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M E M O R IA L D U PERE JOSE M A R IA A N T U N E S
A U M IN IST R E D ES C O LO N IES

(8-IX-1915)

SOMMAIRE — he probleme du recrutement de missionnaires portugais
pour les Colonies.— Projet dtune Ecole Coloniale Missionnaire, confiee au Procureur des Missions Spiritaines.

Ex.mo Sr. Ministro das Colonias,
Pelos documentos que tenho a honra de apresentar a V. Exa.
e que vao juntos a este memorial, vera V. Ex.a quanto e urgente
tratar do momentoso assunto do recrutamento de Missionarios
para os nossas Colonias, se nao quisermos que dentro em pouco
tempo todas as actuais Missoes do Espirito Santo (em numero
de 24), agora servidas por pessoal portugues e estrangeiro,
veriham a ficar exclusivamente confiadas a pessoal estrangeiro.
Os mesmos documentos elueidam a questao e provam
exuberantemente que so por meio de Esco'las de forma^ao
missionaria para as nossas Colonias poderemos obstar a sua
desnacionaliza^ao.
Em 1910, sob o Governo Provisorio, dirigi-me ao Ex.mo
Sr. Ministro das Colonias e ao da Justi^a e expus-lhes a situa^ao em que ficavam am Missoes de Angola e Congo, sem
poderem recrutar pessoal missionario nacional por nao lhes ser
permitido ter casas de formagao para esse fim e a necessidade
que havia de tratar desse assunto (documentos 1. 2. 3.).
Mais tarde, em 1915, continuei com as mesmas negociafoes (documentos 4. 5. 6.).
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Como, porem, o que eu pedia necessitava, segundo me
diziam, da aprova^ao do Parlamento, por sair das atribui^oes
da lei, nada ficou resolvido.
Hoje, Ex.mo Sr., nada proponbo que nao esteja em conformidade com a lei; so me limito a rogar a V. Ex.a que se digne
conceder a sua aprova^ao ao seguinte projecto:
PROJECTO RELATIVO A FORMAgAO DE UMA ESCOLA
COLONIAL MISSIONARIA OU HOSP1CIO DE ASPIRANTES A VIDA MISSIONARIA

1. 'Como pelo passado, sera o Procurador Geral das Mis
soes do Espirito Santo do Congo e Angola, entidade reconhecida pelo Estado, quern tera a incumbencia da organiza^ao da
dita Escola.
2. A Escola sera do genero dito «Escola Apostdlica», onde
os jovens possam estudar a sua voca^ao e inclina^ao, seguindo
depois a carreira que melhor Ihes convier dentro da orienta^ao
e fins da mesma Escola, isto e: poderao servir no U'ltramat
na qualidade de missionarios seculares, ou fazerem parte de
missoes congreganistas quer permanentemente quer temporariamente, ou serem simples auxiliares das missoes, etc.
3. Como a 'lei autoriza que os Sacerdotes nacionais pertencerites a qualquer congrega^ao dissolvida possam residir
juntos em numero de tres, o Procurador Geral das Missoes
escolhera tres missionarios da Congrega^ao do Espirito Santo,
para formar em Braga, uma dessas residencias, confiando-lhes
a direc^ao da Escola missionaria.
4. A ac^ao destes missionarios limitar-se-a a dar aos aspirantes a vida missionaria: hospedagem, educa^ao e forma^ao
moral e religiosa e a proporcionar-lhes os meios de proveitosamente prepararem os cursos com que tenham de se habilitar
ate que partam para as missoes.
5. Como a lei nao permite o ensino aos sacerdotes con325

greganistas, os ditos missionaries nao darao aulas aos sens
pensionistas, mas estes cu-rsarao as aulas dos Estabelecimentos
do Estado ou aprovados pelo Estado.
Julga o Procurador Geral das Missoes que nada ha que seja
contrario a lei no Projeeto que tern a honra de proper a V. Ex.a,
por isso roga a V. Ex.a se digne conceder-lhe a sua aprova^ao,
para que desde ja possa ser posto em execu^ao e poder-se abrir
o Estabelecimento no mes de Outubro do corrente ano.
Lisboa, 8 de Setembro de 1915.
s ) Jo se M a r ia A n tu n e s

Procurador Geral das Missoes do Espirito Santo
do Congo e Angola
APP —
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