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RAPPORT DE L’EVRQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU MINISTRE D’OUTREMER
(6 -IV -18 7 8 )

SOMMAIRE — La situation religieuse de la Province.— Providences
indispensables a prendre. — Retablissement des Con

gregations religieuses dans YOutremer.

Serie de 18 78
Diocese d A n g o la e C ongo
N .° 6

Il.mo e

E x . ™ S r.

I
Para satisfazer a recomenda^ao de V. Ex.a exporei o estado
da diocese de Angola, e suas necessidades mais principals, as
providencias mais urgentes que entendo ser indispensavel por
agora tomar, para levantar a religiao do estado de abatimento
em que jaz, e para que e'la possa ter a influencia, que e chamada a exercer no engrandecimento da provmcia, e'm que a
inteligencia e patriotism© de V. Ex.a anda empenhada.
Sera sucinto este relatorio, pois por diferentes vezes tenho
representado sdbre este assunto.
A grande e benefica influencia da religiao na regenera^ao
e civiliza^ao dos povos, mormente das provmcias ultramarinas
— ainda tao atrasadas — nao e felizmente de V. Ex.a desconhecida. A riqueza, os melhoramentos materiais, sendo elementos indispensaveis da civiliza^ao, nao constituem so por si
o valor dum povo. A verdadeira importancia dum povo e

representada principalmente pelo seu valor moral, pela sna
ilustra^ao e moralidade, e seus agentes principals sao os ministros da religiao, encarregados da educagao intelectual, moral
e religiosa. £ para isso preciso que disponSham dos meios indispensaveis para desempenhar tao ardua e importance missao.
Os elementos do progresso sao multiplices, a for^a armada,
os tribunals judiciais e eivis sao uma necessidade social, mas
os agentes imediatos da civilizagao sao os encarregados do
ensino e os ministros da religiao.
De todos os funcionarios de Angola os eclesiasticos sao,
sem ofensa de ninguem, os mais bem aceites, quando se nao
desviam da sua nobre missao. Uma politica sensata deve ter
em alguma conta este elemento no governo dos povos.
Mas qua! o estado da igreja angolense? Aiqui escasseiam
os termos com que descreve-lo; a realidade vai muito alem
da expressao; as cores mais carregadas e tristes nao o podem
bem pintar; e vergonhoso e envergonba-nos aos olhos do mundo. O actual Governador Geral, no discurso de abertura da
Junta Geral de 1 877, atesta-o e os exploradores estrangeiros
e ultimamente Stanley no-lo exprobam.
Este estado de coisas nao e facil esconde-lo; tenbo constantemente representado sobre ele, mas quase sempre inutilmente. Falta o pessoal e material.
O Cabido esta deserto, e nao tern paroco metade dos concelhos sujeitos a autoridades portuguesas, cada urn dos quais
nao e menor em extensao a uma diocese do reino. Pode ser que
va para all um ou outro sacerdote iludido ou ignorance das
circunstancias locais e das contrariedades que la o aguardam;
de outra forma, nao. No litoral, e nao em todo ele, e pouco
mais, apenas ha algumas igrejas e mas e sem utensilios precisos
e sem meios de sustentar o culto com decencia. Basta dlzer
que o Ambriz — povoa^ao importante, que ja tern requerido
a categoria de vila, onde ha estabelecimentos comerciais de
diferentes nacionalidades, alfandega, hospital, um batalhao 393

nao tinha, ha pouco, escola, e ainda agora nao tem igreja, e
o paroco oficia num quarto da residencia do c'hefe, aonde o povo
receia lr, pelo nsco de ser esmagado pelo tecto em rumas; no
Dondo, centra de muito trato comercial; no Golungo Alto, que
ja foi sede de distrito; em Ambaca, cabe^a de comarca, sucede
o mesmo: ajuize-se do resto. Os parocos, onde os ha, nao tem
residencia, nem casa para a escola aqueles a quern e facultado
o magisterio.
Deixo, porem, generalidades escusadas para V. Ex.a e o
estado desgra^ado da diocese reconhece-o V. Ex.a (x).
II

Apontarei as providencias que julgo lndispensavel adoptar.
Creio que e sem replica que sem meios nao se podem conseguir fins, quaisquer que eles sejam — que sem o pessoal e
material suficiente a religiao sera sem a in!fluencia que e chamada
a exercer
que bom servifo sem remunera^ao nem com remunera^ao insuficiente nao se pode esperar — que o fundonario,
iludido em suas esperan^as, ou nao trahalha de boa vontade,
ou regressa ao reino na primeira ocasiao, co'mo tem sucedido
com muitos — que o padre nao esta fora da humanidade —
que se se nao pode remunerar hem em absoluto, se guarde ao
menos a justlya relativa — que a administra^ao eclesiastica e
a mais descurada, e que os empregados eclesiasticos sao os menos considerados nos vencimentos presentes e suas vantagens
futuras. Em 1872, antes de seguir para a diocese, depois de
muitas diligencias empregadas para melhorar a situa^ao precana do clero, consegui somente a promessa de o conseguir,
logo que fosse feita proposta pelo Governador Geral em conselho, por ocasiao da discussao do or^amento da provmcia.
( x) Commentaire marginal: O que se diz neste capitulo e perfeitamente exacto. F. Costa.
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Fez-se; antes e depois tern representado os Conegos e eu,
consultou tam'bem neste sentido a Junta Geral da Provmcia,
mas nada se tern feito (2).
O bispo precisa que lhe dem os meios suficientes para
viver com a decencia, que pede o seu estado. Duma publica^ao,
ha pouco feita, e que e verdadeira, fa$o o seguinte extracto:
«0 pais e insalubre, a vida muito cara, as molestias e os
sacriffcios muitos; das dioceses do Ultramar a pior de servir
e, sdm contesta^ao, a de Angola. O minimo da congrua dos
bispos do reino e de 2.40o$ooo reis, afora os proventos das
suas camaras; o governador da provmcia tern oito contos de
reis; os secretarios do governador e da junta da fazenda tern
2.ooo$ooo de reis; alguns empregados da alfandega tern vencimentos superiores; o pessoal da expedi^ao das obras publicas
esta comparativamente bem remunerado; o bispo de Angola
tinha em 1854 dois contos e quatrocentos mil reis; de entao
para ca tem-se melhorado os vencimentos de todos os funcionarios, ainda que nao tanto quanto era suficiente; o bispo de
Angola tern actualmente 1.920^000 reis!!!».
Abstenho-me de dizer o quantitative.
A igreja de Angola persegue-a a infelicidade. £, a todos
os respeitos, a mais dificil de servir. Todavia o bispo tern de
ajuda de custo para a visita diocesana 3-5°° re*s ^^ar^os durante
tres meses do ano, enquanto o Arcebispo de Goa, onde tudo
e comparativamente barato e comodo, tiriha, ate ha pouco,
mais, e Mtimamente foi-lhe consideravelmente aumentado. Os
povos acercam-se do bispo para pedir e com a esperan^a de
receber.
\Fala d ep o is da situapao do pessoal da S e , da fa brica, do
S em in a rio e sua dotapao e p ro p o e o au m en to p ec u n ia rio ].

Comynentatre marginal: A eterna cjuestao de meios tem-se
oposto a fazer-se alguma coisa. F. Costa.
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Em 26 de Setembro de 1872 e 15 de Novembro de 1873
propuz o restabelecimento das Congregates religiosas no Ul
tramar e a Junta Geral, em consulta de 1877, o propos. A elas
com vantagem poderiam ser concedidos terrenos, em que se
formassem quintas ou estajoes experimentais, e fizessem ensaios de diferentes generos de culturas, mais acomodadas ao
solo e clima da provmcia (8).

Deus guarde a V. Ex.a. Lisboa, 6 de Abril de 1878.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
T o m a s, B isp o d e A n g o la e C o n g o

AHU —

Ju n ta C o n s u ltiv a d o U ltra m a r,

1878.

(8) En marge: Sejam casas de missoes que muito desejo auxiliar.
Sur le texte: Hospicio de S.t0 Antonio no Bengo.

396

