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L E T T R E D U P £R E C H R IST O P H E R O O N E Y
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R

(23-IV -1903)

SO M M A IEE —

Desire des missionnaires du Saint-Esprit d’etre incorpores canoniquement dans le Patronat portugais. —
Nomination d’un Prefet apostolique de nationalite
portugaise. — Un nouveau project de Concordat. —
Subside a accorder aux missions de Cabinda.

Por diversas vezes tenho tido a honra de levar ao conhecimento do mui ilustre predecesor de V . E x .a na pasta da M aririha e Ultram ar, o triste estado das missoes do Encravamento
de Cabinda. C om a insistencia devida a tao patriotica causa,
tomo de novo a liberdade de vir chamar a aten^ao de V . E x .a
para este mesmo importante assunto.
A s missoes de que se trata, E x .mo Sr., acham-se em territorio portugues, mas fora da jurisdi^ao do Bispo de Luanda,
em territorio onde existe a liberdade de culto, gozando os
missionaries, assim, de uma certa autonomia. Contudo estes
sempre ambicionaram o favor de serem considerados portugueses; sempre entenderam, no seu justo criterio, que para melhor desempenbarem sua nobre missao de apbstolos, convinba-lhes por-se directamente ao servi^o da Patria portuguesa.
Em

1 8 9 6 , sob o proprio pedido dos chefes das missoes do

Espirito Santo de Congo e Angola, organizaram-se umas bases
de Concordata com a Santa Se, segundo a qual seriam acrescentados ao Real Padroado, todos os territorios da Africa Por
tuguesa, onde esta jurisdigao ainda nao existisse. Era, decerto,
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um generoso esfor^o da parte dos missionarios em favor desse
historico privilegio.
O governo regenerador de entao compreendeu o alcanee
do projecto e avaliando devidamente a acertada iniciativa dos
missionarios, aceitou o alvitre e recompensou-os concedendo-lhes
valiosos subsidios. A s missoes do Encravamento receberam um
conto de reis para cada uma das missoes portuguesas, com a
obriga^ao de ensinar a lingua portuguesa, i$ar a bandeira portuguesa e fundar as suas missoes e aldeias pelo pars em nome
do governo portugues, constituindo outros tantos pontos de
ocupa^ao efectiva do dommio portugues.
O projecto da Concordata, contudo, nao vingou, bem
contra o nosso ardente desejo (* ). Era forfoso, porem, avan^ar
mais um passo no camiriho encetado. Assim, alcanfamos da
Santa Se, a nomeafao, como chefe das missoes e Prefeito
aposto'lico, de um padre portugues, o muito reverendo padre J. J.
M agalhaes. Era mais uma prova da sinceridade e lealdade das
inten^oes dos missionarios. M as — coincidencia curiosa! —
mal tinha tornado posse das suas missoes ( 2) , o novo cbefe por
tugues, logo, por motives que nao preciso historiar aqui e que
me nao compete criticar, foram-lhe suprimidos os subsidios,
tao generosamente concedidos ao seu predecessor, um padre
estrangeiro!
Os missionarios de Cabinda, porem, apesar de se acharem
por este facto desligados de todo o compromisso com o Estado,
na plena posse da sua junsdi^ao eclesiastica independente e com
direito a protec^ao que os tratados internacionais lhes asseguraram, nem por isso deixaram de trabalhar na realiza^ao do
seu grande desideratum, e daqui uma nova suplica a Santa Se

(-1) E t le desir sincere, aussi, du Gouvernement portugais...
( 2) La suppression des subsides porte la date, par une curieuse
coincidence, de la nomination du Pere Magalhaes comme Prefet apostolique du Bas-Congo.
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para que o territorio do Encravamento de Cabinda fosse incorporado na diocese de Luanda. Os passos dados neste sentido
falharam. Sera preciso tornar ao projecto de uma Concordata
que so pode resolver, no interesse nao so das missoes de
Cabinda, mas de todas aquelas que estao fora do Real Padroado,
a questao tao espinhosa e antiga. / j
Ponderarei a V . E x .a que estamos em vesperas da revisao dos
tratados do Congresso de Berlim, em virtude dos quais Portugal
viu seus direitos a esses territories do Encravamento confirmados
pelas potencias reunidas. Por uma grande felicidade teve logo
a mao, para o coadjuvar na civiliza^ao e ocupa^ao efectiva,
estes nossos missionarios, ja ai bem estabelecidos, sem que
custassem urn ceitil ao governo. Durante estes vinte anos as
missoes tern prestado grandes servi^os e ainda muito maiores
e mais proficuos o teriam sido se tivessem tido sempre a proteefao e auxilio do Estado. Basta por isso olhar para o lado
esquerdo do Zaire, que a metade do rio pertence a Portugal.
La tivemos outrora missoes esperan^osas. Hoje nao esta la
nada que prove a influencia benefica e civilizadora desta na^ao
de tao grande fama historica.
Resumindo meu pensamento, pe^o a V . E x .a, em nome
dos missionarios do Encravamento de Cabinda, tao desprestigiados, tao abandonados, mas tao zelosos; em nome de todos
os missionarios do Espirito Santo, nas diversas missoes de
Angola, pois e do interesse de todos, por motivo igual e solidariamente, duas coisas: / /
1 .a Que essa Secretaria de Estado se digne tornar a ocupar-se
do projecto de Concordata ( 3) , tendo por fim a extensao do privilegio do Real Padroado a todos os territorios da provincia de
Angola. / /

( 3)
Puisque le projet gouvemamentel de 1896 n’a pas re^u, de
la part du Saint-Siege, l’accueil desire, le Gouvernement portugais
n’y est plus revenu jusqu’en 1940, cette fois avec succes.
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2 .a Que ligue de novo as missoes do Encravamento ( 4) com
a Patria portuguesa, por algum acto governamental, que as
auxilie e que de ordens as autoridades para as proteger e favorecer na sua missao benfazeja.
Deus guarde a V . E x .a
Il.mo E x .mo Sr. 'Ministro da Maririha e Ultramar.
O Procurador Geral das missoes do E . S.
do Congo e Angola

P. C . / . Rooney
A H U — Autoridades Diversas, 1 9 0 2 - 1 9 0 4 .

( 4)
C ’est le m odus vivendi de 1906, coup audacieux de M gr
Barbosa Leao, eveque d’Angola, qui a resolu la grave question de
Cabinda.
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