coincedida. N ao me animo
a repetir o que o Governador de Benguela diz no seu oficio
a respeito destes missionarios, que se quisesse 'substituir nao
podia, por falta de pessoal. V . E x .a o lera naquele documento,
que naturalmente aconselhara o Governo a nao dar para o
futuro condecora^oes sem consulta do Governador da Provincia ou do Prelado dioce'sano.
O padre Fidalgo chega a Luanda, destina-se-lhe uma mis
sao que dista desta cidade apenas 1 7 dias, parte, gasta no
caminho oito meses, e sem ter feito coisa alguma ainda,
escreve um extenso relatorio, que manda pressuroso apenas

( ’ ) Tous les documents pub lies dans notre II volume sur la
mission de Hufla prouvent a l’evidence son caractere portugais. M g r
Antonio Tomas da Silva Leitao e Castro (18 8 4 -18 9 1) se trouvait mal
renseigne et ne voyait la nationalisation que dans le subside de 1’Etat,
dans le personnel et dans la juridiction episcopale...

terminou a demorada viagem. Aparece o relatdrio na secretaria e o Governo condecoraJo! M as quais sao os services
daquele padre e do seu companheiro? Di-lo o Governador de
Bengudla no sen o'Hcio. Que im'pressao causaria este facto
por exemplo no padre Jose Sebastiao Pereira, missionario do
Congo, que tem trabaihado muito, tudo quanto pode e ha
anos na missao, embora nada no papel e so no papel?
Como e mais doce imaginar do que obrar e mais fa a l
escrever o que se imagina, do que esfor£arJse qua'lquer em
ac^oes d'ignas de se escreverem, encontra-se no seu elemento a
rabulice de certos designios cobi^osos, desde que compreenda
que vive na epoca do relatdrio.
N ao ha urn so missionario, por pouco que tenha fei'to,
que nao merecesse mais a condecora^ao do que o padre
Fidaigo e por isso nesta mala vai o requerimento do padre
Folga do Zaire, tambem entao condecorado, que pede mais
as honras de conego. Hao-de aparecer muitos requerimentos
e com razao e justi^a.
Q. 2 — Qua! e aqui o numero de missionarios e que
bens possuem as igrejas?
R. — Fla doze missionarios apenas. N ao ha bens nerihuns
pertencentes a missoes.
Temos seis parocos co«lados em Luanda, Benguela, Mo^amedes, Am briz, Cambamhe e Huila, um paroco encomendado, que e ednego, na cidade alta e outro na ilha de Luanda,
io parocos missionarios em Massangano, Cazengo, M alanje,
N ovo Redondo, Quilengues, Caconda, Barra do Bengo, Congo,
Santo Antdnio e Bie, com dois auxiliares, um no Congo e
outro no Bie, por tudo oito parocos e doze missionarios. A lem
deStes vinte sacerdotes so ha mais um ednego, em todo o
bispado, achando-se vagas 46 das antigaS freguesias e mis
soes, cujo mapa ja enviei a V . E x .a e abandonadas muitas
cristandades novamente baptizadas.
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Nenhuns bens eclesiasticos ou prbprios de missoes existem em todas essas localidades, onde houve ou ha actualmente
sacerdote. D e todas as referidas, mesmo incluindo as paroquiais, so tem igreja e casa paroquial as da Ilha de Luanda
— um cubiculo — , Mo^amedes, Benguela, Congo e, ha pouco
ainda, S. Antonio. A s outras nao tem igreja, nem casa pro
pria para o missionario, nem bens, nem rendimento algum.
N o Arnbriz serve de igreja, um quarto em casa do chefe,
em Cambambe, um quarto alugado, na batra do Bengo,
Ma'lanje, N ovo Redondo, Quilengues e Caconda, uma cubata,
em Massangano, Cazengo e M uxim a as ruinas da velha
igreja. N as outras nao ha nada.
N o que se refere as pardquias, possui a dos Remedios,
em Luanda, duas casas em ruinas e inabitaveis. Esta, a da
Concei^ao, a de Benguela e a de M ofam edes a'lguns objectos
de prata e ouro para o culto, e a de M uxim a, alem disso,
alguns valores em prata e ouro, oferecidos a Virgem , que nas
ruinas 'se venera e a quern os povos tem especial devo^ao.
Estas alfaias acham^se em poder da respectiva Junta de paroquia. Em casa dum e doutro chefe encontram-se tambem
objectos do culto pertencemtes a lgrejas que desabaram.
Q. 3 .° — Qual e o estado do Seminario diocesano?
R. — Este Seminario, que em Luanda nenhum resultado
dera, £oi pelo meu antecessor, o E x .mo Cardeal-Patriarca (2),
de acordo com o Governo, transferido para a Huila, confessando-se os alunos aos padres da Missao, com quern se fez
o contrato que ja relatei a V . E x .a nas observances a proposta
de ornamento, enviadas com o meu o'ficio de 1 4 de Novem bro ultimo. Estabeleddo naquela cidade ( sic) ha pouco mais
de 'tares anos com alunos que comenaram aprendendo portugue's, nao pode tao depressa como era necessario forntcer-nos
(2) M g r Jose Sebastiao Neto, eveque d’Angola et Congo de
18 79 -18 8 3.
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missionaries. Apenas um, que erttrou com alguns preparato
ries, estuda agora teologia. Como ja expus a V . E x .a a verba
do onpmento actual nao permite que a'li sustentemos mais
[de] 1 5 alunos ordinaries.
Pedi, por isso, que ela fosse aumentada. N as notas que
aeompanham a minha proposta de or^amento futuro emcontrara V . E x .a os mais esclarecimentos que dtesejar sobre o
Seminario.
Q. 4 .0 — Quail o estado e condi^oes [em] que se encontram as missoes a 'seu cargo?
R. — Ja nos meus anteriores oficios teriho dito o suficiente a tal respeito e mesmo do qute em respOsta aos precedentes quesitps deixo escrito se pode perfeitamente conduit.
Que se deve esperar de 4 6 freguesias ou missoes completamente abandonadas e ha muito sem igreja e sem sacerdote,
de 1 3 com padre assistente, mas sem igreja, nem residencia
decente, nem rendimiento algum? Que se pode esperar de
localidades onde os baptizados de passagem pelo sacerdote
ficam viveindo corno antes entre os gentios, sem igreja, stem
instru^ao, sem cul'to? Poi's jazem assim inumeras cristaindades
baptizadas neste seculo em lugares onde outrora nao tivemos
lgrejas e Onde nenhuma tratamos de construir, ao passo que
deixamos cair as ancigas e abandonadas tambem a's respectivae povoafoes cristas. E quantas missoes aJem de es'sas se nao
dtevem testabtelecer no meu vastissimo bispado, qute daria muitos reinos de Portugal, se queremos eifectivaim ente civilizar
estes povos?
Recordando pois, que missoes propriamtente ditas portugutesas, so temos a do Congo, estabteleeida !ha cinco anOs e
teremos a de S. Antonio, que se esta agora organizando, se
for pelo Governo dotada, repetirei que a do Congo, onde
muito tern trabalhado o padre Barroso e o seu digno auxiliar,
apenas com dois missionaries e mesmo com a receita de mais
de tres contos de reis, alem de 4 1 2 o |o o o , com que e subsi-

diada no or^amento, nao pode competir com a missao protestante, que conta ja ali quacro missionaries, uma professora
europeia, um medico e muitos recursos. Queixa-se desde estado
de coisas o superior padre Barroso e pede com instancia providencias, que nem eu nem o Governo Geral podemos dar.
Rogo a V . E x .a que se digne ler o que sobre esta importante
missao te'riho ja dito e proposto nos meus oficios anteriores.
U m a circunstancia, porem, me faz recear muito pelo
future e bom exito dos empregados reforms, e V . E x .a pode
bem aprecia-la na copia junta do dficio do benemento supe
rior. O padre Sebastiao acabou o tempo de servi^o obrigatorio,
rdtira-se no proximo mes de Fevereiro. Esta doente e se regressar a este bispado !nao quer continuar a servir no Congo.
O padre Barroso presta-'se a permanecer mars algum tempo
a)li, mas precisa ir repousar a Europa e dspera quern o substitua para partir. Se, pois, nao vem imediatamente padres de
Portugal e pelo menos quatro para o Congo e algumas irmas
educadoras, nao sei o que sera daquela missao tao nova, que
ainda nao tern a solidez neCessaria para se conservar sem
grandes cuidados, despesas e assistencia constan'te de quern
a con'he^a bem.
N ote V . E x .a quam dificil e a missao entre povos africanos, reflectindo no que se esta passando no Congo. Tem-se
ali desde 1 8 8 1 despendido mai's de quarenta contos; o supe
rior e os sfeus companheiros sao inteligences, zelosos, incansaveis, tern traballiado muito. E quais os resUltados obtidos?
Di-lo o superior nos seus oficios.
A nossa nao pode competir com a missao protestante.
Pelo lado religiOso o Rei, que ja era cristao muito antes de
all se estabelecer a missao, a pessoa do Congo mars instruida
na Fe, pretiende hoje casar e o superior duvida reoebedo porque nao sabe se ele e catolico ou nao. O resto d!a enstandadfe
ja antiga acha^se no mesmo ca'so ou pior. N enhum e admitido a sagrada comunhao, como o nao e o Rei. Pelo lado poli-
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tico a'firma o padre Barroso, que nao e convenience aos mteresses politicos, que ele continue a estar em S. Salvador e que
a mesma influencia que ali tem seria prejudicial aos ditos
interes!ses, como eu participei a V . E x .a em ofrcio de io de
Novembro do ano passado, refermdo-me ao daquele eclesiastico, datado de 2 5 de Agosto!
Que despesa, que pessoal se nao requer para ter na Africa
missoes verdadeiras, missoes uteis que civilizem?
N ao me foi passive1!, por ocasiao da minha visita ao Zaire,
chegar a S. Salvador, porque a corveta «Afonso de Albuquer
que)) nao podia ir ate N oqui. La irei este ano, querendo
Deus, quando voltar da Huila, mas irei infelizmente sozinho,
sem padres que la deixe, sem ao menos um padre que me
acompanhe, porque nao tenho nem secretario, nem capelao,
nem famulos, absolutamente ninguem.
A missao de S. Antonio esta ainda em comedo. O supe
rior, padre Folga, precisa pelo menos de mais um auxiliar,
insta por ele. U rge, alem disso, dota-'la convenienteme’nte,
como propus no meu oficio de 14 de Dezembro ultimo.
A s outrais missoes, quase todas sem padre, 'sem igreja,
sem bens e sem dota^ao, repito, pode V . E x .a imagi'nar em
que estado se encontrarao. Naquelas onde ha missionarios
nao tem este uma casa, uma igreja, nem nada mais, alem da
sua congrua, para a's despesas da missao, que nao possui bens
nenhuns.
Se alguma coisa se tem feito no Congo, e porque o zelo
do padre Barroso tem sido auxiliado com um importance
subsidio do Governo. Eis que pede tambem o padre Folga,
com relafao a missao do Zaire, o que pedem os outros missio
narios e que eu propu's ao menos para as localidades onde
hoje, tanto pelos interesses politicos como pelos religiosos,
devemos possuir missoes dignas desse nome e proveitosas mis
soes que nos nao envergonhem.
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N o Bie, por exemplo, estao ja estabelecidos os missionarios protestantes, com muitos recursos. ‘A nossa missao deve
poder com eles competir.
Embora os nossos missionaries instem comigo para obter
do Governo a expulsao dos missionaries protestantes, eu julgo
inutil um tal pedido, que vai de eincontro ao direito internacional, pelo menos moderno e que o Governo provavelmente
nao atenderia. O principio que tolera a propaganda catolica
em parses protestantes e o mesmo que naturalmente favorece
a protestante nos parses catblicos. N ao tenbo por isso representado a tall respeito. Devemos combate-los com armas iguais
— pesssoal, diriheiro e propaganda activa.
D o estado das missoes, que acabo de expor e que com
rela^ao aos trabalhos dos missionanos mai's desenvolvidamente
relatei em meu oficio de 8 de Novem bro do ano findo, sobre
a lingua bunda, resuka o complete desleixo e abandono dos
deveres religiosos por parte dum povo costumado ha muitos
anos a viver sem templo e sem sacerdotes, porque este estado
deploravel e muito antigo e ate ja foi muito pior do que hoje.
Persuado^me que este meu oificio, junto aos que tenbo
tido a honra de lhe enviar, sera mais que suficiente para
V . E x .a concluir as condi^oes que infelizmente amofinam
as igrejas e missoes de um bispado, ficando assim satisfeitas
as ordens que me foram transmitidas no oficio que recebi,
datado de 2 7 de Novembro.
Deus guarde a V . E x .a
Pago de Luanda, i q . d e Janeiro de 1 8 8 7 .
Il.mo E x .mo Sr. M inistro e Secretario de Estado dos Negocios da M arinha e Ultramar.
■ f Antonioy Bispo de A ngola 0 Congo
A A L — Correspondencia Expedida,

1 8 87,

fls.

85-89.

