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P R O V IS IO N D E L A M IS S IO N D U C O N G O

(7-I'i867)
S'OMMAIRE — Acte de la reunion du clerge de Luanda au sujet de

la provision de la mission du Congo.

Aos sete dias do mes de Janeiro de mil oitocentos e sessenta e sete. / /
No Pa$o Episcopal, estando presente o muito Reverendo
Deao — Vigario Geral e governador deste Bispado — as onze
horas — reunidos numa das salas do dito Pa$:o, todos os Reverendos Conegos e mais Sacerdotes que se acham nesta Cidade,
menos o Reverendo Padre Manuel Inacio dos Santos Torres
Junior, que para o dito fim tambem fora avisado.
Em primeiro lugar agradeceu o Reverendi'ssimo Deao
e Governador deste bispado a todos os seus colegas presentes
pela prontidao com que acederam ao seu convite — e em seguida declarou que o motivo da reuniao era para se tratar
acerca de um Saceerdote que deve safr o mais breve possivel
para o Congo, substituir o Reverendo Conego Antonio Maria
Ramos de Carvalho, que se acha muito doente, conforme a
participa^ao que teve, e ter de vir a esta Cidade tratar-se, e que
muito me custa, e sente nao se prestar nenhum dos Sacerdotes
para ir ao dito ponto; porque tendo nomeado o Reverendo
Padre Manuel Marques Nunes Ramos, a quern ja mandou
passar provisao, o qual para isso se ofereceu, adoeceu, e se
acha impossibilitado de partir, e tendo nomedo o Padre Ma
nuel Inacio dos Santos Torres Junior, estc recusa a ir fazer
semelhante missao, servindo-lhe de pretexto ter-se recolhido
ha pouco do mato.

Disse o mesmo Reverendissimo Deao, Vigario Geral e Go
vernador do Bispado que postos de parte todos aqueles que
estao encarregados de diferentes missoes e paroquias, que so
[rjestavao o Reverendo Arcediago Timoteo Pinheiro Falcao,
e o Reverendo Conego Manuel Monteiro de Morais.
O Reverendo Conego Manuel Monteiro de Morais, segundo lhe consta tem prestado muitos servi^os a Igreja e ao
Estado, e por isso o isenta, atenta nao so a sua idade, como os
servijos ja por ele prestados. Que quanto ao Reverendo Arce
diago, que era uma dignidade da Se desta Cidade, por varias
vezes Governador do Bispado — e que por isso o escolhia,
nao para ir para o Congo, mas para tomar as redeas do governo do Bispado durante a sua ausencia — porque ele aproveitava a ocasiao para participar a todos os seus Colegas que
tomava conta da Missao do Congo, levando em sua companhia o muito Reverendo Conego Jose Maria Fernandes, paroco
colado da Freguesia dos Remedios desta Cidade, que para
isso se havia voluntariamente oferecido.
O Reverendo Conego Manuel Monteiro de Morais, disse
que quando mesmo o negocio chegasse a tal ponto, e que
o Reverendissimo Governador do Bispado quisesse seguir para
o Congo, com que nao concorda, era conveniente esperar boa
esta^ao, visto este tempo ser a quadra das molestias, jamais (x)
tendo dhegado ha pouco tempo do Reino.
A isso respondeu o mesmo Governador do Bispado que
o nao detinha o receio de morrer aqui nem em parte alguma,
porque, o que ele queria e desejava era prestar servifos a Igreja
e ao Estado. A isto respondeu o Reverendo Arcediago, que
alem do atestado que tem dum facultativo que muito lhe recomenda ter cautela de si, sentia amargamente nao poder prestar
servifos a sua Mae-patria por ser muito doente, pois que aqui,
( i ) Sobretudo, principalmente.
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que tem melhor clima, tem padecido muito, e pior seria indo
para o interior.
O Reverendo Padre Rodrigo Jose Teixeira, tendo tornado
a palavra — disse, que nao adhava conveniente e nem concordava que o Governador do Bispado e Vigario Geral, se ausentasse desta Cidade — havendo aqui tantos sacerdotes. Respondeu depois o Reverendo Conego Jose Maria Fernandes,
que entendia o governador do Bispado nao devia ir ao Congo
— mas quando se desse este caso nao consentia que ele fosse
sem ser acompanhado por um Eclesiastico, para o que ele
desde ja se oferecia com a melhor vontade, apesar de todos
os seus incomodos de saude.
O Reverendo Padre Manuel Marques Nunes Ramos —
disse que nao obstante acahar-se doente, contudo la consultar
um facultativo e caso julgar que o estado da sua saude permite que ele va, de boa vontade seguiria para aquele ponto.
O Governador do Bispado agradecendo ao Reverendo Pa
dre Nunes Ramos — a boa vontade com que se dispunha,
apesar dos seus incomodos, a partir para o Congo — a fim de
que ele mesmo nao fosse, declarou que no caso de o dito Padre
Nunes Ramos se nao restabelecer a ponto de ir no primeiro
paquete, conti nuava o mesmo Governador do Bispado a considerar-se o Director das Missoes do Congo, e depois de ter
ordenado ao Secretario da Camara Eclesiastica que oficiasse
ao Padre Manuel Inacio dos Santos Torres Junior, que se
achava suspenso a divinis desde esta data e aos dois Reverendos Parocos desta Cidade participando-lhes isto mesmo, deu
a reuniao por acabada.
Sala do Pa^o Episcopal em Luanda, sete de Janeiro de
mil oitocentos e sessenta e sete.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao e Gov. do Bispado

Timoteo Pinheiro Falcao, Arcediago / Manuel Monteiro
de Morais, Conego j Jose Maria Fernandes, Conego I Padre
Jose Violin / Padre Manuel Marques Nunes Ramos / Padre
Rodrigo Jose Teixeira / Padre Baltasar Antonio Teixeira Pinto.
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