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LETTRE DE L’EVfiQUE DE BRAGAN£A
AU MINISTRE D’OUTREMER
(17-I-1881)
SOMMAIRE — Installation du Seminaire des Mission a Chelas comme
filial de Cernache do Bonjardim — Maniere de sub-

ventionner les deux Colleges de Missions.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tendo, na conformidade das instru^oes, que em oficio
de 23 de Outubro ultimo me vieram enviadas pela Direcfao
Geral do Ultramar, procedido eu as diligencias convenientes
para 'haver de ser insta'lado o Colegio filial de missoes ultramarinas no Convento de Chelas, que pelo Decreto de 30 de
Setembro ultimo foi aplicado para este servi^o eclesiastico do
Estado e desejando com a possivel brevidade receber nele os
alunos pretendentes, que nao tern podido ser admitidos no
colegio central de Cernache do Bonjardim, tenho a honra
de levar a presen^a de Vossa Excelencia as considera^oes, que
passo a expor, e que sao relativas a meios.
Em virtud'e das instru^oes do oficio mencionado estou
procedendo aos reparos mais indispensaveis para o alojamento
de 30 alunos, que tantos sao aqueles que tern seus requerimentos em espera. — Para o custeamento das obras de mais
urgente necessidade tern suprido o cofre do colegio central; mas
restando ainda outras algum tanto mais avultadas em consequencia de arranjamentos de casas para aulas, apeamentos de
outras que ameajam ruma e podem produzir sinistros; e sendo
necessario outrossim prover o Colegio da mo'bilia indispensavel,
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e os alunos de vestuario, nao cabe nas formas da dotagao do
Colegio Central custear esta ordem de despesas.
Pelo rol modesto e ainda em varios artigos deficiente, que
acompanha este meu ofitio, importa a despesa a fazer com
mobilia, roupas e vestuario em 1:458,000 reis aproximadamente; e as obras a que me refiro acham-se orgadas numa verba
tambem aproximadamente igual: restam mais a meter em conta
as verbas de sustento alimenticio, e as de salarios dos empregados.
£ pois certo, que por mais decididas e e'ficazes que sejam
as diligencias e as boas vontades, nao suprem ellas a dificiencia
da receita.
Pela proposta de lei, que para o estabdlecimento deste colegio-filial de missoes foi votada na Camara dos Dignos Pares,
em sessao de 9 de Maio de 1879, e que em Consequencia do
imediato encerramento, e de em continente haver sido dissolvida a Camara electiva, nao chegou a ser nela votado; mas se
acha novamente na Camara dos Pares com renova^ao de rniciativa feita na sessao de 27 de Janeiro de 1880, esta aplicada
para dota^ao do referldo colegio-filial a dotajao, que era propria
do converito extinto de Chelas.
Sendo pois adoptada pelo Governo esta proposta, como consectaria que ela presentemente e do Decreto de 30 de Setembro; e sendo assim promovida como urgente a sua vota^ao nas
duas Camaras, achar-se-a provido de dota^ao o colegio-filial, e
come^ara a funcionar desde logo, pois que tudo nesse sentido
se acha disposto e prevenido.
E posto que o rendimento anual da referida dotagao do
antigo Convento de Chelas nao atinja verba superior a de cinco
contos de reis, que so limitadamente podera custear a despesa
da manuten^ao do colegio em seus anuais consumos; e certo
que os rendimentos do fundo da dota^ao, que consiste em trtulos de renda publica, e foros, e que tudo se acha acumulado,
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e por cobrar, desde o dia 13 de Junho de 1878, no qual pelo
falecimento da ultima religiosa professa o Convento ficou extinto e devolu'to, serao bastantemente suficientes para cobrir
as despesas necessarias para montar o Colegio em propor^oes
de regular e devidamente funeionar nas condidoes proprias do
seu institute de estabelecimento do Estado, e para servifo das
Missoes do Real Padroado Ultramarino.
Mas porque estas medidas ainda mesmo diligentemente
promovidas nao se prestarao certamente com celeridade tanta,
quanto e a urgencia de fazer funeionar o Colegio, e servir as
Missoes, parece-me haver um meio de ocorrer as despesas indispensaveis para a abertura do Colegio e seu comedo de custeio, solicitando-se do cofre da Bula por essa Secretaria de
Estado, e mediante a dos Negocios Eclesiasticos e de Justi^a,
que o subslidio por a Junta Geral da mesma Bula proposto, e ja
aprovado para o Colegio das Missoes Ultramarinas no corrente
ano economico, do qual o primeiro semestre esta vencido, seja
agora pago em vez de o ser no fim do ano: importa isto meramente um adiantamento por seis meses da metade do subsMio,
pois que a outra metade ja vencida se acha.
Por este meio, que assim tenho a honra de solicitar, comefarao desde ja a lograr-se para servi^o das Missoes os benefieos
e’feitos do providente Decreto de 30 de Setembro.
Deus guatde a V. Ex.a
Il.mo e Ex.*0 Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar.
Lisboa, 17 de Janeiro de 1881.
Jo se M a r ia , B is p o d e B raganpa e M ira n d a .

Superior do Real Colegio das Missoes Ultramarinas.
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[A rret du M in tstre]:

Officie-se ao Ministro da Justi^a no sentido indicado pelo Ex.
Bispo.
24-I-81
V . de S. Januario.
[E n marge] :

Ofi'cio ao Superior do Colegio das Missoes em 9 de Junho de 18 8 1.
Ofi'cio ao Ministerio da Justi^a em 25 de Janeiro de 18 8 1, e na
mesma data ao Superior do Colegio das Missoes.

AHU —

A u to rid a d e s D iversa s,

1881-1882.
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