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LES M ISSIO N S D ’A N G O L A E T SES M ISSIO N N A IR E S
A L A C H A M B R E D ES PAIRS
( 9- 10- 11- 1904)

SOMMAIRE — Le general Dantas Baracho fait son interpellation a la

Chambre sur les missions Spiritaines en Angola.

«Desejo interpelar o Sr. Ministro da Marinha e Ultramar
sobre as causas de decadencia e desnacionaliza^ao da provincia
de Angola e designadamente sobre a proroga^ao do praso do
caminho de ferro do Lobito, e sobre a conserva^ao, na provincia,
dos frades do Espirito Santo, subsidiados largamente pelos
cofres publicos — S e b a stia o B a ra c h o ».
Como se ve, esta nota de interpela^ao da-lhe vasto campo
para tratar de todos os servi^os ultramarinos e especialmente
da provincia de Angola, sem deixar de se referir a proroga^ao
do prazo da constru$ao do caminho de ferro do Lobito e a
ac$ao deleteria e meKtica dos frades do Espirito Santo naquela
provincia.
Os principais factores do dominio ultramarino, conforme
mais de uma vez o tern notado e demonstrado, sao a ocupagao, as missoes e a via^ao para o interior.
Assim, pois, vai come^ar por ler a Camara o requerimento
que fez, a pedir esclarecimentos para tratar dos assuntos respeitantes a esta interpela^ao, que, como ja disse, e de caracter
lato. Entretanto, mencionava duas circunstancias:— a acgao
deleteria e mefitica dos padres do Espirito Santo como mis
sionaries naquela provincia, e o contrato para a constru^ao da
linha ferrea do Lobito.
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Dizia o orador nesse requerimento:
«Requeiro que, pelo Ministerio da Marinha, me sejam
enviadas com urgencia:
Copia da correspondencia havida entre o Governo Geral
de Angola, bispo da diocese, e outras quaisquer autoridades,
com respeito a tentativa feita, no ano preterito, por um frade
do Espirito Santo, para que um doente em tratamento no Hos
pital Maria Pia, em Luanda, legasse haveres aquela congregafao estrangeira.
Copia de outro qualquer documento, emanado do Miniscerio da Marinha, ou da iniciativa de diferente autoridade,
e atinente a reprimir a capta^ao de herangas, como a intentada
nas circunstancias supra mencionadas;
Indica^ao de diploma ou diplomas com respeito ao estabelecimento de frades do Espirito Santo nos nossos dominios
ultramarinos, e designadamente na provmcia de Angola.
Copia do diploma ou diplomas que lhe estabelecem o subsidio cuja anuidade foi de 59 contos de reis nos ultimos anos;
e bem assim a de outro qualquer documento pelo qual eles
gozem isen^ao de pagamento de direitos nas alfandegas ou
outras rga'lias que representem, em seu favor, aumento de
haveres.
Designajao dos locais em que estao estabelecidas, na
actualidade, as missoes pertencentes aquela ordem; do numero
de frades que as compoem, e da sua nacionalidade.
Indicafao dos prelados ou de qualquer dignidade de que
elas directa e canonicamente dependem: se de prelados portugueses ultramarinos; se de prelados ou de outras dignidades
estrangeiras; se, unicamente, da Propaganda Fide» (x).

( 1)
Ceci a ete dit dans la seance n° 17 du 9 Fevrier 1904. Le
texte suivant est de la seance n° 18 du 10 Fevrier.
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Tem ainda hoje que se alargar em considera^oes com respeito a acgao nociva dos frades do Espirito Santo nas missoes
da provmcia de Angola; pois deseja esclarecer esta questao por
forma que o pais fique bem mteirado de quern sao os nossos
portugueses que estao apoiando e favorecendo aquelas plantas
daninhas.
Disse ontem que, a seu ver, os pontos capitals para afirmar
e assegurar o nosso dominio ultramarino sao: a ocupa^ao, as
vias de penetrafao e as missoes religiosas.

E como nao deseja alargar demasiadamente as suas considera^oes, vai entrar na segunda parte da interpela^ao, que e
a respeitante a ac^ao nociva dos frades do Espirito Santo nas
missoes religiosas da provmcia de Angola.
Ele, orador, tem principios firmes e acentuados a esse respeito.
Na Camara dos Deputados, em 1891, leu um relatorio,
que com outros documentos que tem sobre a carteira e que
por falta de tempo nao lera todos, embora leia alguns; — rela
torio em que se manifestou pela cria^ao das ordens religiosas
unica e exclusivamente para missionarem no ultramar, e unica
e exclusivamente portuguesas. Ordens cosmopolitas ou de
estrangeiros, ordens que tem sido banidas de todos os territo
ries em que se tem estabelecido, ordens que foram repudiadas
pelo proprio pais onde tinham a sua sede, nao as quer por principio algum.
Ora a ordem do Espirito Santo nem actualmente pode estamelecer-se em Franca, que era a sua sede.
A Camara sabe perfeitamente quanto a Franca e tolerante
para assuntos desta natureza, mas uma ordem como a do Espi
rito Santo considera-a a Franca um produto para uso externo,
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que so pode ser aplicado e usado no estrangeiro e nao dentro
do proprio pais.
A Camara deve recordar-se de que, na ocasiao em que se
estabeleceu o Estado Independente do Congo, foram ali missionar os frades do Espi'rito Santo; mas poueo depois eram banidos ou tratados por forma que tiveram de ir acolher-se a outra
parte. Infelizmente foram estabelecer-se na provincia de An
gola, onde medram a todos os respeitos; onde, apesar das proezas
que praticam, e que logo mostrara a Camara, desfrutam da
protec^ao das autoridades oficiais.
E assim que, como a Camara vera no decorrer desta sua
interpela^ao, encontrando-se ali, ainda ha bem pouco tempo,
em luta o prelado da diocese com o governardor-geral, como
consta da correspondencia que tern diante de si, mas que nao
lera por motivos que entende convenientes, ambos eles procederam por forma a desculpar e a ocultar o caso da capta^ao de
heran^a, a que logo ha-de referir-se.
Mas nao foi so o Estado Livre do Congo que baniu dos
seus territories esta congrega^ao; a mesma atitude tern ela
encontrado em toda a parte, visto, pelo seu procedimento, patentear claramente que mais quer explorar do que praticar
ac^oes evangelicas. E ainda ultimamente foi banida da Abissinia (2).
Pois da parte do nosso Governo e das nossas autoridades
ultramarinas nao tern havido senao complacencias para com
aqueles inimigos ( repetin d o e a ce n tu a n d o a p a la v ra ) mimigos
inimigos que muito nos prejudicam no nosso dominio.
A Camara vai ver o que e, mesmo a face da lei, e o que
deveria ser esta congrega^ao.

( 2)
Pure invention. La Congregation du Saint-Esprit n’a jamais
travaille en Abyssinie.
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O
Sr. Presidente do Consel'ho entendeu dever restaurar
as ordens religiosas entre nos sob o eufemismo de — associa
t e s — . O decreto que restaurou as ordens religiosas esta aqui;
nao o le, mas tem de chamar a aten^ao da Camara para alguns
dos seus pontos, que sao essencialmente significativos.
Diz o decreto de 19 (3) de Abril de 1901, na almea d)
do artigo l.°:
«Sobordinar-se-a a associa^ao, em tudo o que respeica ao
espiritual, as autoridades eclesiasticas ordinarias portuguesas».
Como esta subordina^ao se verifica na provmcia de Angola
logo demonstrara a Camara.
Agora limita-se a notar que tal subordinate nao existe,
porque o Bispo de Angola nao tem jurisdi^ao sobre as missoes
da ordem do Espirito Santo, que ali estao estabelecidas, a despeito de se acharem largamente remuneradas, como tambem
mostrara a Camara.
Mas o Sr. Presidente do Conselho, por aquele infeliz de
creto, abriu a porta as ordens religiosas e aos estrangeiros.
Na almea b ) do decreto diz:
«Destinar-se-a a associa^ao a actos de beneficencia ou caridade, a educato, ou a propaganda da £e e civiliza£ao no ultramar».
Nao se contentou com admitir as ordens religiosas, contanto que elas apenas se denominassem — associates — 5 abriu
tambem a porta aos estrangeiros qundo diz na almea f ) , com
respeito a cada associa^ao:
«Ser formada com cidadaos portugueses a direct0 superior
da associa^ao, excep to se esta fo r co n stitu id a so m e n te p o r cidad ao s e stra n g e iro s ».
Este e o decreto de 1901, que fez reviver entre nos o que
estava banido ha longos anos.

( 3) Autrement dit, du 18.
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Pois sao decorridos poucos anos e nao se cumpre o preceito da almea d ) , que ja leu a Camara, nem o da almea e)
que diz:
«Sujeita-se a associate, em tudo o que respeita as suas
fundoes. temporais, as leis do pais e a superintendencia do
Estado».
.
Ficou a porta aberta para as congregates que se queiram
estabelecer e as estrangeiras poderem explorar este pobre pais.
Ficou a porta aberta a todos os estrangeiros que desejem
vir aqui introduzir-se, e, o que e mais,? constituir direc^ao
propriamente estrangeira.
Vejamos agora o que dizem os estatutos da Associa^ao
dos Missionarios do Espirito Santo.
Estes estatutos foram aprovados por portaria de 18 de Outubro de 1901.
Chama a aten^ao da Camara para alguns dos seus artigos,
entre e’les o 2.°, que diz:
«A associa^ao destina-se especialmente as missoes ultrama
rinas em Africa, particularmente na provincia do Congo e
Angola; e ocupa-se tambem de obras de educafao e ensino, no
reino e ilhas adjacentes».
Esta e a missao que lhe incumbe, segundo os estatutos.
Mas veja a Camara o que diz o § 2.° do mesmo artigo:
«Pertencem a associagao e sao por ela dirigidos, os insti
tutes seguintes: a Esco'la Agricola Colonial de S. Pedro de
Sintra; o Seminario da Formiga, no concelho de Valongo; o
Colegio do Espirito Santo, em Braga; o Colegio de Santa Ma
ria, no Porto; o Institute Fisher, em Ponta Delgada; e a Procuradoria Geral das Missoes do Espirito Santo do Congo e
Angola, em Lisboa, sede da associafao.
Veja agora a Camara a serie de estabelecimentos que aqui
vivem e medram para fornecer missionarios a provincia de
Angola, generosa e largamente retribuidos.
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A Camara vera que, a despeito de tantos estabelecimentos
de ensino e prepara^ao, a despeito de tantas entidades ocupadas
em preparar missionaries para o nosso pais, entre os sessenta
e um missionaries que estao em Angola apenas sete sao portugueses.
Chama ainda a aten^ao da Camara para o § 3.° do artigo 2.°,
que indica onde as missoes estao estabelecidas em Angola.
Como tern ainda de voltar a este ponto, para definir e acentuar o seu modo de ver, nao lera o paragrafo; mas nao se dispensa de recordar o artigo 3.° dos estatutos, que diz:
«A associate subordinar-se-a, no que respeita ao espiritual,
as autoridades eclesiasticas ordinarias portuguesas, e, no que
toca ao temporal, a inspec^ao do Estado, tudo nos termos das
leis do pais».
Esta doutrina prova que a ordem do Espirito Santo ficava
sujeita, quando no ultramar, aos prelados ultramarinos, mas
tal nao sucede.
Se houvesse boa £e e sincera vontade de servir os interesses
portugueses, os proprios padres desejariam estar sob a jurisdifao dos nossos prelados; mas pelo contrario, furtam-se a isso,
como logo mostrara.
O artigo 7.° dos estatutos diz:
«0 rendimento da associa^ao e de cada um dos seus institutos provem das quotas dos alunos pensionistas que tiverem
meios de pagar, de esmolas, le g a d o s e producto de qualquer
donativo, subscri^oes, etc.»
Os contemplativos das ordens religiosas habilitados a receberem legados!
Os nefastos resultados desta disposi^ao tem-se visto, ate
em Lisboa.
Daqui a eapta^ao de heran^as. Ja o vamos ver.
Ha tambem um outro artigo dos estatutos para o qual
chama desde ja a aten^ao da Camara, porque e instrutivo e
significativo.
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£ o artigo 20.°:
«Para facilidade das relates da associate* com o Ministerio da Marinha e Ultramar, com as companhias de navegagao
e com as companhias africanas que usam requisitar missiona
ries para os territories compreendidos na respectiva concessao,
e ainda para assegurar as missoes o seu convemente e economico
abastecimento, a associate mantera em Lisboa a Procuradoria
Geral das Missoes do Espirito Santo do Congo e Angola, que,
por portaria do Governo, foi reconhecida em data de 16 de
Agosto de 1896».
Ora o procurador da ordem, com quern o Governo Portugues tera de entender-se, e um padre estrangeiro!
Do que tern decorrido depois que ha tres anos autorizou
uma tal concessao, nao se ocupara agora.
O
que, porem, quer afirmar a Camara, agora e sempre, e
a repulsao que, como liberal que se preza de ser, lhe causa uma
tao estranha tolerancia para tais processos, doutrinas e invasoes.
O procurador geral um padre estrangeiro!
Reputa essencialmente deprimente para o pais mais este
estrangeirismo, que coloca numa situa^ao subalterna os prelados e outros membros do clero portugues, que os ha entre nos
muito dignos.
Estabelecidas as bases fundamentais da organiza^ao das
associates, das congregates — (associates e eufemismo mi
nisterial), e com respeito aos frades do Espirito Santo, definida
e afirmada a sua maneira de existencia dentro das leis, ele,
orador, ainda vai mostrar a Camara como e que se praticam na
execu^ao estas disposites.
Depois dos seus persistentes e tenazes esfor^os, pedindo
que para o ultramar se adoptassem certas disposites> ° ante
cessor do actual Sr. Ministro da Marinha, o Sr. Teixeira de
Sousa, publicou um decreto com a data de 18 de Abril de
1901.
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So passado um ano sobre a publica^ao do citado decreto
ele se mandou aplicar as provincias ultramarinas por meio de
uma portaria, respondendo assim as instancias persistentes dele,
orador, para que no ultramar vigorasse esta legisla^ao.
A portaria tem a data de 17 de Mar^o de 1902, faz uma
referenda aos frades do Espirito Santo e a portaria de 26 de
Fevereiro de 1902, e diz textualmente o seguinte: (4)
Le todos estes documentos para que a Camra possa apreciar depois a lealdade com que argumenta.
Praticou-se um acto, a seu ver nefando, de restabelecer
as ordens religiosas com a largueza que a Camara acaba de
ouvir, admitindo o estrangeirismo abso'luto neste pais; prati
cou-se com respeito aos frades do Espirito Santo um acto nao
menos nefando, como acto de direito legal.
Pela exposi$ao e leitura de varies diplomas, ve-se que estas
cria^oes foram acompanhadas de regulamenta^ao de principios,
colocadas as associa^oes em gera'l e, especialmente, os frades
do Espirito Santo numa certa dependencia, na parte civil e
politica das autoridades portuguesas, e na parte religiosa sob
a a^ada do prelado e outras dignidades da Igreja portuguesa.
Como isto se cumpre, pode-o dizer a Camara!
Em primeiro lugar vai ler a Camara, ou indicar, a rela^ao
dos frades do Espirito Santo, que estao missionando na provmcia de Angola:
C ongo:

Landana — Jose Joaquim Magalhaes, Braga, Portugal;
Andre Espinasse, Clermont, Franca; Camilo Rascalou, Rodes,

(4) Vid. doc. de cette date.
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Franca; Jose Carrer, Vannes, Franca; Le Mauguen Rene, Vannes, Franca.
Cabinda — Aleixo S avary, Vannes, Franca.
Lua’li — Joao Maria le Mailloux, Vannes, Franca; Leao
Darnal, Montauban, Franca.
Lucula — Eugenio Bisch, Estrasburgo, Alsacia; Ernesto
Bossus, Challons, Franca.
D istr ito de L u a n d a :

Lunda — Carlos Wunenburger, Estrasburgo, Alsacia; Jose
Reymann, Estrasburgo, Alsacia.
Malanje— Victor Wendling, Estrasburgo, Alsacia; Eduar
do Georger, Estrasburgo, Alsacia; Hermann Klein, Colonia,
Alemanha.
Libolo — Emilio Callewaert, Bruges, Belgica; Francisco
Pereira, Guarda, Portugal; Roberto Rene, St. Brieux, Franca.
Mossuco — Ivo Morvan, Quimquer, Franca; Inacio dos
Santos, Santo Tirso, Portugal.
D istr ito d e B e n g u e la :

Caconda — Esnerto Lecomte, Seez, Franca; Emilio Riedlinger, Estrasburgo, Alsacia; Andre Kieffer, Estrasburgo,
Alsacia: Emilio Blanc, Sainte Claude, Franca; Jose Boerh,
Estrasburgo, Alsacia; Bernardo Strebler, Estrasburgo, Alsacia.
Cassinga — Louren^o Andre, Guarda, Portugal; Carlos
Bourqui, Lausanne et Geneve, Sui^a.
Catoco — Alfredo Keiling, Estrasburgo, Alsacia; Jose Sut
ter, Estrasburgo, Alsacia.
Bie — Gustavo Batteix, Clermont, Franca; Leao Pignol,
Clermont, Franca.
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Bailundo— Jose Goepp, Estrasburgo, Alsacia; Tomas Ficher, Estrasburgo, Alsacia; Gregorio Le Guennec, Vannes,
Franca.
Massaca — Augusto Muller, Estrasburgo, Alsacia; Joao
Leveque, Autun, Franca.
Cuanhama — Estevao Genie, Montauban, Franca; Jorge
Gaillard, Gand, Franca.
M is s o e s d a H u ila (A d o p a m e d e s)

Huila— Jose Maria Antunes, Santarem, Portugal; Teofi'lo Viseux, Cambrai, Franca; Emilio Kobler, Estrasburgo,
Alsacia; Leiriao Antunes, Santarem, Portugal; Jose Siffert,
Santarem, Portugal; Vitor Mauduit, Constance, Franca; Car
los Belief, Albi, Franca.
Chivinguiro — Mario Bonnefoux, Clermont, Franca; Luis
Muraton, Clermont, Franca; Manuel Gonsalves Bras, Braga,
Portugal.
Jau — Julio Colomb, Grenoble, Franca.
Gambos — Afonso Lang, Estrasburgo, Alsacia; Julio
Thuet, Estrasburgo, Alsacia.
Chipelongo — Henrique Aucopt, Moulins, Franca; Luis
Audran, Vannes, Franca.
Seminario da Huila — Jose Severino da Silva, Rio de Ja
neiro, Brasil; Luis Barros da Silva, Benguela, Angola; Pedro
Tappaz, suifo.
Munhino — Eugenio Dekindt, Bruges, Belgica; Alcide
Hardy, Seez, Franca.
Quihita — Eugenio Ehrhart, Estrasburgo, Alsacia; Anto
nio Kauffman, Estrasburgo, Alsacia.
Assim, temos sessenta e um frades, dos quais oito portugueses.
Ha, pois, ali, cinquenta e tres frades estrangeiros!
Ja a Camara ve que, a despeito do largo numero de casas
de educa^ao religiosa que ha no pais, e que sao subsidiadas
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pelos recursos do Tesouro Publico, essas casas nao produzem
os religiosos precisos para suprirem os missionaries do Espirito
Santo, que sao cosmopolitas.
Tudo o que aponta serve para desnacionalizar a provincia
de Angola e para provar que os portugueses nao possuem faculdades de colonizadores.
Ora, estando proximo o congresso que as nagoes convocam
para dizerem de sua justi^a, desejava saber qual o papel do
delegado perante a possibilidade de lhe dizerem que Portugal
nem sequer produz missionaries para as suas colomas.
Mas o pior e que, a despeito do que no ano passado aqui
se passou a proposito desta questao, e da resposta que foi dada
ao orador pelo Sr. Conselheiro Teixeira de Sousa, o numero
de frades do Espirito Santo aumentou.
E tanto assim e que, segundo uma nota que veio a Camara,
e destinada ao orador, se verifica que havia nessa ocasiao 54
frades em Angola, bavendo na presente epoca 61.
£ verdade que a nota que foi fornecida ao orador, no tempo
em que o Sr. Teixeira de Sousa geria a pasta da Marinba, nao
diz a que ano se refere, e, portanto, em que ocasiao existiam os
tais 54 frades?
O
que se sabe desde ja, e oficialmente, e que o numero
de frades na provincia de Angola aumentou, segundo os dados
do Governo, em mais sete!
Pergunta, pois, se isto pode continuar.
preciso encarar a questao ainda sob outro aspecto, e e no
que respeita a al^ada espiritual a que estao sujeitos, na Africa
Ocidental, os frades do Espirito Santo.
Nesta parte nao houve absolutamente mudanga alguma.
Chama a aten^ao da Camara para o que se passou em
1903 nesta casa do Parlamento, onde o orador chamava a
autoria o Sr. Conselheiro Teixeira de Sousa pelas complacencias e concessoes que S. Ex.a fazia aos frades do Espirito Santo.
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Passa em seguida a mostrar a Camara a jurisdifao sob que
estao estas varias missoes:
«As missoes do Encravamento de Cabinda dependem da
jurisdi^ao do Prefeito Apostolico, que e aetualmente o Rev.mo
Sr. Padre Jose Joaquim Magalhaes, natural de Braga».
Este portugues ja la estava o ano passado.
Cabinda esta, portanto, entregue aos frades do Espi'rito
Santo.
A despeito da ma vontade do governador de Cabinda em
dar informa^oes do que se passava, os factos transpiram e o pais
pode aprecia-los devidamente.
Veja a Camara se ha nada mais doloroso e deprimente!
Note a Camara que Cabinda confina com o Estado Independente do Congo, que esta hoje debaixo da soberania do Rei
dos belgas, mas que tern sucessao na Franca, pela conferencia
de Berlim.
Esta circunstancia seria suficiente para se nao colocar em
Angola aqueles frades, que nem sequer estao sob a direc^ao
espiritual do prelado da diocese, e sao na maior parte franceses
que so pensam em servir o Curia, a P ro p a g a n d e F id e e o seu
pais.
Continua a indicar outras jurisdi^oes para depois tirar os
corolarios:
«As missoes de Luanda, Malanje e Libolo dependem da
jurisdi^ao eclesiastica do Ex.mo e Rev.”10 Sr. Bispo de Angola
e Congo.
«A missao de Mussuco depende da jurisdifao do Prefeito
Apostolico do Congo, que e o Rev.mo Padre Jose Joaquim Magalhaes, natural de Braga».
Quando ele, orador, esteve em Angola, encontrou mis
sionaries verdadeiramente portugueses. O chefe da missao,
que muito la se gastou servindo o pais, e hoje bispo de uma
das melhores dioceses do reino. Ali, ganhou, pelos seus trabaIhos persistentes e patrioticos, a promo^ao que lhe era devida:
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«As missoes de Caconda, Bie e Bailundo dcpendem da
jurisdifao do Ex.“° e Rev.mo Bispo de Angola e Congo, cujo
vigario geral em Luanda e o Rev.mo Padre Ernesto Lecomte».
Isto importa dizer que o vigario geral e quem verdadeiramente manda e quem se impoe ao servi^o das missoes.
Se ele, orador, tivesse a jurisdigao suficiente, quando esteve
em Angola, esse individuo ja la nao estaria ha muito tempo.
«As de Massaca e Cuanhama, Cassinga e Catoco dependem da jurisdifao do Prefeito Apostolico da Cimbebasia, que
e o Rev.mo Padre Ernesto Lecomte».
Daqui se conclui que o Padre Lecomte exerce a ac^ao suprema por delega^ao, ou por subordinate aparente ao Rev.mo
Bispo de Angola, e v igario g e r a l, e quando ele exerce a mesma
ac^ao, e quando e ele que tern a direc^ao espiritual das missoes,
passa a ser o -prefeito a p o sto lic o d e C im b e b a sia , o que quer
dizer que, com ou sem disfarce, com ou sem indica^ao do pre
feito apostolico, o que e certo e o mesmo frances, o mesmo
estrangeiro que exerce esta alta fun^ao, em que e posto de
parte, por forma tao agravante, o prelado da diocese.
Tem a certeza que a Camara se lembra dos textos dos
diplomas que leu e em que se afirmava terminantemente que
os frades missionaries, para o efeito espiritual, hao-de estar
sob as ordens e al^ada do prelado diocesano portugues.
Veja a Camara como se cumpre esta disposi£ao. que lhe
seja permitido taxar de salutar no meio de disposi^oes todas
elas condenaveis, como sao as do decreto que restabeleceu as
ordens religiosas!
Praticado esse grande erro, era necessario tomarem-se providencias. Tomaram-se essas providencias, mas simplesmente
em teoria.
«As missoes do distrito de Hufla dcpendem da jurisdi^ao
eclesiastica do Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo».
Perguntou o ano passado ao Sr. Teixeira de Sousa se ele
se permitia, depois desta abdica^ao tao manifesta que o pais
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la fazer, continuar a subsidiar essas missoes, que nao reconheciam nem estavam sob a jurisdi^ao do prelado diocesano e
S. Ex.a interrompeu-o para dizer que por despacho de 28 de
Janeiro de 1902 foi determinado que cessasse unicamente o
pagamento do subsi'dio para as missoes de Landana, Cabinda,
Luali e Lucula.
Estas missoes sao conhecidas em Africa pelas do E n cra v a m en to de C a b in d a .

A ele, orador, parece-ihe que quern esta encravado e o
pais, que tern de sustentar estes instrumentos de desmoraliza^ao
e de descredito.
Instou junto do Sr. Teixeira de Sousa que procedesse para
com as outras da mesma forma, enquanto elas nao reconhecessem a autoridade indiscutfvel do prelado diocesano, e o Sr. Tei
xeira de Sousa, em termos que nao eram positivamente claros,
fez-lhe perceber que haviam sido feitas tentativas para que se
chegasse a esta salutar doutrina.
Ele, orador, pergunta ao Sr. Ministro da Marinha, e deseja
que S. Ex.a Ihe responda clara e categoricamente sobre este
ponto: chegou a tornar-se efectivo o despacho de 28 de Janeiro
de 1902, determinando que cessasse o pagamento de subsfdios
para as missoes de Landana, Cabinda, Luali e Lucula?
Deseja, ao menos, saber se esse despacho, que no ano
passado o Sr. Teixeirade Sousa anunciou a Camara, se tornou
efectivo, se ainda persiste e, se nao persiste, se se voltou ao
antigo sistema, e quais as razoes determinantes desse reviramento.
Pede tambem ao Sr. Ministro da Marinha que se digne,
quando S. Ex.a lhe der a honra de Ihe responder, de precisar
bem a replica sobre este ponto, porque na verdade e mdispensavel tomar medidas, nao so de legahdade, porque o pais e o
prelado portugues nesta questao estao em jogo, mas medidas
de dignidade perante os desacatos e factos, como estes, que
17
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tanto rebaixam o pais no conceito publico e no conccito
europeu.
Mas nao param aqui os factos para que chamo a aten^ao
de S. Ex.a e da Camara.
Enuncia-los-a dentro em pouco e comegara por chamar
a aten^ao de S. Ex.a para o decreto de 23 de Julho de 1896,
que estabeleceu pela primeira vez os subsidios aos frades do
Espirito Santo, substdio que vem inserido no artigo 35.° das
tabelas respeitantes a este decreto e que entao foi fixado em
52.000$000 reis e que ainda hoje nao diminuiu (5).
«Artigo 35.°:
M is s o e s do d istrito do C o n g o :

Cabinda............................................................
Landana
.....................................................
Luali .............................................................
Lucu'la.............................................................

1.000$000
1.000$000
1.000$000
1.0001000

M is s o e s do d istrito de L u a n d a :

Malanje
.....................................................
Libolo .................................................................
CapendaCamulemba .........................................

6.000$000
3.500$000
4.000$000

M is s o e s do d istrito de B e n g u e la :

Caconda, Bie eBailundo ............................... 10.500$000
Massaca,Cassingae Catoco ...............................
6.000$000
M is s o e s do d istrito de M o fd m e d e s :

Huila, Jau, Cbivinguiro, Qurhita e Mulola dos
Gambos...................................................... 13.000$000
Quiteve................................................................
5.000$000
( 5) Texte in Legislapao Novissima do Ultramar, 1896, Lisboa,
1901 (X X IV ), p. 419-420. Decret de Jacinto Candido da Silva.
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F ajca-lhe tempo para se alargar nas suas considera^oes,
como lhe ra'lta tempo para fazer as leituras comprovativas
deste assunto, mas todos os documentos hao-de vir intercalados
no seu discurso ou junto a ele para que possam usar deles os
Dignos Pares que quiserem tratar desta questao e ainda para
que o pais fique plenamente informado do que se passa com
os frades do Espirito Santo.
Tornava-se oficial o subsidio no ano em que a provincia
de Angola — exercicio de 1896-1897 — tinha para mais nas
despesas de 251.604$489 reis e a par disso as receitas tinham
diminuido na mesma provincia 266.370$665 reis, o que perfaz uma diferen^a para menos de mais de 500.000$00 reis.
Foi precisamente nessa ocasiao que se tornou da maxima
necessidade o vir estabelecer uma despesa destas!
Mas a Camara vai ver o que e que tern resultado daquela
determinafao.
Tern resultado a chegar-se aqui ao exercicio de 1901-1902,
o ultimo que lhe foi fornecido, dos documentos que ele, orador, pediu, estar a despesa ja em 65 contos de reis.
Nao lhe foram dadas notas, nem sobre o exercicio de
1902-1903 e 1903-1904, mas em 1902 estava a despesa
com os frades, alem de outras regalias que gozam, em dinheiro
e subsidio constante da tabe'la, em 65 contos de reis.
'Por diferentes anos esta verba se tinha conservado em
59 contos de reis.
Dao-se 65 contos de reis para subsidiar sessenta e um fra
des; e mais do que um conto de reis por cabe^a de frade
estrangeiro. E a provincia encontra-se no mais acentuado estado
de decadencia para estar a fazer estas bizarrias a individuos
que ele, orador, considera nossos crueis immigos.
E tanto assim que vai ler a Camara uma informa^ao vinda
do Bailundo ja ha meses e que define bem o que sao estes
frades. Diz assim:
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«As missoes portuguesas sao dirigidas por padres franceses,
como esta do Bailundo; e niguem pode esperar desinteresse
de missionaries que vao trabalhar em beneficio de uma causa
estranha. As missoes portuguesas sao estabelecimentos subsidiados pelo Estado e que nao produzem nem o valor de um
alfinete.
Ensinam e verdade a rezar, mas em ambundu (que e a
lingua daqui). Ora francamente acho pouco... nem ao menos
o portugues ensinam aos rapazes; e como lho hao-de ensinar,
se eles o nao sabem? Ja fazem muito favor em nao ensinar
o francos.
Em que insisto e no seguinte: Se sao precisas missoes, e
bom servi^o podem prestar, que sejam portuguesas e dirigidas
so por portugueses. Que se ensine o gentio a falar portugues,
que se lhes ensine um pouco a rezar e principalmente a traba
lhar na terra, pois que a terra do Bailundo pelas condi^oes especiais do clima, de irrigafao, etc., produz tudo quanto e preciso
ao homem».
Nao e um livre pensador que diz isto, porque ele reconhece a utilidade das missoes, mas os que quer, como bom
patriota, e que as missoes sejam dirigidas por portugueses, visto
que portuguesas sao.
Hoje recebeu, ele, orador, uma carta que esta assinada,
em que se chama a sua aten^ao para um livro publicado depois da guerra do Bailundo, no qua! se le este trecho:
Fala uma testemunha dos factos ocorridos durante a revolta
do Bailundo:
«No sertao ouvimos muitas vezes afirmar aos brancos, prisioneiros do gentio, que os missionaries estrangeiros visitavam
de noite os q u ilo m b o s de guerra, que ensinavam o gentio a
combater, que forneciam armas e muni^oes aos indigenas,
e que faziam uma odiosa propaganda contra os portugueses,
a quern imputavam todos os males de que o gentio era vitima*
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Ha muitas testemunhas que sabem do auto levantado
pelo ex-capitao-mor do Bie, Filipe Augusto Vieira da Fonseca,
no qual sao feitas pelo T. Chibada as mais graves acusa^oes
contra o missionario Currie do Bie, e isto na presen^a do dito
missionario, que so respondia: «Essanda, essanda — £ mentira, e mentira...»
Qual foi o motivo pelo qual este auto desapareceu?
Qual foi o motivo por que o T. Chi’baba foi assassinado
na inhaca do BulodSulo?
Qual foi o motivo por que o gentio esquartejava os brancos,
deixando os missionaries em paz?
Quantas foram as missoes saqueadas e incendiadas?
Como se explicam as viagens dos missionaries estrangeiros por entre o gentio de muitas terras durante a revolta?
E o que vinham fazer aos acampamentos de guerra?
Que respondam as nossas autoridades do sertao, se lhes
convier.
Para mim, que fui testemunha de todos estes escandalosos
factos, nao resta duvida alguma de que os missionaries estrangeiros desnacionalizam a nossa Africa».
Pede ao Sr. 'Ministro da Marinha que o informe de qual
o paradeiro do auto levantado pelo ex-capitao-mor do Bie, Filipe
Augusto Vieira da Fonseca, o que ha a este respeito, se S. Ex.a
recebeu as indica^oes vasadas por moldes aproximados deste,
se elas afirmam a ma situa^ao em que nos colocam ali, a todos
os respeitos, os missionaries estrangeiros.
Deseja que o Sr. Ministro da Marinha possa comprovar
com documentos que estes factos nao existiram, mas enquanto
nao vier essa demonstra^ao ha-de acreditar nas informa^oes
que recebe quando elas l'he sao fornecidas por pessoas idoneas
e testemunhas oculares.
Vai entrar na ultima parte da sua ora^ao, e patentear como
se prooede em Angola perante os frades do Espirito Santo,
e a larga protec^ao que eles ali desfrutam.
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Disse ja que tem a correspondencia trocada entre o governador-geral e o Bispo da diocese.
Nao se refere a ela senao na parte em que entende que e
de bom criterio faze-lo.
Como ja teve ocasiao de dizer a S. Ex.a e a Camara, as rela^oes entre estas autoridades deixavam muito a desejar; elas
estao de acordo, porem, um ponto importante: em proteger
os trades do Espirito Santo e em ocultar os desmandos que
estes praticam e por isso e que vai ter a copia de um oftcio do
venerando bispo para o governador.
O Sr. Eduardo Jose Coelho: — £ o Bispo de Angola?
O orador: — O Bispo de Angola.
O Sr. Eduardo Jose Coelho:— Oh!
O orador: — Pergunta ao Sr. Eduardo Jose Coelho se
o conhece na sua origem?
O Sr. Eduardo Jose Coelho: — Sim, senhor.
O orador: — Entao ja S. Ex.a sabe quern e.
Vai com a Camara ver se o documento que aqui tem
corresponde a exclama^ao do Digno Par.

Vai concluir, afirmando mais uma vez que julga ter em
todos os pontos demonstrado a sua tese ( a-poiados) , a qual
consitia em provar a Camara que uma das causas da desnacionaliza^ao e decadencia da provincia de Angola e a manuten^ao
ali dos trades do Espirito Santo, trades estrangeiros e cosmopolitas, que pela sua forma de proceder, provada nos documentos que tem apresentado a Camara, e segundo as tradi^oes do
seu passado, deviam de ha muito ter sido mandados sair dali
se as missoes fossem exercidas unica e exclusivamente por
bons portugueses de lei, que soubessem alem dos actos do seu
mister afirmar tambem que lhe corre nas veias sangue portugues e so portugues. ( V o z e s .— Muito bem, muito bem).
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( S . E x .a fo i m u ito c u m p r im e n ta d o J.

O Sr. M in is tr o d a M a r in h a (Rafael Gorjao). — Pede a
palavra.
O sr. P re sid e n te . — Faltam apenas dois minutos para se
encerrar a sessao, mas se S. Ex.a quer Comar a palavra dar-lha-a.
O Sr. M in is tr o da M a r in h a (Rafael Gorjao). — £ claro
que desejaria responder minuciosamente a todas as acusa^oes
que o Digno Par Baracho fez ao Governo; mas e absolutamente
impossivel faze-lo agora, e, por consequncia, reserva-se para
o fazer na proxima sessao.
O Sr. P re sid e n te — A primeira sessao e na sexta-feira, 12
e a ordem do dia a continua^ao da interpe'lafao dos Dignos
Pares Eduardo Coelho e Sebastiao Baracho sobre a proroga^ao
do caminho de ferro do Lobito, causa da decadencia e desnacionaliza^ao da provincia de Angola, e sobre a conserva^ao
na mesma provincia dos frades do Espfrito Santo.
Esta levantada a sessao.
E ra m

cinco h oras da tard e.

ANNAES DA CAMARA DOS DIGNOS PARES
DO REI'NO, Lisboa, 1904, seances n.° 17 et 18, p. 176
et 192-198.
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