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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
(14 -III-18 8 7)

SO M M AIR E — Le manque de pretres. — Reclame des missionnaires. —

L ’influence etrangere dans le Nord de la Province.

I l “ ° e E x .mo Sr.
N este paquete segue o padre Sebastiao Jose Pereira, que
tendo acabado a sua comissao de seis anos, em confotmidade
dos Estatutos do Real Colegio das Missoes Ultramarinas, pediu
para regresar ao Reino.
Era ele quem acompanhava o padre Barroso na espinbosa
Missao de S. Salvador, prestando ali muitos e bons services,
tanto religioSos como politicos.
A faSlita de presbrteros faz com que as nossas Missoes
estejam sem pessoa-1 babilitado, com grande prejuizo da religiao
e do predommio de Portugal no sertao desta externa Provmcia,
principalmente 'no Norte, onde a no'ssa influencia e pot todos
os modos combatida, tanto pelos padres das missoes protestantes, como pelos negociantes estrangeiros, que nos caluniam
e se esrorfam por irtdispor o indigena contra o dominio portugues, ao qual nao desejam estar sujeitos.
E m S. Salvador fiea apenas o padre Barroso, que nao pode
lutar com o excessivo trabalho daquela importante Missao,
e com a influencia que no espirito de alguns personagens da
corte do Rei exeroem os membros da missao protestante all
estabelecida, que nao poupam ocasiao de chamar a si, por meio

de valiosos presentes, os indmduos mars consider ados e influentes do pars.
O Rev.mo Bispo da Diocese nao tem quem substitua o
padre Sebastian, e eu fico receando pela conserva^ao daquela
importance Missao, que tantos sacrificios nos ttem cu’stado em
dinheiro e pessoal, 'se do reino nao mandarem padres 'habilitados que de boa vontade venham ocupar os lugares dos que,
cansadas e doentes, nedessitam retirar para restabeleoerem a
saude. A Missao de Santo Antonio do Zaire, rnangurada sob
os melhores auspicios pelo incan'savel padre Jose M aria Pereira
Folga, tem de ser feehada, porque este missionario, tendo sorrido de febres de mau caracter, ficou icao anemico que seria
urn crime deixa-lo all ficar mais tempo. Faz naquela localidade
uma grande falta, pors ja dingia a educa^ao de cinquenta crian9as, que os pais voluntariamente lhe tinham vrndo apresentar,
com grande surpresa dos Franceses Q cuja antiga M issao so
era concorrida por crian^as resgatadas 'na cos'ta do Norte.
N ao falando dos presbiteros indianos, que nao chegam
para as paroquias do litoral e do interior (2) , quase todas abandonadas, nem devendo contar com os padres franceses da Congrega^ao do «Espirito Santo)), que obedecem so ao Superior da
Ordem (3) e nao podem servir nas Missoes do Norte, onde nao
tem as simpatias dos indigenas, a nao serem estes, apenas conto
com mais seis missionaries portugueses, espalhados pelo Bie,
Bailundo, Hufla e Caconda, onde os seus services nao po
dem ser dispensados. Destes mesmos, algums nao estao a altura
de substi'tuir o padre Barroso ou o padre Folga, qufe tem sabido
conqui'Star a justa qualificagao de benemerito da patria, pelos

(1) Reference aux Peres du Saint-Esprit.
(2) En 1887 il y avait en Angola 12 pretres europeens, 9 goanais et 2 natifs de race noire.
(2) Ce n est pas vrai. Pour leur ministere sacerdotal dependent
de l’Autorite ecclesiastique locale.
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importances e muito valiosos services prestados a Religiao e ao
Pais.
Informam-me que no reino ha padres formados no Real
Colegio das 'Missoes, que ainda nao vieram prestar os servifos
a (sic) que pelos estatutos sao obngados a desempenhar, e eu
pe?o nesCe caso que V . E x .a Ordene a vinda para aqui de 5 ou 6,
que tantos sao os que se necessita para S. Salvador, onde devem
escar pelo menos tres, para Santo Antonio, Cabinda e Am brizete.
Este a'ssuntto e muito importance, e para ele eu tenho a
honra de chamar a aten^ao de V . E x .a, que canto se inceressa
pela expressao ( sic) do nosso dommio nesta zona do continence
afrieano, a qual por tantos titulos chamamos nossa, e onde por
tal motivo somos moralmente obngados a introduzir os prin
ciples da crvilizafao, que melhor resultado produzirao quando
encaminhados por quern, a par deles, for modifioando os barbaros costumes gentilicos, pelo ensino da nossa religiao e exem
p t s dum comportamento evangelico, que aqui tern sido e
sera sempre respeitado e venerado pelo gentio.
Se insisto num assunto, que o Rev.mo Bispo da Diocese
provavelmente tera muitas vezes tratado, e porque compreendo
quanto dificil se podera tornar a nossa situa^ao em alguns
pontos do distrito do Norte, se a influencia estrangeira nao for
contrabalan^ada pelos esfor^os dos missionaries, cujo £im poli
tico deve ser printipalmente preparar o espirito dos indigenas,
predispOndo-os a aceitar de boa vontade o nosso dommio, que
devemos conquistar sem o menor derramamento de sangue,
tao prejudicial para o desenvolvimento do comercio, para tranquilidade da Provincia e para o Tesouro, ja hoje demasiadamente sobrecarregado, para supoctar maiores encargos.
Deus guarde a V . E x .a
Luanda, i q . d e Mar^o de 1 8 8 7.
526

II.mo e E x .mo Sr. M inistro e Secretario de Estado dos Negdcios da M arinEa e Ultramar.
s) Guilherme Augusto Brito Capello
Govern ador-Geral
\En marge] dOficie-se ao Superior do Colegio das Missoes perguntando-lhe quantos missionaries tem prontos para o servigo indicado.
Oficio ao Superior do Colegio das Missoes em 15-IV -87.
12-IV -87.
H . de M acedo
i .a Reparti$ ao: O Superior do Colegio das Missoes informou, em
oficio de 20 do corrente, haver dois alunos que convira mandar para
a Provincia de Angola, a saber: o presbitero Jose M anuel do Nascimento Teixeira e o diacono Antonio Luis, que brevemente devera
ultimar a sua ordenagao.
D iz mais que e de toda a conveniencia aproveitar os servigos do
missionario Sebastiao Jose Pereira, ha pouco chegado da Missao do
Congo, onde concluiu o tempo do seu servigo obrigatorio e que se
prontifica a voltar para a mesma Missao, contanto que no seu futuro
regresso a metropole se lhe garantam os necessarios meios de subsistencia; e como o subsidio de 25 % da congrua, que a lei em vigor
manda dar aos missionaries que regressam ao reino depois de concluido
o tempo por que se obrigam a servir, e mesquinho e insuficiente para
viverem, acrescenta que somente tomara a responsabilidade de influir
para que o referido missionario continue a servir no Congo, se se lhe
garantir o subsidio anual de 35o|ooo reis quando regresse por motivo
de impossibilidade fisica, ou por ter completado o tempo por que
novamente se obrigue a exercer o seu ministerio, garantia que se deve
tornar extensiva a quaisquer outros missionaries em identicas circunstancias.
23-IV -18 8 7
Beires.
[En marge, en haut] : (Escudo Real) / Provincia de Angola [
N ° 148 / Serie de 1887 / 14 de Margo de 1887.
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