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LETTRE DU VICAIRE GENERAL DE LUANDA
AU MINISTRE D’OUTREMER
(22-XII-1870)
SOMMAIRE —

Critique la cloture du Seminaire diocesain. — Demande
instamment la reouverture du meme Seminaire. — Si
tuation religieuse de la Province. — £tat des oeuvres
et du personnel missionnaire.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Incluso tenho a honra de levar as maos de V . Ex.a o map
das freguesias deste Bispado, e dos sacerdotes actualmente
missionando, a fim de que V. Ex.a se digne mandar providenciar, como por melhor o houver; visto que o estado actual das
coisas e verdadeiramente inconveniente para o bom servip da
Iereja e do Estado.
Alem da falta de Missionarios, que da simples inspec^ao
do mapa se ve, convem acrescentar, que dois sao degredados,
e como tais se nao podem mandar para pontos onde a civiliza^ao
repare mais naquele desprestigio, e que finalmente um deles
tendo findo, ou quase, o temp da sua comissao, esta prestos
a regressar ao reino.
O haver sido encerrado o Seminario creio ser causa de uma
verdadeira crise por que tera de passar, e passa ja, esta diocese.
Recem chegado aqui, nao desejo p r modo algum ajuizar
do que se fez em temp, com o fim de criticar pssoas, que
alias merecem todo o respito; mas o que e certo, e que um
Seminario numa diocese, e em espcial nesta, e de absoluta
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necessidade, e que melhor teria sido cortar os abuses, do que
arrancar a mstitui^ao.
Tenho a honra de pertencer a Comissao das Missoes Ul
tramarinas, pude ver nos documentos algumas das causas que
Ievaram a curar das coisas fechando-se o estabelecimento, e
agora vendo os efeitos, e tendo-me informado dos acontecimentos, parece-me que o Governo de Sua Majestade nao aproveitou com tal medida.
O pa^o ficou sendo ocupado por uma reparti^ao publica
e por particulares, eclesia'sticos e seculares, dando-se-lhe nele
guarida a degredados e ate a gente de diverso sexo, e fazendo-se
nele uma especie de colegio, ou como melhor chamar-se-lhe
deva, de que me limitaria a dizer, que obsta a que as aulas
de mestres competentes, pages pelo tesouro, sejam bem aproveitadas com frequencia, alem de outros e mui poderosos inconvenientes.
A livraria ficou quase ao desamparo, que nestas paragens
e certa e breve ruina para os livros.
Da mobilia e utensilios do Seminario muito pouco existe,
e finalmente o dinheiro que da Bula veio em subsidio, anda
em parte espalhado, tendo nas contais aparecido um deficit,
e mais que tudo perderam alguns mancebos a sua carreira, e
que agora tao uteis podiam ser ao bom servi^o da Igreja e do
Estado.
£ antigo o argumento o dizer-se que os filhos do pais se
nao prestam a seguir o estado eclesiastico; mas enquan'to a isso
cumpre-me mformar V. Ex.a que o proprio escrivao da Camara
Eclesiastica, homem de quarenta anos, alem de muitos jovens,
dos quais algu'ns ja tinham principiado de cursar as aulas, desejam ordenar-se; e mars importante, um sobrinho do Rei do
Congo, D. Manuel de Agua Rosada, que esteve no Seminario,
sou informado que deseja ordenar-se; e, ja pela familia, a que
pertence, ja porque o Governo de Sua Ivlajestade ainda para
ali nao conseguiu missionario competente, seria de vantagem
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que me parece merecer examinar-se, pelas suas importantissim'as consequencias.
Caso o Governo de Sua Majestade queira dotar o Semina
rio, mesmo com menos do que o Decreto da erec^ad lhe
deu (1), ainda mesmo que da Bula (2) nao veri'ha subsidio algum, com os elementos do pessoal que aqui ha, responsabilizo-me a dar principio ao Seminario. Pela miriha parte, havendo ja
sido professor de Teologia e de Humanidades, oferefo-me a
reger as cadeiras que seja necessario, vindo ao Seminario ensinar
os professores ja subsidiados pelo tesouro para instru^ao secun
daria, e nao recebendo mais do que a gratifica^ao relativa a uma
cadeira.
Tenho tanta mais confian^a em fazer uma tal proposta,
quanta e a certeza do vivo auxilio de S. Ex.a o Governador
Geral, pelo decidissimo empenho que tern em que o progresso
material e moral corram a par, e pela protec^ao pronta que, em
diversos negocios do servi^o a meu cargo, tenho encontrado.
Tendo a honra de expor a V. Ex.a as coisas como sao, e
como ja documentalmente as posso provar, quando necessario,
aguardo as resolu^oes que V. Ex.a em sua alta ponderajao
[julgar] deverem ser tomadas.
Ao presente e indispensavel que o Governo de Sua Majes
tade mande para aqui sacerdotes, de que precisa o bom servi^o
da Igreja e do Estado. Sem eles e impoSsivel ocorrer as necessidades religiosas, calar o clamor dos povos, e satisfazer as justissimas requisi^oes de S. Ex.a o Sr. Governador Geral.

(1 ) Decret du 23 de Juillet 1853. C f. vol. I, p. 58.
(2) Les aumenes de la Bulle de la Croisade etaient desrinees au
soutien des seminaires diocesains, tant de la metropole que de l’outremer.
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Deus guarde a V. Ex.a
Pa$o Episcopal de Luanda, 22 de Dezembro de 1870.
II.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
O Vigario Geral e Governador do Bispado
de Angola e Congo
]o se A ir e s d a S ilv e ira M asca ren h a s

AHU —

A n g o la

— Carton de 1871-1872.
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