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RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL DE LA COURONNE
SUR LA PREFECTURE DU CONGO

(19-VI-1869)
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Il.mo e Ex.mo Sr.
Por Portana do Ministerio da Marinha e Ultramar de 14
de Abril foram-me mandados di'ferentes documentos relativos
aos negocios da Prefeitura do Congo, confiada pela Santa Se
a actual Congrega^ao do Espirito Santo, a fim de que com o
meu parecer consulte sobre o Oficio do Ministerio dos Nego
cios Estrangeiros de 5 de Fevereiro passado, sobre o mesmo
assun'to. / /
Por Oficio de 20 de Maio tive a honra de pedir a V. Ex.a
os mais documentos que sobre a questao existissem no Minis
terio, sendo-me enviados em consequencia desta miriha requesi^ao, os que constam do Oficio de 29 de Maio. De todos estes
documentos que instruem este processo, ve-se o que passo a
expor.
O Padre Duparquet, missionario apostolico no Congo, na
exposi^ao que com data de 29 de Janeiro passado dirigiu ao
Nuncio de Sua Santidade em Lisboa, e que acompanha o Ofi
cio do Ministerio dos Negocios Estrangeiros de 5 de Fevereiro,
representa as dificuldades que a missao do Congo esta experi-

mentando, e que principalmente fhe resultam da execugao da
Portaria de 26 de Dezembro de 1867.
Refere que em virtude desta Portaria fora recusada a urn
dos missionaries a entrada da Missao; e que em vista da oposigao oficial, que em virtude da mesma ordem lhe fora feita em
Mogamedes, se vira obngado a suspender a fundagao dum estabelecimento de missao que era simpatico a toda a populagao
daquele Distrito (1).
Que o superior da missao no Ambriz fora indirectamente
afastado daquela missao, tendo-lhe sido retirada, sem motivo,
toda a juriddigao, que antes lhe havia sido concedida, sendo
para ali mandado outro eclesiastico para o substituir (2).
Que assi'm, depots de tres anos de trabalhos de missao, se
viam afastados de dots estabelecimentos que haviam fund-ado
com bastantes sacrificios, e reduzidos a inac^ao Codes os seus
missionarios (3).
(1) Le Pere Duparquet n’est pas veridique dans ses informations.
Le Pere Lapeyre n’a pas ete autorise a partir pour le Congo, par 1arrete du 26-XII-1867, mais cette mission n’existait pas. Les Spiritains
n’avaient qu’un poste a Ambriz, en dehors de la Prefecture du Congo.
Le cas de Mogamedes est encore moins exact. Duparquet est parti de
son propre chef pour Lisbonne, contre 1avis expres du Gouverneur
General...
(2) A Ambriz il n’y avait pas de mission. Les Spiritains y ont
trouve un cure, qui les a regus tres charitablement. Le cure etant parti
ils l’ont remplace, sans jamais avoir ete nommes en charge. LFn nou
veau cure etant nomme ils ont du laisser la cure. D’apres la loi, comme
etrangers qu’ils etaient, ils ne pouvaient pas etre cures... Duparquet
le savait bien...
(3) Encore inexact. II n’y avait encore une vraie fondation a
Ambriz. Ils n’avaient ni maison, ni chapelle, ni ecole digne de ce nom.
A Mogamedes, une petite maison louee, comme residence. Les missionnaires travaillaient a Luanda a la date de 1exposition de Duparquet
au Nonce.
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Afirma que pda missao nada fora feito que provocasse semelhante tratamento, ao contrario haviam os missionaries
procurado sempre todos os 'meios de ser agradaveis ao Governo
Portugues; e tinham tambem cumprido com escrupulo as conven^oes conclmdas entre a Santa Se e o Governo a respeito da
missao e da sua obediencia as autoridades eclesiasticas e civis
da Provmcia. E que tendo podido estabelecer-se fora dos dominios portugueses, haviam procurado estes, ficando assim mais
sujeitos a sua vigilancia e ac^ao.
Que a Prefertura Apostblica do Congo, reconhecida durante
dois seculos pelo Governo Portugues, Mtimamente o fora tambem, havia tres anos, por ocasiao da sua transferencia para os
misssionanos do S a in t-E sp rit, e por essa ocasiao a Santa Se modificara o unico artigo que havia desagradado ao Governo Por
tugues, e que era relative as rela^oes de dependencia dos mis
sionaries com o Prelado Diocesano.
Finalmente que ele e os outros missionarios haviam oferecido naturalizar-se portugueses e estavam prontos a faze-lo para
poderem continuar na sua missao; e que nao empregariam na
Prefeitura senao portugueses, tendo para aumentar o pessoal da
missao neste sentido criado em Santarem um Cdlegio para educar e preparar para a vida apostolica eclesiasticos portugueses.
Conclui por ultimo por asseverar que ele e seus companheiros estao prontos a fazer todos os sacrificios que estiverem
ao seu alcance para satislfazer o Governo Portugues, mas desejam ficar e'm condi^oes de poder praticar o hem, e ter alguma
garantia de seguran^a, para o futuro.
I
Procurando conhecer as razoes que motivaram a Portaria
de 26 de Dezembro de 1867, de qufe tive conhecimento por
este processo, encontro na informa^ao da Direc^ao Geral de 17
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de Fevereiro de 1869 o seguinte, que transcrevo textualmente,
porque parece-me haver equfvoco nesta informafao, em vista
dos documentos a que depois me referirei.
«Este Padre Duparquet fez em 1867 um proposta para
o estabelecimento de um Seminario em Mo^amedes...
Anteriormente fora admitido na Provincia de Angola pelo
actual Bispo sem co n h ecim en to d o G o ver no, veio depois a Lis
boa, e por essa ocasiao o Governador Geral da Provincia, e o
Governador de Benguela informaram que ele era dedicado aos
interesses de Franca, mais do que convem a um ministro da
Igreja.
Pediu protecfao para o Padre Fulgence Lapeyre, que ia
missionar no Congo, e entao se determinou que para o Congo
so fossem Padres Portugueses. Tambem se dedlarou que so Pa
dres Portugu'eses podem ser nomeados Parocosw.
Dos documentos oficiais ve--se que pela Portaria de 5 de
Fevereiro de 1866 se disse e determinou ao Governador Geral
de Angola, que fizesse saber aos missionaries Franceses, que iam
para a missao do Congo:
1 — Que conforme ao Direito do Reino, e a pratica seguida de antigos tempos sobre o assunto, nao deviam eclesiasticos nao portugueses missionar em terras do Padroado real sem
previo assenso do regio Padroeiro, e sem prestarem obediencia
ao Ordinario respectivo do mesmo Padroado, e deste receberem
a junsdi^ao;
2.0-—Que em presenta destes principios e desejando ao
mfesmo tempo Sua Majestade como Soberano Catdlico a maior
propaga^ao da fe nas terras do seu Real Padroado, nao poria
impedimento ao exerefeio da missao dos operarios evangelicos,
de que se tratava, antes Ihes prestaria o auxflio de que care5am, uma vez que prestem obediencia ao Prelado da Diocese,
e retebam dele a competente jurisdi^ao; e enquanto nao praticarem esse acto nao poderao esperar outro auxilio que nao seja
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relativo a seguran^a <le suas pessoas, e as aten^oes que merecem
como subditos duma na$ao amiga.
Na m’esma data foi dado conhecimento desta Portaria ao
Bispo da Diocese de Angola para que pela sua parte procedesse
de harmonia com o que nela se determinava, esperando que o
re'ferido Prelado manteria com firmeza a jurisdi^ao que lhe competia e os direitos do Real Padroeiro.
No Oficio do Ministerio da Marinha para o dos Estrangeiros, de 1 5 do mesmo mes e ano, depois de diferentes considera£oes, coneluia-se que:
—- Muito conviria nao so protestar energicamente contra a
delibera^ao da Curia Romana, se a sua inten^ao fora separar o
territotio do Congo da jurisdi^ao do respectivo Ordinario, mas
reclamar da Santa Se ordens positivas aos missionaries, que
mandou ao Congo, para que prestassem a devida obediencia ao
Bispo de Angola e Congo, pois que sem isso nao podia o Governo recon'hece-los como obreiros verdadeiramente evangelicos,
e ministros de u'ma Religiao de paz.
Pela representa^ao feita pelo Padre Duparquet e pela exposi^ao da Portaria de 26 de Dezembro, que passo a transcrever,
ve-se que as condigoes impostas nas resolu$oes do Governo haviam sido cumpridas pelos missionaries, de outra sorte nem
lhes teria sido permitido o seu estabelecimento, nem conferida
junsdi^ao, como ste ve que foi; nem eles pedinam o beneplacito a que a citada Portaria se refere.
Finalmente pela citada Portaria de 26 d'e Dezembro de
1867 foram revogadas as concessoes anteriormente feitas e que
haviam sido cumpridas, segundo parece.
«Sendo presente a Sua Majestade El-Rei o Oficio em que
o Reverendo Bispo de Angola e Congo participa que pelo Pa
dre Duparquet, missionario Frances da Congrega^ao do Esprrito
Santo, lhe fora comunicado que o Padre Joseph Fulgence Lapteyre ( s ic ) deseja ir exercer o ministerio eclesiastico no Congo
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e para isso pedia beneplacito e protec^ao do Governo: Manda
o mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marin'ha e Ultramar declarar ao dito Reverendo Bispo,
que a missao do Congo nao deve ser servida senao por eclesiasticos portugueses, como exige a honra de uma Na^ao Catolica,
qual e a Nafao portuguesa».
II
£ sabido que o Padroado nao e dependente do domrnio
efectivo ou da soberania, e que sao direitos completamente distintos. O Padroado do Congo come^ou tendo Portugal ali unicamiente missoes, a sua constituifao data das bulas de Grego
rio 13 (1577) e de Clemente VIII (1596), e especialmente
desta ultima, pela qual foi desmembrada 'do Bisipado de S. Tome
a regiao geralmente chamada Congo ou Guine meridional, e
que compreende o Loango, o Congo prbpriamente dito, Angola
e Benguela, sendo de todos composto o Bispado de Angola.
— D ecern e n te s ju s -patronatus h u ju sm o d i P h ilip p 0 et fu turis P o rtu g a llia reg ib u s praedictis e x m e n tis fu n d a tio n e et
do tatione com petere, nec illi u llo cu iq u a m tem p o re, q u a c u m q u e
ratione dero gari posse, et si ei q u o q u o m o d o d ero ga retu r, derogationes h u ju sm o d i cu m

in d e secutis n u lliu s sin t roboris et

efficatice.

Em 1640 Urbano 8.° criou uma missao especial no Congo
e foi confiada aos Padres Italianos, da Ordem de S. Francisco
reformada, que foi recebida em Portugal; e pouco tempo depois Salvador Correia de Sa obtinha a Ilha de Luanda. Em
1700 tratando-se da eleifao do Rei do Congo, foi pelo Governo
de Portugal incumbido da conclusao daquele negocio, com
o fim de por termos a guerra indfgena, o Padre Pavia, Prefeito
da missao dos Capuchos Italianos. £ sabido que na epoca da
cria^ao da missao a que acabei de me referir, eram elas orde8t
6

nadas de perfeito acordo com os Padroeiros e Bispos das Dio
ceses, sendo considerados Verdadeiros auxi'lios dos Padroados,
que as dotavam, como sucedeu com esta. Assim entre outros
encontra-se o Decreto de iq.de Mar^o de i6qq, estabelecendo uma consigna^ao para o hospicio em Lisboa dos Religiosos Capuchinhos Italianos, dos destinados para as missoes
de Luanda e S. Tome. Outro da mesma data para partirem
anualmente ate oito Religiosos Italianos para as missoes de
Luanda, e quatro para as de S. Tome, concorrendo-se para as
suas despesas, desde que partissem de Italia ate embarcarem
em Lisboa, com 160 escudos, descontando-se proporcionalmente, se nao concorresse aquele numero de missionanos. A
Carta Regia de 16 de Fevereiro de 1700 acerca das missoes
de S. Tome e Costa Oriental (onde tambem se estendia a missao desta Ordem religiosa) polo's Capuchos Italianos, na qua!
se recomendou novamente que fossem de acordo os missionanos
com o Bispo e Governador na escolha dos reinos para as missoes.
A Carta Regia de 10 de Dezembro de 1709 entregando
aos mesmos Padres missoes, que antes ihaviam pertencido a
outras ordens; vendo-se assim por uma parte recebida aquela
missao entregue a Padres estrangeiros; e por outra a harmonia
e sujei^ao deles as autoridades constrtuidas, eclesiasticas e civis.
Sendo tambem certo que nenhuma determina^ao efectiva havia
de que so a nacionais fossem entregues as missoes do Padroado
e ja assim se havia seguido com o Apostolo das Indias, que nao
era Portugues; era exigida sim, como nao podia deixar de ser,
a permissao especial para que Padres estrangeiros missionassem
dentro dos hmites do Padroado. Essa permissao podiam da-la
os antigos governos, e podem da-la os actuals sem ser mesmo
necessario recorrer as faculdades especiais que o Governo tern
para a administra^ao colonial.
Em 1835 a missao dos Capuchos Italianos terminou no
Congo em consequencia da extin^ao das ordens religiosas em
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Portugal, e porque Ihes faltaram recursos para all a continuarem
a sustentar, achando-se ja antes desta epoca muito decaida, se
nao extinta de facto.
Em 1855 foram pelo Rei do Congo pedidos missionaries,
e consta que nessa epoca se tratara de restaurar, de acordo com
a Santa Se, aquela missao, o que nao se c'hegou a levar a efeito;
e nem tambem por parte de Roma tinba ainda sido retirada a
missao aos Padres Italianos, que a haviam tido, como fica dito,
desde 1640.
Do Decerto da Sagrada Congrega^ao da Propagafao da
Fe, de 9 de Setembro de 1865 — S aecu lo X V la b en te — ve-se
que sendo perguntado o Superior dos Capudhos italianos, se
a sua ordem poderia continuar na missao do Congo, respondera
negativamente, sendo em consequencia desta resposta, confiada
aquela missao a Congrega^ao de missoes do S a in t E s p r it, que
havia sido com as outras C o n g r e g a fo e s seculares eclesiasticas
supri[mi]da em Franca pelo Decreto de 18 de Agosto de 1792
da Assembleia National, restaurada mais tarde em 1815, e
conservada depois de 1830. Congrega^ao secular com votos
simples, segundo o sistema das Congregates do ultimo e do
presente seculo e criada com o fim especial de se dedicar ao
servi^o das missoes de Africa (4).
Naquele Decreto fica sujeito o exercfcio da missao as instrufOes da mesma Congrega^ao, de 14 de Janeiro de 1726,
as quais consta que naquela epoca foram recebidas com mo
dificafoes.

(4) Martens Ferrao insiste dans la secularite de la Congregation
du Saint-Esprit, parce que les Ordres Religieux continuaient legalement
supprimes en Portugal...
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Ill
Fica exposto, primeiro o seguimento que a questao tem
tido na actualidade; segundo, como a missao geral do Congo
foi criada e estabelecida pelos dois padres, e como prosseguiu
ate vir ligar-se com a questao actual.
Considerando a questao na sua generalidade, a opiniao que
por mui'tas vezes tenho manifestado, e que tive ocasiao de
expor na discussao que sobre este assunto teve lugar no comedo
da sessao legislativa de 1866 (5), tem sido muito con-testada,
e essa circunstancia impos-me de ser bastante minucioso na exposi$ao dos factos, para poderem servir por si de fundamento a
qu'alquer resolu^ao, independentemente das razoes que vou
produzir. Julgo do meu dever fazer esta preven^ao.
Ha muito quern receie pela integridade das nossas colonias
se o governo permitir que a instru^ao religiosa seja ali di'fundida
por missionarios de na^ao ing'lesa ou francesa, embora naturallizados portugueses, e em tudo sujeitos a Autoridade Portuguesa e aos Prelados Diocesanos. Estes receios fizeram-se sentir
na discussao, a que ja me referi; vejo-os novamente numa das
informagoes juntas a este processo, e parecem terem sido os
que mspiraram a Portana de 26 de Dezembro de 1867. Eu nao
os partil'ho. Pretender manter o nosso dommio colonial, dificultando os meios de ilustragao e de moraliza^ao, nao se me
afigura sistema proprio do seculo actual. Sujeita as leis do pais,
sem caracter de privilegio ou isengao estrangeira, entendo que
se deve admitir livremente a missao religiosa, como a lei a
faculta aos nacionais; e parece-me insustentavel ter boje sobre
este ponto receios que nao tiveram os homens que fundaram
o nosso dommio colonial, e o elevaram ate a prosperidade.

(5) Vid. vol. I, p. 312 et svs.
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Quanto a mlm o sistema proibitivo, seja nas relates do
comercio, seja na difusao da instrufao e da educa^ao, nao se
pode sustentar entre homens razoavelmente despreocupados;
tanto seria assim para recear a perda das colonias pela generaliza^ao do comercio estrangeiro, como pela missao feita por
homens de diferente na^ao. O perigo estaria no exclusivismo e
esse e que nao se pode permitir.
A historia das colonias mostra que elas se tern perdido por
um de dois principios diametralmente opostos: — o quase abandono pela metropole, o prolongamento do estado de barbaria,
e a opressao, por uma parte, e por outra o apuro da civiliza^ao
que as iguala a mae-patria, e repele entao a sujeifao. No primeiro caso tem-se perdido com descredito para a metropole, e
continuando os odios que o peso da opressao fizera nascer nos
oprimidos; no segundo perdem-se com gloria, e as relates que
ficam subsistindo, econbmicamente consideradas, quase que
compensam essa perda. Em rela^ao as nossas colonias da Africa
Oriental e Ocidental este ultimo estado nao chega mesmo a
prever-se; a perda infelizmente so pode vir do primeiro.
O Padroado Portugues no Congo e perpetuo, mas e oneroso como e todo o Padroado; proi'bir a missao no Congo aos
missionaries da Congrega^ao do S a in t-E sp rit e nao criar missoes que substituam aquela, e solu^ao que nao pode admitir-se.
Portugal tern o direito exclusivo de missionair no Congo, mas
esse direito nao e nem pode ser o de impedir o progresso da
civiliza^ao, dos costumes e das cren^as pela Religiao.
Se nao se tern podido organizar convenientemente uma
missao naquela regiao, composta de Padres Portugueses, se
mesmo nao e facil organiza-la com a precisa prontidao, como e
reconhecido, creio que regularmente o governo nao deve opor-se
a que Padres que reconhecerem sem reserva o Padroado Portu
gues; que aceitarem a jurisdifao do Bispo da Diocese, e mais
ainda que se naturalizem portugueses, e educarem eclesiasticos

portugueses para seus colegas de missao, estabele^am uma mis
sao para a qual actualmente nao ha na Provmcia o pessoal necessario. Se eu, pelo que teriho ponderado, penso que em semelhantes condigoes nao pode nem deve impedir-se a missao do
Congo, entendo tambem que e mais pre'fenvel que ela tenha
a sua sede no centro do dommio portugues.
O trabalho e a evangeliza^ao sao duas condi^oes impreteriveis para a solu^ao da questao colonial. — «Nulle part le paradis ne peut refleurir sur la terre qu’a la sueur de notre front
et au souffle de nos vertus», diz Baudicour, tratando da coloniza^ao da Algeria ( s ic ) .
Na Guine nao creio que a coloniza^ao europeia possa lr
mais longe do que ate ao pessoal necessario de direc^ao, tudo o
mais tern de ir buscar-se a civiliza^ao dos indigenas, e para civilizar estes e mister a Religiao, o comercio, e a certeza de que
nao os fazem escravos. Foi experimentado por Livingstone
que onde a rdeia da escravidao nao tinha penetrado, a do^ura
dos costumes nas tribos as mais concentradas, fazia contraste
com os costumes agressivos daquelas ao seio das quais bandos
de escravos tin'ham sido arrancadas, e onde a guerra, para os
vender, era habitual.
De todas estas reflexoes e dos factos que deixo expostos,
condluo:
i.° — Que na missao do Congo sempre foram admitidos
missionaries nao portugueses, e que por isso a nao permissao
de missionarem ali Padres nao portugueses, so por essa circunstancia, nao tern apoio, nem nas tradifoes daquela missao, nem
nas conveniencias da Colonia, nem finalmente no que se pratica nas colonias de outras nafoes.
2.° — Que por isso, sujeitando-se os missionarios de que
se trata completamente a jurisdi^ao do Bispo da Diocese, recebendo dele a junsdi^ao, ao que eles se oferecem e mostram ja
terem feito, sujeitando-se igualmente ao governo da colonia
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e naturalizando-se portugueses, nao se lhes deve impedir a continuajao da missao.
0.
° — Que para esse 'fim o governo deve prestardhes o
auxilio e concurso que o caracter catdlico do governo de Por
tugal e o seu interesse pela civiliza^ao aconsd'ham.
q.° — Que no caso de que a questao seja resolvida no sentido que deixo indicado, e mister que sejam estabelecidas designadamente as condi^oes do esta'belecimento da missao, em
harmonia com os principles que deixo indicados.
Tais devem ster:
1.
° — Que os missionaries se naturalizarao portugueses
em vista da sua espontanea declara^ao a este respeito.
2.0
— Que o colegio de missoes que estabelecerem sera
em tudo considerado como colegio portugues, sujeito a inspec^ao do Bispo da Diocese, e das Autoridades do governo, segundo as disposifoes das Leis em vigor.
,° — Que os missionaries, considerados como portugue
ses pela naturalizarao, serao sujeitos a autoridade do Prelado
Diocesano, do qual receberao jurisdirao, na forma dos Canones
e leis Eclesiasticas.
q.° — Que nos Colegios das Missoes serao recebidos, conforme a proposta feita, subditos portugueses que se destinem
a vida eclesiastica com o fim de se empregare'm nas missoes
da Provmcia.
^.° — Que na missao se ensinara a lingua portuguesa de
preferencia a qualquer outra.
6.° — Que os missionaries darao pelo menos anualmente
conta ao Bispo da Diocese dos progresses das missoes a seu
cargo, assim como ao Governador da Provmcia, a fim de que
ele directamente informado das necessidades a que seja necessario ocorrer, o possa fazer convenientemente, e igualmente
possa informar o Governo da Metropdle do progresso das miss?

soes, ou das dificuldades que tiverem encontrado, e a qua seja
necessario providenciar.
j . ° — Que os missionaries nao deverao estabelecer missao
nova ou passar como missionaries duma para outra sem o beneplacito do Prelado Diocesano, como declaram ja ter feito.
8.° -— Que pelo Governo e pelo Prelado Diocesano lhes
sera prestado todo o auxilio e socorro de que carecerem, como
a missionarios subditos portugueses.
Finalmente todas as condi^oes que parecerem necessarias
para a fid execufao dos pnncipios que deixo indicados.
Deus guarde a V. Ex.a
Procuradona Geral da Coroa, i q de Junho de 186q.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da Mannha e Ultramar.
O Procurador Geral da Coroa
s)

Joao B aptista da S ilv a Ferrao d e C a rva lh o M a rte n s

AHU —
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Ju n ta C o n su ltiv a do U ltra m a r,

1853-1876.

