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R A P P O R T D 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
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(4-X I-1872)

SO M M AIRE— Appreciation des services ecclesiastiques de la pro
vince. — Demande pressante de pretres dignes et pleins
de foi. — Propose la suppression du Cbapttre et de

I’Eveque du diocese et lenvoi de pretres.

Il.mo Ex.mo Sr.

Servi^o eclesiastico na provmcia
Nao e scm constrangimento, Ex.“° Sr., que me vejo obrigado pela estrita injun^ao do meu dever, o declarar a V. Ex.a
que o servi^o eclesiastico na provmcia de Angola esta muito
longe de atingir, pela sua respeita'bilidade e presti'gio, o grau de
confian^a e amor que devia inspirar a uma regiao catolica.
Cabendo como missao social aos eclesiasticos que vem para o
Ultramar, o ensino da religiao crista, da moral, e das primeiras
letras, compunge realmente o corafao, e faz esfriar a fe, o ver
o pouco zelo, com que alguns deles se desempenham da sua
tao similes quanto nobre missao.
Nao se distingue esta provmcia, Ex.mo Sr., nem pela ilustra^ao de seus filHos, nem pela austeridade dos costumes publicos, nem enfim pelo fervor catolico da ra$a indi'gena. O fruto corresponde a semente, como devia ser.
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Porem de onde vem o erro? Onde se acha a culpa? O erro
vem de todos, e ninguem se pode considerar culpado; visto
ser a sociedade com as suas ideias predominates, que e causa
e explica^ao do fenomeno apontado. E serao os padres, com o
seu duplo caracter e significa^ao, os guias mais apropriados
para conduzirem, sem perigo social, as gera^oes que se levantam, no sentido do progresso?
Sem me deter no exame deste melindroso objecto, que
tanto preocupa as sociedades mais adiantadas, direi sbmente
de passagem que nao partilho os terrores dos que, no delirio
das suas convic^oes, so veem nos Padres instrumentos de trevas,
e nao de luz.
Dem-se-me bons padres, que sejam ao mesmo tempo
bons cidadaos, que eu garanto a eficacia e o patriotismo do seu
ensino. Porem e certo, Ex.mo Sr., que pelo modo como as coisas
se adbao dispostas nas nossas leis patrias, e oerebrino contar com
bons eclesiasticos para o Ultramar. Por mal a fe tern esfriado
no cora^ao de todos, e ate dos proprios eclesiasticos, e a socie
dade mal se tern ocupado de ir preencber com outros esttmulos
a lacuna deixada pela perda de uma tao vivaz energia. Tendo-se
deslocado a o'bjectiva do mundo fora realmente erro grosseiro
contar com milagres, la onde se devem so encontrar fenomenos
naturais e economicos. O eclesiastico actual julga-se mais preso
a terra do que ao Ceu, e como mundano aspira a ser bem remunerado do seu encargo social. £ a lei do mundo moderno.
Ha excep^oes, Ex.m0 Sr., mas essas nao fazem senao confirmar a regra. Em tao melindroso servi^o a escolha e tudo,
e esta nao pode ser acertada sem se criarem os indispensaveis
estrmulos. E nem eu percebo, Ex.mo Sr., porque haja aqui urn
Cabido e um Bispo, quando so vejo a necOssidade de bons
missionarios e de mestres para o interior.
Sao as necessidades e as pompas do culto, dir-se-a. Sao as
exterioridades das coisas, direi eu, e nao a essencia e util delas.
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Pela minha parte proporia, sem ofensa de ninguem, a
supressao do Cabido e do Bispo desta Diocese.
Padres, Ex.mo Sr., Padres singelos, morai's, e inteligentes,
e o de que carece esta provmcia e nao de estados maiores e
de generais sem exercito.
Conclusao
Tenho passado em revista todos os servi^os publicos da
colonia, flbavendo no estudo de cada um deles procurado dar
a V. Ex.a a rnedida fiel do seu estado, nao sem indicar de
caminho quais as reformas que, em meu entender, julgava
oportuno in!troduzir na constitui^ao legal de cada um deles.
Considero desnecessario declarar a V. Ex.a que no exame que
deixo esbo^ado sobre o estado das coisas oficiais da provmcia,
so fui inspirado pela consciencia sincera e honesta dos meus
deveres, e pelo patriotismo, de que nao costumo deslizar.
V. Ex.a pesara pois no seu alto juizo as pondera^oes que
levo feitas, e sabera com a sua arte e criterio transformar em
lei aqudas que merecerem a sua aprova5ao.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda, 4 de Novembro de 1872.
Il.m0 Ex.”10 Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
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