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LETTRE DU P£RE ER N EST LEC O M TE
A U M INISTRE D ’OUTREMER
(25-IX-1889)

SO M M AIR E — Pourparlers sur la fondation des missions du Bie-Bai-

lundo et Caconda. — Demande certaines precautions
par ecrit. — Concession de terrains a ces missions.

Il.mo e E x .rao Sr.
Tendo-me apresentado a V . E x .a e exposto os trabalhos
missionaries aos quais, com meus companheiros, nos temos
dedicado na provi'ncia de Angola, ja dentro ja fora da jurisdi^ao do E x .mo Bispo de Angola; estando demais V . E x .a bem
intormado do nosso proceder, tao proprio do missionario catolico, como do mais dedicado bom portugues, especialmente na
missao do Cubango (M aria Am elia) enquanto estive guardando o forte do mesmo nome, e por fim no perigoso conflito
que fez correr risco da vida ao digno capitao M arques e a
reduzida for$a que ele comandava, e obrigou ao abandono do
forte e a evacua^ao da missao; venho consignar por escrito as
novas propostas que de viva voz submeti a aprova^ao de V . E x .a,
que as ouviu benigna e favoravelmente, mas carecedoras de
seguir os tramites regulamentares para sua execu^ao.
Esta determinada a funda^ao da missao do Bie com a
filial de Caconda, e esta recentemente ordenada. Proponho-me
realizar essa funda^ao, e ate tenho disposto tudo para, havidas
as providencias e autoriza^oes necessarias, partir no proximo
mes de Outubro para Benguela com o pessoal suficiente para
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dar principio a essa funda^ao: tres missionaries e tres irmaos,
que se acham na Escola Agricola Colonial de Sintra.
Rogo pois a V . E x .a seja servido ordenar que se me passe
o documento de apresenta^ao para Director e Superior da dita
missao, a fim de obter do E x .”10 Sr. Bispo de Angola os poderes eclesiasticos necessanos para o exercicio daquele cargo.
Esta claro, que estas providencias presupoem o reconhecimento por parte do Estado da nossa qualidade de Missiona
ries do Real Padroado, e por nossa parte da sujei^ao devida
como tais missionaries a todas as autoridades eclesiasticas e tem
porals em cuja esfera de poder e acfao nos deveremos mover
e trabalhar.
E acrescento aqui, em meu nome como no dos meus companheiros e auxiliares que, a fe de sacerdotes catolicos nos empenharemos por servir o Real Padroado com dedica^ao e abnega^ao proprias do bom sacerdote e do muito devotado portugues. E e isto tanto mais natural e tanto mais de dever de cons
cience, quanto na Africa Portuguesa os dois grandes interesses,
catolico e portugues, se completam e unificam de modo a formar um todo completo e inseparavel.
O reconhecimento de Superior e Director por acto do Real
Padroeiro, implica o reconhecimento da missao por todas as
autoridades e para
todos os efeitos legais e em especial me
dara direito a, na dita qualidade de Superior e Director, receber
do Ministerio a cargo de V . E x .a, e em Angola da competente
autondade da Fazenda Nacional, o subsfdio consignado no
orfamento, bem como os mais favores de que gozam as missoes
do Real Padroado.
Afigura-se-me, porem, que todas estas circunstancias deverao ser consignadas no diploma que haja de me ser passado,

O Dans l’original: por.
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para nao estarmos sujeitos a duvidas das autoridades provin
cials, amoviveis e incertas em suas opinioes e modos de ver (2) .
evidente que as duas esta te s de Bailundo - Bie e Caconda deverao, para completa fundafao, demandar maior
subsidio do que o consignado no or^amento. E se, como e
provavel, o Governo provincial tornar a reclamar de nos o restabelecimento da missao M aria ‘A m elia [Cubango] que foi
iniciada sem subsidio, com grande dispendio, a pedido da
autoridade local, e se ainda mais tivermos de avan^ar pelo sertao do Cubango ao Zambeze, como parece ser de tanto interesse para Portugal, impresa realizavel com os meios morais
da influencia das missoes e do nome portugues, agora fortificado com a expedi^ao ao Cubango, segundo devi compreender
dos pedidos de vassalagem que chegam das tribos a leste do
Cubango ao forte M aria Am elia, durante o tempo da minha
residencia na missao do mesmo nome, presupondo este avancar
pelo sertao grossas despesas, fica evidenciada a minha asser5S0 da exiguidade, para o futuro, do subsidio ornamental. / /
Entretanto, sendo certo estarem ja preparados muitos elementos e fornecimentos para a dita fundafao, e considerndo
ser preciso tempo para levar por diante os trabalhos iniciais:
casaria, culturas, angariar pessoal indi'gena para educar, chamar
em auxilio indispensavel as Irmas da M issao (3) , creio que
por este ano o subsidio ornamental chegara. De futuro a expe
rience ira demonstrando ao Governo do pais o que convenha
conceder para melhor servino de Deus e da Patria que, se para
alguns de nos e adoptiva, nao sera por isso menos bem servida.
Cumpria, porem, consignar essas ideias, para evitar futuros
desapontamentos.

(2) Cf. Lettre de l’Eveque au *Pere Lecomte, du 5 Juin 1889.
(3) Les Soeurs de St. Joseph de Cluny.

E por conclusao das minhas reclama^oes em bem das mis
soes, sendo evidente carecerem estas de terrenos para constru50es, usos domesticos e missionarios, e para culturas, que devem
ser vastas, seria conveniente consignar no diploma que pretendo, a obriga^ao para as autoridades provincials da concessao
de terrenos as missoes e e sta te s que vou dirigir, isto tanto
dentro com alem da diocese de Angola, segundo o estado
actual, que esperamos seja provisorio e agora prestes a ser substituido por uma situa^ao mais consentanea com os interesses
do Real Padroado. ’Parece deveria ser o Director - Superior de
todaS estas missoes autorizado a reclamar a concessao ate 2.0 0 0
hectares de terras para cada uma delas (4) .
A inda uma sugestao, que assegurara o futuro da missao,
infundindo nos missionarios plena confian^a. Dado o caso da
necessidade da substitui^ao do Superior, os Missionarios deveriam ter a faculdade de reunidos escolherem dentre si o Superior
interino, e de indicarem ao Real Padroeiro o missionario que
julgassem mais capaz para suceder no cargo de Superior efectivo, e nesse indicado recairia a apresenta^ao regulamentar ao
Ordinario.
Esta medida complementar e do maior alcance. Essa asseguraria a continuidade das obras sobre as bases e segundo o
sistema indicado pela experiencia.
Sem duvida, eu e os meus companheiros confiamos que
mesmo sem essa providencia as missoes ja nao voltarao atras,
e todos os dias irao conquistando mais e mais a opiniao, e
merecendo todo o favor do Governo. V . E x .a, porem, em

(4)
La concession de 2.000 hectares de terrain a ete demandee
et obtenue pour la mission de Huila. 11 y avait done un bon prece
dent dans la loi.
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sua alta compreensao, tomara a minha indica^ao na conta que
merecer.
Deus guarde a V . E x .a
Lisboa, 2 5 de Setembro de 18 8 9 .
II.mo e E x .mo Sr. Frederico Ressano Garcia / /
M m istro Secretario d ’Estado da M arinha e Ultramar.

O missionario d’Angola
Padre Ernesto Lecomte
AHU — /

Repartifao— Angola-Carton 9. — Original.
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