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LETTRE DU GOUVERNEMENT DE L’EVECHE
AU MINISTRE D’OUTREMER
(24-VII.1867)

SOMMAIRE — Inconvenients de la collation canonique des missionnaires en Angola. — Difficulte de -provision de la mis

sion da Congo, manque de missionnaires.

l l mo e Ex.mo Sr.

Junto tenho a honra de remeter a V. Ex.a a copia da
acta duma reuniao que acabo de convocar, de todo o clero residente em Luanda, ao qual expondo o estado da missao do
Congo, fiz ver que era necessario tomar algumas medidas relativamente a tal missao. Todos os eclesiasticos, como V. Ex.a
se dignara ver da acta, declaram estar isentos da dbriga^ao de
ir, por estarem constiturdos em beneficios de cola^ao. / /
Longe de mim a falsa presun^ao de lem'brar a V. Ex.a
uma medida, que lhe nao haja sido mais duma vez ditada pela
inteligencia e solicitude de V. Ex.a, no entanto pe$o licen^a
para fazer algumas considerafoes a este respeito. / /
Durante o tempo que tenho servido nesta diocese, tenho
observado que as cola^oes sao um verdadeiro e principal
obstaculo ao servido da igreja — numa diocese cujas paroquias
nao podem estar codas ocupadas por falta de eclesiasticos, devem os poucos af residences estar constituidos por tal forma,
que se achem sempre prontos a seguir para onde os seus servi50s sejam necessarios. Mas de que serve o Prelado da diocese,
ou quern suas vezes faz, mandar um eclesjiastico para este ou
aquele Concelho, se ele lhe responde: nao vou porque sou
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eolado?... E neste caso estao os da diocese de Angola a except
^ao de 2 ou 3 e estes mesmos estao em paroquias donde
actualmente nao podem ser afastados. Os inconvenientes que
daqui resultam sao tao claros, que escusado e demonstra-los>
tendo so a acrescentar que se as colajoes sao inconvenientes nos
europeus que para aqui vem, nos lndfgena's entao sao prejudicialissimas, porque estes e que maiores servi^os podem prestar
a diocese pelas circunstancias que neles concorrem de nao sorrerem com o clima, de saberem a lingua e portanto de serem
melhor compreendidos pelo povo indigena e outras mais. Estes
acho eu, na minha humilde opiniao, que, se se ordenassem
deviam ser so destinados para as missoes; mas infelizmente
vemos o contrario.
O Conego Antonio Maria Ramos de Carvalho veto
ha poucos meses do Congo gtavemente enfermo, o P.e
Manuel Marques Nunes Ramos, acaba de morrer no
Ambriz, de volta da mesma missao, ao passo [que] eclesiasticos Indigenas ha que se conservam na cidade, donde nao saem,
porque sao colados. Desejava eu que V . Ex.a fizesse favor de
decidir se os Indigenas que a expensas do Governo de Sua
Majestade foram ordenar-se ao Reino a titulo de missoes, conseguindo depois um beneffcio de cola^ao, deixam de ser obrigados a condi^ao com que foram ordenados, isto mesmo urgindo
o servi^ da Igreja.
Finalmente sobre as Missoes do Congo, as mais importantes da diocese, percebia-se que so se conseguiriam com
alguma regularidade, por meio de 2 ou 3 eclesiasticos, vindos
expressamente para este fim, e com congruas correspondentes
a dificuldade da missao, e as priva^oes que sofrem aqueles
que nao tiverem, para as combater, os meios necessarios. £ isto
o que se me oferece dizer relativamente a colagoes e a missoes
na diocese de Angola — torno a dizer, sao meras lembran^as
minhas que pedi licenja para expor, sujeitando tudo ao que
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melhor sugerirem os conhecimentos de V. Ex.a, que eu acato
e respeito como me cumpre.
Deus Guarde a V . Ex.a
Pa5o em Luanda, 24 de Julho de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr.'//
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao, G.or do B.d0
H U — Angola, 1867, Carton 3 7 . — Autographe.
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