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LA

M IS S IO N D U C O N G O E T SES M IS S IO N N A IR E S
A L A C H A M BR E D ES D EPU TES

(9-II-1866)

SOMMAIRE — Discours d ’ouverture du debat contre Venvoi des missionnaires Spiritains au C o n g o par la Propagande.

C A M A R A DO S SEN H O R ES D E P U T A D O S
Sessao de 9 de Fevereiro de 1866

REQUERIMENTO

Requeiro que o governo seja convidado com urgencia a
dar explicates sobre os seguintes pontos:
i.° £ verdade ter o santo padre constituido o reino do
Congo em prefeitura apostdlica, separado da jurisdi^ao do
bispo de Angola e Congo?
2.0 No caso afirmativo, obteve o assenso do governo e do
bispo, ou pelo menos ouviu-os?
3 ,° Ainda no caso a'firmativo, tem o governo conhecimento da bula ou breve relativo aquela prefeitura ou vigariado
apostolieo?
4.0 £ verdade ter o mesmo santo padre eonfiado as missoes do Congo aos religiosos franceses da congrega^ao do
Espirito Santo, e nomeado um deles prefeito apostolieo?
5.0 £ verdade terem vindo esses religiosos de Franca no
paquete que saiu de Bordeus em 25 de Janeiro, e terem partido para Angola no nosso paquete da carreira de Africa em
5 do corrente?
o.° Que providencias tomou o governo com rela^ao a

santa se para desafrontar a na^ao portuguesa deste atentado
a sua dignidade e autonomia, ao nosso padroado, e as leis
do reino, cometido em rela^ao a territories da nossa soberania?
7 *° Que fez com relagao ao governo frances, que nao pode
ser estrariho a este negocio?
8 -° Que ordens transmitiu as nossas autorrdades colonials
de Angola, so'bretudo as do Congo? / /
O deputado por Tomar / /
Levy Maria Jordao
O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros (Conde de
Castro): — Quase que era desnecessario falar, porque o ilustre

deputado que apresentou o requerimento, acabou de dizer que
estimava que o governo tomasse este negocio em toda a seriedade que ele merece, e que esperava que se explicasse de uma
maneira honrosa para o pais.
Isto e exactamente o que tenho a confirmar. V. ex.a
manda dar expediente ao requerimento, e o governo quanto
antes ha-de lhabilitar-se para responder, e apresentar todos
os documentos que forem necessarios para a sua plena justificagao.
Terminarei dizendo que o governo se 'tern constantemente
oposto a todas as restri^oes e que se tern recusado a receber
as bulas que as contem. O governo so aceita as bulas que
nao ferem nem directa nem indirectamente os foros e regalias
da coroa portuguesa, e nao estao em oposi^ao a concordata.
Fique pois a camara descansada a este respeito e corifie que
o governo ha-de sempre manter ilesa a dignidade da na$ao.
(A-poiados. — Vozes: — Muito bem).
O sr. L evy: — ... (O sr. deputado nao restituiu o seu discurso a tempo de ser publicado neste lugar)
O

Le discours du Dr. Levy a ete publie dans le Diario de Lis

boa du 16 M ars 1866. Vid. pag. 262.
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O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros: — Eu sei como
a camara sabe, que sua santidade mandou passar bulas com
restrifoes, mas eu nao sou responsavel por esse facto ( apoiados),
nem esta em minha mao explicar quais os motivos por que
esse facto se deu. O que eu posso asseverar a camara, e que
o nosso ministro em Roma dedarou muito formalmente que
o governo portugues nao aceitava as bulas com restri^oes.
O outro facto nao o posso eu explicar, nem julgo muito conveniente que nos agora, sem mais informa^oes, tomemos conta
dele. ( Apoiados).

DIARIO DE LISBOA, 12 de Fevereiro de 1866, p. 430.

N O T A — Dans la seeance de la meme Chambre du 26 Fevrier,
un office du Ministere des Affaires Ltrangeres a ete regu, «declarando-se, em satisfa^ao a interpela5ao do sr. L evy M aria Jordao, que o
ministro daquela reparti^ao se acha habilitado para responder aos
pontos designados na mesma interpelafao relativamente ao bispo de
Angola)). —• IB ID E M , 28 de Fevereiro de 1866, p. 600. Le Ministre
a repondu dans la seance du 14 Mars.
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