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C O M M U N IC A T IO N A U M IN IS T R E P O R T U G A IS
D E S A F F A IR E S E T R A N G E R E S
(29 -I-1881)

SOMMAIRE — Etablissem ent de vicariats apostoliques dans le C on go
inferieur et superieur sur les instances de I’A rch eveq u e
d A r g e l .— Settle l ignorance absolue de la geographic
de la region et du droit du Portugal peut expliquer
la creation d ’un vicariat dans le C on go inferieur.

—

Instructions a lam bassadeur pres le Saint-Siege.

Il.ffi0 Ex.mo Sr.
Conhece V. Ex.a o empenho com que teriho procurado
regular o modo de poder o governo estabelecer nos territorios
da coroa portuguesa da Africa ocidental e da oriental as missoes devidamente organizadas, que se estao tornando essenciais
para civilizar os indtgenas dos mesmos territorios e conserva-los,
como importa, sob o nosso dominio com proveito da religiao,
dos interesses coloniais, e dos direitos de Portugal.
Aos meus intentos, que sao os do governo, apresentam-se
dificuldades que e mister superar, e que conto veneer com o
conselho e parecer de 'pessoas doutas que reuni para me indicarem a mel'hor maneira de organizar missoes que correspondam ao espirito do secu’lo, e as exigencias actuais, e sejam profreuas ao desenvolvimento moral e material dos aludidos terri
torios. Enquanto, porem, o nosso intento nao e plenamente
satisfeito com a realiza^ao de algumas providencias que estao
merecendo o meu estudo, cumpre-nos ser vigilantes sobre o que
se passa nas regioes a que me refiro, especialmente agora que,
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como V. Ex.a sabe, numerosas missoes estrangeiras de diversas
religioes, e ate com caracter e fins distintos, cruzam, a bem dizer,
aquelas regioes, e outras sobre que nao esta reservado o nosso
direito.
Por este motivo nao posso deixar de levar ao corihecimento
de V. Ex.a que me consta, por informa^oes que rdputo bem
fundadas, que, por instancias do Arcebispo de Argel, a Sociedade da Propaganda em Roma procura estabelecer ou tern ja
estabelecido, entre os quatro vicariatos apostolicos que projecta fundar, um no Congo superior e outro no Congo inferior.
Sobre o territorio deste ultimo e inquestionaVel o direito de
Portugal, e somente a absoluta ignorancia da geografia de tal
regiao, e do nosso direito que e facil tornar evidente, e que se
pode atribuir a prtensoes de estranbos a criarem um vicariato
apostolico em semel'hante territorio, que, como V. Ex.a sabe,
constitui a diocese de Angola e Congo desde a institui^ao desta
e que portanto nao pode ter por dhefe um prelado estrangeiro,
sem que nos protestemos imediatamente e com a maior energia
contra tao inaudita e atentatoria invasao dos direitos do Padroeiro portugues.
Nao devemos supor que tais actos se pratiquem com conhecimento do Sumo Pontifice, antes, em vista da justi^a e rectidao de suas inten^oes, podemos atribm-los a manejos da Pro
paganda que e indispensavel frustrar e destruir, para se atalhar
uma questao da qual podem advir serios conflitos de nenhum
modo edificantes perante 'povos gentflicos, e de grave ddtrimento para a propria religiao.
Segundo as informa$oes a que tenho a'ludido parece que o
projecto dos missionarios de Argel, secundados pelo respectivo
Arcebispo e apoiado pela 'Propaganda, foi inscrito ha alguns
meses em uma publica^ao denominada M isso es C ato licas, que
deve ser conhecida em Roma.
Fazendo estas considera^oes, que submeto a aprecia^ao de
V. Ex.a, ten’ho por fim rogar a V. Ex.a que se sirva ponderar

a convemencia de pelo Ministerio dignamente a seu cargo,
serem expedidas ao nosso embaixador junto de S. Santidade as
precisas instrufoes para se informar do que positivamente haja
acerca do assunto, a fim de que, verificada que seja a exactidao
das informa^oes a que me refiro, o mesmo embaixador reclame
energicamente e sem a menor delonga, contra o que se intenta
praticar em menoscabo do padroado portugues naquela parte
da Africa occidental, onde ja devem agora ter cbegado alguns
missionaries portugueses, educados no Seminario de Cernache
do Bonjardim que, enquanto se nao organizarem ddfinitivamente
as outras missoes, para ali pa'rtiram por determina^ao minha,
demonstrando-se assim exuberantemente o interesse inequivoco
do governo portugues, em que na junsdi^ao do Bispado de
Angola e Congo se propague e dilate a religiao catolica com
o mesmo fervor com que em epocas passadas ali derramamos a
nossa fe nessa mesma religiao.
Deus guarde a V. Ex.a
2q de Janeiro de 1881.
Il.mo Sr. Presidente do Conselho de Ministros e Ministro
e Secretario de Estado dos Negdcios Estrangeiros.
[En marge\:
Aprovo, e convem prevenir confidencialmente o Bispo de Angola
da projectada invasao.

27-1-81
V . d e S . Janu drio
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