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RAPPORT DE LA «JUNTA CONSULTIVA DO ULTRAMAR))
SUR LA PREFECTURE DU CONGO
(19-VIII-1869)
S O M M A I R E — Admission

des missionnaires du Saint-Esprit en Angola.

— Documents qui concernent la question. — Eeur examen. — Conclusions.

Senhor.
A Junta Consultiva do Ultramar foram presentes a propsta apresentada plo Padre Duparquet acerca do estabelecimento das missoes na Prefeitura do Congo, confiada pla Santa
Se a actual Congrega^ao do Espirito Santo, o oficio do Ministerio dos Negocios Estrangeiros de 5 de Fevereiro de 1869
e os pareceres dos Conselheiros Procurador Geral da Coroa e
Ajudante do Procurador Geral da Coroa junto do Ministerio
da Maririha, o primeiro datado de 19 de Junho e o segundo
de 2 de Abril do corrente ano.
Do atento exame das inlorma^oes e documentos coligidos
sobre o assunto ve-se que na missao do Congo sempre foram
admitidos missionarios nao portugueses, que o padre Duparquet
na sua exposi^ao datada de 29 de Janeiro passado dirigida
ao Nuncio de Sua Santidade em Lisboa, representando contra
as dificuldades suscitadas pela execugao da Portaria de 26 de
Dezembro de 1867, se queixa de ser afastado depois de tres
anos de trabalbos na missao dos dois estabelecimentos fundados
por ele a custa de muitos sacrificios, em Mofamedes e no
Ambriz, que o mesmo Duparquet declara ter cumprido escrupulosamente todas as condi^oes estipuladas entre o Governo
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portugues e a Santa Se, modiricando a Curia o unico artigo
desagradavel ao poder civil de Portugal na constitui^ao da Prefeitura Apostolica do Congo (reconhecida durante dois seculos)
por ocasiao da sua transferencia para os missionarios do Espirito
Santo, e sancionando nesta 'modificafao as relates de dependencia dos missionarios com o prelado diocesano; e por ultimo,
que tanto Duparquet como os outros padres da missao, haviam
oferecido naturalizar-se portugueses e nao empregarem senao
portugueses tirados do Colegio de Santarem.
Consta mais das in'forma^oes e documentos, que em virtude da Portaria de 5 de Fevereiro de 1866, dedarou o Governador Geral de Angola ao Padre Lapeyre e depois ao Padre
Duparquet, que propusera o estabelecimento de um Seminario
em Mo^amedes em 1867, que o direito do reino e a pratica
seguida de antigos tempos nao consentiam a eclesiasticos nao
portugueses o oficio de missionarios em terras do padroado da
Coroa, sem previo assentimento do real padroeiro, mas que o
Governo, no interesse do maior desenvolvimento da propaga£ao da £e, nao oporia obstaculo ao exercicio da missao, de que
se tratava, uma vez que seus operarios prestassem obedienda
ao prelado da diocese e recebessem dele a jurisdi^ao.
Finalmente ve-se do exame dos documentos que as condi^oes impostas pelo Governo tinham sido cumpridas pelos mis
sionarios, pois, se nao o ‘fossem, nao seria autorizado o seu esta
belecimento, nem eles pediriam o beneplacito a que se refere
a Portaria de 5 de Fevereiro, ocorrendo depois a de 26 de Dezem'bro de 1867, que revogou as concessoes anteriormente
feitas.
No seu parecer o Conselheiro Procurador da Coroa sustenta, que havendo sido sempre admitidos missionarios nao
portugueses no Congo, nem as tradi^oes constantes, nem as
conveniencias da colonia, nem o exemplo das outras na^oes justificam a exclusao dos operarios evangelicos nao portugueses,
uma vez que inteiramente se sujeitem a jurisdi^ao diocesana,

recebam dela a jurisdifao, e obede^am ao poder civil, naturalizando-se portugueses, e propoe as clausulas, que na sua opiniao
convirao ditar ao estabelecimento da missao em harmonia com
os principios, que inculca.
O Conselheiro Ajudante do Procurador da Coroa na sua
consulta de 2 de Abril de 1869, nao descobre meio termo possfvel entre a admissao do Breve que renovou a antiga Prefeitura
do Congo, ou a nega^ao do beneplacito regio com base de sua
exclusao, cumprindo neste caso chamar eclesiasticos para o
Congo, cujo padroado nao pode traduzir-se no indesculpavel
desamparo espiritual, que repugna ao titulo oneroso dos deveres do padroeiro, e para a hipotese da concessao do beneplacito
formula em dezasseis preceitos as condi^oes, com que entende
que podera ser autorizada a missao francesa, insistindo sobre
a necessidade urgente de providencias oportunas relativamente
ao eclesiastico da provincia de Angola.
Colocada a questao nestes termos, que sao na realidade os
unicos por que pode ser resolvida, resta apreciar as circunstancias, e avaliar as razoes que devem determinar a concessao ou
a recusa do beneplacito regio ao Breve pontiffcio, tendo sempre em considera^ao que o Padroado nao depende, nem dependeu nunca do domfnio efectivo, ou do exercfcio da soberania, porque sao direitos completamentae distintos.
O Padroado do Congo come^ou em 1577, mas a sua
constitui^ao data em especial da bula de Clemente VIII, de
1596, que o desmembrou do bispado de S. Tome. Em 1640
Urbano VIII confiou a missao do Congo, criada por ele, aos
padres italianos da Ordem de S. Francisco reformada, organizando-se a missao de perfeito acordo com os Padroeiros reais
e os Prelados diocesanos, terminando em 1835 em consequencia da extin^ao das Ordens religiosas em Portugal, e da
falta de recursos, e adhando-se nessa epoca ja bantante decafda,
senao extinta de facto. Em 1853 pediu o rei do Congo missionarios, e o nosso governo abriu negociagoes com a Santa Se
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para restaurar a antiga missao: nao surtiram efeito, e em 9 de
Setembro de 1865 a Sagrada Congrega^ao da Propagagao da
Fe publicou o Decreto S aecu lo X V la b en te , pelo qual foi confiada a Congrega^ao das Missoes do S a in t-E sp rit a do Congo,
pela impossibilidade confessada de continuar a cultiva-la a
Ordem de S. Francisco reformada, ou dos Capuchos Italianos.
Esta Congrega^ao do S a in t-E sp rit, secu lar, e com votos sijnplices, foi criada com o intuito de se dedicar ao servi^o evangelico das terras africanas.
A neces-sidade de acudir ao desamparo das cristandades do
Congo e lmpreterrvel. Aos direitos do Padroado correspondem
deveres, e o govern© nao pode preterf-los sem contrair responsabilidades graves. Visto o assunto por este aspecto, so nos
cumpre escolher entre a missao exclusivamente portuguesa, se
ha meios e rnodo de a estabelecer e sustentar, e a coopera^ao
de eclesiasticos nao portugueses naturalizados e sujeitos a jurisdi^ao diocesana e a obediencia do poder civil (x). A experiencia e o estado actual mostram que a missao portuguesa nao
prosperou e nao soube conservar-se, nem dilatar-se. Sera conveniente e oportuno conceder o e x eq u a tu r ao Decreto da Congrega^ao da Propaga^ao da Fe e aceitar a missao dos padres do
Espirito Santo, institufda por ela?
Fla muito quern receie neste ultimo caso pela integridade
das nossas coldnias, se a instru^ao religiosa for difundida por
missionarios Franceses ou ingleses, embora naturalizados e su
jeitos em tudo a autoridade portuguesa e aos prelados diocesanos. A educa^ao esmerada destes padres, a maneira insinuante
por que sabem apoderar-se da confian^a, do cora^ao e da vontade das ra^as bo^ais e guia-las pelos caminhos que mais lhes
aprazem, e a viveza do sentimento nacional que nao e facil de

O M algre l’insistance que l’on note dans la naturalisation civile,
jamais les lois ne l’on exigee.

amortecer, e que pelo contrario sempre reverdece longe da patria com a saudade, fazem temer, que mais tarde eles nao empreguem a influencia em afrouxar o vinculo que prende os
povos a mae patria, servindo interesses politicos a sombra da
arvore evangelica.
O Conselbeiro Procurador da Coroa nota estas apreensoes
de pouco conformes com as ideias do seculo, e combate-as, invocando as restri^oes propostas no seu parecer ao exercicio
das missoes pelos eclesiasticos nao portugueses, supondo insustentavel a opiniao dos que inculcam receios, que nao tiveram
os fundadores do nosso dommio colonial, e declarando-se con
trario a todas as manifesta^oes do sistema proi'bitivo no comercio, na mstru^ao e na educa^ao da sociedade.
De certo que o sistema proibitivo pode dizer-se que esta
a findar a sua carreira no governo dos povos, mas a epoca de
transi^ao ainda nao acabou, e vai apenas em meio, se tanto,
da grande 'transforma^ao que atravessamos. Sera prudente, e
mesmo razoavel, romper de golpe com o passado, e passar de
um extremo a outro em virtude de um reviramento rapido,
nao preparado, e exposto aos sobressaltns de um ensaio arriscado sem todas as probabilidades de exito?
Quanto ao exemplo dos fundadores do nosso dominio colo
nial relativamente as missoes nao portuguesas, para ele ser
concludente seria preciso mostrar que as circunstancias de hoje
sao as do seculo XVI, que nao temos vizinhos, nem interesses
que nos ameacem, e que estamos no caso em todos os lances
de assegurar, como entao, a nossa superioridade.
Esta considera^ao, porem, pertence a esfera politica, e nao
cabe prbpriamente nas atribui^oes da Junta mats do que submete-la a aprecia^ao do Governo de Vossa Xfajestade. No terreno pratico dos factos o que os documentos sobre a questao
provam e que os deveres do Padroado ordenam positivamente
a cria^ao de missoes portuguesas suficientes e zelosas, ou a
admissao das missoes nao portuguesas sujeitas a todas as clau-

sulas e limita^oes que possam afirmar a integridade do domfnio colonial e o respeito dos direitos do Padroeiro e dos prelados
diocesanos. Se as missoes portuguesas sao possfveis fundem-se
ja e negue-se o beneplacito ao Breve pontiftcio. Se o nao sao,
o Governo de Vossa Majestade tera de ouvir a sua consciencia
e de ponderar razoes polrticas de elevada previsao para decidir
com proveito das cnstandades e sem perigo lmediato ou remoto
para a coroa e para a na^ao.
Vossa Majestade resolvera o que for mais do seu servi^o.
Lisboa, em Sessao da Junta, aos dezanove de 'Agosto de
mil oitocentos sessenta e nove.
ss)

V isco n d e da P raia G ra n d e

V. Presidente
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