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C R E A T IO N D U S E M IN A IR E D E L U A N D A E T S. T O M E
(2 3-V II-18 53)

SOMMAIRE — O rdonne I’etablissement a Luanda du Seminaire diocesain f o u r 1‘A n g o la et file de St. Thom as.

Sendo necessario prover de remedio pronto e eficaz ao
lamentavel abandono em que ha tanto se acham muitas das
igrejas da Africa, e das suas missoes, ja de tanta gloria e proveito para a religiao de Jesus Cristo, e para a civilizagao da
humanidade, cujos mais zelosos e estrenuos propagadores
foram sempre os portugueses; ouvido o meu Conselho Ultramarino, e em resolufao da consults que fez subir a minha
presen^a, em quanto nao dou providencias mais que abranjam
todos os estabelecimentos sujeitos a minha coroa, ou confiados
ao meu Real Padroado, cujos inauferiveis direitos foram adquiridos a custa de tanto sangue, de tanto sacrificio de vidas, e de
fazenda pu'blica e particular; sou servido ordenar a imediata
execu^ao e aplica^ao da carta de lei de vinte e oito de Abril
de mil oitocentos e quarenta e cinco (J) no reino de Angola,
(J ) V id. article 17.0:
«E autorizado o Governo a promover a instrugao dos cidadaos
desttinados ao Ministerio Eclesiastico nas Igrejas do Ultramar, fazendo-os aprender no Liceu de Lisboa, e no Seminario do Patriarcado
(em quanto nas respectivas provfncias nao houver estes estabeleci
mentos) alem das disciplinas comuns a todos os eclesiasticos, as Ciencias e Lfnguas, que Ihes sao indispensaveis em relagao ao local e ao
servigo a que forem destinados, dando parte as Cortes, no comego
de cada Legislatura, do que river feito em observancia desta lei.
§ unico. Os alunos que, depois de condufdos os seus estudos
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no do Congo, na provmcia de S. Tome e Principe, e nos
estabelecimentos e paises adjacentes, determinando o seguinte:
Artigo i.° £ estabelecido no pa^o episcopal da cidade
de S. Paulo da Assun^ao de Luanda um Seminario para as
Dioceses de Angola e Congo e S. Tome e Principe.
Art. 2.0 Sao aplicadas a sustenta^ao do Seminario: primeiro, as verbas de despesa eclesiastica votadas no respectivo
or^amento, e efectivamente nao dispendidas; segundo, o produto das esmolas da Bulla da Santa Cruzada, dadas pelos fieis
nas duas provincias; terceiro, quaisquer rendimentos, bens, ou
subvenjoes dadas pelo Estado, ou por particulares, para a institui^ao de um Seminario em Angola.
Art. 3.0 £ autorizado o Governo Geral de Angola, em
conselho, a fazer a custa do Estado, e de acordo com o Prelado
diocesano, e com a Junta da Fazenda, as necessarias despesas
para a instala^ao do Seminario, sem prejuizo da decente e honrosa acomoda^ao do Prelado, e exclutdas do edificio quaisquer
oficinas, ou instala^oes publicas ou particulares.
Art. 4.0 O oibjecto do seminario e:
i.° Formar eclesiasticos para o servi^o das igrejas nas
ditas Dioceses.
2.0 Preparar missionarios para quaisquer missoes do continente ou das ilhas de Africa.
3.0 Suprir a falta do liceu e mais aulas publicas na provmcia, dando o ensino secundario a quaisquer alunos externos,
que queiram cursar as respecrivas disciplinas.
§ unico. O Seminario de Angola e tambem instituido
para dar hospedagem e sustento aos missionarios que vao para
as missoes de Africa, ou delas voltem por ordem ou autorizafao do Governo.
completarem nove anos de servi^o nas Igrejas da Asia ou Africa, ou
nas Missoes, terao direito a ser providos nos Canonicatos que vagarem
no continente e nas ilhas adjacentes, apresentando atestados de bons
costumes, passados pelos respectivos Prelados.
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Art. 5.0 O estabelecimento sera disposto de modo que
irriediatamente possa recdber um Reitor, um Prefeito, seis
porcionistas, seis meio-porcionistas, seis pensionistas, e o numero de oficiais e serventes que for necessario.
§ i.° Os porcionistas sao sustentados e vestidos a custa
do Seminario.
§ 2.0 Os meio-porcionistas pagarao so metade da soma
em que for calculada a despesa dos porcionistas.
§ 3 . ° Os pensionistas pagarao a referida soma, na forma
que for arbitrada pelo Prelado.
Art. 6.
O prazo para as admissoes, e sua renovafao, os
livros que devem trazer os alunos, os exames preparatories,
e as outras circunstancias da sua entrada, serao reguladas
pelo Prelado.
Art. 7* Sao aplicaveis ao Seminario de Angola todas
as disposifoes do alvara de dez de Maio de mil oitocentos e
cinco, e da lei de vinte e oito de Abril de mil oitocentos e
quarenta e cinco.
Art. 8.° Alem das respeotivas disciplinas teologicas e
canonicas, se ensinarao no Seminario de Angola:
i.° A lingua latina e portuguesa, uma pela outra.
2.0 A lingua bunda por principios.
3 .° As humanidades.
Art. 9. Tanto o curso geral para o ensino publico
secundano, como o curso especial e pnvado para os ordinandos
serao ordenados e regulados pelo Prelado, conforme aos Sagrados Canones e as leis do reino.
§ unico. A distribuifao das disciplinas em um e outro
curso, e toda a economia e regimento do Seminario, sera regulada pelo Prelado Diocesano.
Art. 10. As aulas de ensino geral serao publicas, e
poderao ser frequentadas por alunos externos de qualquer
classe ou profissao, juntamente com os internos.
§ unico. As aulas de instrufao especial eclesiastica so-
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mente serao frequentadas pelos Seminaristas ordinandos, ou
por pcssoas do estado eclesiastico, autorizadas para isso pelo
Prelado.
Art. i i .° Havera dois professores para o curso geral,
c dois professores para o curso especial.
§ i.° Havera o numero de substitutos que as circunstancias pedirem, e que possam comportar as rendas do Seminario.
§ 2.0 Os ordenados ou gratificagoes serao arbitrados na
conformidade do artigo 4.0 da lei de 28 de Abril de 1845 (2).
Art. 1 2.0 A nomeagao do reitor, prefeito, professores
e mais empregados do Seminario compete ao Prelado diocesano,
pelo modo e com a reserva do artigo io.° da citada lei de
28 de Abril de 1845 (3).

( 2) V o id l’article 4.0:
«Os professores proprietaries e substitutos das Cadeiras de que
tratam os artigos antecedentes, vencerao os mesmos ordenados estabeleddos para os professores dos liceus dos distritos administrativos ou
dioceses do reino. Quando, porem, as nomeagoes recafrem sobre eclesiasticos que perceberem alguma presta^ao do Estado, congrua ou rendimento eclesiastico, vencerao somente uma gratifica^ao, que Ihes
sera arbitrada pelo respecrivo Prelado, com autoriza^ao do Governo.
(3) L ’article en. reference est le suivant:
«Aos prelados diocesanos compete o governo economico e a direc$ao disciplinar dos Seminarios das suas respectivas dioceses, debaixo
da inspec^ao do Governo. Aos mesmos Prelados pois continuara pertencendo a nomeagao dos reitores, prefeitos, directores e mais empre
gados na administragao dos Seminarios, escolhendo para esses cargos
pessoas de reconhecida probidade, e que tenham o zelo, a prudencia
e luzes necessarias para bem instruir e edificar a moral eclesiastica;
preferindo, em igualdade de circunstancias, os Conegos, Beneficiarios
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Art. 13 .0 A provmcia de S. Tome e Principe contribuira
com a ter^a parte das despesas necessarias para a instalajao
e sustenta$ao do Seminario.
§ unico. Uma ter9a parte dos lugares dos Seminarios
sera reservada para os filhos da provmcia de S. Tome e Principe.
Art. 14 .0 Ordenados pelo Prelado diocesano os estatutos do Seminario, na conformidade deste decreto e das leis
civis e canonicas, serao por ele submetidos a aprova^ao regia;
mas ficarao, todavia, regendo provisoriamente o estabelecimento.
Art. 15 .0 Aos professores que forem do reino de Por
tugal para ler nas cadeiras do Seminario, se pagara a viagem,
e se dara, alem disso, uma ajuda de custo correspondente a
sua dignidade e gradua^ao.
§ unico. Tern igual direito a estes beneficios tanto os
que partirem para Angola com destino unico de professores,
como aqueles que forem para cumular este cargo com algum
outro, eclesiastico ou civil.
Art. 16.° O Prelado de Angola dara mensalmente, pelo
meu Conselho Ultramarino, conta exacta e circunstanciada
do estado do Seminario, compreendendo todos os ramos de
sua administra^ao e disciplina, pelo modo e forma que lhe
sera indicada nas instru^oes que lhe dara o referido Conselho.
Art. 17 .0 O Governador Geral de Angola dara do
mesmo modo, e pelo mesmo Conselho, informa^oes exactas
do estado do Seminario.

e Clerigos da diocese, que nao sendo parocos colados, receberem prestajao do Estado, ou alguma congrua, ou rendimento eclesiastico.
§ unico. Todas estas nomea9oes, porem, serao sujeitas a aprovafao regia, e sem ela nao poderao os nomeados entrar em exercfcio.
D IA R IO D O G O V E R N O , de 1845, n.° 105.
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O Visconde d’Atouguia, Par do Reino, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, assim
o tenha entendido e fa^a executar. / /
Pa$:o, 23 de Julho de 18 53.
RAIN'HA — Visconde d‘A touguia
DIARIO DO GO VERNO de 18 53, n.° 19 3.
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