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LETTRE D U GO U VERN EU R GEN ERAL
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(10 -I-18 6 7)

SOMMAIRE — Difficultes insuperables dans la provision de la mission
du Congo memo par un seul missionnaire. — Zele et

abnegation des Peres du Saint-Esprit.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tendo dado conhecimento a V . Ex.a no meu oficio confidenciall n.° 12 , de 25 de Maio do ano passado, da ida do reverendo conego Antonio Maria Ramos de Carvalho para o
Congo, a fim de exercer o cargo de director da respectiva
Missao; cumpre-me hoje participar a V . Ex.a o seguinte:
O conego Ramos partiu efectivamente para o seu destino
e tendo-se ali conservado quasi sempre doente piorou por tal
forma, que ultimamente se viu obrigado a pedir para recolher a Luanda. Atendendo a justi^a do pedido, consenti que
se retirasse, e mandei ao governador do bis'pado que nomeasse
um outro eclesiastico para o substituir na Missao.
Infelizmente, todos os esfor^os que aquele funcionario
ha feito para conseguir achar um padre para aquele mister,
tern sido inteiramente baldados. Todos se negao a marchar
para o Congo, um pretextando molestias, outro avan^ada idade
e finalmente outros declarando sem pejo que nao vao para all,
qualquer que seja o procedimento de que para com eles se use!
De modo que, como nao posso manda-los escoltados para o
Congo, unica maneira de conseguir a coloca^ao dum dos eclesiasticos que se acham nesta provincia naquela localidade, mal
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sei como prover de remedio a esta necessidade. Provavelmente
terei de aproveitar-me do espontaneo oferecimento do proprio
governador do bispado, Antonio Guedes Coutinho Garrido,
que, em presen^a do insolito proceder dos seus colegas, nao
duvidou oferecer-se para ir em pessoa exercer a missao do
Congo.
Tais sao, Ex.m0 Sr., as qualidades dos padres que em geral
do reino vem para Angola, e que unica e simplesmente miram
ao seu interesse individual!
Posso assegurar a V . Ex.a que se o governo de Sua Majestade, quando nomear novos padres para esta provmcia, l'hes
nao impuser logo a condi^ao expressa de irem missionar no
Congo, nada entao se conseguira, vendo-me depois eu aqui,
como agora sucede, e a superior autoridade eclesiastica, nos
maiores embara^os para alcan9ar um missionario para o Congo.
£ esta uma tristissima verdade, que muito custa a dizer,
mormente atendendo-se na completa abnega^ao e zelo religioso
com que os missionarios franceses (x) voluntariamente pretendem e se esforfam por irem funcionar nos mais isolados e msalubres pontos de Africa. / /
Deus Guarde a V. Ex.a
Luanda, io de Janeiro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos negocios da Marinha e Ultramar.
s J Francisco Antonio Gonsalves Cardoso

G.or G.*1
A H U — Angola, 1867, Carton 37.
O

Reference aux Peres du Saint-Esprit.
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