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LETTRE DE L’EVEQ U E D ’A N G O L A E T CONGO
A U P£RE ERN EST LECO M TE

(4-VII-1889)
SO M M AIRE —■ Missions de Caconda, Bie et M alanje. — Les con

ditions proposees -par les Peres du Saint-Esprit en
attendant le Concordat. — Observations de I’Eveque.
— Les avantages d ’appartenance an Patronage.

Il.mo Rev.mo Sr.
Tenho presence a comunica^ao de V . Rev.ma com data de
5 de Junho ultimo, a que vou responder.
Com rela^ao as missoes de Caconda e do Bie ja em meu
ultimo oficio de 5 de Junho disse a V . Rev.ma a minha opiniao,
e o mesmo repetirei agora, acerca da que projectam criar em
M alanje, ou de quai'squer outras, nao esquecendo sdbretudo
a dota^ao.
Para faci'litar interinamente os interesses do Padroado com
a situa^ao das Prefeituras Apostolicas, enquanto se nao reailiza
a nova coneordata, para a qua! V . Rev.ma diz ter ja o Governo
Portugues aberto negociafoes em Roma, julga V . Rev.ma que
me seta concedida jurisdi^ao em Cabinda, Laodana e outros
pontos para o sul e leste, unindo para esse fim os actuais reverendissimos Prefeitos Apostdlicos as suas mais veementes instancias as do Governo, mediante as condi^oes seguintes:
i.° Que os missionarios do Espirito Santo, pertencentes
as duas actuais Prefeituras possam conservar todas as suas
antigas estates e estabelecer outras novas nos limites do bis
pado a 2 5 quildmetros dos pontos ocupados pelos sacerdotes
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da diocese, os quais pela sua parte se nao poderao estabelecer a
igual distancia dos postos ocupados pelos Missionarios da Congregajao, e que esses Missionarios da Congrega^ao recebem
jurisdifao do Bispo de Angola por rntermedio do seu Superior
Geral, o qual sera delegado do Prelado durna maneira geral.
2 .0 Que os ditos Missionarios conservarao a latitude requerida na sua administra^ao e nao se lhes podera impor urn
determinado superior.
3 .0
Que as missoes fundadas ou a fundar, de acordo com o
Governo e o Bispo, nos limites assim ampliados da diocese
de Angola e Congo, serao reconhecidas pelo Governo, e convenientemente dotadas, qualquer que seja a nacionalidade dos
Missionarios, com a clausula, todavia, destes darem um caracter
sinceramente portugues as suas obras e estabelecimentos.
Enquanto a primeira condi^ao, da miriha parte com ela
inteiramente concordo, mas como tern contra si,
i.° o facto de sempre altera^oes semelhantes costumarem
ser tratadas entre a Santa Se e o Governo, sem nisso entrarem
os Bispos, a quern so compete depois curvar a cabefa as concordatas feitas pelas aka's partes c'ontrata’ntes; e
2 .0 o direi'to dos parocos a presen tados pelo Real Padroeiro,
entendo, que nao posso nada resolver so por mim, neste ponto,
antes de o Governo com ele concordat.
£ ao Governo tambem que compete a existencia das mis
soes actuais e das que de future se fundarem, ao que eu de
nenhum modo me opon'ho. Para o caso, porem, desse assenso
do Governo, e necessario que este se comprometa, no intuito
de evitar questoes futuras, a nao apresentar mais parocos para
serem colados no bispado, com quern eu depois me nao poderia
entender e que nas circunstancias especiais da falta de pessoal,
sao um verdadeiro flagelo para os prelados. Eu nunca informaria favoravelmente a pretensao de nenhum padre que se queira
colar, mas o Governo pode apresenta-lo. Creio que o Governo
nao tera nenhuma duvida em resolver que nao haja aqui mais
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parocos colados, pois deve conhecer o embara^o que as cola^oes,
havendo tao pouco pessoal, trazem a'o servi^o da diocese e das
missoes e a impossrbilidade que ha de os equrparar, como
eles prettendem, pela lei, aos parocos e missionarios, que para
aqu'i vem dm comissao e nao pertencem a diocese, unicos
que na lei tern e devem ter certas vantagens, que aqueles
para si quereim, alem de 'todas as da colafao, de que esces
nao gozam. £ um a'bsurdo que deve acabar.
Posto isto, direi que nomeando meu Vigario Geral o Supenor da Congrega^ao e dando-lhe, como tal, plenos poderes, no
governo espiritual das missoes da mesma Congrega^ao, ficam
os missionarios da dita Congrega^ao a mim sujeitos, sendo
missionarios do bispado como os outros que para ea vem do
Colegio das Missoes, ou de outros bispados do reino, embora
com um vigario geral especial e que nesses tertoos se podem
estabelecer onde quiserem, mesmo sem necessidade da distancia dos 2 5 quilometros entre a sua e outras igrejas.
2 .a Condifao — D a minha parte, desde o momento em
que dou poderes a um Vigario Geral para administrar espiritualmente as missoes, a ele ficara pertencendo a escolba do
superior. Resta saber se o Governo dispensa o superior portugues, mas em qualquer caso precisara, tanto este como todos
os outros missTonanos, de nomea^ao e provisao minha, passada na Camara Eclesiastica, como trtulo que apresentem na
reparti^ao de Fazenda, a fim de lhes ser abonada a dota^ao
da mi'ssao e as respedtivas congruas, que se nao abonam tambem sem que eu tenha participado ao Governo Geral as nomeafoes por mim feitas.
3
.a Condi^ao — Este ponto deve inteiramente ser tratado
com o Governo.
Farei, todavia, algumas observances necessarias para esclarecer e evitar confusoes futuras.

Os Missionaries da Congregafao do Espi'rito Santo, recebendo congrua do Estado, nao podem, sem que o Govern© fa^a
para eles uma lei especial, deixar de ter os mesmos encargos e
as mesmas vantagens que pela lei tern actualmente os parocos
e missionaries eutopeus do Cdlegio das Missoes ou de outros
bispad'os que vem servir neste de Angola.
A s vantagens e encargos sao os seguintes:
1 •° Transpose de Lisboa para Luanda e quando acabem
o servifo de volta, a custa do Estado, para Lisboa.
2 .0 Adiantamento de tres meses de congrua quando de
Lisboa saem.
3 .0 U m a ajuda de custo para a viagem quando saem de
Lisboa ou voltam, acabado o servi^o.
4-° isen^ao de direitos de merce, selos e emolumentos
pela sua nomea^ao.
5 .0 Congrua anual de 3 5 0 ^ 0 0 0 reis fortes.
6.° Transporte por conta do Estado, tanto na ida como
na volta, quando desta provincia vao com licen^a por motivo
de enfermidade a Lisboa, tendo sido previamente inspeccionados pela Junta de Saude.
7 .0 U m aumento de 2 5 por cento da sua congrua, tendo
completado nesta provincia 8 anos de bom service.
8.° Gratificafao anual de 1 o o fo o reis se acumularem
com o servifo pastoral o magisterio primario ou secundario.
9.0 M ais um ter£o de congrua tendo completado aqui
catorze anos.
10 .
° M ais dois ter^os da congrua tendo completado nesta
Provincia vinte anos de servi^o.
11.
° O dobro da congrua tendo completado vinte e
seis anos de servifo.
Tudo isto conforme o decreto de 6, referindo-se ao de 3
de Dezem'bro de 18 8 4 .
1 2 .0 Tendo 8 anos de servifo efectivo e sem interrup^ao,
um ano de licen^a para ir gozar na terra da sua naturalidade,

recebendo durante ele a sua congrua por inteiro, conforme o
decreto de 26 de Dezembro de 18 8 5 .
Vantagens relati vas:
i.° Se regressarem a Europa tendo completado o servi^o
a que sao obrigados, de 8 anos, ou antes destes completes mas
provaodo evidentemente que foi no servijo que se impossibilitaram, receberao um subsidio equivalente a 2 5 por cento
da sua congrua de 3 5 0 ^ 0 0 0 rers, enquanto nao forem empregados no continente pelo Governo.
2 .0 Os que, acabado o service obrigatorio de 8 anos continuarem a missionar na Provincia, e tiverem por isso o aumento
ja notado, receberao, quando queiram regressar, um subsidio
equivalente a 25 por cento da congrua que na missao lhes
pertencia, ja se ve, incluindo o aumento se este em cada um
dos seus graus datar pelo menos de dois anos antes do
regresso.
3 .0 Os que completarem o tempo de 26 anos de service
nesta Provincia e quiserem deixa-la retirando-se para o reino,
fioarao recebendo, enquanto nao forem empregados pelo Go
verno, um subsidio equivalente a congrua por inteiro.
Tudo isto conformte os decretos de 6 e 3 de Dezembro
de i8 8 q .
Encargos e deveres:
i.° Ensinar, quando seja preciso, nos Seminarios ou Escolas da Provincia.
2 .0 Paroquiar nas igrejas que lhes forem designadas pelo
Ordinario.
3 .0 Exercer o ministerio de missionario nas terras a que
o Prelado os mandar.
q.° Servir 8 anos na Provincia.
5 .0 N ao poder sair da Provincia nesses 8 anos senao
com licenca do Governo e do Prelado, concedidas por doen^a
justificada perante a Junta de Saude a que se apresentarem
e conforme o parecer desta.
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6.° O missionario suspenso pelo Prelado nao recebera
congrua algurna da Fazenda Publica enquanto durar a suspensao.
Tudo isto conforme os decretos de 6 e 3 de Dezembro
de 18 8 4 .
A lem disso, os missionaries para da sua residencia virem
a Luanda ou irem a outro ponto, mesmo que tenham licen^a
ou ordem do Bispo, com passagem paga pelo Governo, precisam que o Governador Geral, a requisi^ao do Prelado, ordene
ao che'fe do lugar da residencia, que fhes passe guia, sem o
que esta lhes nao sera passada, o que diga-se, na verdade causa
senos em'barafos quando a partida for urgente por servi^o religioso.
A s missoes tem de prestar contas ao Governo Geral, conforme o Regulamento da Fazenda, pela forma que o mesmo
Governo lhes indicar, da aplica^ao da verba da dota^ao que
recebem e justificar com documentos os pagamentos feitos segundo as instrujoes, ainda ha pouco renovadas pela Junta da
Fazenda.
Como V . Rev.ma ve, ao contrario do que se pensa, sao
muitas as vantagens concedidas pelo Governo Portugues aos
padres que missionam no seu Real Padroado e os encargos
bem poucos.
Entre estes, porem, alguns ha que podem incomodar muito
o Prelado e o Governador Geral, como o de servifo de 8 anos,
durante os quais so por doenf a podera ser concedida, como a
todos os outros, licen^a aos missionanos da Congrega^ao.
Conforme a lei citada, quando, antes dos 8 anos, qualquer
missionario da Congrega^ao, embora tenha licen^a, ou mesmo
ordem do seu Geral e do Bispo, se queira retirar, nao o pode
fazer senao apresentando-se a Junta de Saude e sendo por esta
julgado que periga a sua existencia, continuando a residir na
Provineia. So entao e que o Bispo e o Governador Ihe podem
dar licen^a para se ausentar. A nao ser nestas condicoes so

pode retirar-se, como os outros missionaries, com licen^a registada, concedida polo Ministerio da M arinha, fazendo viagem
de ida e volta a custa propria e nao recebendo enquanto estiver
ausente a sua cbngrua.
O Bispo em nada neste particular pode valer ao mrssionario,
seja ou nao da Congrega^ao.
Ja se deu o caso de um conego, que esta noutras condi^oes
pelo direito, prometendo renunciar o canonicato e pagar a via
gem a sua custa, querer lr para Portugal muito doente, obter
licen^a do Bispo e nao poder partir de Luanda porque o Governador, julgando que nao estava autorizado pela lei, Ihe nao
concedeu passaporte.
O Bispo nao pode estar a cada passo, e muito menos con
tra a lei, em inuteis questoes com os Governadores.
Portanto se nao se fizer uma lei especial para a Congrega^ao do Espinto Santo, tera esta que se sujeitar ao que deixo
exposto. E bom que fique isto bem entendido.
Resumrndo: nao tenbo duvrda, com relafao as duas primeiras conduces, em nomear meu Vigario Gera'l o Superior da
Congregafao do Espinto Santo, se o Governo nisso concordar,
e se este se compro'meter a nao apresentar mais parocos para
se colarem. Enquanto a garantia de existenda para as actuals
e futuras missoes da Congrega^ao, so o Governo a pode dar,
bem como as providencias que respeitem a terceira condifao,
como e evidente
Deus guarde a V . Rev.ma
Pafo de Luanda, 4 de Julho de 18 8 9 .
Il.mo e Rev.mo Sr. P .e Ernesto Lecomte
s j Antonio, Bis-po de A ngola e Congo.
A A L — C o rre sp o n d en t Expedida, 18 8 9 , fls. 15 0 - 1 5 4 .
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