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L E T T R E 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 E L A M A R IN E
(14 -IX - 18 8 7 )

SOMMAIRE — Historique de la fondation de la Mission de Huila.

— Fondation de la Procure de la Prefecture de la
Cimbebasie.— Prise de position du Pere Antunes . —
Dcmande des subsides pour la Mission.

I'l.mo e E x .mo Sr.
Disse eu a V . E x .a que a historia da missao da Huila
aeonselhava o bom despaeho da pretensao do superior, padre
Antunes, que requereu licen^a para ir a Europa e prometi
contada neste paquete. £ o que vou fazer hoje em Luanda,
onde acabo de chegar.
Ora, como li os diarios do Parlamento, notarei antes
o seguinte:
O Sr. Julio de Vilhena referiu na Camara dos Deputados
o que se passara entre ele e o padre Duparquet para o estabelecimento da missao na H uila; isto e, que aquele eclesiastico
o procurara e Ihe pedira autoriza^ao para a fundar, mas que
ele M inistro iha recusara, prometendo todavia aceitar o seu
ensinamento desde que a missao fosse instituida sob a direc^ao
dum padre portugues; que esse padre portugues tinha aparecido, o padre Antunes, e que lhe confiara a missao, cujos pro
gresses Ihe causam grande prazer, como seu fundador. N ao
disse, porem, o Sr. Julio de Vilhena que o padre Duparquet
era membro durna congrega^ao estrangeira e prefeito apostolico da Propaganda na Prefeitura da Cimbebasia, criada pela
Santa Se em territorio do bispado de Angola e que essa auto562

ridade nunca podia fioar sujeita ao padre Antunes, nem ser
professor na 'Missao.
Agora a histbria.
Sabe provavelmente V . E x .a que pela erec^ao do vicariato
apostdlico das Duas Guines, sujeito a congrega^ao da Propa
ganda, foi retirada ao bispo de Angola a jurisdi^ao na maior parte
do seu bispado, quase toda sem ‘sacerdotes. Esse vigario apos
tdlico, vendo que no territorio portugues deixado ao bispo,
e sobre o qual, ainda no foro interno, Ihe fora concedida jurisdi^ao failtavam, como ainda hoje faltam, missionarios, tratou
por todos os modos de neste introduzir sacerdotes da sua jurisdi^ao. A essas tentativas opds-se sempre o Governo portugues
nao consentindo que eles se estabelectessem no Am briz, no
Bem'be, no Congo, etc., onde por vezes apareceram. U m , o
padre Carrie, hoje vigario apostdlico do Congo Frances, ate foi
a Portugal estudar a nossa lingua e seguiu o curso do Liceu
com esperan^a de ser depois aqui ad'mitido; nao o conseguiu (x). N u m momenco mars feliz obtiveram alguns padres
daquela jurisdi^ao entrada e residencia em Luanda e estiveram
na capela da Nazare, mas uns morreram de febres e outros
retiraram (2) . La esteve tambem o padre Duparquet, que debalde pretendeu estabelecer-se em varios pontos. O Governo
nao consentiu.
Este padre Duparquet fora mandado pelo vigario apostolico das Duas Guines, Monsenhor Le Berre — Provisao dada
no Gabao a 20 de M aio de 18 7 8 — e pelo Superior da Congrega^ao do Espirito Santo — Provisao dada em Paris a 13

0 ) Le Pere Antoine Hippolyte Carrie est venu de France a
Santarem en Novembre 1867, ou il a en effet suivit les cours du Lycee;
en Octobre 1869 il partit pour Luanda pour ne plus revenir en Portugal.
(2) Le Pere Antoine-Anselme Espitallie est mort a Luanda le
28-III-1869 et le Pere Fulgence Lapeyre est decede aussi a Luanda
le 19-I-1870.
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de Fevereiro do mesmo ano, explorar a regiao da Africa austral
desde o Cunene ate ao rio Orange, territorio desmembrado
pelo Pontifice do bispado de Angola e pertencente ao dito vicariaco apostolico (3).
Duparquet seguiu para a Africa, deu as suas informafoes,
e em vista delas separou a Santa Se aquele territorio do Vicanato das Duas Guines e criou nele uma Prefeitura apostolica
independence, de que nomeou Prefeito o Superior da Congrega^ao do Espirito Santo e Vice-Prefeito o padre Duparquet
— decreto da Sagrada Congrega^ao da Propaganda, de 3 de
Julho de 18 7 9 .
Era, pois, natural que o padre Duparquet, Vice-Prefeito
apostolico, procurasse entao com mais empenho estabelecer
a sua missao no territorio portugues e para obter o que tantas
vezes se lhe tinha negado dirigiu-se ao M inistro da M arinha,
aproveitando a circunstancia favoravel do desejo, que o Governador de Mo^amedes Ferreira de Alm eida manifestara de
travar com ele rela^oes para obter alguns missionaries que evangelizassem no seu distrito, completamente deserto de sacerdotes.
O Ministro respondeu o que disse o Sr. Julio de Vilhena. N ao
dava terrenos nem licen^as para missao, que nao fosse dirigida
por padre portugues.
N ao desanimou com esta resposta o Prefeito apostolico.
Tiriha um padre portugues no colegio da sua Co'ngrega^ao
em Braga, o padre Antunes. Encarregou-o de fazer a suplica
em seu nome (4) e obteve terrenos e licen^a para fundar a
missao na Mudha. O padre Antunes foi nomeado paroco da
Hufla, uma legua distance daquela localidade e a Congregafao forneceu os meios precisos e o pessoal, todo estrangeiro.

(s) Cette partie de l’Afrique australe appartenait, non a 1’eveche d’Angola, mais a celui de St. Thomas (S. Tome).
(4) D’apres le Pere Duparquet, cette supplique a ete redigee par
lui-meme et par le docteur Fernando Pedroso.
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M as para que queria o padre Duparquet uma missao na
Huila? Di-lo ele no seu requerimento ao Governo, em 1 5 de
Dezembro de 18 8 0 , que eu tenho, publicado em 'franees, num
folheto impress© em Landana, que se intitula — Documents
de la mission de la Cimbebasie. «Pour nos missions de I’Ovampo un etablissement anologue nous serait infiniment utile
sur le haut plateau de la Chella, ou le gouvernement portugais
vient d ’installer les Boers, soit dans le district de Huila, soit
dans une des autres petites tnbus environantes, teiles que
Humpata, Jau, Quihita ou H ay. La nos missionnaires seraient
a 5 jours seulement du littoral et a 8 jours de 1’Ovampo. Leur
communication avec rEurope seraient ainsi parfaitement
assurees.
Ge serait aussi un pied a terre pour le personnel arrivamt
d Europe, ainsi qu’un lieu de repos et de retablissement pour
les sujets malades et epuises, par les fievres paludiennes de
1 Ovampo. Enfin ce serait l ’entrepbt des denrees et marchandises necessaires a 1 ’entretien et a la subsistance des missionnaires.»
Para fundar ali uma esta^ao auxiliar da missao apostolica
de Ovampo chamava a isso «une mission cathoiique et portugaise, car je puis — dizia ele — donner cette double quali
fication aux missions, que je me propose d ’etablir dans la valee
du Zambezei).
O meu antecessor concedeu varias faculdades a missao e
a mrssionarios indeterminados presentes e futures, de que nem
o prelado teria conhecimento, como me aconteceu a mim ate
que cheguei a Hurla, e eles passavam em Luanda sem procurarem o prelado, nem lhe apresentarem dimissorias do.seu
bispo, nem lhe pedirem jurisdi^ao, sem ficarem incritos no
registo dos padres da diocese, nao sendo a Provisao do m«.u
antecessor, de 7 de Novem bro de 1 8 8 1 , rnais que uma formalidade que, como os decretos de 2 7 e 28 de Julho do mesmo
ano, coloria os desejos realizados do padre Duparquet.
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A missao tem progredido muito, mas com pessoal estrangeiro, muitos padres e irmaos, nao subsidiados pelo Governo.
So o padre Antunes recebe congrua como paroco da Hurla,
ministerio que nada tem com a missao.
A missao possui casas, capelas, maquinas, oficinas, e o
mais que V . E x .a veria no oftcio que mandei para a Secretaria,
mas tudo isto obtido com dinheiro da Propaga^ao da Fe, da
Obra Apostblica e da Santa Inf and a.
N ao posso deixar de me nr quando se lhe chama uma
missao portuguesa e quando se atnbui a missionaries nossos
o que, a parte a direc^ao do padre Antunes, e feito por estrangeiros. Que despesa nao fizeram so para desbravar a floresta
que se Ihes deu?
Adas la-me desviando do fim proposto com estas considera^oes, desnecessarias por certo a V . E x .a.
Estabelecida assim a missao surgiram certos melindres
entre o padre Duparquet e o Antunes e este £ez-se desentendido no caso, declarou-se superior duma missao portu
guesa e paroco colado portugues e foi dando de mao ao Dupar
quet, ao Prefeito apostolico, que lhe forne'cera os meios de
rundar a missao, de modo que aquele senhor se separou e edi£icou a uns vinte passes dum dos estabelecimentos da missao
chamada portuguesa, mas no territdrio concedido pelo Gover
no, uma casa com uma capela e duas ou'dras um pouco mais
abaixo, onde foi viver com os padres do seu vicanato e abriu
uma escola com lnternato para lndigenas, uma missao propriamente sua e para que nao fora autorizado, antes proibido
pelo Governo (5).
O padre Antunes ficou com alguns padres, porque perante
a Congrega^ao nao houve rompimento declarado; todavia por

(5) Le Pere Antunes ne s’est pas declare superieur ni cure, on
l’a nomme. Seulement il a pris cette nomination a la lettre. Les renseignements de Mgr ne sont pas bien precis...
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certos melindres e intrigas proveniences desta situa^ao, um
pouco embara<pdora no lsolamento do mato, tem-se visto obrigado a mandar para a Europa algun-s padres que lbe nao
convem.
Afinal o padre Duparquet retirou-se para a Europa e
mandaram para o substituir o padre M antel, que £oi como
Vice-Prefeito apostalico da Cimbebasia residir na tal casa ou
missao, vizinha a do padre Antunes, que o Duparquet edificou
e a que dera o nome de Proeuratura da Cimbebasia. Chegou
la muito moido da viagem e morreu, deixando tanto a Procuratura como a missao dos Amboelas, unica que eles tern alem
daquela, com um insignificante pessoal e em pessimas condifoes.
Ora o pessoail do padre Antunes, que ja tern mandado,
como disse, gente para a Europa e que tern alem dos institutos da missao e em casa separada, mais o Seminario diocesano, que o meu antecessor lhe confiou, vai escasseando. Precisa por isso aquele superior refor^a-lo, obtendo mais padres
da Congrega^ao em Paris, e precisa tambem de falar a'bertamente com o Superior da Congrega^ao e obter dele que se
remova do territorio e vizinhan^a da nossa missao a tal Procuratura, ou missao, do vigario apo'stdlico da Cimbebasia, que
deveras o embaraga e nao e autorizada pelo Governo. Deve
pois 'forfosamente ir a Franca e por isso pediu licen^a ao
Governo no requerimento que £oi com o meu oficio.
Eu na Huila disse ao padre Antunes que os outros seus
companheiros me deviam prestar obediencia e ficar considerados padres do meu bispado, que passando em Luanda se
me deviam apresentar e receber Provisao minba antes de
seguirem para a Huila. Ele concordou e os padres que la
entao prestaram-ime obediencia. Vou-lhes mandar provisoes de
missionarios.
Tern sido, como V . E x .a ve, muito patribtico o procedimento do padre Antunes e agora so falta que V . E x .a con-
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ceda o subsfdio prometido a missao para ela se considerar
portuguesa, quanto o pode ser uma missao que chegou a
altura em que hoje esta, so com os auxfiios que descrevi.
O que digo sobre as rela^oes do padre Antunes com o Prereito apostolico e padres da C o n g re g a te e confidential, ja
se ve, alias a publicidade irritaria os animos e poderia prejudicar aquele digno portugues.
A o Prefeito apostolico e aos seus padres disse-lhes tambem que me deviam obedieneia, residindo em territdrio do
meu bispado e em terreno concedido a missao, que. tern passado por portuguesa. O fa'lecido M ontel e os outros da Procuratura submeteram-se e pediram^me jurisdi^ao, que lhes
concedi. Creio que estas noticias serao necessarias e agradavers a V . E x .a. Eu suplico a V . E x .a que conceda ao padre
Antunes a licenga que ele pede para ir a Europa e peia forma
que a pede.
Agora que estou em Luanda, onde tenho os meus papeis,
vou fazer o relatorio que V . E x .a precisa sobre o meu bispado
e que ira na mala seguinte, ou antes no vapor que se espera
da nova companhia.
Com o maior respeito sou de V . E x .a atento, venerador
e criado obedlentissimo.
Luanda, iq de Setembro de 18 8 7 .
Il.mo e E x .mo Sr. Henrique de Barros Gomes. Ministro
dos Negocios Estrangeiros e da Marinha.
■ f A ntonio, Bispo de A ngola e Congo
A A L — Correspondencia Expedida, 18 8 7 , fls. 1 1 i - n q v.
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