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RAPPORT DE L ’EVEQ U E D ’A N G O L A E T CONGO
A U M INISTRE D ’OUTREMER
(14-X-1887)

SO M M AIR E — bimites de la juridiction actuelle et effective de I’E ve-

q u e .— Sinthese historique. — Tableau des paroisses.
— Missions etrangeres dans la Province et dans les
pays vassaux. — Regime, administration et organisa
tion de ces missions.— Nouveaux eveches en Angola.

Il.mo e E x .mo Sr.
Desde 18 de A bril ate 12 de Setembro ultimo estive
ausente desta cidade de Luanda, percorrendo, em visita pas
toral, os sertoes de Benguela e de M ofamedes e como la me
faltava o meu arquivo so depots de chegar a este pa^o me foi
possivel tratar do que V . E x .a m e ordenou em ofi'cio de 6 de
A bril acerca das informa^oes necessarias ao Governo de Sua
Majestade para, de acordo com a Santa Se, regular nestas regioes
o exercicio do direito de padroado.
A fim de poder aproveitar ainda o proximo paquete de
Ou'tubro, sera breve, e mesmo porque tendo de procurar,
estudar e combinar mui tos documentos, pouco tempo me
resta para escrever.
Seguirei a ordem indicada no oficio de V . E x .a.
i.° Limites territorials da jurisdipao actual e efectiva do
Prelado.
Embora no M emorandum sobre o padroado da Africa,
apresentado ao Governo pela comissao das Missoes Ultrama
rinas, se trate largamente dos limites primitivos do meu bis-

pado, permita-me V . E x .a que, antes de informar sobre os
actuals, e de facto, eu ofere^a tambem algumas considera^oes
acerca dos antigos, dos de direito.
Em 1 5 9 5 - 1 5 9 6 , desde o rio de Santo Andre junto ao
cabo das Palmas, ate aos cabos da Boa Esperanfa e das A g u 
lhas, havia apenas um bispado na Africa Ocidental. Esse bis
pado limitado ao norte pelo de Cabo Verde e confinando no
Cabo das Agulhas com a diocese de Goa, compreendia as
ilhas de S. Tome, Principe, Fernando Po, A n o Bom, S. A nto
nio, S. Helena, e 'na terra firme o territorio que vai do
rio de Santo Andre ate ao dito Cabo das Agulhas, abrangendo S. Jorge de M ina e o vasto reino do Congo, corno se
ve na Bula de Paulo 3 .0 A equum reputamus, de 3 de Novem bro de 1534.
M as nesse ano de 1595, constando ao Santo Padre
Clemente V III, por insinuagao de El-Rei 'de Portugal, que
em todo o vastissimo e ampUssimo reino do Congo e Angola
nenhuma igreja catedral ainda se achava erecta, e que o mesmo
reino em que havia trinta mil povoa^oes importantes, pertencia a diocese de S. Tome, cuja Bispo pro tempore, em razao
da grande distancia em que ficava e da falta de sacerdotes
que tinha, de nenhum modo poderia governar, foi por sua
santidade criado o bispado do Congo e Angola, no reino do
mesmo nome, desmembrado para esse fim do bispado de
S. Tom e, Bula Super specula de 20 de M aio de 1 5 9 6 .
Passado porem o cabo Negro, limite sul do imperio do
Congo e Angola, continuaria ainda o bispado de S. Tom e
ate ao cabo das Agulhas, nesse vastissimo territorio, a respeito do qua! maior peso tinham para a desmembra^ao as
razoes que faziam desmembrar o do Congo e Angola, muito
men os distante de S. Tom e, do que os povos situados desde
o cabo N egro ate ao cabo das Agulhas, ou ficaria este cabo
sendo o limite sul do novo bispado do Congo?
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Sua Santidade encarregou o cardeal Alberto, cognominado de Austria, entao Nuncio, ou o legado, vice-legado, ou
N uncio fr o tem fore, em Portugal, de fazer a circunscri^ao
do bispado que se criava, mas nunta infelizmente se tratou
dessa circunscrijao ordenada. O facto e que naturalmente se
encarregara de a substituir e ao passo que o bispo de S. Tome
se devia julgar dispensado de pastorear os povos de alem do
Cabo N egro, separados do seu bispado pelo vas'tis'simo do
Congo, que evidentemente, conforme o espfrito da Bula, o
limitaria pelo lado do sul, devia tambem pensar o bispo do
Congo, que a sua diocese, em vez de terminar com o reino
do Congo e Angola no Ca'bo N egro, continuava dai ate ao
cabo das Agulhas, no territorio que antes pertencera ao bis
pado de S. Tome, de que o novo bispado, lnterposto, natu
ralmente o separava. E o acerto desta inoerpreta^ao confirma-se
com os limites assinados em 1 6 1 2 a Prelazia de Mozambi
que, os mesmos que na Africa limitavam a diocese de Goa
e a separavam da de S. Tom e (x).
Porque e que a Prelazia de Mozambique chegara sbmente
ao cabo das Agulhas e Boa Esperanza e nao avanzara mais?
Evidentemente porque ali comezava por aquele lado um outro
bispado. Ora, nao sendo crivel que, depois da ereczao do bis
pado do Congo, quisesse a Santa Se e o Governo Portugues
que o bispado de S. Tome, assim retalhado e interrompido,
continuasse ai’nda para o sul alem do Cabo N egro e depois
de findo o vasto bispado do Congo, segue-se que estes limites tao conhecidos e respeitados na ereczao da Preilazia de
Mozambique, nao podendo ser os do bispado de S. Tome,
afastado 3 4 0 para o norte, deviam ser os do bispado do
Congo; e que portanto o cabo das Agulhas, antigo limite do

(-1) La Praelatura N ullius du M ozambique a ete creee par la
bulle In supereminenti, du 2 1 Janvier 16 12. C f. Bullarium Patronatus
Portugalliae, Olisipone, M D C C C L X X , vol. II, p. 19.
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bispado de S. Tome, o ficou sendo tambem do novo bispado
do Congo, que dai ate ao cabo Lopes, seu limite norte, sucedeu ao dito bispado naquele territbrio desmembrado. Alias a
Prelazia de Mozambique devia ter chegado ao cabo Negro,
e nao ao das Agulhas, para que aque'le territorio nao ficasse
sem pastor.
N ao pode pois o meu bispado, em quanto ao limite sul,
reguiar-se apenas pelo reino do Congo e Angola. O bispado
de S. Tome, cortado no cabo Lopes, onde prineipia esse reino,
deixou sem a menor duvida o resto que possuia para o sul
e chegava ate ao cabo das Agulhas, ao passo que o reino do
Congo termi'nava para esse lado no cabo N egro. O rei de
Angola era feudatario do do Congo e por isso se considerava
o reino do Congo compreendendo o de Angola; por isso na
Bula lemos — regnum e nao regna. Assim o limite sul
do imperio do Congo era o do reino de Angola — o cabo
N egro, segundo a Relazione del Reame di Congo publicada
em Roma por Filippe Pigafetta, sob as indicazoes de Duarte
Lopes, embaixador do Rei do Congo.
A o norte daJlhe Duarte Lopes por limite o cabo de Santa
Catarina, o pais de Pango e outros a junzao do Vum ba com
o Zaire; mas como nesse caso die ficaria compreendendo o
reino de Loango, que comeza na margem direita do Zaire
e se estende, conforme o eonsenso gera1!, ate ao cabo Lopes,
segue-se que o verdadeiro limite norte do reino do Congo
nao era o cabo de Santa Catarina, mas sim o cabo Lopes, que
fica um pouco ao norte daquele. «Le rovaume de Loango
— diz Buillet no seu dicionario de Histdria e Geografia, revisto
e continuado por Chassang e publicado em 1 8 7 8 — s’etend
depuis le cap Lopes jusqu’au fleuve Zaire».
Eis o que tenho que acrescentar a doutrina do M em o
randum (2).
(2) C f. document du 1-III-1883.

N o ano de 164.0 comegou a desmembrar-se este extensissimo bispado e foi o Congo propriamente dito o primeiro
que se separou da jurisdi^ao diocesana. D iz Cadornega que
durante a usurpa^ao de Casoela se nao fez tanta conta da
cristandade do Congo como o haviam feito os nossos reis
e da esse facto como causa das guerras e pessimo procedimento do rei do Congo para com os portugueses.
F certo que em 20 de Outubro de 1 6 1 9 escreve o rei
D . Alvaro ao Papa Paulo 5 .0 e manda Joao Baptista Vives
como embaixador a Roma, a fim de pedir ao Pontifice que
lhe envie padres copuchinhos. Esta carta teve resposta no
Breve In proximis majestatis, de 3 1 de Agosto de 1 6 2 0 , promeoendo o Santo Padre mandar os missionarios pedidos.
Depois, em 1 3 de Janeiro de 1 6 2 1 , anuncia o mesmo
Pontifice ao rei que lhe enviava 12 capuchinhos (Breve M itti
mus ad majestatem') e em 19 de Mar^o do mesmo ano
escreve Gregorio X V ao mesmo rei, que a morte de Paulo 5 .0
obstara a partida dos capuchinhos, mas que file trataria de
apressada (Breve Sanctae memoriae).
Finalmente em 1 6 4 0 erigiu o Papa Urbano V III uma
Prefeitura Apostolica no Congo, confiando-a aos padres capu
chinhos de Italia, e nomeando seu primeiro Prefeito o Padre Fr.
Boaventura de Alessano, que partiu com quatro religiosos
(Decreto da Cong, da Prop, de 2 5 de Junho de 16 4 0 ) . O
Pontifice reeomenda-os ao rei D . Alvaro no Breve Praeclaro
pietatis de 16 de Julho do mesmo ano.
Dessa epoca em diante sao constantes e afectuosrssimas as
relafoes entre a Santa Se e o rei do Congo, sem falarem no
Governo portugues.
Assim , em 1 o de Novembro de 1 6 4 3 recomenda tambem
Inocencio X ao rei D . Alvaro os ditos missionarios; em 5 de
Outubro de 1 6 4 6 agradece D . Garcia Afonso, rei do Congo,
ao Papa o ter-l'he mandado missionarios, diz que o reino e
grande e em todo ele nao ha senao dezasseis sacerdotes e por

essa razao padecem os povos muito no espiritual. Pede ao Papa
que juntamente com os missionarios Ihe mande bispos que
possam consagrar outros bispos e ordenar sacerdotes para dessa
forma se conservar a religiao catolica no Congo.
E m a de M aio de 1 6 4 8 presta o mesmo rei obediencia
a Inocencia X por meio de seus embaixadores, os capuchinhos
Fr. Angelo de Valencia e Joao Francisco Romano e em 20
de M aio de 1 6 4 8 comunica o Pontifice ao rei ter recebido a
embaixada.
E m 1 6 4 8 benze Inocencio X uma coroa real, mandada
fazer em Roma pelos capuchinhos e e ela enviada ao rei do
Congo, D . Garcia.
Em 14 de Janeiro de 1 6 5 1 manda o rei D . Garcia a Roma
o capuchinho Fr. Boaventura de Sorrento com cartas para Ino
cencio X e pedido de mais missionarios e o Pontifice, respondendo, envia-lhe mais capuchinhos, nomeando Prefeito Fr. Ja
cinto de Vetralla.
Em 22 de Novem bro de 1 6 5 3 envia Inocencio X nova
missao de muitos capuchinhos ao Congo e da-lhes como Pre
feito Fr. Antonio Romano.
Em 5 de Outubro de 1 6 6 0 fulmina Alexandre V II os vicios
que havia no Congo e ineita o rei D . Garcia a concorrer para
os exterminar.
E m 2 de Mar^o de 1 6 7 3 recomenda Clemente X ao rei
o capuchinho Fr. Joao Antonio de M onte Cucollo, nomeado
Prefeito do Congo. Em 3 de Janeiro de 1 6 7 7 recomenda do
mesmo modo InocenciQ X I o Prefeito Frei Paulo Francisco de
Porto Maurrcio e os seus companheiros.
Em 2 de Julho de 1 7 0 7 louva Clemente X I a D . Pedro,
rei do Congo, pelo seu zelo na Fe e envia-lhe por Fr. Francisco
de Ticino um diadema real, por ele bento, e uma coroa precatoria com indulgencia e em 5 do mesmo mes e ano dispensa
iguais louvores a rainha D . A n a e exorta-a a manter o zelo pela

5 83

Fe, escrevendo -no mesmo sentido a Veronica, rainha da M atamba e aos duques de Bamba, do Sonho e de Bata.
So em 28 de M ar$o de 1 7 1 9 vemos o Pontifice Cle
mente X I dirigir-se a Bl-Rei de Portugal para recomendar a
sua protectso os capuchinhos do Congo, que estavam sendo
vexados por um presbitero que se lntitulava vigario geral e
visitador, que ai fora mandado pelo bispo de Angola.
Creio, porem, que o Real Padroeiro nao so concordou mas
ate protegeu este estado de coisas, que importava a erec^ao
durna Prefeitura Apostoliea no territorio do meu bispado.
Vejamos.
O decreto de 1 1 de Agosto de 1 6 4 9 manda dar todo o
auxilio a Frei Angelo de Valencia, Prefeito dos capuchinbos,
que ja com licenfa real estivera no Congo e entao voltava com
mais missionarios.
O decreto ou provisao de El-Rei D . Joao IV , de 12 de
Novembro de 1 6 5 0 , concede licen^a a Fr. Francisco M aria de
Scio (3) e a Fr. Marcello de Roma, capuchinhos, para passarem a missao do Congo.
N a provisao de 20 de Setembro de 1 6 5 7 concede El-Rei
aos capuchinhos que, apesar de estrangerros, fossem missionar
no Congo, nao sendo castelhanos.
N a provisao de 25 do mesmo mes e ano autoriza El-Rei
a ida ao Congo de Fr. Boaventura Sorrento, nao obstante tor,
como napolitano, subdito do rei de Castela.
Noutra provisao, de 20 de Dezembro de 1 6 6 7 , concede
El-Rei, a pedido do Prefeito da missao de Angola, Frei Cristovao de Genova, que os capuchinhos, apesar de estrangeiros,
possam missionar no Congo, nao send'o castelhanos.
Talvez porque os b'ispos nao viarn com bons olhos esta
desmembra^ao do seu bispado e dai resultavam algumas desin-

(3) Dans l’original Sejo, par erreur.

teligencias com os capuchinhos, veio a carta Regia de 7 de
Dezembro de 1 6 8 6 que recomenda ao Bispo os mesmos capu
chinhos.
Outra carta Regia da mesma data recomenda tambem os
capuchinhos ao Governador de Angola, Luis Lobo da Silva.
E m nenhuma das cartas regias a favor dos capuchinhos se
trata da sua sujei^ao ao Prelado diocesano, nem se fala dele.
Segunda desmembra^ao teve lugar em 1 7 6 5 , ano em que
Clemente X III erigiu no Loango uma Prefeitura Apostolica in
dependence da do Congo e confiada a dots missionaries franceses, os sacerdotes Belgarde e Descourvrieres.
A terceira desmembra^ao e a do territorio sujeito ao Bispo
do Gabao, como Vigario Apostolico das duas Guines, de quern
e vigario gera'l o Superior da Congrega^ao do Espirito Santo,
a qua! esta confiada esta missao. N ao encontro a data da sua
erec^ao (4).
O quarta desmembra^ao e a do territorio que actualmente
compreende a Prefeitura A-postolica da Cimbebasia, criada em
decreco de 3 de Julho de 1 8 7 9 , territorio que ja entao era
considerado pela Santa Se como nao pertencendo ao bispado de
Angola, mas sim ao vicariato apostolico das duas Guines, do
qual foi pelo dito decreto desmemhrado, nomeando-se Prefeito
o Superior da Congrega^ao do Espirito Santo e vice-prefeito
o padre Duparquet.
E m razao pois destas circunscri^oes apostdlicas, tern hoje
por limites o meu bispado, ao norte a margem esquerda do
Zaire e uma linha tirada de Angoango ate ao Cuango, ao sul
o Cunene, limite norte da Prefeitura da Cimbebasia, ao oriente

(4)
N ous ne connaissons pas le decree de la Propagande qui crea
ce Vicariat. M g r Edouard Barron en a ete nomme le premier titulaire
par le decret «Cum ad religionem», du 3 Octobre 1842. Les Peres
du Saint-Esprit en ont pris la succession. C f. N otes et Documents,
Paris, 1936, vol. V , p. 83.
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o Cunene ate ao extremo ocidental do curso inferior (ou su
perior?) do Cassai e o Cuango.
O estado quase normal de viuvez desta diocese por nao
haver bispo, ou por ele estar longos anos ausente em Portugal,
a fa'lta de missionarios, o desmoronamento das antigas igrejas
e o abandono completo de quase todas as cristandades, que
voltaram ao paganismo, mesmo nos concelhos mais proximos
da capital, motivaram evidentemente estas desmembrajoes.
2.° Relapao das igrejas estabelecidas na diocese e numero
de parocos ou missionarios que as regem, com relagao aos distritos civis em que a prov'mcia esta dividida e o me'smo com
reia$ao aos patses vassalos de Sua Majestade.
A s antigas freguesias e missoes do meu bispado, alem de
muitas outras que se sabe terem existido, mas cuja localidade
e invoca^ao se ignoram, como no Congo, onde havia trinta
e tantas, mas so podemos designar dez, eram oitenta e uma.
M as que sorte infeliz elas tiveram? Analisemos alguns
documentos.
Bm 16 q i carta d’El-Rei ao Bispo de Angola, em 26
de A b n l, dizia: «Fiquei entendendo a grande falta que nele
(reino) ha de operanos da lei evangelica, pois sendo tao dilatados os sertoes, que estao descobertos, consta que sao 24
somente as igrejas que se acham providas de parocosw.
Em 1 7 7 9 , Retatbho de 2 7 de Setembro do vigario geral
Manuefl Dantas Lima ao Bispo D . Luis de Brito Homem dava,
nao falando em missoes, 2 5 paroquias vagas.
Em 1 8 2 5 havia, conforme os mapas oficiais, so 8 fregue
sias providas de paroco.
E m 1 8 3 0 , 1 9 de Julho, diz o Governador Barao de Santa
Comba Dao ao vigario capitular, que os habitantes de S. Jose
de Encoge se queixam amargamente de nao ter paroco desde
Fevereiro de 1 8 2 2 e que fizera circulares para sa'ber as faltas
que ha de padres nas outras localidades.
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E m 1 8 3 0 , Oficio de 2 3 de Novembro do vigario capitular,
ao Nuncio Monsenhor Petra ( 5), diz: «que vai para cinco anos
que a Se esta vaga, que em tao vasta diocese so existem 18
sacerdotes seculares e que a ignorancia torna muitos deles muteis para a cura de almas; que os Regulares, cujos privilegios os
lsentam da jurisdi^ao ordinaria, so servem para perturba£oes».
Em 1 8 3 0 , 20 de Novembro, Oficio do vigario capitular
Correia de Castro ao Governador Barao de Santa Comba Dao,
diz: «que lhe custa ver a maior parte das igrejas destituidas
de paroco, que tal e a falta de sacerdotes que jamais foi posslvel
em tempo algum ter todas as freguesias providas».
1 8 3 0 , 2 4 de Julho, Oficio do vigario capitular ao Gover
nador, diz: «N ao me tern pesado pouco na consciencia ver que
tantas almas, quan'tas fazem a popula^ao deste bispado, estejam a risco da perdi^ao eterna por nao terem quern Ihes admimstre os santos sacramentos, as instrua, etc.; mas varias causas
tern produzido a grande e total carencia de parocos em quase
todas as igrejas dos presidios e distritos; pela injuria dos tempos
e contmua falta de parocos tern abatido a maior partes das
igrejas do sertao, que os fregueses nao tern posses para res
taurant
1 8 7 1 , Oficio de 2 1 de Mar^o, do missionario Francisco
Antonio das Necessidades ao vigario capitular, Relatdrio geral
sobre as igrejas do sertao, diz: «que a maior parte delas se
aoham arruinadas, sendo umas abatidas ate as paredes e outras
caldos os tectos e as mais, fora de Cambambe e M uxim a,
ameagando rulna nos telhados e paredes».
1 8 40 , 3 1 de M arfo, Oficio do vigario capitular ao Bispo
Prendergaoc, que estava em Luanda de passagem, diz: «que
a Se estava vaga havia quatorze anos e que havendo neste bis-

(5)
En cette date le Nonce apostolique a Lisbonne etait M gr
Alexandre Giustiniani (18 2 7 -18 3 3 ). M g r Giustiniani etait archeveque
de Petra in parti bus.
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pado quarenta e tantas freguesias, somente tinha quinze sacerdotes, incluindo os conegos e capelaes da Se».
Em 1 8 4 5 so sete lgrejas havia providas neste bispado.
■ Em 1 8 46 , conforme os documentos examinados por Lo
pes de Lima, so havia 4 parbquias providas de paroco; 9 achavam-se a'penas em estado de servir com pequeno conserto, 7
totalmente arruinadas e so com vestigios do que foram; e das
resta'ntes nem vestigios existiam porventura, diz ele, que de
algumas delas se tenha ja apagado a memoria, sobretudo no
distrito de Massangano.
1 8 5 3 , Oficio de 2 4 de Novembro do
-Andongo ao capitao Joao Antonio Pereira
tende ir a Pungo-Andongo para consumir as
que estao no tabernaculo ha quase um ano,
conego D . Antonio.

paroco de Pungode Efa, que presagradas particulas
desde a morte do

1 8 5 3 , Oficio de D . Joaquim Moreira Reis, Bispo de A n 
gola, diz que em toda a diocese de Angola e Congo ha so 5
padres, sendo tres conegos da Se.
1 8 7 3 , Oficio de 1 5 de Novem bro de D . Tomas, Brspo
de Angola, diz que das missoes e lgrejas do Sonho e Congo
so existe a memoria. Dos concelhos da Provmcia, 2q, cada um
dos quais tern uma area de mais de cem leguas quadradas, com
muitas divisoes e seus comandantes e a que deveria corresponder ta'lvez uma paroquia, muitas nao tern um padre nem
mestre de ensino primario.
1 8 7 4 j E)fiao de 1 3 de Ju'l'ho, d'lz o Bispo D . Tomas que
Cem so 16 igrejas providas.
1 8 7 5, carta de 2 3 de Agosto do Rei do Congo ao Bispo
de Angola. Pede um padre para ir ao seu reino baptizar os
novos povos que ainda nao receberam o sacramento do baptismo e enterrar o falecido D . Alvaro Dongo.
1 8 7 6 , Dezembro, 1 , carta do Rei do Congo ao Prelado.
D iz [que] e com muita satisfa^ao que recebe a sua carta com
a data de dez de Novem bro proximo passado. Enquanto eu e o
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povo estimamos muito o nosso Pai espiri'tual. O que so estou
da espera do Padre sem falta vir no mes de M aio.
1877,
A bril 9, Oficio do Bispo ao Governo, diz: «que
fa'ltam parbquias, que so em metade dos concdlhos, que sao
vastos, os ha, e que e necessario melhorar o seu presente e o
seu futuro.
1 8 7 7 , Abril, 9, outro Oficio do Bispo ao Governo. D iz:
«que as congruas dos conegos e dos parocos sao insignificantes,
que sao melhor retribuidos os amanuenses e os porceiros das
repartifoes.
1 8 7 7 , A bril 9, Oficio do Bispo ao Governo, diz: «que
a dotafao da Se de Luanda e insignificante para o culto, que
as fabricas das outras igrejas nao tem em regra dota^ao e que
os concelhos do interior e muitos do Irtoral nao tem igrejas)).
A apresenta^ao que o meu venerando antecessor me fez
da diocese de Angola na sua pastoral de despedida, ultima noticia anterior ao meu governo e que devia indicar o que entao
se me entregava, encontra-a V . E x .a no Doc. N .° ...
Concordam com ela os relatdrios que envio dos parocos
da capital e de outros.
A s paroquias e missoes actuais sao as seguintes:
Distrito de Luanda:
Paroquia de Nossa Senhora dos Remedies. £ seu paroco
o presbftero Luis M aria de Carvalho. A igreja esta sem tecto,
o paroco funciona na igreja da Ordem Terceira, no Carmo,
cujo tecto tambem amea^a rufna.
Paroquia de Nossa Senhora da Concei^ao. £ seu paroco
o cbnego chantre, M iguel Augusto Ferreira. Caiu a igreja matnz desta freguesia, que servia tambem de catedral em Angola.
O paroco fu'nciona na capela da Misericordia, que serve tam
bem actualmente de Se.
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Paroquia de Nossa Senhora do Cabo, na Ilha de Luanda.
L seu paroco o presbrtero Joaquim Jeronimo de Sant’A n a Fer
nandes. A igreja £oi ha pouco restaurada.
Paroquia de Santo Antonio da Barra do Bengo. £ seu
paroco o presbrtero Joao Constancio Rodrigues. N ao tem igreja,
serve uma cubata.
Paroquia de S. Jose do Am briz. £ seu paroco colado o presbitero Cosme Damiao Fernandes. N ao tem igreja, serve um
quarto na casa do chefe.
Paroquia de Nossa Senhora do Rosario de Cambambe.
E seu paroco o presbi'tero Antonio Jose do Nascimento. .Nao
tem igreja, serve um quarto alugado.
Paroquia de Nossa Senhora da Assun^ao de M alanje. £ seu
paroco Duarte Sant’A n a dos Remedios. N ao tem igreja, serve
uma cubata.
Paroquia de Nossa Senhora da Vitoria de Massangano.
£ seu paroco o presbrtero Gil Bras Caetano Quiterio de Sousa.
N ao 'tem igreja. O paroco funciona nas rurnas da antiga, que
os paroquianos quiseram restaurar por subscri^ao, cujo dinheiro
desapareceu.
Paroquia de Santo Antonio de N ovo Redondo. L seu paroco
o presbitero Francisco Xavier Pereira. N ao tem igreja, serve
uma cubata.
Paroquia de Icolo e Bengo. L seu paroco o conego M anuel
Monteiro de Morais. N ao tem igreja.
N este distrito estao pois providas de parocos mas sem
igreja paroquia!, os conoelhos do Am briz, Barra do Bengo,
Cambambe, Luanda, M alanje, Icolo e Bengo, Massangano
e N ovo Redondo; estao sem paroco os concelhos do Alto
Dande, Am baca, Barra do Dande, Calumbo, Cazengo, Duque
de Bragan^a, Encoge, Golungo Alto, M uxim a, Pungo- A ndongo, Tala M ogongo, Zenza do Golungo, nos quais so ha
uma igreja, em ruin as, em Cazengo e M uxim a.

Distrito de Benguela:
Paroquia de Nossa Senhora do Populo de Benguela. E
seu paroco encomendado o presbitero Jose M aria de Morais
Gaviao. A igreja precisa de grandes reparos.
Neste distrito so este concelho esta provido de paroco; os
outros concelhos de Caconda, Catumbela, Dombe Grande,
Egipto e Quilengues nao tem nem padre nem igreja.
Distrito de Mo^amedes:
Paroquia de Santo Adrian. £ seu paroco o presbitero Anto
nio Lopes. A igreja precisa consertos.
Paroquia da Huila. £ seu paroco o presbitero Jose M aria
Antunes. A igreja esta em rurnas, onde todavia sc diz missa.
Paroquia da Humpata. £ seu paroco o presbitero Mateus
de Aimeida. N ao tem igreja, esta-se construindo.
Paroquia do Lubango. P seu paroco o presbitero Mariano
Antonio Nicolau de Sousa Tavares. Tem uma pequena capela
e trata-se de construir uma igreja.
N este distrito estao sem paroco e sem igreja os concelhos
do Bumbo, Gambos e Humbe.
Cada um dos concelhos em que esta dividida a Provmcia,
como escreveu o meii antecessor o Sr. D . Tomas, tem mais de
cem leguas quadradas e devia ter, como outrora teve, muitos
parocos e igrejas e hoje ha muitos anos a rnaior parte nao
os tem.
N a M ucha ha uma missao encarregada ao paroco da Huila,
o padre Antunes. Essa missao tem cinco padres, incluindo o
superior, sendo quatro franceses; tres irmas de S. Jose, educadoras, duas francesas e uma portuguesa; nove irmaos auxi’liares, um colegio ou internato subsidiado pelos pais dos alunos,
para a vida secular, com dez educandos; um internato de criangas pobres indigenas com sessenta educandos e outro do sexo
feminino, entregues as ditas irmas de S. Jose, com vinte e nove
raparigas indigenas. Tem duas capelas, escolas de artes e oficios
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com nove mestres, vinte aprendizes e catorze maquinas e engenhos. Esta missao, para que o Governo so concedeu o terreno, tem sido subsidiada pela Propagafao da Fe e pelas Obras
da Santa Infancia e Apostblica.
Pai'ses vassalos de Sua Majestade:
H a um missionano no Bailundo, o presbitero Joaquim
Nunes Bernardo, no Bie outro, Jose Antonio Fidalgo, sem lgrejas nem estabelecimento algum, no Congo uma missao dirigida
pelo presbitero Antonio Jose de Sousa Barraso, com mats dois
auxiliares, os presbi'teros Jose M anuel do Nascimento Teixeira
e Antonio Luis, com uma capela, um internato, uma escola de
portugues e algumas de artes e oficios; em Santo Antonio do
Sonho o presbitero Jose M aria Pereira FoJga, actualmente
auxiliado por seu irmao, o presbitero Joaquim de Jesus Anuncia^ao Folga, com uma capela e um internato de 50 alunos.
N a cidade de Luanda ha dois capelaes, um do hospital, o
padre Gauthier e outro da cadeia, o padre Faxel.
E m Lisboa, estao com licenja dois parocos colados, o de
Mofamedes, Diogo Damiao Rodolfo de Santa Brigida e Sousa,
e o de Benguela, Am aro Antdnio da Gama.
Ha, portanto, neste bispado tnnta sacerdotes parocos, missonarios e capelaes.
j . ° — Congrua e rendimentos
A congrua que recebem, menos dois que sao conegos e
quatro na Huila que ainda ha pouco ficaram pertencendo ao
bispado e nao tem titulo aberto por ora, e a de 3 5 0 ^ 0 0 0 reis,
com um aumento de 2 5 por cento no fim de oito anos de servifo, um ter^o depois de catorze anos, dois ter^os depois de
vinte e o dobro da congrua depois de vinte e seis, continuando
a servir ou, retirando-se, aposenta^ao com a congrua por inteiro,
conforme os decretos de 3 e 6 de Dezembro de 1 88 4.

Rendimentos — Nenhuns bens nem rendimentos proprios
tem as missoes do meu bispado onde, alem da congrua, de
nada mais pode dispor o sacerdote, quando o ha, para as despesas necessarias a uma verdadeira e civilizadora missao neste
pais. So a missao do Congo tem, conforme o orfamento, a dotajao de q. 1 2 o $ o o o que recebe da Fazenda Publica. A verba
geral de 3 .o o o $o o o reis, que esta no orfamento para missoes,
tem sido absorvida por esta missao, a que nao basta a sua
dota^ao.
A missao de S. Antonio tem o Governo Geral autorizado
ultimamente as despesas.
N o que se refere as paroquias, possui a dos Remedios em
Luanda duas casas em ruinas e inabitaveis. Esta, a da Conceigao, a de Benguela e a de M ofam edes alguns objectos de
prata e ouro para o culto e a de M uxim a, alem destes, alguns
valores de prata e ouro oferecidos a Virgem que nas ruinas
se venera e uns insignificantes arimos. Estas alfaias acham-se
em poder das respectivas juntas de paroquia. Em casa de um
ou outro chefe encontram-se tambem objectos do culto pertencentes a igrejas que desabaram.
O prelado, como V . E x .a sabe, nada, em territorio portugues, tem com a admimstragao dos bens. Pertence esta as
juntas de paroquia ou ao Governo.
4 .0
N um ero de igrejas ou cap el as constrmdas, se tem dotafao propria ou qual e a que recebem do Estado.
Ja esta respondido com o que se disse acerca do precedente
quesito.
Missoes estrangeiras estabelecidas na Provincia ou nos par
ses vassalos.
1 ° A quem tem os respectivos chefes de cada missao
prestado sujeifao canonica.
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R. E m quanto a parte da prefeitura apostdJica do Congo
compreendida no bispado de Angola, tem o prefeito e os missionanos da Propaganda tod a a junsdi^ao no foro interno e
deverao pedi-la ao Prelado se a quiserem para o foro externo,
conforme a lnstru^ao da Propaganda de 1 6 de Janeiro de

I 7 24 (*)•
N a prefeitura da Cimbebasia nada 'ha regulado. N ao prestaram obediencia ao Prelado de Angola, nem mesmo o prefeito
e padres que residiam na chamada procuratura da Cimbebasia,
estabelecida no terreno e a vinte passos da missao chamada
portuguesa da Huila, cujos padres todos franceses excepto o
superior, padre Antunes, nao pediam jurisdi^ao ao Prelado.
Regulei esse importante negdcio por ocasiao da minha visita ao planalto e agora os eclesiasticos da missao da Huila, que
se me sujeitaram, sao efectivamente sacerdotes do bispado. Vou
passar provisao a cada um deles.
Os que obedecem a prefeitura da Cimbebasia e residem
na procuratura, pedem-me so jurisdi^ao temporaria, como pa
dres estranhos.
N ao ha nenhuma questao de jurisd'ifao no meu bispado
e uma prova e que o prefeito apostdlico do Congo nao contestou
a cnagao da missao de S. Salvador do Congo, cujo reino julgo
por isso de facto inclufdo no meu bispado, mesmo com os limites actuais, nem o prefeito da Cimbebasia reclamou contra o
facto de se ter mandado um missionario para o Bie.
2 .0
Qual e o numero destas missoes e a sua importancid,
numero de eclesiasticos que as compoem e qual e o seu pessoal
secular.
R. O meu bispado, como ja disse, tem de facto por limites
ao norte a margern esquerda do Zaire e uma liriha de Ahgo-ango ate ao Cuango, confina ai com as missoes do Ako-Congo
(6) Ce document est du 14 Janvier 1726. C f. vol. I,
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16.

meridional confiadas aos missionaries de A rgel. Essa circunscri^ao tern por limites ao norte o Zaire desde Stanley-Pool ate
as cascatas de Stanley, junto ao equador, ao ocidente o Cuango
ate Stanley-Pool e o bispado de Angola ate ao Cassai, onde
come^a a prefei'tura da Cimbebasia e os montes de Lokinga, ao
oriente o vicariato de Tanganica. Como nenhumas re la te s
ha com esses vicariatos tao distances nem cristandades ou mis
sionaries proximos, nada delas posso referir a V . E x .a.
A o norte e leste dos limites actuals do meu bispado ha tres
missoes da prefeitura apostdlica do Congo.
A da Landana fundada em 1 8 7 3 e dirigida por um prefeito apostdlico, tern quatro padres e tres irmaos seculares. Sao
cento e einquenta os alunos internes da missao. Como obra
auxiliadora existe ali uma esicola para meninas, dirigida pelas
irmas de S. Jose de Cluny, que sao actualmente cinco. Tern
esta escola quarenta meninas internas.
A missao tern duas capelas pub'licas das quais uma no estabelecimento das irmas, uma biblioteCa e uma farmacia.
Fora da escola os alunos ocupam-se em agricultura, jardinagem e os maiores de entre eles nos oficios de carpintaria, etc.
Possui um terreno cultivado dum qui'lometro de extensao,
onde ha mui'tas arvores de fruto, horta, jardins, etc.
A missao de Boma, fundada em 1 8 7 9 e situada num outeirinho, que domina o Zaire e as casas de negdcio de Boma.
Tern dois padres e um irma leigo.
A escola tern trinta alunos internos. Possui um terreno de
trinta hectares, pouco mais ou menos.
O edificio compoe-se de uma capela publica, duma escola
e casas de habita^ao.
A missao de Nem lao, perto de Banana, fundada em 1 8 8 5 ,
compoe-se de dois padres e dum lrmao leigo. A sua escola tern
2 5 alunos. Possui, por conoessao da casa Daumas de Banana
um terreno, que tera trinta hectares de extensao, uma casa de
habita^ao, uma capela provisoria e uma escola.
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A missao de Cassai ou Rowamouth e situada na margem
esquerda deste rio. Foi fundada ‘h avera dois anos. Tem tres pa
dres e urn irmao leigo.
A o sul dos actuals limites do meu bispado tem a prefeitura apostolica da Cimbebasia apenas uma missao nos Am buelas, com dois padres e tres irmaos, e cinquenta crian^as, e outra,
como disse, no territorio e a uns vinte passes da nossa missao
da Huila, chamada procuratura, com um padre, um irmao e
quinze crianfas.
3 .0
Forma do sen regime e administragao e organizagao
de cada uma dessas missoes.
R. Enquanto a organiza^ao e regime interno nada mais
posso dizer do que fica exposto no numero antecedente, mas
ve-se que e mui simples, atendendo a natureza dos institutes
e ao seu limitadissimo pessoal.
A s missoes do Congo estiveram, como notei, a cargo dos
capucbirihos italianos desde a cria^ao daquela prefeitura apos
tdlica ate 10 de Agosto de 1 8 6 5 em que, per falta de suficientes missionaries daquela ordem, foi a missao entregue a
Congrega^ao do Espfrito Santo.
A esta congrega$ao foram confiadas as missoes da prefei
tura da Cimbebasia.
Enquanto as do Congo e de notar que nas observances
feitas pela Sagrada Congreganao da Propaganda ao oficio do
nosso embaixador, de 10 de M aio de 1 8 8 1 , se le o seguinte:
«Frattanto in questi ultimi tempi, mancando affatto di
preti la prefettura del Congo, a preghiera dello stesso Governo
Portoghese la S. Sede nel 1 8 5 5 vi spedi missionarii». Parece ter
re la te s com este facto a Portaria de 4 de AgoSto de 1 8 5 4 , em
que se ordena ao Bispo de Angola que, tomando conhecimento
dum oficio do nosso plenipotenciario encarregado de negbcios com a Santa Se, satisfaga a 3 .a condi^ao inserta no dito
oficio. Essa 3 .“ condinao e que o Bispo represente directamente
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ao Governo a necessidade e conveniencia religiosa da admissao
de padres estrangeiros no seu bispado e fixe o numero dos que
precisa. Doc. n.° ...
Penso que efectivamente, em virtude desse acordo, vieram
alguns padres da Gongrega^ao do Espinto Santo, nao so para
o Congo, mas tam'bem para Angola, porque o padre Duparquet esteve em Luanda e foi nomeado pareo das lgrejas abandonadas do distnto de Mo^amedes. Logo, porem, em 1 8 66 , a
Portana de 5 de A bril diz que oonstando por participa^oes e noticias recebidas, que alguns missionaries franceses se pretendem
estabelecer na diocese de Angola e querendo o Governo manter
intaeoo o direito do Padroado, se recomenda ao Bispo D . Jose
Lino que nao use da licen^a para it ao reino e tome as providencias precisas de acordo com o Governo a fim de evitar quaisquer usurpa^oes ou factos qu'e tendam a ofender os direitos da
coroa.

INFORMAQOES COMPLEMENTARES
1•
' Organizagao dos seminarios na diocese, curso de
dis tip Unas que neles se ensina e numero de alunos internos e
externos que os frequentam.

Neste bispado ha apenas um seminano, que pela carta
de lei de 12 de Agosto de 1 8 5 6 e destinado tambem aos
alunos do bispado de S. Tome.
Aberto, fechado e reaberto varias vezes em Luanda sem
dar resultado algum, £01 pelo meu antecessor o E x .mo Patriarca,
de acordo com o Governo, transferido para a Huila e entregue
aos padres da missao em 1 8 8 3 . Estabelecido naquela localidade ha quatro anos apenas com alunos, que come^aram
aprendendo mstru^ao pnmana, estudam todos ainda prepa
ratories. Tanto para este curso como para o superior determi
ne! que se seguisse o programa que propus para o colegio das
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missoes quando £ui encarregado da sua reforma e que esta ali
em vigor. Regulam-se por ele os preparatories e mais tarde
se regularao tambem, quando houver quem os frequente, os
estudos superiores. O seminario tem um reitor que e o supe
rior da missao, o padre Jose M aria Antunes, e cinco professores, os padres Luis Filipe, Alberto Rolle, Benedicto M aria
Bonnefoux, Alonso Galeron, Carlos W unenburger, e o irmao
Alvares, professor de portugues.
O seminario tem a dotafao de 3 . 9 0 0 1 0 0 0 reis no or$amento da Provmcia — artigos 26 e 2 7 que, conforme o contrato feito com os padres da missao, chegam para ali termos
quinze alunos e tantos sao os que la ha actualmente, sendo
tres do bispado de S. Tome, que contribui pelo cofre daquela
provmcia com 1 . 1 3 3 1 3 3 4 reis para a referida verba ornamen
tal, vindo so o cofre desta provmcia a despender 2 . 7 6 6 $ 6 6 6
reis. A Junta da Bula da Cruzada resolveu, a meu pedido,
contribuir para o seminario de Angola com a quantia de
7 0 0 $ o o o anuais e assim poderei la admitir para o futuro
mais cinco alunos, ficando o seminario com vinte. N ao ha
alunos externos, porque a missao chamada da Huila, onde
esta o seminario, fica no meio do mato da M ucha, sem povoa£oes proximas. A fortaleza da Huila dista dali mais duma
legua.
2 .0 — Organizagao do quadro capitular e sua dotagao.
Segundo a Bula da sua instituinao devia constar o cabido
de tres dignidades — deao, chantre e arcediago e nove conegos,
a que se acrescentaram, anos depois, mais duas dignidades,
mestre-escola e tesoureiro-mor e D . Joao V aumentou tres
canomcatos com os titulos de magistral, doutoral e penitenciario, com os quais se completa o numero de quinze capitulares.
Actualmente, porem, so ha no ornamento as verbas de
5 o o $ o o o reis para o deao, 4 2 0 ^ 0 0 0 para cada uma das pre-

bendas de chantre, arcediago, tesoureiro-mor e magistral e a
de 3 4 o $ o o o para as do doutoral, penitenciano e tres conegos.
A lem disto ha os ordenados de q 6 $ o o o reis, a cada um para
o subchantre e mestre de cerimonias; quatro capelaes cantores a 8 o $o o o , dois mo^os do coro a 3 8 $ 4 o o ; um organista
e mestre de capela com i6 o $ o o o reis.
Destes ha so actualmente o deao, o arcediago e o douto
ral que estao em Lisboa, o chantre que esta sozinho na Se
e e paroco da Concei^ao por falta de pessoal e o tesoureiro-mor que, apesar da sua avanfada idade e de ha muito nao
poder ir ao coro, se acha paroquiando no Icolo. A congrua nao
chega para viverem em Luanda.
3 .° — N u mero de ordenagoes que se tenham feito.
A s unicas de que ha memona na Camara eclesiastica sao
as seguintes:
O Sr. D . M anuel de Santa Rita e Barros ordenou em
i 8 6 0 — 1 — presbitero, Antonio Vicente Ferreira da N atividade, natural de Castelo Branco, e deu ordens menores e de
subdiacono e diacono a Antonio Jose Fialho, natural de
Lisboa.
Em
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confenu o mesmo Prelado ordens menores e

de subdiacono a 3 , ordens menores, subdiacono, diacono e
presbitero a 1 ; tonsura e ordens menores a 1, e so pnma tonsura a 7.
Os ordinandos de ordens sacras todos tinham estudado
em Portugal.
Em 1 8 7 3 0
Bispo D . Tomas ordenou 1 de diacono
e presbitero; 1 de subdiacono, diacono e presbitero. Este tinha
estudado em Goa e aquele em Portugal.
E m 1 8 7 4 ordenou o mesmo Prelado de subdiacono,
diacono e presbitero 4 minoristas, que vieram com todos os
estudos feitos em Goa.
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Em 1 8 8 1 e 1 8 8 2 ordenou o Sr. D . Jose Sebastiao N eto
de subdiacono e diacono Francisco M aria de Sampaio, que
fora aluno do Colegio das Missoes e o acompanhara para
Luanda. F01 para o Congo em diacono por nao ter capacidade
para se ordenar de presbitero e la morreu como catequista.
Sacerdotes propriamente do bispado nao ha e de todos
estes ordenados aqui de presbitero e vindos ja com estudos
de fora, so servem actualmente na diocese tres fndios: Diogo
Damiao Rodolfo de Santa Brigida e Sousa, paroco de Benguela com licenfa em Lisboa; e Joaquim Jeronimo de San
tana Fernandes, paroco da Ilha do Cabo.
Justifica este facto a transferencia feita pelo meu anteces
sor, o Sr. Patnarca, para a Ffufla, do seminano diocesano,
que aqui nenhuns resultados nem esperan^as dava.
Tristfssima impressao deve ter por certo V . E x .a recebido
ao ler o rapido e desalinhado relatorio do estado deste bispado,
mas era meu dev’er descreve-lo qua! ele e e tern desgra^adamente sido ha mui'tos anos.
Hoje, pore'm, embora lhe faltem igrejas e sacerdotes, embora nao tenha clero prdprio e permanente, nem Se, nem capitulares, acha-se todavia bem mais prospero e prometerdor do
que fora nestJes ultimos cem anos. Nenhum a das circunscrifoes
ecl'esiasticas ou vicariatos apostdlitos criaidos no seu antigo
territorio, quer isolados quer juntamente considerados, com
ele se pode comparar. Se na Africa o cristianismo, outrora
florescente no Congo e em Angola, tern retrooedido tanto na
vasta jurisdifao do Bispo portugues, nen'hum progresso solido
e perduravel tern obtido nas relativamente pequenfssimas circunscri^oes dos vigarios e dos prefeitos apostblicos.
So ordenando os naturals do pais, so com um numeroso
clero permanente e i'ndfgena se poderia estabelecer sblidamente
a religiao ca'tolica nestas regiofes, como outrora se estabeleoeu
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na India, e st as vocajoes sao ranssimas na Africa Ocidental,
tambem os meios empregados para instruir e educar nesse sentido o indigena nunta foram aqui sistematicos, prbprios, constantes e suficienties.
O primeiro encalhe para o missionary europeu tern sido
e ainda e o clima. D e ordinario pretendejse fu'ndar missoes
mas so se consegue assassinar missionaries. Depots o pfessoal
dizimado escasseia, os templos l'mprovrsad os de adobe e capita
devora-os, o salale ou derriba-os, a tempestade e os recursos
pecumarios esgotado's eia mstala^oes lnfrutiferas evaporam-se;
que rienhum re'ino por muito grande e rico que seja, tendo
um padroado tao vasto como Portugal, nem a sacra congrega
t e da Propaganda, que deve atender as quart© ou cinco parties
do mundo, descobriram ate hoje na sua esmerada alqurmia
engdnhos de fazer ouro, ou podem criar missionarios e bispos
como Pirro e Deucaliao obtinham homens e senhoras.
E m 1 6 q o cnou a Santa Se a prefeitura apostolica do
Congo 'num terreno, que se dfevia super ja cultivado e disposto,
num pars, ©m que pelos esfor^os dos bispos e missionarios portugueses tanto bavia florescido o cristianismo, tantos templos
se tinham consagrado ao Senhor, tantos conventos, tantas
paroquias e ate misfericordias e capelas se tinbam edificado,
tantos religiosos, e de todas as ordens, e missionarios do diet©
secular haviam evangelizado. Pois essa missao remissa adeo est
ut anno i S 3 5 fuerit penitus intermissa, como declara a sagrada
congrega^o da Propaganda em decreto de 9 de Setembro de
1 8 6 3 . D es'8e 1 8 3 3 ate ^ t a o estivfera completamente abandonada, rndo so algum padre do bispado de A n gela ©m visita
ao Congo quando o bispo o ttaba, apesar das contmuas lnstancias do rei. E m 1 8 3 3 escreveu o rei ao Governo portugues
pedindo uta padre ca'tolito para baptizar os seus filhos e querendo entao a Santa Se restabelecfer aqudla missao nao o conseguia por falta de operarios evangelicos. «Cum itaque spiritualibus)), etc., citado Decreto.
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E m 1 8 6 5 , como os capuchinhos declaram nao ter pessoal,
foi pela Santa Se entregue a prefeitura do Congo a congrega^ao do Espirito Santo. E que aconteceu? Ainda d'epois disso,
em 1 8 7 5 , 1 8 7 6 e 1 8 7 7 e ate 1 8 8 1 , como vimos ja, em que
se estabeleceu a missao portuguesa no Congo, pedia e instava o
rei para que o Brspo de Angola Ihe mand'asse missionaries que
baptizassem e evangelizassem o seu povo, completamente abandonado.
Hoje, em Portugal, tanto a autoridade como o publico
dirigem vistas benevolas para a Africa. Tanto o Mmisterio
da M arinha como os governadotes gerais tern mostrado um
vivo interesse pelas coisas religiosas deste bispado; o Seminario,
auxliliado pelo Governo e pela Bula e entregue a habil ditec^ao
dos padtes da Hurla, oferece mais garantias de proveito do que
nos 'tempos passados. A s dedicadas e exemplarissimas irmas
educadoras, ja com um instituto em Mo^amedes e outro na
Hufla, prometem fundar mais casas no Congo e noutras localidades, pata educa^ao da mulher indigena. A s missoes de
S. Salvador e da Hufla, com suas escolas de letras e artes e offcios, brevemente se seguira o esta'belecimento defi'nitivo de
outras, como a de Santo Antonio do Sonho, que esta ja principiada.
D a India podem facrlmente vir padres para as freguesias
dos concelhos que os nao tern. O Governador Capelo trata
actualmente de reconstruir a Se e a pouco e pouco as outras
igrejas, cOnforme a lmportancia das localidades.
H a portanto esperan^as de que este bispado ja, mesmo assim
arruinado, o mais importante da Africa, esteja dentro em pouco
restaurado.
Tdndo, potem, ele tres distritos antigos com 3 6 concelhos
e agora tambem todo o distrito do Congo (porque Cabinda
e Landana, que lhe nao pertencem, devem naturalmente vir-l:h e a pertencer, como terras portuguesas que sao) e sendo
esses concelhos exten'sissimos, parece-me que conviria dividi-lo
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em tres, criando um bispado no Congo, outro no planalto da
H uila e deixando o de Angola ainda rnuito extenso.
Pel'as circunstancias especiais do Congo, pela distancia
em que fica de Luanda no interior do sertao, pela sua lmportaneia e pelas tazoes de Fr. Jose Angolista com referenda aos
seus naturals (6), entendo que se deve criar um bispado no
Congo, assim como pela distancia em que ficam do litoral as
coldnias madeirenses e os povos situados alem da Chela, montanha difiolim a de subir (com 1 900 metros no Bruco e 2 1 0 0
metros noutros pontos) e dos aridos desertos, que vao de
Mofamedes e Giraul ate Capangombe, parece-me tambem de
grande utilidade um bispado com a sede no planalto. Um a das
causas da decadencia do Bispado de Angola foi por certo a sua
enorme extensao.
Neste caso compreenderia o bispado da H uila os actuais
concelhos do Bumbo, Gambos, Huila, Humbe e Humpata no
distrito de Mo^amedes, os de Quilengues e Caconda no distrito de Benguel'a e o's paises vassalos do Bailu'ndo e Bie, Como
se ve, um bispado ainda assim enormtssimo, 'mas num clima
de ordinario saluberrimo.
O bispado de Ango'la compreenderia no litoral o concdlho
de Mofamedes no distrito de Mo^amedes; os concelhos do
Egipto, Dornbe Grande, Catumbela e Benguela no distrito
de Benguela; e N ovo Redondo, Calumbo, M uxim a, M assangano, Zenza do Golungo, Golungo Alto, Cazengo, A m baca, Pungo Andongo, Luanda e Cambambe, urn bispado
enormissimo.
O bispado do Congo ficana como os concelhos de M alanje,
Tala-M ugongo, Cassange, Encoge, Dande, Icolo e Bengo,
Duque de Bragan^a e todo o terntdrio desde a Barra do Bengo
ate a margem esquerda do Zaire, compreendendo todo o novo
(6) C f. Paiva Manso, Historia do Congo, Lisboa, 1877, p. 324
et reponse du Gouverneur d’Angola, p. 346.

distrito do Congo e as possessors portuguesas alem da margem
diteita do Zaire, Cabinda, Landana, etc. — urn bispado tambem muito grande.
O bispado de S .Tome, que nao esta extinto e a que so
falta que S. Majestade norneie bispo, deveria format com estes
tres a provincia eclesiastica da Africa (Tridental £ uma necessidade nomear Bispo para a diocese de S. Tom e ha tantos anos
abanidonada, sem que se saiba 'bem porque. £ um argumento
que contra Portugal ali tern sempre a Sa'nta Se. £ preciso destruir e duma vez para sempre esse terrivel argumento.
•A tal respeito nas Osservazioni fatte dalla S. Congregazione
de Propaganda F ide sull officio diretto il giorno i o maggio
1 8 8 1 da sua Eccelenza il signor Ambasciatore di Portogallo,
etc., le-se o seguinte: «Cosi la Diocesi di S. Tommaso, l ’una
delle prime e delle piu vaste diocesi sommesse al patronato Portoghese, da lungo tempo non ha neppure il respettivo vescovo.
La diocesi e ammstrata da un capitolo composto di preti la
maggior parte indigeni e di razza nera de’ quali la scienza
e la conddta sono lungi di corrispondere alia dignita sacerdotale.
Cio startte, come potrebbe volere il Portogallo nservarsi l ’evangelizazione del reSto dell’Africa, mentre non pub avere del preti
per il centro delle sue colonie?))
A lem disso e uma grande injusti^a feita aos povos da pro
vincia de S. Tome, que nao tern Bispo proprio nem quern os
confirme e trate de lhes dar um dlero seu e permanente, sem
o qua! nenhuma diocese pode prosperar, como facilmente conhecera quern analisar bem a historia das missoes.
N ao e com padres que se demorem nelas apenas seis ou
oito anos e se retirem entao, quando come^avam a achar-se
aptos para bem missionar, com o conhecimento das lmguas,
dos costumes das pessoas, etc.; tendo ate essa epoca vivido
com rarissimas e honrosfssimas excep^oes a con'tar os dias que
lhes faltam paira se redirar; nao e com missio'narios nestas con-

difoes, digo, que se esta'belece sdlidamente a religiao catolica
em qualquer pais africano.
O Bispado de S. Tome tem todas as condifoes necessarias
para existir. Enquanto a do elero, esta justamente no caso dos
outros bispados africanos. N ao pode ela prejudica-lo.
Tem cabido canbnicamente const! tuido e Se que e a igreja
de N . Senhora da Gra^a, orago da catedra'l.
So falta que se nomeifem cdnegos e se se nao nomearem
o mesmo acontece ha muito em Portugal.
A mitra tem exeolentes ro^as, que estao sendo admrnistradas pelo Governo, cujo rendimento, segundo conjecturo pela
noticia que delas tenho, se tem sido bem administradas e o seu
rendimento arrecadado como e da Lei (e ainda ha pouco aconteceu no AlgarVe) deve chegar para a eongrua do Bispo, senao
a eongrua, que se Ihe arbitrar, sera a compensafao do que se
lhe nao reservou e nada mais; nao 'au'mentara a despesa.
Nom'eado o Bispo, para st estabelecer o seminario, seria
transferida para ele a presta^ao que a provincia de S. Tom e
paga ao seminario de Angola pelos alunos que ca tem e para
la lriam e a Bula da Cruzada dana o que faltasse. N as ilhas e
nas povoa^oes principais nao ha quern professe outra religiao
que nao seja a catolica. Sao todos enstaos.
O povo e extremamente devoto, entusiasta por festas e
actos religiosOs e se nisto peca e por excesso.
Os objettos necessaries para as cenmomas pontificals estao
depositados na Junta de Fazenda.
Parocos e missionaries ma nomeando o Bispo como agora
os que lhe pudessem ser enviados, enquanto o seu seminario
os nao produzisse. A falta de bispo em S. Tom e nao tem desculpa. So serve para a Santa Se nos ertar esse exemplo.
Com as dioceses de S. Tome, Congo, Angola e Hull a
poderia erianse uma provmcia eClesiastica, ficando uma delas
sendo arcebispado metropolittano, com o que se nao aumentaria a despesa.
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'Podia mdsmo dbter-se da Santa Se quo, enquanto nao
houvesse clem proprio, se dispensassem os cabidos; poupavam-se essas vetbas.
Sendo a provmcia de Angola a mais lmportante e Luanda
sua capital, pareoe que este bispado devena set preferido para
metrdpole.
Se, porem, este projeoto parecer ainda assim muito dispendioso por quaisquer motives, 'tendo so por ele que se aumentarem no orfamento as congruas dos bispos do Congo e da
Huila, obtida da Santa Se a dispensa dos cabidos, poderia ainda
fazer-se outra circunscri^ao.
So tres Lispados — o do Congo, como eSta lndicado, estendendo-se de Talamugongo tambem ao Bailundo e Bie e
entrando os concelhos propostos para o da Huila, que nesta
bipotese se suprimiria, como agora na diocese de Angola. Ficaria a provmcia eclesiastica composta dos bispados de Angola,
Congo e S. Tome
E se esta circunscri^ao ainda parecer dispendiosa, poderia
ficar o bispado do Congo e o de Angola coriforme a lndica^ao
precedcnte, anexando-se S. Tom e a Angola, que la teria um
vigano geral, por ficar pelas comunicafoes mais proximo deste
bispado do Congo.
Ja dm ofrcio de 1 1 de A bril de 1 8 3 3 , para remediar os
males que sofrdm os cnstaos da Provmcia de S. Tom e e Prin
cipe pela faka de Prelado sagrado proprio, oficiou o Mimsteno da Mari'nha ao metropolita o Sr. Patnarca para que encarregasse o governo do bispado de S. Tom e ao Bispo de Angola,
que, dm razao da vizinhan^a do 'terntdno e frequentes comu
ni canoes, poderia conhecer mais facilmente os abjectos sobre
que se precise providenciar.
O metropolita em Provisao de 3 0 de Abril do mesmo
ano e em virtude duma faculdade ponti'ficia que possuia,
encarregou ao Bispo de Angola a diocese de S. Tome com
a condifao de all ter um vigario-geral.
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O Ministerio da Marinha, re'ferindo-se a esta medida, d'iz
dm portaria de 3 1 de Agosto do mesmo ano, que sera murto
agradavel que o bispo va visitar aquela diocese.
Achando-se o negocio nestes termos, participa a nunciatura que tinha acabado a faculdade concedida ao metropolita
para a nomea^ao e tudo ficou sem efeito e o bispado com
vigario pro-capitular.
N a hipbtese, porem, de se unir ou anexar o bispado de
S. Tome ao de Angola e de se erigir somente outro, o do
Congo, faltaria um bispado para sufraganeo. Era facil o remedio. Transferir para Angola a jurisdi^ao metropolitana que
o Arcebispo de Goa tern sobre a Prdlazia de Mozambique
pela Bu'la da sua ereczao. E havena uma metropole com dors
sufraganeos.
M uito convina, me persuado, que nas negociazoes com
a Santa Se sobre a Africa se obtivesse:
1,
° — Que Cabinda e La'ndana ficassem pertencendo ao
Bispado de Angola ou do Congo, se se criar.
2,

° — Que o bispado ou bispados do padroado se prolon-

gassem quanto possivel para leste.
3,

° — Que ficasse bem consignado que todo o territono

que actualmente pertence a Portugal se devera mcluir no bis
pado ou bispados portugueses que se oriarem.
a°

— Que a propor^ao que Portugal va, conforme os con-

venios, ocupando qualquer pais, porventura nao incluido no
bispado ou bispados do padroado, ele fique pertencendo a este
bispado ou ao rnais vizrnho.
O pouco tempo que tive para confeccionar este trabalho
depois que voltei do sul, nao permite que ele va como eu
desejava.
Pe^o a V . E x .a que me desculpe, atendendo a pressa com
que o fiz, para lr neste paquete.

6o j

Deus Guarde a V . E x .a
Pago de Luanda, 1 4 de Ou-tubro de 1 8 8 7 .
II.mo e E x .mo Sr. M inistro e Seoretario de Estado dos
Negocios Estrangeiros
•f A ntonio, Bispo de A ngola e Congo.
A H U — 1 .a Repartipao — Angola,
A A L — C o rre sp o n d en t Expedida,
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