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IN F O R M A T IO N D E L A D IR E C T IO N D ’O U T R E M E R
A S O N D IR E C T E U R G E N E R A L
(22-X I-1882)

SO M M AIR E — Avis sur la decision prise par le Gouverneur General

d’Angola pour le transfert du Seminaire de Luanda
a la Mission de Huda. — Avis du Directeur General.
— Les statuts de la mission de Hutla.

O Governador Geral da Provmcia de Angola, 'em oficio
00m data de 9 de Outubro passado, da conta de ter transferido para a Huila sob a superintendencia da missao do real
padroado portugues, ali estabelecida, o seminario diocesano
que, por Decreto de 2 3 de Julho de 18 5 3 , ha via sido fundado no Pafo Episcopal da cidade de S. Paulo de Assunfao
de Luanda, e pede a san^ao regia para a sua Portaria de 7
do referido mes, pela qual foi adoptada aquela providencia,
que o mesmo governador geral enoendeu poder tomar, em
vista da autonza^ao que lhe e cottfenda pelo Acto adicional
a Carta Constitucional da Monarquia.
A s razoes com que o governador geral de Angola fundamenta a Portana, que contem aquela medida, sao em
verdade aceitaveis e demonstram a sua conveniencia.
Foi alem disto tomada esta providencia de acordo com
o respectivo Prelado diocesano, ou antes, por proposta sua.
N ao provem dela acrescimo de despesa para a fazenda e ha
todos os fundamentos para crer que o seminario no futuro
data melhores resultados dos que tern dado ate hoje, por isso
que os alunos terao de ora avante uma instru^ao mars adequada
ao mister de missionaries, de que a provmcia tanto carece.
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Julga, pois, esta Repartigao, que a providencia adoptada
pe*lo Governador geral, de aeordo com o prelado da diocese, deve
ser aprovada, para o que e necessario um Decreto que altere a
disposigao do artigo i° do de 2 3 de Julho de 1 8 5 3 .
Enquanto a forma por que o Governador geral procedeu,
langando mao das atribuigoes que l'he sao conferidas pelo Acto
adicional, unica e exclusivamente para os casos que envoivam
necessidades tao urgentes que nao possam esperar pela decisao
das Cortes, ou do Governo, parece a Repartigao que foi um
pouco precipitada e lmpensada, e que deve ser relevado, atenta
a intengao que, decerto, presidiu a seme'lhante acto.
Por esta ocasiao cumpre a Repartigao dizer a V . E x .a que
ainda se nao deu cumprimento a regia Portaria de 28 de Julho
do ano passado, pela qual £01 concedida ao padre Jose M aria
Antunes a precisa autorizagao para fundar a M issao da Huila,
com a obrigagao de fazer subir a esta Secretaria de E'stado, com
a informagao do respective Prelado diocesano, os estatutos pelos
quais se hao-de reger os estabelecimentos e institutes da mesma
missao, a fim de rece'berem a competente aprovagao.
Ora, ficando a cargo do referido padre Antunes a direcgao
do seminano diocesano, e tendo os alunos dele de receber
mstrugao em alguns dos rnstitutos da missao da Huila, e convemente que se de quanto antes cumprimento as prescribes
daquele diploma na parte em que se refere a aprovagao dos
mencionados estatutos.
Em 22 de Novembro de 18 8 2 .
/. Peito de Carvalho.
Concordo com a informagao da Repartigao; mas, como
ha neoessidade de alterar o decreto de 2 3 de Julho de 18 5 3 ,
eem de ser ouvida a Junta Consultiva do Ultramar.
Acrescento que, ate agora, nenlhuma vantagem conhecida
se tern tirade do estabelecimento deste Seminario em Luanda;

que as eircunstancias actuals exigem que a instrufao dos missionarios scja diversa daquela que se da nos Seminarios do
reino, e a semelhan^a da que possuem os missionarios de outras
na^oes; e que antes de ser ouvida a Junta Consultiva do Ultra
mar deve este negocio ser informado pela Comissao das Missoes.

23-1 1 °-8 2.
F.

Costa.

[En haut] : Direc^ao Geral do Ultramar / i a Reparti^ao.
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