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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 G O U V E R N E U R G E N E R A L D ’A N G O L A
(5-X II-1889)

SO M M AIR E — Le probleme de la juridiction episcopate dans la Pre

fecture du Bas-Congo. — Landana consideree mission
portugaise. — Nouvelle attitude du Gouvernement envers les missionnaires de la Propagande. — Les missions
de Huila, Bie, Caconda et M alanje.— Projet d’une
nouvelle mission a Cabinda.

e E x .mo Senhor.
A prefeitura apostolica do baixo - Congo constitui uma
das d'esmembra^oes feitas pela Santa Se do vastrssimo territorio do meu bispado, que outrora se estendia do Ca'bo Lopes
ao das Agulhas (x) e contra as quais o Governo tem sempre
protestado.
Discutia-se o assunto calorosamente, a Santa Se respondia
a notas diplomaticas baseadas em memorandos da comissao
das missbes; novos memorandos davam materia a outras notas
e respostas, quando a renova^ao do litfgio so'bre o padroado
da India veio interromper de repente esta negocia^ao. Ficou
tudo no Statu quo, que durara ate se fazer a coneotdata.
N a margem direita do Zaire nenhuma jurisdi^ao tem pois
ha mui'tos anos o prelado de Angola e portanto nem mesmo

(1 ) II y a equivoque evidente de la part de l’Eveque. C e ta it
l’eveche de St. Thom e et pas celui d’Angola et Congo, qui allait
jusqu’au cap «das Agulhas».

para o territorio portugues de Landana e Cabinda podia mandar padre, ainda que o houvesse; obedecem aquelas local idades
no espiritual, como toda a gente sabe, a prefeitura apostolica
do baixo - Congo e ja antes estiveram sujeitas a outras com diferentes designajoes.
M uitas vezes representei eu a conveniencia de me ser concedida jurisdifao a'li, ao menos com o caracter de interinidade,
ate que se resolva a questao, ou se chegue a u'm acordo a tal
respeito, mas foram sempre baldadas as minbas instancias,
porque a Santa Se entende que nada se deve alterar, enqu'anto
nao aca'barem as negocia^oes.
Reconhecendo todavia a falta sensivel du!m sacerdote em
Cabinda, ordenou ao seu 'prefeito que la esitabelecesse uma
missao. Eis o que trata de fazer agora o padre Campana, que
e o prefeito apostdlico, e como tal se apresentou ao governador
do distrito.
Animaram-no certamen'te, nessa apresenta^ao, tanto a liberdade e protecfao de que goza a missao de Landana, como
o Congresso de Berlim e o procedimento do Governo de Sua
Majestade durante os ultimos anos.
A missao de Landana e no reino considerada portu'guesa,
sem pertencer a minha jurisdifao; os seus missionarios apostolicos e irmaos da Congrega^ao do Espirito Santo vem para a
Africa com passagem paga pelo Estado; os catolicos, portugueses ou nao, da localidade, cumprem na igreja da missao os
seus deveres religiosos; tudo como se fosse sujei'ta ao Bispo do
Padroado.
O Acto do Congresso de Berlim, pdlo qual o Governo Por
tugues se comprometeu a proteger e favorecer, sem distin^ao
de nacionalidade, nem de cul'tos, todos os institutes e empresas religiosas e a garantir tanto aos estrangeiros como aos
indigenas, o I'ivre e publico exercicio de todos os cu'ltos, e o
diteito de erigir ediffcios religiosos e de organizar missoes a
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esses cuitos pertencentes, dava ao rev.° Campana a seguran^a
de nem ele poder ser repelido, como prefeito apostolico, nem
embara^ado ou proibido o estabelecimento da sua missao em
Cabinda, ernbora, como a de La'ndana, sujeita unicamente
a Sagrada Congrega^ao da Propaganda.
O Governo de Sua Majestade, pendente ainda a resolu£ao dos seus antigos protestos, contra a entrada dos ptefeitos
e missionarios apostdlicos mandados pela Sagrada Congrega£ao e dos padres do bispado de A rgel mandados pelo Cardeal
Lavigerie, nos dommios do Padroado Real, parece ter modificado as suas antigas inten^oes, reconhecendo ta'lvez a impossibi'lidade absdlu'ta de obter missionarios poitugueses e a impreterrvel necessidade de missoes; porque tern admiddo nesses
dommios, mesmo no territodo nao contestado do bispado de
Angola, 'prefei'tos e missionados apostdlicos estrangeiros, chegados aqui com passagem paga pdla Fazenda e a quern o meu
antecessor e eu demos junsdigao, por conhecermos, tanto do
facto referido como de outros, que a isso se nao opunha, antes
o permiria e desejava o Governo.
Assim o Ministerio da M arinba estabeleceu a missao da
Huila, a que deu terrenos e depois dota^ao^ com missionarios
apostdlicos e irmaos estrangeiros da Congrega^ao do Espidto
Santo, em cujo numero entravam um portugues, o padre Antunes e o padre Duparquet, prefeito apostolico da Cimbebasia.
Assim se vao estabelecendo as missoes do Bie, de Caconda e de
M alanje, que oficios do Ministerio da M arinba, como V . E x .a
sabe, me autorizam a entregar ao padre Lecomte e a outros mis
sionaries apostdlicos e irmaos estrangeiros da Congrega^ao do
Espfrito Santo, sendo para superior de M alanje indigitado o proprio padre Campana, de que se trata, prefeito apostolico do Baixo - Congo. Casos identicos se tern dado tambem com o estabe
lecimento de missoes na prelazia de Mozambique. A lem disso
acaba o Governo de criar e dotar uma missao portuguesa no
Niassa, com pessoal estrangeiro sujeito ao cardeal Lavigerie
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(contra cujas invasoes antigamente se protestava) e a Sagrada
Congregagao da Propaganda e nao ao prelado de Mozambique
ou ao de Angola.
Se juntarmos a isto a circunstancia de pagar o Governo
passagens para a A frica nao so aos congregados, a que me
referi, que vem missionar na minha jurisdipio, mas ate aos
que vao servir fora d'eia, nas prefeituras apostolicas, em Landana e na Cimbebasia, veremos que tal conjunto de benevolencias devia persuadir o rev.0 Gampana das 'boas disposizoes
actuals do Governo de Sua Majestade, para consentir e favorecer no seu territorio missoes como as do Niassa e de Landana,
sujeitas umcamente a Sagrada Congrega^ao da Propaganda.
Foi por isso talvez que, invocando a qualidade de prefeito
apostdlico, participou ao governador portugues que ia esta'belecer em Cabinda uma missao propriamente sua. Esse prefeito
apostolico veio de Portugal no vapor «Cabo Verde» com
quatro irmaos e urn edesiastieo 'portugues d'a Congregazao do
Es'pinto Santo; ja no paquete anterior tinham ohegado tambem outros missionarios e irmaos da mesma Congrega^ao.
A todos, segundo me informaram, concedeu o governo passagem para Landana. O referido missronano portugues com
alguns desses irmaos e destinado a nova missao de Cabinda
e dos restantes uns ficaram em Landana e outros irao com o
prefeito Campana estabelecer, mas sujeitos a minha jurisdi^ao,
a missao que o Governo deseja em M alanje e lhe confia, como
V . E x .a podera ver da copia indusa.
A missao que se projecta estabelecer em Cabinda, a sombra do congresso de Bedim, ficara, se o Governo a permitir,
nas mesmas condifoes da que a prefeitura apostdlica do baixo-Congo possui ja ha muito no territorio portugues de Landana,
missao perfeitamente catolica, onde todos os catolicos podem
lioitamente receber os socorros espirituais e cumprir os deveres
religiosos, mas independente da minha jurisdizao, reconhefa
ou nao o Governo no dhefe e superior delas a qualidade de
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prefeito a!postolico, que em nada ate hoje, quer na existeneia,
quer na protec^ao concedida, tem afectado a de Landana. Eis
o que m e cumpre dizer a V . E x .a em resposta ao seu oficio de
4 do corrente, incluindo outro, que devolvo, do governador
do distrito.
Deus guarde a V . E x .a
Pafo de Luanda, 5 de Dezem'bro de 18 8 9 .
H.mo e E x .mo Sr. Conselheiro Governador Geral.
s ) Antonio, Bispo de A ngola e Congo.
A A L — C o rre sp o n d en t
- 1 9 1 v.
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Expedida,

18 8 9 ,

fl.

18 9 v.-

