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C O M M U N IC A T IO N D E L ’A M B A S S A D E U R P O R T U G A IS
PR E S D E L A C O U R R O M A IN E

(7-111-1881)
SOMMAIRE — Creation de vicariats dans le Congo. — Position des
Peres du Saint-Esprit. — Danger des missions etran-

geres, tant catholiques comme protestantes.

Roma, em 7 de Mar^o 1881. N.° 14.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Em aditamento ao meu offcio ostensivo n.° 11 tenho a
honra de mandar juntas as copias de varios documentos, que
foram confiados ao Sr. Paiva d’Andrade, o qual acaba de passar por esta eidade em direc^ao a Napoles, para seguir para
Mozambique.
Sao os ditos documentos fornecidos pela Congrega^a© do
Espirito Santo e do Cora^ao de Maria, a qual, nao satisfeita
com o modo por que foram estabelecidos os quatro Vicariatos
sob a influencia do Bispo de Alger, se encarregou de mostrar
a Propaganda varios erros geograficos, demonstrando ao mesmo tempo que parte dos ditos Vicariatos foram estabelecidos
em territorio portugues.
Por tal motivo estes documentos poderao ser apresentados
na redaczao das instru^oes que pedi, para dar execu^ao ao que
me foi ordenado no Despacho de V. Ex.a n.° 7 ostensivo.
A Congrega^ao dos Padres do Espirito Santo, segundo
me informou o Sr. Paiva d’Andrade, esta disposta a estabelecer
as suas missoes no nosso territorio de Africa, sujeitando-se aos
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Prelados Diooesanos de Portugal; a ser assim, e quanto a mim
uma grande vantagem para opormos estes missionaries catolicos nao so aos missionaries protestantes, mas ainda aos mis
sionaries catolicos dependentes do Bispo de Alger, o qual vai
pondo em execufao um piano, do qual nos hao-de resultar no
futuro graves complicates e prejuizos. Este meio deve ser de
grande vantagem para Portugal, porque, sendo fora de duvida
que as Congregates sao ordinariamente inimigas umas das
outras, esta Congrega^ao do Espi'rito Santo uma vez que seja
tolerada pelo Governo portugues, e que seja mesmo protegida,
ha-'de fazer todos os esfor^os para sacudir para fora do nosso
territorio os missionarios sujeitos a jurisdifao do Bispo de Alger.
Se este meu pensamento for aprovado pelo Governo de
Sua 'Majestade, convem que as instru^oes pedidas venham
redigidas em termos precisos e claros, principalmente na parte
em que tratando com os Padres mencionados eu tiver de llies
prometer a protec^ao do Governo de Sua Majestade, bem entendido, ficando os mesmos sujeitos aos Prelados portugueses.
Permita-me V. Ex.a lembrar que os nossos inimigos nao
dormem; o governo de Sua Majestade deve desenganar-se de
que, se nao olhar muito seriamente para as missoes de Africa,
mais tarde, em vista da invasao quase geral (em todo o sentido) nesta parte do globo, se encontrara com dificuldades invenciveis. P rin c ip iis o b s t a !,..
Na minha antiga correspondencia tenho chamado a aten?ao do Governo de Sua Majestade para a absoluta necessidade
de mandar grande numero de missionarios para as nossas colomas, mas tern sido V o x clam antis in deserto, nos os portugue
ses so nos lembramos de Santa Barbara quando troveja.
Terrivel sistema! Da ele sempre resultados que nos sao
fatais.
Foi recebido o despacho de V. Ex.a n.° 13 ostensivo.
Deus guarde a V. Ex.a

ii.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro de Estado Anselmo Jose
Braameamp.
M a r q u e s d e T o m a r.

p. S. — Nao cabe no tempo tirar segunda cdpia dos
documentos juntos; portanto pe$o que me sejam devolvidos
logo que possam ser dispensados pe'la Secretaria da Marinha.
Sao documentos que devem tambem existir nesta Embaixada.
T om ar.

Esta conforme.
Secretaria de Estado dos Negbcios Estrangeiros, em 14 de
Mar^o de 1881.
Jo r g e C esa r d e F ig a n ie re .

[En bant]: Ministerio / dos / Negocios Estrangeiros / Direcgao
PoKtica / Copia.
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