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TRANSFERENCE DU SEMINAIRE DIOCESAIN
DE LUANDA A LA MISSION DE HUILA
(7-X-1882)

SO M M AIR E — E n consideration des conditions de climat, de salubrite

et d ‘ambiance de Huila pour la formation ecclesiastique,
le changement du Seminaire de Luanda peut etre rea
lise, restant sous la direction immediate du Superieur
de la mission catholique.

Portaria n° 29 4.
Tendo sua excelencia reverendi'ssima o bispo de Angola
e Congo feito chegar ao meu conhecimento a sua inten^ao
de fazer mudar para o concelho da Huila o seminario diocesano,
entregando a sua direc^ao ao superior da missao do Real Padroado ali estabelecida;
Considerando que na escolha do local para o estabelecimento de centres de educa^ao se deve atender nao so as circunstancias do lugar escolhido, mas ainda as probabilidades de
adiantamento dos alunos e forma^ao do seu espirito em harmonia com o futuro a que se destinam, sob um ponto de vista
mais moderno e mais pratico do que ate hoje usado; e,
Considerando que as condi^oes de salubridade do distrito
de M ofamedes, e rnuito particularmente a amenidade do clima
temperado do concelho da Huila sao indicatives claros, de que
deverao ali ser estabelecidos os institutes edueadores da provmcia; e,
Considerando que os missionarios para satisfazerem aos
preceitos modernos, per que deve orientar-se este saoerddcio,
necessitam ser edueados no campo, e com os habitos de tra-
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balho pratico, que lhes sao mais essenciais ao exercicio dos seus
de veres, do que o exagero de quaisquer doutrinas especulativas,
so aprendidas nos livros e de dificil inten^ao pratica; e
Considerando que os padres da missao do Real Padroado
da Huila se tern dedicado a educar os menores e adultos na
agricultura e em artes profissionais, incutindo-lhes o amor pelo
trabalho e criando-lhes o espirito industrioso e activo que no
mato mais naturalmente se forma, pela carencia absoluta de
comodidades, adquirindo no combate pela vida a tenacidade
e o habito de luta contra os elementos da natureza; e,
Considerando, finalmente, que nao ha para a fazenda nacional maior dispendio com a transferencia do Seminario, por
quanto continuara ele a ser administrado dentro dos limites da
dota^ao geral, e na forma da regia portaria n.° 1 3 1 de 3 0 de
Junho de 18 8 0 e da carta de lei de 12 de Agosto de 18 5 6 .
Usando da autoridade que me concede o § 20 do artigo 1 5 0
do acto adicional a carta constitucional da monarquia, e com
o voto unanime do consel'ho do governo: 'hei por conveniente
anuir a 'transferencia do seminario diocesano de Angola e Con
go para o concelho da Huila, ficando a sua direc^ao imediata
a cargo da missao do Real Padroado ali estabelecida.
A s autoridades e mais pessoas, a quern o conhecimento
desta competir, assim o tenham entendido e cumpram.
Palacio do governo em Luanda, 7 de Outubro de 18 8 2 .
Francisco Joaquim Ferreira do Am aral
governador-geral.
B O A — 18 8 2 , n.° q i , p. 6 7 5 .

