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LETTRE DE L ’EVfiQUE D ’A N G O LA E T CONGO
A U PLRE ERN EST LECO M TE
(5-VI-1889)

SOMMAIRE —5Pourparlers sur la fondaction des missions du Pie et
Caconda. — ha question d ’un superieur de nationa
lity portugaise. — Proceder comme pour la fondation
de la mission de Hutla.

Il.mo e Rev.m0 Sr.
Recebi a comunica^ao de V . Rev.ma que muito agrade^o e
a que passo a responder:
i.° que convem que tudo quanto assegurarem a V. R ev.ma
em Lisboa seja por escrito, porque de outro modo ca na Africa,
especialmente se o Governador que suceder ao actual, nao for
homem afeijoado as con gregates estrangeiras, nao se podera
fazer obra por conversas havidas em Lisboa.
Agora mesmo, com rela^ao ao Bie, diz o padre Antunes
e diz o governador Capelo que em Lisboa, quando esses dois
senhores la estiveram e combinaram com o sr. ministro entregar a missao do Bie a Congrega^ao do Espfrito Santo, foi com
a condi^ao de tomar conta dela o padre Antunes e de figurar
como seu superior por ser sacerdote portugues; que de outro
modo nao podia o Governo concordar.
Foi so por isso que o padre Antunes ficou, segundo se diz,
encarregado de estabelecer aquela missao? O padre Antunes,
que tern muito que fazer, nao pediu que o Bie fosse encorporado no seu arciprestado. Disseram-lhe que era necessario que
ele nisso figurasse. E mais nada.
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V.
Rev.ma diz-me que o Governo esta disposto a admitir
padres estrangeiros, sem exigir que eles obede^am a um supe
rior portugues?
Nestes termos veja V . Rev.ma quem hei-de eu acreditar,
se ao padre Antunes e ao Governador, que trataram deste negocio pessoalmente com o Sr. M inistro, se as pessoas que
informaram V . Rev.ma. Evidentemente e necessario que aquilo
que se combinar seja por escrito, de outro modo, nem o Gover
nador Geral esta obrigado a crer nas minhas afirmafoes, nem
eu lhas posso £azer com dignidade e bom exito.
2 .0 que pelo que lhe disse o Sr. N uncio veria V . Rev.ma a
verdade das minhas reflexoes, no que se refere a que todo o
territorio ocupado por Portugal deve pertencer ao Padroado
Real.
3 .0 que na missao do Bie e Bailundo estao agora dots padres
do Colegio das Missoes (*) e que o padre Antunes, com quem
em Lisboa, segundo me contaram, se combinou o estabelecimento da missao, pediu para ela seis contos de reis, concedendo-lhos o Governo e sendo ja incluidos no or^amento do corrente ano. So falta que o padre Antunes va ao Bie e estabele^a
a missao, para se retirarem os padres que la estao, mas o padre
Antunes nao tern nenhum empenho pessoal msso, nem dispoe
actualmente de missiondrios.
4 .0 que, como disse a V . Rev.ma, muito estimarei que,
sendo superior o padre Antunes, ou outro qualquer, estabele$a
a Congrega^ao do Espirito Santo uma missao no Bie e outra
em Caconda e que o Governo concorde em nao ser preciso para
elas um superior portugues, mas nesse caso, ja que V . Rev.ma
esta em Lisboa, convem obter do Governo uma verba de outros

(!) Fixe a Cernache do Bonjardim, pour la formation de missionnaires seculiers.
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sets contos para a missao de Caconda, como o padre Antunes
obteve para a do Bie e fazer com o Governo uma especie de
contracto, como se fez com o padre Antunes para a missao
da Huila e se deve fazer para a do Bie, sobre terrenos, etc.
3 ° que, se para a missao do Bie nao exige o Governo um
superior portugues, nenhuma necessidade ha de se encarregar
dela o padre Antunes, encarrega-se o sacerdote designado pela
Congrega^ao; mas, se e efectivamente certo o que dizem,
o Governador e o dito padre, entao ficara este superior do Bie
e Bailundo, que pode limitar-se entre os paralelos 1 1 e 1 3 ,
com faculdade de se estender para leste quanto quiser, e a mis
sao de Caconda do paralelo 13 para o sul e leste, circundando
a missao da Huila e perfeitamente independente dela e da
do Bie.

6.° que logo que me conste dum modo claro e certo a decisao do Governo, sobre a exigencia, ou nao, de superior portu
gues, eu farei as nomea^oes no sentido que deixo exposto.
D a minha parte nao ha duvida alguma de admitir na
minha jurisdi^ao sacerdotes da Congrega^ao do Espirito Santo
e confiar-lhes missoes e igrejas do meu bispado, como tenho
ja admitido muitos, mandados para aqui com passagem paga
pelo Governo, mas tratando-se da direc^ao de missoes e havendo o exemplo da da Huila e o passado entre o Governador,
o Sr. Ministro e o padre Antunes, com rela^ao a do Bie, e necessario que nisso o Governo Concorde explicit a e formalmente,
porque e o Governo Geral que tern de pagar-lhes as dotafoes
e de tres em tres anos vem para aqui um novo Governador,
cada um com suas ideias e antipatias ou simpatias e eles nao
estao as minhas ordens.
7 .0
que o padre Antunes nao pode por nenhuma duvida
a transferencia da missao ou procuratura da M ucha para
Caconda. N ada tern com isso, se o Reverendo Padre Geral
assim o ordenar.
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Estimo que V . Rev.ma regresse com brevidade e que [com]
todos os negocios correntes para tratarmos do estabelecimento
das novas missoes. j j
Deus guarde a V . Rev.ma / /
Pago de Luanda, 5 de Junho de 18 8 9 .
II.mo e Rev.mo Sr. P .e Le Comte ( sic) . / /
■ f A ntonio, Bis-po de A ngola e Congo
A H U — i . a Repartipao — Angola - Carton
de la main de l’Eveque.
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