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S E M IN A R IS T E S D E S D IO C E S E S A F R IC A IN S
(12 -III-18 59 )

SOMMAIRE — Les subsides aux eleves des dioceses africains qui

etudient au Seminaire de Santarem, accordes par la
Bulle de la Croisade, doivent continuer en vipueur.

F01 presente a Sua IVTajestade El-Rei a consulta documen
t s que a Junta Geral da Bula da Cruzada fez subir por
este Ministerio, em data de 28 de Feveteiro proximo preterito,
expondo circunstancialmente nao so o progressive melhoramento dos Seminarios de Santarem, Algarve, Bragan^a, Coim
bra, Evora, Guarda, Lamego, Viseu e do Funchal, assim na
parte literaria dos alunos, como na parte material dos edificios;
mas tambem a cna^ao de aulas de disciplinas eclesiasticas em
dioceses onde as nao havia, como Aveiro, Beja, Castelo Branco
e Pinhel, e finalmente a educa^ao e a instru^ao eclesiastica
adquirida pelos alunos das dioceses de Beja, Castelo Branco,
Elvas e Portalegre, bem como das de Angra, Angola, Cabo
Verde, S. Tome e Principe, nos Seminarios de Santarem e de
Fvora, a dispendio do cofre da Bula.
Sua Majestade viu com muita satisfa^ao o progresso reconhecido na instrufao dos alunos em suas respectivas aulas; e
confia que ele continuara a desenvolver-se em maior escala
para o bem da religiao e da sociedade; e em presen^a das considera^oes oferecidas na consulta, houve por bem, conformando-se com [o] parecer nella emitido, aprovar a distribui^ao
proposta de subsidios pelo cofre da Bula, e resolver que se de
publicidade na folha oficial, tanto a consulta aludida, como
aos documentos a que ela se refere.
Quanto as pondera^oes da Junta Geral quanto a continuafao do subsidio aos alunos das dioceses de Angola, Cabo
Verde e S. Tome e Principe, bem como aos oito da diocese

de Angra, que existem no Seminario de Santarem a cargo do
cofre da Bula: Manda Sua Majestade declarar a Junta que
a autorisa a continuar o subsidio aos alunos das dioceses de
que se trata; e pelo que respeita as despesas com os utensilios,
e com os Professores e mais empregados necessanos para a funda^ao do Seminario da referida diocese de Angra, que o Governo entende deve organizar-se quanto antes, o mesmo Augusto
Senhor reserva para em tempo oportuno, faze-la ciente do
que houver por bem resolver a esse respeito.
O que tudo se participa ao Reverendo Bispo Comissario
Geral da Bula da Cruzada, para assim o fazer constar a Junta
a que preside, e proceder depois em conformidade da presente
resolufao regia. / /
Pa$o das Necessidades, em 12 de Mar^o de 1859.
Antonio ]ose de Avila
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