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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 PERE E R N E ST LE C O M T E

(21-III-X889)

SO M M A IR E — Sommaire de la lettre du Pere Lecomte sur le depla

cement de la Procure de la Cimbebasie. — Observa
tions de I’Evequ e a ce transfert.

Ilustrissimo Reverendissimo Senhor / /
N o seu oficio de 19 do corrente expoe-Nos V . Rev.ma,
como Superior da missao do Cubango, mas naturalmente tambem com poderes do Rev.mo Prefeito Apostodico da Cim be
basia, que alias se nao demonstram, um facto importantissimo
de desinteligencias que lamentamos, entre a dita prefeitura
apostolica e a missao catolica da Huilla, enviando-Nos um ofi
cio do Sr. - Governador Geral, que declara muito conveniente
que se retire da M ucha a procuratura das missoes da jurisdi^ao de Cimbebasia e que ela se retire urgentemente (a) .

Anuindo aos desejos de V . Rev.ma comefamos por consignar o Nosso sincero sentimento pelas desinteligencias ocorridas entre o clero da Huilla e o da Cimbebasia, pertencentes
ambos a Congrega^ao do Espirito Santo. Felizmente, porem,
nem de N os nem de qualquer outro paroco ou missionario,
propriamente desta diocese, ate hoje a missao da Cimbebasia

(1) L ’Eveque fait le resume tres objectif de la lettre du Pere
Lecomte du 19 M ars, que nous publions integralement.
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teve motivo algum de incomodo ou de desgosto. A desinteligencia, cuja natureza ignoramos, nao passa dos membros da
mesma Congregafao. O Padre Antunes, todavia, escrevendo-Nos neste paquete nada N os diz a tal respeito, nem N os
consultou sobre o pedido que fez ao Governador. Era porem
de prever essa consequencia, atenta a origem da procuratura
da M ucha, ou missao da Huilla, que V . Revma descreve, desse
instituto, que sempre se tem apresentado oficialmente como
portugues e so portugues, sujeito ao bispado de Angola. / /
A s pessoas sabias e prudentes a que V . Rev.ma alude nao
previram que no futuro, ou o Padre Antunes se conservava
nos limites de procurador da prefeitura da Cimbebasia — nao
reconhecida pelo Governa Portugues — disfarfado apenas com
a nacionalidade e o titulo de paroco deste bispado, e nesse
caso mais tarde ou mais cedo se comprometia com o Governo
de Portugal, ou tomava a serio o seu papel de missionario por
tugues, independente da Cimbebasia, e mais tarde ou mais
cedo se comprometia com a prefeitura.
Foi o que aconteceu. M as um desses dois resultados devia
seguir-se. O zelo evangelico tem as vezes estes contratempos.
O Sr. Ministro Julio de Vilhena declarou ja na Camara que
recusara ao Padre Duparquet autoriza^ao para fundar uma
missao civilizadora no distrito de Mo^amedes, por ser ele padre
frances e, segundo ele pensava, afecto aos jesuitas. E assim
foi. O Padre Duparquet repelido, apresentou entao o Padre
Antunes, pertencente a Congrega^ao, como testa de ferro,
para obter em nome dele os terrenos, que precisava para a pro
curatura da Cimbebasia e, como V . Rev.ma diz, sabia-se muito
bem que era so para isso que ele pretendia estabelecer-se na
Huila. / /
A prefeitura da Cimbebasia — nao reconhecida pelo
Governo Portugues — obtidos os terrenos come^ou a considerar o estabelecimento da Huila como sua procuratura, ao
passo que em Portugal todos entraram a dizer que havia uma
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missao portuguesa na Huila e a celebrar-lhe os progressos feitos a sombra da prefeitura e dai a confusao que fez com que
o Governo admitisse no terntono de Angola os missionaries
da prefeitura apostolica e tenha pago passagem aos padres da
prefeitura da Cimbebasia, ao passo que reclama constantemente
em Roma contra as prefeituras apostolicas instituidas neste
bispado — a que em Portugal se chama invasoes da Propa
ganda
a confusao, que deu agora os resultados tristissimos
que lamentamos. j /
D a Nossa parte nao ha inconveniente algum para que a
procuratura se transfira e coloque no M nninho, guardadas as
prescribes canonicas; mas, a fim de evitar novas com plicates
no futuro, nao podemos deixar de ponderar a V . Rev.ma o
seguinte: i.° Que em razao do conhecimento que temos da
localidade, [inexacta] N os parece a afirma^ao de que a mis
sao da Huila precisa dos tefrenos apenas a pretexto de expul
sar os padres da procuratura, e nao a causa da expulsao, que
devem ser as dificuldades a que V . Rev.ma e o Senhor Governador se referem, embora N os as ignoremos; e que essas causas continuarao mudada mesmo a procuratura para mais longe
duas horas, como se intenta, visto que fica no planalto suieito
a missao da Huila. 2 .0 Que assim como o M inistro Vilhena
recusou licen^a ao Padre Duparquet para estabelecer a procura
tura em nome dum padre estrangeiro, assim e provavel que
proceda o E x .mo Ministro actual, exigindo para isso o nome
dum padre portugues, caso em que se repetiria talvez o facto
da M ucha; 3 .0 Que estando abertas as negociafoes em Roma
para uma concordata sobre o padroado na Africa, o estabelecimento da procuratura, com missao como ela tern, no territorio do bispado de Angola, aumenta as dificuldades a resolver,
quando essa concordata se excutar, notando que mesmo Sua
Santidade e o Cardeal Simeoni N os disseram em Roma, que
os missionaries apostolicos nao podiam de modo algum ficar
sujeitos ao prelado diocesano, sem perder a qualidade de mis64 8

sionarios apostolicos. q.° Que e bom pensar em que pela
nova concordata, se se nao der ao Padroado todo o territorio,
a que ele se julga com direito na Africa, lhe darao, pelo menos,
todo aquele que actualmente e reconhecido pelas potencias
como pertencente a Portugal e nesse caso, ou a prefeitura da
Cimbebasia se suprime, ou fica no territorio alemao, limitada
ao norte pelo portugues. 5 .0 Que, para com V . Rev.ma se tratar deste negocio e necessario que V . Rev.ma apresente poderes
do Rev.mo Prefeito Apostolico da Cimbebasia, visto que o
Superior da Congrega^ao do Espirito Santo, a quern V . Rev.ma
deve obediencia, resolveu, segundo nos consta, o contrario do
que V . Rev.ma pretende, isto e, que a procuratura ficasse na
M ucha sendo o Padre Antunes o procurador, caso em que
acabariam as dificuldades. j /
Se, ponderados estes pontos por V . Rev.ma e pelo governo
portugues, a quern V . Rev.raa quer apresentar este Nosso parecer, S. Majestade consentir o estabelecimento da procuratura,
N os da Nossa parte nenhuma duvida teremos em que esteja
canomcamente no Nosso bispado. / /
Devolvemos o oficio do Senhor Governador Geral / /
Deus guarde a V . Rev.ma
Pa$o de Luanda, 2 1 de Mar^o de mil oitocentos e oitenta
e nove. / /
Ilustrissimo Reverendissimo Senhor E . Lecomte. / /
■ f A ntonio, Bispo de A ngola e Congo.
A H U — i . a Repartipao — Angola - Carton 9.
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