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M E M O R IA L D U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S
A U M IN IST R E D E S C O LO N IES
(19-III-1915)

SOMMAIRE — Rapports envoyes au Gouvernement. — Situation missionnaire en Angola. — Demande Vouverture urgente
des Ecoles de formation missionnaire et la restitution
des Seminaires des Missions et que I’Etat subsidie ces
Seminaires comme avant la revolution.

Ex.mo Sr. Ministro das Codonias.
Em fins de 1910, na qualidade de Procurador Gera'l e representante das missoes do Espfrito Santo em Angola, que
actualmente sao 24, tive a honra de entabolar negocia^oes com
os Ex.mos Srs. Ministros das Colonias e da Just19a do Governo
Provisorio da Republica, com o fim de com'binar com S. Ex.as
quais as medidas que convinha tomar para providenciar ao
recrutamento e forma^ao de missionarios nacionais, que fossem
substituindo o pessoal estrangeiro das missoes de Angola que,
pelas doen^as e morte ia desaparecendo; e obstar a que dentro
em poucos anos continuando as coisas como iam, se desnacionalisassem as nossas missoes e passassem a ser servidas umcamente por pessoal estrangeiro.
Num primeiro memorial que tive a honra de dirigir aos
Ex.mos Srs. Ministros das Co'lonias e da Justiga, datado de 10
de Novembro de 1910 (e que vai junto ao presente sob o
n.° 1) julguei que se resolveria o problema pe'la forma^ao den
tro das leis do Estado de uma Associa^ao Missionaria Africana, com organiza^ao civil, tendo por fim o servi^o e nacionaliza^ao das missoes das nossas Colonias.
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Em fins de Dezembro do mesmo ano de 1910 tive uma
conferencia com o Ex.mo Sr. Ministro das Colonias e logo depois com o da Justiga a quern entreguei o referido memorial
e com quern troquei ideias sobre o mesmo assunto.
S. Ex.a o Ministro da Justi^a disse-me que nao concordava com a forma^ao da Associa^ao Civil Missionaria Africana; mas que preferia a Congregate do Espirito Santo, que era
a unica com a qual o Governo tinha um contrato pelo qual
fora incumbida da formafao do pessoal missionario para as
Colonias, continuasse na sua missao, sendo para esse fim reconhecida pela Republica Portuguesa, a semelhanga do que praticara a Republica Francesa para com a mesma Congregagao,
que a incumbiu da forma^ao do c’lero quer secular, quer congreganista, para as missoes das suas colonias.
Como base das negociafoes que se iam encetar propos
S. Ex.a as condifoes que constam do documento n.° 2 (que vai
junto a este memorial), para que fossem propostas ao Conselho
Geral da Congregafao, dizendo S. Ex.a que o assunto tiriha
de ser tratado pelos Constituintes, que dai a poucos meses se
reuniriam.
As condi^oes propostas por S. Ex.a foram com efeito aceites
pela Congrega^ao (documento n.° 2), mas nas Constituintes
nao se tratou deste assunto e a lei da separa^ao veio complicar
o prob'lema e agravar a situa^ao das missoes.
O esclarecido criterio de V. Ex.a facilmente compreendera
que, por um lado tendo sido suprimido o Seminario de Cernache do Bonjardim, onde se formava o clero secular para as
Paroquias da vasta Diocese de Angoila, e tendo sido fechados
os estabelecimentos dos missionaries do Espirito Santo, onde
se formava o clero Congreganista para as missoes, necessariamente devera acabar todo o pessoal portugues dentro de um
pequeno lapso de anos, ficando substitufdo pelos missionaries
estrangeiros que a Santa Se quiser mandar para as nossas colo
nias, visto nao existir mais o padroado em Africa, abolido que
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£oi pela publica^ao oficial da lei da Separa^ao; daf resulta que,
ou o Governo toma as providencias necessarias para favorecer
o recrutamento de pessoal portugues para as nossas missoes,
ou toda a influencia que as missoes exercem, sobretudo no meio
indfgena, influencia que representa uma corrente moral importantfssima, direi ate a mais importante que se possa estabelecer nesses pafses, ser-nos-a subtrafda e passara a ser orientada
pelos missionaries estrangeiros.
Ja bastam para minar a nossa influencia nacional as trinta
e tantas missoes protestantes, que estao dissiminadas pela nossa
co'lonia de Angola, pertencentes a Alemanha, aos Estados Unidos, a Inglaterra, etc.; seria a meu ver um erro gravissimo
um acto anti-patridtico permitir que o genio estrangeiro se
apoderasse desses centros tao importantes de influencia moral
e civi'lizadora, quais sao as missoes catolicas, em vez de nos
servirmos dellas para fazer radicar a influencia nacional e opormos uma barreira que contrabalance e ven^a os efeitos funestos
que produz a propaganda protestante estrangeira.
Quando tive a honra de principiar em 1910 com o Go
verno Provisorio as negocia^oes relativas a este assunto, pediu-me o Ex.mo Sr. Ministro da Justi^a que lhe fizesse um
memorial acerca da situajao legal da Congrega9ao do Espfrito
Santo em Franca; por este documento (que vai junto ao presente memorial sob o n.° 3), podera V. Ex.a ver que o Conselho de Estado da Republica dessa na^ao nao hesitou em reconhecer a existencia legal dos Padres do Espfrito Santo, reservando-os o Sr. Waldeck Rousseau expressamente para as mis
soes coloniais, concedendo-lhes a liberdade de recrutarem os
seus membros, dando-lhes uma Casa-Sanatorio para doentes,
reconhecendo como Seminario das missoes o antigo Seminario
Colonial, confiado desde a sua origem aos mesmos Padres do
Espfrito Santo e continuando a subsidiar o mesmo Seminario
para a forma^ao do dlero secular.
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De tudo o que fica exposto, Ex.mo Sr., chega-se a conclusao
que e da maior urgencia que o Governo de providencias para
que se reabram as Escolas Aposto'licas de formagao Missionaria
paar o recrutamento e educagao do pessoal indispensave'l as mis
soes do Ultramar, missoes que tern continuado a ser subsidiadas
pelo Governo ate ao presente.
Se o Governo as subsidia e porque as julga indispensaveis
como instrumentos eficazes de civilizagao para os indfgenas
das nossas colonias, e neste case exige a boa logica que permita
e promova o recrutamento e a formagao do pessoal para as
mesmas.
Para este fim permita V. Ex.a que eu Ihe proponha algumas medidas que desde j a se me afiguram praticas e indispen
saveis para se atingir o sesejado fim:
1.
° — que o Governo permita aos missionaries do Espirito Santo instalar e organizar, no edificio, onde funcionava o
Colegio do Espirito Santo em Braga, a Escola Apostolica das
Missoes Ultramarinas, a qual era su'bsidiada pelo Governo e
estava instalada na quinta da Formiga em Ermezinde. Era
ali que se faziam os cursos preparatories para o curso teologico.
2.
° — que a mesma Escola sejam restitufdos os moveis, que
Ihe pertenciam e que porventura ainda existam ou o produto
da venda dos que tenham sido vendidos pela Fazenda Publica.
3.
° — que seja permitido aos ditos missionaries reabrirem
a Escola Agncdla Colonial de Sintra, onde funcionava antes
da revolugao de 5 de Outubro e que fora criada por decreto
de 14 de Novembro de 1889, destinada a formagao de catequistas, professores de ensino primario e profissional, mestres
de artes, oficios e agricultura, denominados «auxiliares das
missoes ultramarinas». (D ia r io d o G o v e rn o , n.° 286, de 17 de
Dezembro de 1889);
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e que tambem lhe sejam restituidos os bens moveis que all
existiam ou o producto da venda dos que tiverem ja sido vendidos pela Fazenda Publica.
Como estas propriedades, a de Braga e a de Sintra, sao
reclamadas por subditos estrangeiros, o Procurador Geral das
Missoes obtera deles, ou dos seus respectivos constituintes, a
autoriza^ao competente para a mstala^ao das ditas obras, ate
que o litigio seja derimido pelo tribunal internacional a que
foi submetido.
4.
° — que o Estado continue a subsidiar estes dois estabelecimentos como o fazia antes da revolu^ao de 5 de Outubro.
5.° ---que as duas obras supramencionadas sejam providas
dos Directores e professores necessarios pertencentes aos missionarios do Espirito Santo.
Estas propostas, Ex.mo Sr., parecerao, a primeira vista, talvez estraordinarias e mesmo temerarias na situa^ao actual da
nossa vida politica; mas o que e muito mais extraordinario e
que se tenha descurado um assunto de ta'l importancia e que
se deixasse criar uma situagao que necessariamente ba-de trazer
para Portugal consequencias internacionais da maior gravidade, alem do dano que ocasiona a causa tao patridtica e humanitaria da civiliza^ao do povo indigena das nossas possessSes,
causa que todas as na^oes tratam com tanto cuidado e carinho,
que nao hesitaram em se ocuparem dela nas duas grandes conven^oes internacionais que nos tempos modernos mais tern
influido na transforma^ao dos Povos Africanos: o Congresso
de Berlim e a conferencia de Bruxelas em que Portugal, a Ingjlaterra, a Franca, a Alemanha, a Espanba, a Italia, a Belgica,
a Dinamarca, os Estados Unidos da America do Norte, a Rus
sia, a Suecia, a Noruega, a Turquia, a Persia e o Estado Independente do Congo reconheceram a necessidade das missoes
religiosas para a civiliza^ao de todos os territories da Africa
e assentaram em conceder toda a protec^ao aos missionaries
enstaos que as evangelisassem.
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Ora, Ex.mo Sr., sem casas de forma^ao de missionaries
nao pode haver missoes e sem missoes nao pode haver civilizafao. O missionario, como muito bem diz esse grande mestre
em materia de civiliza^ao, Leroy Beaulieu, e o unico intermediario entre os povos batbaros que apenas atingiram o primeiro grau da civilizafao e os povos de cu'ltura elevada (*).
Creio mais poder afirmar que este assunto deve indispensavelmente ser regulado dentro de pouco tempo.
Se o Governo o tomar, desde ja, na devida considera^ao,
facilmente se podera remediar a situa^ao actual; mas deferido
para mais tarde, seria tornar cada vez mais comp'lexa a questao,
a medida que os anos fossem decorrendo, que os estrangeiros
fossem alargando a sua esfera de ac$ao, que os missionarios
portugueses fossem morrendo ou fossem bandonando as mis
soes esgotados pelas doen^as e pe'lo trabalho.
Foram precisos 40 anos, Ex.mo Sr., para estabelecer e orientar em Portugal a corrente admiravel de voca^oes missionarias
que os Padres do Espirito Santo estavam canalizando para o
penoso e arduo trabalho da civiliza$ao crista da nossa Provincia de Angola; a obra grandiosa que perante a civiliza^ao
representam as suas 24 missoes com as 3 missoes de Padres
seculares de Cernache do Bonjardim, custou imensos esfor^os,
muito dinheiro, muitas vidas e herdicos sacrificios; que responsabilidade nao incumbiria a Portugal perante a Europa civilizada, perante a humanidade inteira, se deixasse exaurir-se esse
manancial do qual estavam brotando para o indigena das nossas possessoes todos os bens e regalias que traz consigo a civiliza^ao crista?
Nao me quero espraiar em mais consideragoes, Ex.mo Sr.,
certo que estou que o esclarecido espirito de V. Ex.a com( J) De la Colonisation chez les Peuples Modernes, par Paul
Leroy-Beaulieu, Paris, 1874: «Le missionnaire /.../ etait le seul intermediaire entre la mision et le monde civilise)), p. 17.
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preende tao proficientemente as consequencias que dimanam
da situa^ao desastrosa em que se acham as nossas Missoes que
nao hesitara, um so instante, em lhe aplicar as medidas salutares que as farao dentro em pouco reflorescer e frutificar.
Lisboa, 19 de Mar^o de 1915.
Jo se M a r ia A n tu n e s

APP —

D o c u m e n t im p rim e .
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