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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 LA C H A M B R E D ES PAIRS
(12 et 29-11-1904)

So MM AIRE — Le Ministre de la Marine et d’Outremer, Manuel
Rafael Gorjao, replique au General Dantas Baracho.
— Reponse du Conseiller Jacinto Candido da Silva
aux accusations faites par le me me Pair du royaume.

Depois de tratar do contracto Williams, entrou o Digno
Par Sr. Baracho na terceira patte do seu discurso: — as missoes
de Espirito Santo. «S. Ex.a atacou-as energicamente, e o orador
entende que pela sua posi^ao lhe cabe o dever de de£ende-las
conforme a verdade dos factos, de que tem conhecimento
oficial, os deveres de justa imparcialidade e os ditames da sua
consciencia.
Nas considera^oes que o Digno Par fez, foi levado por
seu amor ao pais e por convicgao de que bem o servia atacando
aquelas missoes; com igual sinceridade e com o mesmo proposito vai o orador defende-las. Antes, porem, deve dizer a
Camara que preferia que as missoes fossem todas constituidas
por padres portugueses, e, tanto assim o entende que apresenta
nao so o facto de ter ja estabelecido duas missoes de padres
portugueses, mas ainda o proposito em que esta de estabelecer
outra no Bembe.
Tambem ja impediu que em Manica o delegado apostolico na Rbdesia, e ao mesmo tempo provincial dos jesuitas,
bomem muito considerado e que um dia sera bispo, se o nao
e ja, ali estabelecesse missoes estrangeiras. Procurou-o ele em
Salisbury para esse fim, e ate por sinal, apesar da sua posi^ao,
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em velocipede, que manejava com mestna. £ claro que o orador
nao podia fazer oposifao ao desejo mamfestado pelo provincial,
porque, segundo convenios internacionais, somos obrigados a
receber todas as missoes, qualquer que seja a sua religiao, e por
isso muito menos se poderia opor a que se estabelecesse all uma
da religiao catolica, mas como desejava ter em Manica antes
uma missao portuguesa, disse-lhe que tambem la se ia estabelecer outra da nossa nacionalidade e nesse sentido trabalha de
facto. Esta resposta desviou-o do seu intento; mas infelizmente
a missao portuguesa tambem nao chegou a estabelecer-se ali.
Prefere as missoes com padres portugueses; porque deseja
que a nacionaliza^ao e a civiliza^ao das colonias portuguesas,
em que as missoes podem e devem ter parte importante, sejam
devidas a portugueses, e porque, naturalmente, imprimirao na
educa^ao do indigena, mais do que nerihuns outros, a orienta^ao
e qualidades caractensticas da nossa ra^a; mas de modo nenhum
faz supor que padres catolicos estrangeiros, ao servi^o do nosso
pais, lhe nao sejam leais, o atrai^oem, sejam enfim inimigos
do pais que os acolhe e subsidia.
As informa^oes oficiais acerca das missoes dos padres do
Espirito Santo, nao so nao confirmam tais acusa^oes, mas, pelo
contrario, mostram que eles se tern conduzido correctamente
em rela^ao a nacionalidade portuguesa, por vezes, alem do
cumprimento modesto mas duro dos seus deveres de missionarios, tern prestado relevantfssimos servi^os.
Estas informa^oes oficiais sao confirmadas pela grande
maioria, se nao por todos os que em Angola corihecem as
missoes e all tern desempenhado elevados cargos.
As missoes do Espirito Santo em Angola constituem hoje
uma obra missionaria de muita importancia.
As suas 28 missoes, alem das filiais, formam uma extensa
rede em toda a provincia. Em todas flutua a bandeira portu
guesa, em todas se ensina o portugues.
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Algumas estao isoladas, a grandes distancias da costa, e
ate em pontos perigosos, como a dos Cuanhamas, onde so o
espirito de abnega^ao e sacrificio os pode manter e animar.
O Digno Par atacou as missoes do Espirito Santo por serem
os padres em grande parte estrangeiros; por serem as missoes
largamente subsidiadas; por nao ensinarem o portugues; por
praticarem actos que provam ser nossos inimigos e ate crimes
da mais repugnante trai^ao. — Vai responder a cada uma
destas acusa^oes e demonstrar ao Digno Par que, se sao feitas
de boa fe e com convic^ao, como esta certo, sao contudo infundadas e imerecidas.
Notando que em 61 padres ha apenas 8 portugueses, o
Digno Par entende que o predominio dos estrangeiros e excessivo e inadmissfvel. Nao ha duvida de que o numero de padres
portugueses e muito diminuto. Para este ponto chamou ja
a aten^ao da Associa^ao do Espirito Santo. O sacerdote que
a representa ponderou-lhe que e dificilima a selecgao dos missionarios com verdadeira voca^ao; que demanda muitos anos
a sua educa^ao e a sua instru^ao; que as verdadeiras voca^oes
para missionaries que se destinam a passar toda a sua vida em
Africa sao tao raras, que dificil sera encontrar o numero preciso na popula^ao do reino, reduzida como e em rela^ao a extensao das colonias.
Em todo o caso foi informado de que em dois anos alguns
missionaries portugueses estarao prontos a partir. No prazo
de seis anos havera mais vinte.
Repete que insistiu muito neste ponto e espera que a
Associa^ao tomara em considera^ao as suas instances recomenda^oes.
E certo, como disse o Digno Par, que em sessenta e um
padres do Espirito Santo ha so oito portugueses, mas o numero
de missionaries portugueses e realmente de sessenta e oito;
porque alem dos oito padres ha sessenta auxiliares portugueses,
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que tambem sao missionaries, de modo que em todas as mis
soes ha subditos portugueses.
Nas condi^oes que acaba de expor ere que nao ha Governo
que de um traco risque do mapa de Angola as vinte e oito
missoes do Espirito Santo, no caso de se mostrar a Associa^ao
sinceramente empenhada em aumentar o numero de padres
portugueses. A substitui^ao dessas missoes com padres educados para as missoes modernas, em que nao se trata so de
propaga^ao da £e, mas da educa^ao do indigena, de lhe incutir
o habito do trabal'ho, de os 'fazer operarios e trabalhadores rurais,
em que o chefe da missao deve ser nao so propagador da £e
mas capaz de fundar e administrar importantes explora^oes
agricolas e por vezes industriais, seria dificil e muitissimo
morosa.
Nao haveria, pois, Governo, repetc, que de um jacto acabasse com as missoes do Espirito Santo em Angola, dado o
aumento futuro de padres portugueses, abandonando pontos
que dificilmente poderiam ser ocupados por outra forma, e
deixando absolutamente livre na provincia numerosas e poderosas missoes estrangeiras protestantes, que naturalmente, nao
estando ao servi^o de Portugal, nao tern para a nacionalidade
portuguesa os deveres que tern os padres das missoes do Espi
rito Santo.
Tanto em 'Mozambique, como em Angola, ha numerosas
missoes estrangeiras protestantes. Em todas elas e, por via de
regra, arvorada a bandeira do pais a que pertencem. Tern a
mao um folheto com a fotografia da sede de uma destas mis
soes em Angola.
Era dia de festa, parece, quando foi tirada a fotografia.
A casa esta toda ornada com bandeiras; mas entre elas nao
divisa a bandeira portuguesa.
O S r. S e b a stia o B a ra c h o : — Nao e so no interior que
essas missoes arvoram bandeiras estrangeiras, ate as portas de
Luanda.
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O o ra d o r: — Nas missoes estrangeiras protestantes de
Angola e Mozambique nao se ensina o portugues. A maior
parte del as tem estado fora da ac^ao e da fiscalizazao das autoridades civis.
Por um inquerito a que mandou proceder em Mozambi
que condui-se que a influencia dessas missoes. especialmente
por intermedio dos chamados diaconos indigenas, e ja enorme,
e tende a desenvolver-se muito.
Entende que estas missoes protestantes, que somos obrigados a permitir por tratados internacionais, devem ensinar por
tugues com exclusao de qualquer outra lingua europeia e estar
sujeitas a fiscalizazao das autondades. Neste sentido tem ja
trabalhado e trabalhara, porque por experiencia sabe quanto e
importante este assunto.
Um livro publicado em 1903 por um official do exercito,
que foi capitao-mor do Bie, confirma as informazoes oficiais
que tem acerca do ensino da lingua portuguesa e dos processos
seguidos nas missoes do Espirito Santo f1).
«Nas escolas destas missoes, se bem que os padres sejam
franceses e fa'lem tambem, como todos os missionaries de
qualquer nacionalidade, a lingua m ’ b u n d o e g a n g u e la com a
maxima correczao, somente se ensina a falar e a escrever a
lingua portuguesa.
«Existe na verdade uma gramatica de m ’ b u n d o escrita
pelo padre Ernesto Lecomte, mas esse livro, alem de possuir
todas as regras escritas em portugues, serve apenas para os
curiosos se dedicarem ao estudo do m ’ b u n d o .
Junto destas missoes onde, com grande dificuldade se tem
conseguido criar verdadeiros nucleos de colonizazao, todos os
pretos, alem de falarem regularmente o portugues, sao bapti-

f 1) Chronicas do Bihe, pelo capitao Alexandre Malheiro. livraria
Perreira, Lisboa, 1903, cap. V III, p. 147.
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zados e constituent familia, consorciando-se segundo as leis
da igreja, da qual, tanto quanto possfvel, seguem todos os.
demais preceitos, assistindo ao santo sacrificio da missa com
uma notavdl devo^ao, etc., etc.
«Tem adquirido o amor de propriedade, realizando constru^oes de a d o b e s que' procuram aperfei^oar o mais posstvel,
dando-lhes um curiho de permanencia que se nao encontra
nas diversas libatas do gentio.»
Aqui tern o Digno Par uma mforma^ao autorizada, que
ele, orador, pode contrapor a que S. Ex.a citou.
Leu o Digno Par o trecho de um livro publicado depots
da guerra do Bailundo. Anunciava nesse 'livro que os mis
sionaries estrangeiros visitavam de noite os acampamentos dos
indigenas, que faziam propaganda contra os portugueses, que
forneciam armas e muni^oes aos rebeldes, etc.
O Digno Par manifestou o desejo de que ele, orador, provasse com documentos que tais factos se nao deram. Nao teve
tempo para obter informa^ao e documentos; mas pode desde
ja declarar que no Ministerio nao ha informa^ao alguma que
justifique a suspeita sequer de que os padres do Espinto Santo
praticassem tao nefando crime.
Repugna-lhe acredttar em tao repelente trai^ao, e entende
que se lhe nao deve dar o menor credit© enquanto nao estiver
provada. Que amargura deve ser a desses missionaries, se foram
leais ao nosso pats, o saberem, nas longinquas paragens, onde
arrtscam a sua saude e a sua vtda, que lhes sao atnbuidos crimes
de tal natureza. Nao afirma de modo nenhum que os factos
se dessem com missionaries estrangeiros protestantes. O crime
seria ainda gravfssimo em homens a quern damos hospitalidade;
mas nao seria tao repugnante como se fosse praticado por padres
catolicos ao servi^o de Portugal, subsidiados por Portugal. Nao
pode crer e permita o Digno Par que lhe diga, nao se deve
acreditar em tal aberra^ao de todos os sentimentos da digni—
dade humana.
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Em todo o caso declara que fara todas as investigates precisas para se avaliar do fundamento da tremenda acusa^ao. Se
ela se provasse, nao haveria castigo bastante para o criminoso.
Ele seria, orador, inexoravel (2).
Disse o Digno Par que os padres do Espi'rito Santo sao largamente subsidiados.
Ha 61 padres missionaries, observou S. Ex.a; a despesa
com as missoes incluindo a dota^ao aos institutos da metropole
e de 65 contos de reis. Cada padre custa, pois, mais de 1 conto
de reis.
As missoes tern de facto 61 padres e a despesa em Africa
e de 54.000$000 reis; mas, a verdade e que alern dos 61
padres ha nas missoes 82 auxiliares, 70 dos quais europeus,
27 irmas e cerca de 1700 educandos internos. Pondo de parte
os educandos e dividindo os 54.000$000 reis pelos padres,
auxiliares e irmas, conclue-se que em media a despesa e de
vinte e tantos mil reis por mes para o pessoal das missoes.
Entrando-se em conta com a despesa dos 1700 alunos internos,
por minima que seja, conclue-se que o que fica para o pessoal
das missoes e tao pouco que nao se compreende como eles
podem sustentar-se no sertao, a centenas de quilometros da
costa, em pontos para onde o transporte, a partir dos portos,
chega a custar 5$000 reis por arroba ou mais de 300$000 reis
por tonelada.
Nao se pode realmente considerar largamente remunerado
com vinte e tantos mil reis por mes quern se sujeita a ir por
toda a vida para o sertao africano, vivendo muitas vezes, em
condi^oes de nem sequer poder obter socorro contra o ataque
dos gentios, como sucede a missao Cuanhama, e arriscando
sempre a saude e a vida em pontos de clima mau e nao raro
( 2) Rectification de Dantas Baracho in Annaes da Camara dos
Dignos Pares do Reino, p. 228, le 20 Fevrier, disant qu’il s’agissait de
missions protestantes et non de missions catholiques.
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morti'fero. Quem vai assim, vai por espirito de abnega£ao e
sacrificio, por um ideal sublime. ( A p o ia d o s ) .
Sabe que ha missoes que nao precisam de subsidio estranho, sao s e lf su p p o r tin g , nao aceitando nem esmolas nem sub
sidies.
Conhece uma das- maiores que ha, talvez, no mundo; a
dos trapistas do Natal. Conta centenas de frades e de freiras
e milhares de alunos. Tem onze missoes com extensissimas
aulas, onde se traba'lha sem descanso.
Por toda a parte se ve a divisa dos frades trapistas: lab orare
est orare. Tem engenheiros, impressores, maquinistas, oficinas
de todos os oficios. Eles proprios cultivam a terra. Sao alemaes,
e o Governo ingles tolera-os e protege-os apesar de estrangeiros e catolicos. Nao recebem subsidio nem esmolas. Nas mis
soes de Angola, porem, pela maior parte a grandes distancias
da costa, o trabalho nao pode ser valorizado. O unico produto
que poderiam exportar seria a borracha, e e-lhes proibido negociar.
A subven^ao as missdes de Angola e pois indispensavel;
porque nao estao proximas de mercados importantes, como
esta por exemplo de Durban a missao trapista a que se refenu.
Com o subsidio que recebem, as missoes do Espirito Santo
nao podem manter-se. Conge de serem os padres largamente
subvencionados, e necessario trabalharem para se sustentarem.
Apesar desta situa^ao, muitos se conservam no sertao ha
largos anos. O mais antigo, que e portugues, esta la ha 23
anos, e o mais moderno ha 7 anos. Muitos nao se tem demorado porque la tem morrido ainda novos.
Largamente subsidiadas sao em geral as missaos protestantes
estrangeiras.
Tem ali um livro, a disposi^ao do Digno Par Sr. Baracho,
por onde pode S. Ex.a ver e avaliar os valiosissimos donativos
feitos as missoes inglesas no Congo. L o ^Missionary Herald».
Os missionaries em geral casa'dos, vivem com relativo con57

forto, que nao pode comparar-se ao dos padres das missoes do
Espirito Santo.
Um dos pontos em que o Digno Par insistiu foi no ponto
de nao estarem todas as missoes sob a jurisdi^ao do Prelado
e sob a fiscaliza^ao das autoridades civis. Referiu-se ao decreto
de 18 de Abril de 1901, a aplica^ao deste decreto as provincias
ultramarinas, e a uma portana do Sr. Conselheiro Teixeira de
Sousa, esclarecendo duvidas que o Governador-Geral de Angola
apreSentara com respeito a aplicafao do decreto as missoes,
que como as de Cabinda, nao estao ainda incluidas no Real
Padroado.
Com respeito ao decreto de 18 de Outubro de 1901, disse
o Digno Par que ele representava o estabelecimento das ordens
religiosas em Portugal, sobre o eufemismo de associasoes.
Quando foi publicada a portaria...
O Sr. S e b a stia o B a r a c h o : — Nao foi com rela^ao a porta
ria, foi com rela^ao ao decreto de 18 de Abril de 1901.
O o ra d o r: — Quando foi publicado o decreto estava o
orador fora de Portugal, por consequencia a sangue frio e alheio
a todas as lutas polfticas e as questoes religiosas. Quando viu
o decreto de 18 de Abril de 1901, teve a convic^ao de que
o Sr. Presidente do Conselho prestava ao pais um grande servi$:o ( a p o i a d o s acabando com a questao re'ligiosa, que chegara
a um ponto tao agudo que podia considerar-se perigosissima,
evitando possiveis abusos pela regulamenta^ao das associa^oes
religiosas, pela sua submissao aos prelados e pela fiscaliza^ao
da autondade civil.
Estranhou o Digno Par que os estatutos da Associa^ao
dos Padres do Espirito Santo permitam a aceita^ao de legados.
A aceita^ao de legados e permitida a todas as associa^oes de
beneficencia, ou com um fim util e humanitario. Negar-lhes
a faculdade de receberem legados, so porque podem dar-se
casos de capta^ao de beran^as, nao lhe parece que fosse razoavel e julga que seria ilegal. O Digno Par esqueceu-se de ler
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outra disposi^ao dos estatutos que se liga com a relativa a legados: a que veda a Associa^ao a aquisifao por titulo oneroso de
imobiliarios, que nao sejam indispensaveis para a realiza^ao
dos fins a que a Associa^ao se destine, e so com autoriza^ao do
Governo, e estabelece a desamortiza^ao dos imobiliarios que
adquirir por titulo gratuito.
Como esta a dar a hora vai abreviar as suas considera^oes,
porque nao deseja ficar com a palavra reservada para daqui
a alguns dias.
Passou depois o Digno Par a tratar da questao de heran^as,
referindo-se a um incidente que se deu no hospital de Luanda,
incidente sob diversos pantos de vista lamentavel, mas do qual
de modo nenhum se conclue que houve uma tentativa de
capta^ao da heranga do enfermo pelo capelao do hospital.
Segundo as informa^oes oficiais do chefe do servi^o de
saude, o capelao do hospital parece que tinha excesso de zelo
no cumprimento da sua missao junto dos enfermos; quase
pretendia for^ar os doentes a receberem os socorros religiosos
quando em perigo de vida.
Adoeceu gravemente um medico do hospital, e o capelao
instou com ele para que recebesse os sacramentos da igreja.
O medico recusou e o chefe do servi^o de saude pos a porta do
quarto do medico uma sentinela com ordem para nao deixar
entrar o capelao. Nesta ocasiao foi o Sr. Bispo de Angola visitar o enfermo, e a sentinela opos-se a entrada do Prelado.
Deste incidente, resultou virem a lume uns boatos de ten
tativa de captafao de uma heran^a pelo capelao do hospital.
Como se levantou esse boato?
Um homem que tinha sido educado em um dos institutos
dos padres do Espirito Santo adoeceu e foi para o hospital.
O capelao conhecia-o a ele e conhecia a mae. Visitou-o com
frequencia. Diz-se que um enfermeiro do hospital declarou
ter ouvido o doente queixar-se de que o Capelao insistia com
ele para que legasse os seus haveres a missao de Huila. Conhe33
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cedor do facto, o governador mandou proceder a uma investi
gate. Essa investigate de modo nenhum prova que se tivesse
dado a tentativa da capta^ao da heranfa.
Nenhuma das testemunhas ouviu ao doente palavras alusivas a tal tentativa. Alguem dissera que as ouvira ao enfermeiro, que entao estava no Dombe Grande.
Este enfermeiro nao foi ouvido talvez porque, ainda que
o fosse e declarasse que ouvira as lamenta<tes do doente, nao
se provaria a tentativa da capta^ao de heran^a. Decerto nao
deixou de ser ouvido pelos motivos supostos pelo Digno Par.
Por outro lado o Rev.mo Bispo de Angola, que e um prelado
que tem exercido a sua a'lta missao com o maior zelo, que tao
dedicado e, que ha poucos dias, apesar de doente, pediu ao
orador o dispensasse de vir ao reino, porque com a sua ausencia
sofreria a sua diocese, procedeu a uma investigate e declara
que nao houve tal tentativa de capta^ao de heran^a. Nao ha
pois prova do suposto crime. Ha um mero boato, cujo fundamento e terminantemente negado pelo prelado. Se, porem,
restasse alguma duvida bastaria o que vai dizer a Camara para
o considerar absolutamente inverosimil.
O enfermo tinha mae e as suas economias consistiam em
900$000 reis, de modo que so podia dispor de 300$00 reis.
Que o capelao do hospital, em um meio que evidentemente
lhe era hostil, cometesse um acto desta ordem para captar uma
heranfa de 300$000, reis, nao e realmente crfvel.
Nao apresenta esta considera^ao como prova ou argumento.
Acusa^oes desta natureza nao se pressupoem; provam-se. Mas
desde que se recorreu a presunfoes para afirmar, e lfcito ao
orador recorrer ao mesmo processo para provar quanto e inve
rosimil.
Pouco tempo lhe resta, por isso vai tratar de responder
com toda a precisao as perguntas que lhe fez o Digno Par.
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Perguntou S. Ex.a:
1.
° Podem continuar as missoes do Espirito Santo que
nao estao sob a jurisdigao do Prelado?
Responde que o decreto de 18 de Abril de 1901 foi aplicado ao ultramar. Por oficio da Direcgao-Geral do Ultramar,
de 20 de Juriho de 1902, acerca de duvidas apresentadas pelo
governador-geral de Angola com respeito as missoes estabelecidas nas prefeituras apostolicas do Congo e da Cimbebasia,
mandou o seu antecessor, Conselheiro Teixeira de Sousa, declarar ao mesmo governador-geral que estao sujeitas ao decreto
de 1901 as missoes e institutes que funcionam em territorios
do ultramar sob o dominio e soberania de Portugal, sem distingao das prefeituras apostolicas. Esta declaragao nao foi nem
sera modificada. Nao podem pois as missoes negar obediencia
ao Prelado, sob pena de dissolugao da Associa^ao do Espirito
Santo. £ certo, porem, que uma parte do territorio da provmcia
de Angola nao esta ainda inclmdo no Real Padroado, mas
sim sob a jurisdi^ao dos legados apostolicos do Congo e da
Cimbebasia. Sobre este assunto, ha como S. Ex.a sabe, negocia^oes com a Curia Romana.
Ha tambem um facto que deseja notar.
Em 1896 os chefes das missoes do Espirito Santo pediram ao Governo para insistir com a Santa Se para que todo
o territorio de Angola ficasse sob a jurisdi^ao do Prelado de
Angola, sendo suprimidas as duas prefeituras, o que prova que
nao so nao querem esquivar-se a essa jurisdifao, mas ate a desejam.
2.
° Estao as missoes do Espirito Santo sob a fiscalizagao
da autoridade civil?
Certamente, pelos motivos que ja indicou respondendo a
primeira pergunta.
3. ° Recebem subsidio as missoes do enclave de Cabinda?
Nao recebem.
35

4.
° Chegou a tornar efectivo o despacho do Sr. Conselheiro Teixeira de Sousa com respeito as missoes?
Se se tornou efectivo persiste?
E se nao persiste porque?
Nao foi revogado, como acima disse e portanto persiste.
5.
° O que ha acerca da investiga^ao do capitao Vieira da
Fonseca?
Nada consta. Ja se referiu a este ponto quando tratou do
que se diz em um livro publicado depois da guerra do Bailundo,
sobre a suposta conivencia dos padres do Espfrito Santo com
o gentio rebelde.
O Sr. P re sid e n te : — Deu a hora.
O o ra d o r: — Viu-se obrigado a resumir o que tinha a dizer; mas ere que respondeu a todos os pontos do discurso do
Digno Par Sr. Sebastiao Baracho. Como tern ainda de respon
der ao Digno Par Sr. Eduardo Jose Coelho, nessa ocasiao desenvolvera algumas considera^oes relativas a proroga^ao de
prazos concedida a Companhia dos Caminhos de Ferro de
Benguela. ( V o z e s : — Muito bem).
S . E x .a fo i m u ito c u m p rim e n ta d o .

ANNAES, 1904, p. 216-219, seance n.° 19 du 12-2-1904.
*
L e 2 9 F e v rie r Ja c in to C d n d id o d a S ilv a , a p res a v o ir parle
d u ch e m in de fe r de B e n g u e la , a re p o n d u a u x a c cu sa tio n s con tre
les m issio n s S p irita in e s d ’A n g o la .

Vai agora responder a argui^ao de estrangeirismo que, com
respeito a admissao dos padres do Espfrito Santo, lhe fez o
Digno Par e seu ilustre amigo Sr. Dantas Baracho.
Ja o ano passado o orador teve ocasiao de ter^ar armas
com o Digno Par Sebastiao Baracho a proposito deste assunto,
podendo dizer que, salvo casos particulares, factos singulares
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ou concretos, o argumento fundamental de S. Ex.a e sempre
o mesmo.
Diz o Digno Par que e partidario de missionaries para
as coldnias, mas que os quer portugueses, genuinamente portugueses, pondo-se de parte ou fora da nossa Africa Ocidental
os missionaries estrangeiros.
S. Ex.a pede que se fa^am frades portugueses. O orador
tambem esta de acordo neste ponto, nao porque o Sr. Ministro
da Marinha fa^a frades, mas...
O S r . S e b a stia o B a r a c h o : — Pode faze-lo melhor do
que eu.
O o ra d o r: — Nao ere que o Sr. Ministro da Marinha
possa fazer frades portugueses.
O Digno Par o Sr. Baracho sabe perfeitamente que, para
se criar frades sao precisos estabelecmentos adequados a esse
fim. Aqui e que esta a dificuldades ou ponto de discordancia.
Se ca nao os ha, como dispensar os missionaries estrangeiros?
Vai mostrar como nao podem ser expulsos da nossa Africa
os missionaries estrangeiros.
Os padres, ou frades do Espirito Santo, nao podem ser
expulsos, a nao ser que contrariem ou infrinjam as leis do reino
ou ainda que atentem contra a soberania de Portugal. O direito
politico dos missionaries estrangeiros esta estabelecido, desde
que nao se afastern da evangeliza^ao e catequese. Cumprida
esta missao, esta a liberdade desses missionaries perfeitamente
garantida, porque estao ao abrigo do direito internacional, que
regula estes assuntos.
Os frades do Espirito Santo sairam do Estado Independente do Congo, quando este Estado assim come^ou a denominar-se, em virtude das decisoes da Conferencia de Berlim,
realizada em 1885.
Esses frades tinham que sair de la, visto dificuldades que
sobrevieram para o exercicio do seu mister. Mas, apesar disso,
ainda muitos estao na Belgica.
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O S r. S e b a stia o B a r a c h o : — Estao la, mas como belgas.
O o ra d o r: — Mas S. Ex.a sabe que a Congrega^ao do Espirito Santo e composta de frades cosmopolitas, que tem representantes na Alemanha, Inglaterra, Franca e Italia.
Tem missoes em todas as colonias destes paises. Tem
ainda missoes no Brasil e Estados Unidos da America do Norte.
Uma coisa e a suspei^ao estabelecida a -priori, outra coisa
e o facto concreto do crime de trai^ao praticada.
Contra o facto da suspei^ao a p rio ri, so porque o missio
nario nao e portugues, e que ele orador se levanta.
Ja vai mostrar ao Digno Par o rigor que ele, orador, impos
aos comissarios regios da provincia de Angola com respeito
a todo o funcionalismo que estava sob as suas ordens.
Averigue-se, sindique-se, se ha factos concretos, se ha cri
mes cometidos e, logo que se chegue a conclusao que os ha,
castiguem-se os culpados; mas porque ha um ou outro delinquente nao se inutilize uma dasse inteira.
O Digno Par pertence a classe militar, a nobre classe do
exercito portugues. S. Ex.a podera dizer-lhe que nessa classe
nao tem havido quern prevarique?
Nao; porque, em todas as classes sociais, assim como ha
homens briosos, dignos e modelares, como S. Ex.a, ha outros
que prevaricam. E isso e porventura argumento contra a classe
inteira?
Ele, orador, vai ler umas instru^oes que tem presentes e
pelas quais o Digno Par vera o que representam as missoes
a que se referiu.
S. Ex.a citou, outro dia, o Sr. Antonio Barroso, actual Bispo
do Porto e antigo missionario portugues da missao de S. Sal
vador, fazendo justifa ao seu caracter e dizendo que a a'lta posi^ao que esta ocupando no episcopado portugues era uma justa
recompensa dos servi^os que prestou como missionario.
Pois sabe o Digno Par o que fez D. Antonio Barroso, no
interesse da evangeliza^ao catolica, quando era Prelado de Mo38

^ambique? Contratou uma missao de trapistas italianos para
se estabelecer naquela provmcia.
Era ele, orador, Ministro da Marinha quando esse prelado, a cuja educafao civica, patriotismo e altos servi^os S. Ex.a
prestou uma justa homenagem, fez o aludido contrato.
( O orad or le as- referen cias a esse resp eito) .

Vai concluir as suas considera^oes porque lhe parece ter
dito o suficiente para responder as referencias do Digno Par
Sr. Baracho.
Nos estamos de acordo; a duvida e que o Digno Par quer
a extinfao imediata dos padres da provmcia de Angola...
O S r . S e b a stia o B a ra c h o : — Nao quer a extin^ao, quer
a substitui^ao.
O o ra d o r: — Ele, orador, desejaria tambem que fossem
substitmdos por padres portugueses: enquanto nao for possivel
fazer essa substitui^ao quer a conservafao desses missionaries
la, que sao funcionarios do Estado a frente das suas respectivas
missoes.
O S r . S e b a stia o B a r a c h o : — Estejam sob a al^ada do Bispo
de Angola.
O o ra d o r: — Nao podem estar, porque o proprio Bispo
de Angola esta, a alguns respeitos, sob a al^ada do Prefeito
Apostolico, visto nao haver concordancia entre os limites da
diocese e os da provmcia, e o Bispo, saindo da diocese, pede
a jurisdigao ao Prefeito Apostolico.
Isto e uma questao de Roma; nao e questao que o Governo possa resolver.
Ele, orador, fez as bases para uma concordata, bases que
estao no Ministerio dos Estrangeiros.
O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros de entao instou
para que se fizesse uma concordata em virtude da qual a Santa
Se concedesse ao Padroado Portugues a coinctdencia dos limites
da jurisdi^ao eclesiastica ordinaria com os limites da provmcia
de Angola.
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£ uma questao que esta pendente; e ele, orador, insta com
o Sr. Ministro da Marinha para que S. Ex.a promova o andamento da Concordata para o interesse do pais.
Esta de acordo com o Digno Par, e conclui porque nao
quer tomar mais tempo a Camara.
N O T A — Dans la seance de 9 Fevrier 1904 le general Dantas Baracho a fait l’interpellation suivante:
«Desejo interpelar o Sr. Ministro da Marinha e Ultramar sobre
as causas de decadencia da provfncia de Angola e designadamente
sobre a prorogagao do prazo do caminho de ferro do Lobito, e sobre
a conservagao, na provfncia, dos frades do Espfrdto Santo, subsidiados
largamente pelos cofres publicos. — Sebastiao Barachoy). — Annaes da
Camara dos Dignos Pares do Reino, Lisboa, 1904, sessao n.° 17, de 9
de Fevereiro, p. 176.
C ’est a cette interpellation qu’ont repondu le Ministre de la
Marine et le conseiller Jacinto Candido da Silva, le 12 et le 29 Fevrier
respectivement.

ANNAES DA CAMARA DOS DIGNOS PARES
DO REINO, Lisboa, 1904, Seance n.° 26, du 29-2-1904,
p. 285.

40

