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LETTRE DU GO UVERNEUR GENERAL D ’A N G O LA
A U M INISTRE D ’OUTREMER
(9-VIII-1887)

SO M M AIR E — Ptat des eglises dans la Province. — Situation econo-

mique. — Les edifices publiques. — Uaction missionnaire protestante en Angola.

Iil.mo e E x .mo Sr.
Acusando a recep^ao do oficio n.° 19 4 da i . a Reparti^ao,
datado de 5 de Julho ultimo, cumpre-me informar V . E x .a
que nada me consta, com respeito ao estado de ruina da igreja
paroquial de Benguela, e que para dar execu^ao ao que V . E x .a
determina vou mandar pedir esdlarecimentos ao Governador
do distrito sobre este assunto.
Devo porem desde ja dizer a V . E x .a que a maior parte
das igrejas da Provmcia estao ou destelhadas ou ja derrocadas, e que so com uma despesa superior a 20 0 contos se
poderiam teconstruir as que actualmente exisitem nos conceIhos do interior, onde os actos de culto divino se praticam
em verdadeiras palho^as. E m alguns pontos, como Massangano
e M uxim a, os antigos e grandes templos estao arruinadrssimos, sem jandlas e quase destelhados, havendo ainda a lastimar que se nao possa tirar grande resultado da venera^ao que
os povos das margens do Cuanza tern pela imagem de «Nossa
Sdnhora de M uxim a», a qual em pouco tempo sera necessario tirar dos escombros do arruinado ediftcio.
Se na propria capital nao temos templo que possa servir
de Se episcopal, nem residencia para o Rev. Prelado, nao
admira que esta miseria se fa$a sentir ainda mais no sertao.
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M as, E x .mo Sr., os cofres nao tern dmheiro, as reparti$oes estao sendo reconstruidas porque havia perigo para os
funcionarios se nao se procedesse as necessarias repara^oes, e de
todos os lados os chefes dos concelhos pedem que fafam algumas
obras nas velhas e infectas casas de adobo, cobertas de capim,
onde residem.
N ao e, decerto, por minha vontade, que se nao renova
tudo, mas nao posso, nas circunstancias actuals da Fazenda
Publica, it alem da responsabiiidade que ja tenho tornado,
sobrecarregando o cofre geral com despesas que so deveriam
sair da verba especial destrnada a obras publicas.
E costume nas nossas colomas ir demorando tanto quanto
e possivel as obras que, sendo alias urgentes, nao ferem a vista
ou nao deixam nome a quern as mandou executar, e o que
aconteCe e chegar a ocasiao, como agora, em que tudo esta a
cair, podre e rordo pelo danin'ho salale.
O palacio do Bispo teve de Ser abandonado e na velha
e antiga residencia dos Governadores encontrou-se todo o vigamento podre, sendo necessario, para nao elevar a despesa a
algumas dezenas de contos, mandar contravejar todos os solhos
desta grande morada.
Parte do tecto do edificio onde estao as reparti^oes da Junta
da Fazenda, tin'll a as vigas ja desligadas do frechal; a residencia
do Governador de Benguela (constru^ao de adobo) apresentava
sinais evidentes de se desmoronar na primeira epoca de c'huvas,
e em Mo^amedes pagava-se anualmente a im'portanite verba
de reis y o o fo o o por uma casa velha e acanhada, nao obstante
estar ja levantada e pronta toda a alvenaria duma excel'en'te
e grande moradia (talvez grande demais, mas que se nao podia
sem grande drspendio alterar), com acomoda^oes para secretaria e outras repartigoes
N ao havia finalmente quartel para Cafadores 3 ; e nas
Obras Publicas jaziam no terreno maquinas no valor de mais
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d'e 3 6 cantos, que nao padiam ser aproveitadas no acanhado
espafo ocupado pdas oficinas.
Tratei pois de remediar, gastando o menos possfvel, mas
V . E x .a sabe perfeitamen'te o que custam as obras dirigidas
pelo Estado, e o elevadissimo prejo por que fica aqui o material.
N esta situa^ao e quando estava ainda em constru^ao a
ponte do Lucala, que so ela absorveu perto de 1 3 0 contos, nao
podia eu petnsar em igrejas, quando ainda existiam algumas
que, para dizer a verdade, nunca se enchiam de fieis, nem ao
menos aos domingos, em que ao servifo divino apenas assistiam
meia auzia de pessoas e a tropa.
N ao e, pois, por fafca de zelo, nem porque de menos aten?ao a propagajao da fe e a civiliza^ao do preto pelo ensino
religioso, quando este ande a par do secular, para o habituar ao
trabalho; se os nossos missionarios nao tern feito tmais, nao e
por falta de auxilio e protecjao deste Governo. A ninguem
pode amedrontar a campetencia que aos nossos missionarios
possam fazer os protestantes, que sem auxilio algum pecuniario
propagam a fe de Cristo entre o gentio, ao mesmo tempo que
lhe incutem o amor ao trabalho pelo ensino profissional. Sao
uns valentes e dedicados soldados da fe, sempre em campo,
arrostando com todos os perigos dum pars insalubre e falto de
recursos.
Essa competence nao pode ser de forma alguma prejudi
cial, no estado de selvajaria ©m que se encontram os povos desta
posse'ssao: pelo contrario, servira de estimulo, e despertara a
energia do nosso missionario, geralmente enervado pela ac^ao
do clima.
Sao estas as considerafoes que me sugeriu o assunto d'e que
trata o citado oficio, terminando por pedir desculpa de me ter
alongado demasiadamente, esperando em breve chamar a aten£ao de V . E x .a para a necessidade de serem aprovados os or^amentos da teconstrufao da Igreja episcopal e da residencia
do Prelado, que ’hoje vive no edificio que era destinado a escola
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professional, a qua! por esse motivo nao pode ate agora ser
organizada.
Deus guardte a V . E x .a
Palacio do Governo em Luanda, 9 de Agosto de 18 8 7 .
Il.mo e E x .mo Sr. iMinistro e Secretario de Estado dos Negoeios da M arinha e Ultramar.
s J Guilherme Augusto Brito Capello
Governador
[En marge] : Provi'ncia de Angola / N .° 363.
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