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LA MISSION DU CONGO ET SES MISSIONNAIRES
A U X CHAMBRES DES DEPUTES ET DES PAIRS
( 14 et 16-III-1866)

SOMMAIRE — Discours prononces dans le debat contre l’envoi des
missionnaires Spiritains au C o n g o par la Propagande.

CA M A RA DOS SENHORES DEPUTADOS
Sessao de 14 de Mar^o de 1866

O sr. Presidente — Estao ainda alguns srs. deputados
inscritos antes da ordem do dia; havendo porem anunciada
uma interpela^ao ao sr. ministro dos negocios estrangeiros,
que se acha presente, vou dar a palavra ao sr. Levy na quahdade de autor da interpela^ao.
O sr. L evy: — Usarei da palavra, visto que v.a ex.a tao
benevolamente acaba de ma conceder; mas como o que tenho a
dizer sobre a questao do Congo depende dos esclarecimentos que
o nobre ministro dos negocios estrangeiros entender conveniente
e posswel dar a algumas perguntas, que lhe vou dirigir, se
s. ex.a me permite substancio em poucas palavras o meu pedido, e talvez que a resposta do nobre ministro me dispense
(com que eu muito folgaria) do trabalho de entrar longamente
no assunto.
Pergunto ao governo se e ou nao verdade ter a santa se
desmembrado do bispado de Angola o reino do Congo e constituido nele uma missao distinta e separada, confiada aos mis
sionaries da congrega^ao do Espirito Santo de Paris; e, no
caso afirmativo se fez isto com anuencia do governo portugues,
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ou sem ela, nao tendo a mais pequena deferencia com o mesmo governo.
Ouvirei a resposta do nobre ministro, e desdc ja pe$o a
v. ex.a a palavra para usar dela, sendo-me precise, depois do
que disser o ilustre ministro e meu amigo o sr. conde de
Castro.
O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros ( Conde de Cas
tro) : — Responderei ao ilustre deputado com aquela clareza

que e necessaria em negocio de tanta importancia, e lisonjear-me-ei se conseguir que a resposta por parte do governo seja
satisfatdria; mas antes devo lembrar a camara que, havera
quinze dias, me declarei babilitado para responder a esta interpela^ao, a qual se nao verificou por estar ausente o meu amigo,
o sr. Levy.
A maneira de responder mais cabal e explicitamente a
pergunta do ilustre deputado e lendo a sua interpela^ao, e a
resposta a cada urn dos pontos dela, o que farei do seguinte
modo:
« i,° £ verdade ter o santo padre constituido o reino do
Congo em prefeitura a'postdlica, separada da jurisdi^ao do bis
pado de Angola e Congo?». — Assim consta de duas notas
da lega^ao de Franca em Lisboa, datadas de 19 e 30 de Ja
neiro corrente. Directaimente da corte de Roma nada consta.
«2.° N o caso afirmativo obteve assenso do governo e
do bispo, ou pelo menos ouviu-os?». — Nao o obteve do
governo nem este foi ouvido, e nada consta pelo que respeita
ao bispo.
<<3.° Ainda no caso afirmativo, teve o governo conbecimento da bula ou breve, relativo aquela perfeitura ou vigariado
apostolico? » — Nao teve.
«q.° £ verdade ter o mesmo santo padre confiado as missoes do Congo aos religiosos franceses da congrega^ao do
Espirito Santo, e nomeado um deles prefeito apostolico?)).—
Assim se deduz das notas citadas.
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«5-° E 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 de
5 do corrente? » . — Em uma dessas notas, na de 30 de Ja
neiro, o ministro de Franca disse que os tres padres ja estavam
em Lisboa havia dois dias, e que tencionavam sair no paquete
de 5 do corrente (Fevereiro).
«6.° Que providencias tomou o governo com relafao 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 ao territorio da nossa soberania?».
— Foi o despacho para Roma.
«7*° Que fez com relafao ao governo franees, que nao
pode ser estranho a este negocio?». — A nota de resposta
ao ministro da Franca.
«8.° Que ordens transmitiu as nosSas autoridades eclesiasticas de Angola, sobretudo as do Congo?)).— As portarias
de 5 do corrente Fevereiro, expedidas pelo ministerio da marinha.
Agora vou ler a camara, para mdhor se poder avaliar a
importancia deste negocio, e a responsabilidade do governo,
todos os documentos e pe^as oficiais (leu).
Ja ve o ilustre deputado que, quando fez a sua interpela^ao, creio que no dia 9, ja estas ordens se tinham expedido.
Esta entre os documentos a portaria expedida ao bispo de
Angola, e que me dispenso de ler a camara por ser quase uma
copia da que foi expedida ao governador.
Tenho tambem presentes as ordens que se deram ao nosso
embaixador em Roma, e que o ilustre deputado me pede leia
(leu ).

Se o ilustre deputado e a camara pretenderem que eu de
mais eselarecimentos e explica^oes em rela^ao a esta negociagao, nao tenho duvida alguma em o fazer de modo a poder-se
avaliar bem toda a responsabilidade do governo, que me parece

ter come^ado e ate encaminhado esta negocia^ao com dignidade, nos unicos termos em que ela devia ter sido encarada.
( ApoiadosJ .
O sr. L evy: — Pela exposi^ao franca do nobre conde de

Castro, vejo, sr. presidente, que a verdade em rela^ao ao
assunto em questao pode reduzir-se aos seguintes pontos:
1.
° a santa se, sem acordo nem audiencia do governo portugues, e sem a mais leve deferencia para com ele, constituiu
no Congo uma prefeitura apostolica, confiando as missoes daquele territorio a congrega^ao do Espirito Santo de Paris.
2.
° So teve o governo noticia do ocorrido por dois oficios
do ministro da Franca nesta corte, em Janeiro deste ano, vindo
assim a Franca a ter para connosco a deferencia que nao teve
o governo pontificio.
3.0
O governo declarou em 5 de Fevereiro ao governador
e ao bispo de Angola, que nao reconhecia como prefeitos vigarios apostolicos os missionarios franceses que nesse dia seguiam
para Africa no paquete.
q.° Ordenou finaimente ao nosso enviado em Roma,
que reclamasse imediatamente contra o facto nos termos do
oficio que o sr. ministro dos negocios estrangeiros, levando
a sua benignidade para comigo a um ponto que eu por certo
nao esperava, leu na sua Integra a camara.
Quisera eu, sr. presidente, correspondendo a tao aquilatada fineza, guardar silencio, e votar louvores ao governo;
mas por isso mesmo que nao entro neste assunto, para fazer
questao polftica, onde so vejo uma questao de pundonor e
dignidade national ( apoiados), por isso mesmo que eu creio
na lealdade das intenfoes de todos os cavalheiros que se sentam
nestas cadeiras ( apontando para as dos srs. ministros) ; por
isso mesmo que desejo dar-lhe toda a for^a possivel para desagravar a nossa dignidade, e que me vejo for^ado a tomar a
palavra, apresentando a seguinte mo$ao de ordem, que passo
a sustentar:
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«A camara, entendendo que no procedimento da curia
romana, com rela^ao as missoes do Congo, ha ofensa a dignidade nacional, ao nosso padroado no bispado de Angola, as
leis do reino e a nossa suzerania no Congo, passa a ordem do
dia».
Permita a camara que eu recorde em breves trafos para
justificafao dos meus intuitos, a histdria da nossa suzerania
no Congo, e dos continuos esfor^os empregados para ali espalhar, com a religiao santa do Crucificado, a civiliza^ao. Das
duas viagens de explora^ao de Diogo Cao em 1484 e
1485 (1), datam a descoberta do Congo, assinalada pela coloca^ao do padrao no cabo desse nome na boca do Zaire, e as
nossas relates com os indigenas daquela vastissima regiao.
Alguns deles trazidos a Portugal pelo descobridor e mandados
educar no convento de Santo Eloi, em Lisboa, voltaram com
outra expedi^ao nossa em fins de 1490; expedi^ao que ilustrou o reinado do Senhor D. Joao II, porque, assegurando-nos
a influencia no Congo, trouxe a nossa vassalagem aquele reino,
e estabeleceu nele a religiao crista com duas missoes de dominicanos e conegos de S. Joao Evangelista, cujos frutos imediatos foram as conversoes do senhor do Sonho, do velho rei
do Congo D. Joao. de sua mulher D. Leonor, e de seu filho
primogenito D. Afonso, e a constru^ao da igreja de Santa
Cruz na cidade de Ambasse, que depois tomou o nome de
S. Salvador do Outeiro, igreja que mais tarde devia ser elevada
a catedral (2).
Ficaram sendo os reis do Congo desde entao feudatarios
tributdrios da coroa portuguesa, prestando sempre aos nossos

( x) Le premier voyage s’est realise en 1482 et le second en
1484-1485.
( 2)
L ’eglise de Santa Cruz (Saint Croix) n’a jamais ete l’eglise
cathedrale, mais bien 1’eglise de S. Salvador (Saint Sauveur), qui a
donne son nom a la ville.
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monarcas a vassalagem e homenagem , correspondente a Hommage Lige do direito feudal; dentre estas bomenagens recordarei apenas, como mais notaveis, as prestadas em 1509 pelo
rei do Congo D. Afonso a E'l-Rei D. Manuel, em 1570
quando Francisco de Gouveia foi socorrer esse reino invadido
pelos jagas ou zimbas, e em 15 7 5 a chegada de Paulo Dias
de Novais a Angola; entre as antigas e omitindo outras, a
prestada uitimamente em i860 pelo actual rei do Congo
D. Pedro V. Sendo por isso fora de duvidas que esse reino
e territorio da nossa suzerania ou do dominio desta coroa,
como escrevia Martinho de Melo e Castro nas instru^oes de
22 de Junho de 1779 ( apoiados), podendo com razao dizer
Malte-Brun: Les portugais... sont parvenus a soumettre ce
royaume (o Congo) a leur suzerainete; e Balbi: Pays vassaux;
royaume du Congo ou St. Salvador; e para que nunca possa
entrar em duvida este nosso direito, la temos em S. Salvador,
como testemuriho vivo de dominio e posse, a nossa fortaleza,
uma guarni^ao de quarenta pranas, duas pe^as raiadas, duas
de calibre tres, e uma maquina de foguetes a congreve, estabelecimento que ja desde 18 55 o rei do Congo, D. Henrique II, nos pedia que ali fizessemos.
Referindo-me a primeira missao do Congo, origem do
nosso direito e suzerania, nao posso deixar de recordar o zelo
dos nossos antepasados em promover a propaga^ao do Evangelho naquelas paragons.
A missao de 1490 sucedeu em 1508 a dos Conegos de
S Joao Evangelista, em 15 2 1 outra da mesma congrega^ao,
em 1548 a dos Jesuitas; em 1570 a segunda da ordem de
Si Domingos; em 1584 a dos Carmelitas descal^os; em 16 10
outra de S. Domingos, em 1647 1650, 16 51 e 1666 as dos
Capuchinhos, etc.; enfim eu nao quero cansar a camara fazendo-lhe a historia das nossas missoes (yozes: — Nao cansa; fale,
fale) e passando por isso ao seculo XVIII, indicarei nele tres
missoes importantes, a dos Barbadinhos de 1778, a enviada
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no ano seguinte (1779) por Martinho de Melo e Castro,
composta de Andre do Couto Godinho, negro do Congo (3)
e bacharel em canones, e de mais vinte e um missionaries, e em
1784 a outra de dez missionarios organizada pelo mesmo ministro; e vindo dai ao seculo XIX farei men^ao em 1 8 1 4 de
rr. Luis Maria de Assis, capelao-mor do rei do Congo D. Carcia, o qual ali prestou grande servifo a religiao; e indicarei
em 1055, 1856 e 1857 as missoes dos cbnegos da se de
Luanda, Domingos Pereira da Silva Sardinha, Jose Tavares
da Costa Moura, Antonio Firmino da Silva Quelhas e em
1865 a do eclesiastico ali enviado pelo actual bispo de Angola
e Congo D. Jose Lino de Oliveira, missionario que, em resultado da sua dedica^ao, obteve como unico premio a cegueira
de que foi vitima em resultado das molestias especiais daquele
sertao. Sirva isto ao menos para mostrar que, se nao temos
modernamente desenvolvido o mesmo zelo que outrora, nem
por isso abandonamos a cristandade do Congo. (Apoiados).
Desenvolvida a cristandade na nossa Africa a ponto de
ser precisa a cria^ao de bispados na Africa, criou Paulo III, a
instancia nossa, entre outros o de S. Tome, pela bula Rationi
congruit, de 3 de Novembro de 1 53 4 (4). Compreendendo
esta diocese, alem das ilhas de S. Tome, Principe, Ano

(3) Fils de Pedro Alvares, ne a Minas Gerais (Brasil) s’est matri
cide a l’Universite de Coimbra le premier Octobre 1752, en Instituta,.
— A rch ives de VUniversite, Matriculas liv. 70, fl. 291 v. Les annees de
I754> r755> I75^> J757 et I75& on trouve sa matricule le premier
Octobre. II a passe son examen de droit le 23 Mars 1759, ayant
comme parrain le Dr. Antonio Dinis de Araujo et comme temoins
les docteurs Jose Gomes Monteiro et Caetano Correia Seixas, ayant
ete approuve «nemine discrepante». — A rch ives citees, L ivro dos
A cto s (1758-1759), fl. 51.
(4) Vid. Bullarium Patronatus, par Levy Maria Jordao. Lisboa,
1868, I, p. 153; Padre Antonio Rrasio, C. S. Sp., M on u m en ta M issionaria Africana , Lisboa, 1953, II, p. 22.
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Bom, etc., tudo o que vai desde o rio de Santo Andre ao sul
do cabo das Palmas, ate ao cabo das Agulhas, a leste do cabo
de Boa Esperan^a; abrangia por conseguinte neste vasto distnto os reinos de Angola e Congo, sujeitos assim ao pastoral
cuidado do bispo de S. Tome.
Mas antes disso, e alguns anos antes, ja no Congo tinha
havido um bispo titular D. Henrique, filho do proprio rei do
Congo, D. Joao (5), o qual foi, depois de educado, promovido
ao episcopado por Leao, a industria do rei de Portugal, apesar
de toda a relutancia da santa se, que se manifesta sem rebufo
no breve Vidimus quae super, de 3 de Maio de 15 18 .
Tornando-se, porem, impossi'vel com o andar do tempo
ao bispo de S. Tome pastorea; tao grande rebanho, o papa
Clemente VII, a instancia de Filipe II, que entao ocupava
o trono portugues, desmembrou daquela diocese os reinos de
Angola e Congo, e erigiu com eles o bispado do Congo pela
bula Super specula militantis ecclesiae, de 13 das kalendas
de Junho de 1596, convertendo em se a igreja paroquial de
Santa Cruz (6) na cidade de Ambasse ou de S. Salvador do
Outeiro, capital do Congo, constituindo o cabido e confirmando
por seu primeiro bispo D. Frei Miguel Rangel, ao qual se
seguiram outros ate D. Frei Simao Mascarenhas (1626), que
transreriu a se para Luanda, onde se tern conservado ate hoje.

( 5) II y a erreur. Dom Henrique etait fils de Dom Afonso I, done
petit-fils de D . Joao L V id. Levy Jordao, Op. tit., I, p. 120; Padre
Antonio Brasio, Op. cit., Lisboa, 1952, I, p. 414.
( 6) Levy Jordao, Op. cit., I, p. 236. Le Pape ne parle pas de

1eglise de Sainte Croix (probablement disparue a cette epoque) mais
de 1eglise Sancti Salvatoris. L ’eveque Mascarenhas ( 16 2 1-2 5 ), n’a
pas fixe la residence 'des eveques a Luanda, mais D. Francisco do
Soveral (16 27-16 4 2) en 1628, a cause des guerres tribales endemiques
et des attaques holllandaises. Vid. Padre Antonio Brasio, Op. cit., Lis
boa, 1953, III, p. 533.

Nessa hula e expressamente reconhecido o nosso direito de
padroado.

Havia, alem da sc, em S. Salvador, conventos de dominicanos, jesuitas, capuchinhos e outros estabelecimentos eclesiasticos, a respeito dos quais escrevia Merolla no seculo XVII:
che traeveno il mantenimento loro della generosa pieta del
Portugallo (7), e alem disto as igrejas de Santo Antonio (onde
estao as sepulturas dos reis do Congo), de S. Pedro, de Santo
lnacio, de Nossa Senhora da Vitoria, da Conceipao, de S. Tiago,
das Sete Alampadas, do Espirito Santo, de S. M iguel e de
S. Jose, todas de pedra, menos a da Vitoria.

Uni dos nossos prrmeiros cuidados no Congo £01 a cnacao
do clero indigena, para o que tanto os reis de Portugal como
os prelados empregaram todos os possiveis esfor^os; e com efeito
em breve apareceram sacerdotes naturais do Congo, alguns
dos quais foram notaveis, bastando indicar no seculo XVII o
padre Prancisco de S. Salvador, parente e capelao do rei
D. Garcia, e nos fins do seculo passado o dr. Godinho, que
sc formou em canones na nossa universidade, e voltou a missionar no Congo (8).
A carta regia de 3 de Junho de 1627 manfi0u fundar nesse
rei'no um seminario (9) e em 3 de Outu'bro de 1853 escrevia
o governador de Angola ao rei do Congo que era mten^ao
de Sua Majestade criar la um outro, apesar de haver em An
gola o seminario diocesano.

( 7) Le capucin P. Girolamo M erolla da Sorrento a ecrit: Breve
E Succinta Relazione D e l V jaggio N e l Regno D i C on go N e l l ’A frica
M eridionale. Napoli, M D C C X X V I.
(8) Encore une equivoque. N ous avons deja dit (3) que le doctcur Godinho n etait pas congolais mats bresilien. Vid. nos travaux:
A Prom ofao Sacerdotal do Africano, in Portugal em A frica (Janv.-Fevr. 1962) et A in d a a Promopao Sacerdotal do A frican o , in Ibid.
(M ai-A out 1963).
( 9) V id. Padre Antonio Brasio, O p. cit., Lisboa, 1956, V II, p. 310 .
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Cumpre advertir que no seculo XVII tambem no Congo
entraram missionaries italianos, capuchinhos e barbadinhos (10),
mas a pedido nosso, para auxiliarem os esforfos dos nossos mis
sionaries (1X). Conduziram-se sempre bem esses religiosos,
reconhecendo a nossa suzerania e direito; e, apesar de serem
mandados pela propaganda, estavam sujeitos ao ordinario e
(o que e mais) o seu proprio superior ou prefeito a quern a
propaganda so pedia os respectivos diplomas e poderes, era
nomeado pelo rei de Portugal. (Apoiados). Indicarei um exemplo, entire outros que poderia apontar, o do padre frei Paulo
de Varazze, prefeito dos capuehinhos, nomeado pela Senhora
D. Maria I, como foi comunicado ao bispo e ao governador
de Angola em aviso de i de Jufho de 1778 (12).
Vejamos, porem, a proposito, qua! a inossa legisla^ao sobre
missonarios estrangeiros nas nossas colonias. O nosso direito
proibe que eles ali vao missionar, e so podem la ser admitidos
com dispensa de lei; e ainda nesse caso, sob a condi^ao de
embarcarem em Lisboa, e prestarem juramento de obediencia
ao governo portugues, as nossas leis, ao nosso padroado e aos
prelados diocesanos respectivos; juramento estabelecido pelo
Senhor D. Pedro II (13).
Estes principios foram (nem podiam deixar de o ser) sem
pre religiosamente observados, em rela^ao a todas as nossas
colonias; citarei por exemplo, com rela^ao a India, a provisao
de 1 de Mar$o de 1649, e o alvara de 12 de Dezembro de
( 10) II s’agit de deux designations des memes religieux.
(1X) Erreur. Ce n’est que plus tard que les gouverneurs les ont
reclame, apres qu’ils ont bien prouve leur exemption politique. La
nomination etait faite par Rome, meme si elle etait reconnue par les
pouvoirs publiques.
( 12)
Si le Pere a ete nomme par la Reine, la confirmation canonique etait necessaire pour la validite de ses actes apostoliques.
( 1 3 ) Vid. Paiva Manso, Historia do Congo, Lisboa, 1877, p. 169- 17 1.
2 JI

1650, permitindo aos Teatinos italianos, sem embargo de serem estrangeiros; com rela^ao a China, o de 1 1 de Mar^o de
1780, autorizando Francisco Jose da Torre e Joao Baptista
Mardhini a passarem aquele imperio a missionar; e com relafao
a Africa, as provisoes de 12 de Novem’bro de 1650, 20 de
Setembro de 16 51 e 20 de Dezembro de 1667, e as cartas de
5 de Juriho e 1 de Julho de 1778, autorizando a admissao
de capuchirthos nas missoes de Angola e do Congo (14).
Mas note-se que os senhores reis deste reino faziam-no
dispensando nas leis portuguesas, o que hoje nao podia nem
pode fazer o governo, porque estamos num regime politico
em que as dispensas de lei pertencem ao poder legislativo;
e raziam-no em todo o caso sujeitando esses missionarios estran
geiros a prestarem o juramento a que me referi, e que os
curiosos acharao na sua Integra em D. Tomas Caetano do
Bern nas Ademorias historicas e chronologicas da Sagrada Religiao dos Clerigos Regulares (tom. 2.0, pag. l i e seg.) sob a
epigrafe: Formula juramenti a Missionariis praestandi juxta
DecrCtum Serenissimi Reg is Lusitaniae (1B).
De onde resulta que o governo, ajnda quando quisesse,
so podia ter anuido (sic) ao proceder da santa se, porque nao
pode hoje dispensar nas leis; e quando mesmo pudesse faze-lo,
havia de ser com a clausula da obediencia e juramento, vindo
assim a haver na introdufao dos missionarios franceses nas
missoes do Congo uma duplicada ofensa as 'leis do reino.
E por incidente notarei que este juramento sobresaltou
a congrega^ao da propaganda, sobretudo em rela^ao as missoes

(14) Pour l’arrete du 12-X I-16 50: Vid. Padre Antonio Brasio,

Op. cit., Lisboa, 1965, X , p. 6 12. Pour celui du 2 0 -IX -16 51: V id. A H U ,
Cod. 92, fls. 172 -172V . Pour celui du 20-XII-1667: Vid. A H U ,
Cod. 92, fl. 41 x.
(15) V id. note ( 13), ouvrage du meme depute. Le roi D . Pedro II
regna de 1683-1706. Le document n’a pas de date.

272

da fndia e da China, fora do nosso domtnio temporal, porque
deu logo instru^oes aos prelados de todas as religioes declarando-l'hes que esse juramento nada valia, e absofvendo os mis
sionaries da sua observancia! O sr. Rivara, que tao valiosos
servifos esta prestando na fndia as letras patrias, fez o servifo
de dar a publico esse decreto da propaganda, que descobriu
no arquivo da ordem de S. Domingos em Goa! Isto nao se
comenta...
A santa se portanto entregando as missoes do Congo
a congregagao francesa do Espirito Santo de Paris, e dispondo
assim, embora pelo lado eclesiastico, de territorios do nosso
dominio, atacou o nosso direito do padroado (dpoiados) e as
leis do reino (apoiados), atentou contra a nossa suzerania no
Congo (apoiados); e fazendo tudo isto sem a mais leve considera^ao para connosco, e como se nao existfssemos ao menos
no mapa das na^oes, atacou sobretudo a nossa dignidade. (M uitos apoiados).

Esta congregagao do Espirito Santo, a qual Roma (nao
sei se em resultado de um piano seu, se servindo apenas de
instrumento a alheios interesses), entregou aquelas missoes,
e composta de duas congrega^oes fundidas em 1848 numa so
por decreto da santa se de 26 de Setembro desse ano, a
du Saint-Esprit, fundada em 1703 por Desplaces, e a de
/ lmmacule Coeur de Marie, estabelecida em 1841 por Libermann, e a cargo dela estao hoje as missoes francesas do Sene
gal e da Guine francesa.
Notarei, e cumpre nao esquece-lo, que as tentativas dos
missionaries franceses para invadirem as nossas missoes do
Congo datam do seculo passado.
Foi a primeira em 1768; embarcando alguns deles em
Nantes para Loango , foram estabelecer-se ao norte do Zaire
em Cacongo, procurando atrair a Kingale os negros do Sonho,

18
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o mars importance distrito do Congo; mas dois anos depois,
1770, fugiram porque nao puderam resistir ao clima (16).
Foi a segunda em 1 77 3; outros missionarios da mesma
nafao tentaram estabelecer-se tambem ao norte do Zaire em
Kilongo, mas ja em 1766 haviam desaparecido.
Foi a terceira em 1777; quatro padres vindos de La Ro
chelle procuraram penecrar no Sonho; mas tendo dois morrido
logo, os outros dois fugiram com receio dos negros, de quern
iam sendo vitimas.
Ate aqui estas tentativas, que a curia romana nao apoiava,
pelo menos abertamente, foram in'frutuosas, e o nosso padroado
teve no clima e na simpatia dos negros para connosco uma
protec^ao severamente eficaz.
Mas o governo de entao conheceu o alcance destes passos,
embora sem resultado entao, e por isso um ministro da marinha, que se chamava Martinho de Melo e Castro (e basta
este nome para dispensar todo o elogio) escrevia nas suas instrufoes de 2 de Junho de 1779 ao bispo de Angola:
«Nesta corte nao deixa de haver algumas suspeitas de
que pelos portos de Loango, Molembo e Cabinda tern os franceses lntroduzido no Congo alguns missionarios da sua na^ao,
e que os mesmos barbadinhos italianos tern passado aquele
reino levados por navios franceses, e ainda que nao ha noticia
alguma certa em que estes factos se fundem, sempre sera
preciso examinar com toda a circunspecfao se eles existem,
porque no caso de se verificarem, e certo que os ditos missio
narios hao-de ter tra'balhado para atrair os animos daqueles
povos a favor da na^ao francesa, e logo que souberem da
chegada dos nossos missionarios (referia-se a grande missao
que nesse tempo enviamos ao Congo) tambem farao as pos(16)
Sur cette mission Vid. Mgr. J. Cuvelier, Documents sur
une Mission Franpaise au Kakongo 1766-1776. Bruxelles, 1953.
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si'veis diligencias pelos excluir, porque nao e ignorado que
aquda conquista pertence aos dommios desta coroa;» etc.
Depois daquelas infrutuosas tentativas, e das cautelas para
logo tomadas pelo governo portugues, nunea os missionarios
franceses imaginariam que haviam de ser tao bem recebidos
em 1866, sem embargo algum da parte do governo e com
a protec^ao da curia romana! ( Apoiados).
Como eu atras dos missionarios franceses vejo uma grave
questao colonial em perspectiva num future mais ou menos
proximo, que Deus afaste, nao posso deixar de ponderar a
camara o modo como a curia romana se tern havido para connosco sempre que o Congo desperta a atenjao de alguma
potencia poderosa.
Em 1866 confia a missao desse reino a religiosos fran
ceses, sem ter para connosco a mais leve deferencia nem directamente, nem por meio do seu nuncio nesta corte, a ponto
de so termos notreia oficial do facto por uma cornunica^ao do
digno representante da Franca em Portugal! (Apoiados).
Depots de 1 6qo quando Roma, satisfazendo aos capnchos
de Castela, nao queria reconbecer como legftimo Rei de Por
tugal o Senhor D. Joao IV, quando lutavamos com os holandeses que se haviam assenhoredo de Angola, resolveu a cuna
ocupar as missoes do Congo com missionarios espanhois e italianos} que deviam embarcar num dos portos de Espanha e ser
subsidiados largamente por Filipe de Castela. (Vozes: —
Ou^am, ou^am). E se nao foram os esfor^os do jesurta Nuno
da Cunha, e a restaura^ao de Angola em 1 6q8 (17), por
Calvador Correia de Sa, o piano teria vingado!
Em 1647 espanhois — em 1866 franceses! Sempre que
pode nos mostra a curia como se sabem respeitar as conve-

( 17) Dans le texte, par erreur, 1658.
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niencias e as boas relafoes que devem existir entre os governos. ( Apoiados).
£ curioSo, de passagem o direi, ler no Portugal restaurado,
do conde da Ericeira, como foi organizado e como deixou de
vingar em 16q8 aqucla trama, em que a curia intervinha
mais como instrumento de Castela, que pretendia as dificuldades materials, com que lutavamos com os holand'eses
em Angola, juntar as dificuldades morais que os seus missio
naries nos lhaviam de suscitar, indispondo contra nos os animos
do gentio do sertao e do Congo. (Apoiados).
E podemos nos, embora respeitando o santo padre como
chefe da igreja, tolerar que a curia romana leve a audacia a
ponto de menosprezar a nossa dignidade nacional, pelo modo
como acaba de o fazer?! ( Apoiados). Podemos sofrer que ela
continue no caminho, que ha tempos vai seguindo para connosco, por nao ter tido resposta condigna?! ( Apoiados).
Por certo que nao. (M uitos apoiados). Bern vejo que o nobre
ministro dos negocios estrangeiros e o primeiro a reconhecer
que se trata de um atentado inaudito, e que merece severa
demonstra^ao (apoiados); mas sera bastante para isso a nota
dirigida ao nosso enviado em Roma?! Nao o creio. (Apoiados),
S. Ex.a sabe, melhor do que eu, como nos, por agravos mais
leves, respondemos mais de uma vez a curia, e fizemos em
vinte e quatro horas sair deste reino o seu representante em
Portugal. ( Apoiados). Siga o governo estes exemplos, proceda
com energia; exija satisfa^ao e repara^ao pronta e imediata;
e de crer que o sumo pontifice esteja pronto a reconhecer a
nossa justi^a; mas quando o seu governo nao se prestasse a isso,
o remedio e faci!, e o sr. ministro sa'be o que exige o nosso
decoro.
Nao se julgue por isto que eu desconhe^o que temos deveres a cumprir; temo-los, e muito grandes; e se para os satisfazer
e mister fazer saerificios, estou pronto a vota-los do cora^ao.
Uma das primeiras e mais urgentes necessidades pelo
276

lado religioso e char quanto antes um viveiro de missionaries
para as missoes da Africa ocidental; e desenganemo-nos, sem
o voto de servir nas missoes por a'lgum tempo e impossivei
conseguir o nosso fim; aproveitemos as voca^oes, que as ha
ainda felizmente, e forne^amos-lhes os auxilios com que os
poderes publicos as podem e devem fortalecer; mas para chegar a isto e mister criar um instituto especial, que eu nao duvido
aprovar, e para autorizar o qual me comprometo a apresentar
um projecto de lei com a possivel brevidade.
'Mais e muito mais teria a dizer sobre a questao presente
considerada pelo lado politico, mas as considera^oes que sobre
isso teria a fazer sao de tal ordem que, nao estando nos em
sessao secreta, nao me atrevo a apresenta-las, porque todas
as conveniencias e o interesse do meu pais, que eu prezo acima
de tudo, me inibem de o fazer.
Concluo, sr. presidente, como comecei. Entendo que no
procedimento da curia romana houve uma grave ofensa a
dignidade nacional ( apoiados) ; julgo que este facto nao pode
passar Sem uma demostra^ao solene da nossa parte ( apoiados) ;
creio que o governo ha-de faze-lo, mas o que por enquanto fez
e pouco; e para que possa fazer tudo quanto exige o pundonor
da na$ao portuguesa e que provoquei esta manifesta^ao da
camara. Podemos divergir na forma de exprimi-la por meio
de mo^ao, mas todos estamos acordes no mesmo sentimento,
porque todos somos portugueses. ( Repetidos apoiados).
Fafa o governo o que deve e conte com todos nos, mas
nao esqueja que a um agravo de tal ordem deve responder
uma satisfafao pronta e solene. (Apoiados). Uma na^ao que
nao se soubesse fazer respeitar nao teria direito a figurar como
na^ao; mas Portugal tern sempre sabido mostrar que o e.
( Muitos apoiados).
(O orador foi cumprimentado por muitos senhores depu-

heu-se na mesa a seguinte

RESPOSTA

A camara entendendo que no prooedimento da curia romana, confiando as missoes do Congo a congrega^ao do Espfrito Santo de Paris, sem anuencia de Portugal, ha ofensa
a dignidade da nagao, ao seu direito de padroado no bispado
de Angela e Congo, as leis do reino e a sua suzerania no
Congo, passa a ordem do dia. — O deputado por Tomar,
Levy Maria Jordao.
Foi admitida.
O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros:— Sr. presidente, eu nada teniho a opor a todas quantas proposifoes apresentou o meu ilustre amigo o sr. Levy, posto que ele apresentasse algumas de tempos remotos, que nao podem muito
bem verificar-se nos tempos modernos.
S. ex.a deve estar convencido, visto que tirou uma grande
parte dos seus documentos legislativos da secretaria da marinha, de que toda essa legislate se passou em revista no conselho de ministros, e de que foi sobre ela que nos formulamos
o nosso parecer.
O sr. Levy Maria Jordao: — Pefo a palavra.
O Orador: — Pode s. ex.a desejar que uma negocia^ao
diplomatica se encete em termos mais fortes, mais violentos;
mas o governo, e eu especialmente, esta persuadido de que a
encetamos pelos termos e pelos meios, que eram mais proprios
para obter uma satisfagao. S. ex.a sa'be isto muito bem; e da
minha nota nao se pode depreender outra coisa.
Disse S. Ex.a que nos haviamos pedido, em vez de exigir.
Pe^o perdao; nem a ideia, nem a palavra pedir no sentido em
que s. ex.a a emprega, existe no documento de que fiz leitura.
Nos nao pedimos.
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Torno a ler o paragrafo a que se teferiu o sr. deputado,
para provar que o governo nada pediu ao santo padre (leu).
Isto nao e pedido.
O que mais queria o ilustre deputado que se fizesse?
Prender os padres franceses? Impedir-lhes a passagem no
vapor?!... Isso e querer coisas, que no estado actual sao impossfveis.
Eu tive a noticia deste negodo por duas notas francesas.
S. ex.a admirou-se disto, devia admirar-se, assim como tambem a camara nao admira que estranhe este procedimento.
Eu fui o primeiro a estranha-lo... Quando eu vi as notas inesperadas, abruptas de uma na^ao, que nada tinha connosco
em materias esprntuais, declaro que fiquei tornado de assalto.
Mas como remediar isto?
Quando recebi a nota soube que os padres ja aqui estavam
ha dois dias e saiam barra fora no vapor.
E se nos ainda pudessemos evitar a saida destes padres
naquele vapor, nao podiam e£ectua-la noutra ocasiao? No dia
seguinte saiu um vapor americano, ainda mais ligeiro que
os nossos vapores da carreira de Africa, porque nao tern escalas a fazer, e eles, se Mies houvessemos impedido a passagem
em o nosso vapor da carreira, podiam seguir naquele, sem que
o pudessemos evrtar.
Sr. presidente, os tempos sao outros; e de mais o ilustre
deputado ja ha pouco disse que para irem ao Congo escusavam
de ir a Angola.
Ora se o ilustre deputado concebe esta facilidade que
tinham os padres franceses de ir ao Congo, e ate apoiou isto
com exemplos de outras epocas em que se apresentaram ali
do mesmo modo, furtivamente ou como se lhe deva chamar,
nao admira que acontecesse o mesmo agora.
S. ex.a sabe que ainda se espera a resposta de Roma. O
governo nao diz que se lisonjeia de que ha-de ser muito ou
pouco agradavel. O governo ira l'nformando a camara do que

se passar, e a camara tera a benevolencia de deixar correr esta
negociafao do modo que o governo entender.
Eu poderia ler mais alguns documentos que tenho aqui.
Nao sei se ja faltaria aos meus deveres lendo a ordem que
£oi para Roma. Tenho minhas duvidas a esse respeito, uma
vez que o nobre deputado parece mais empenhado em achar
o governo em falta do que em dar-lhe forga.
Entretanto se a camara quiser, ja agora lerei tudo. Hoje
em dia ha memos segredo nas relates diplomaticas, nao ha
tanto misterio como em outro tempo. E eu informarei com
toda a franqueza a camara do que for ocorrendo.
Mas parece-me que o ilustre deputado, tao versado nas
nossas relafoes com Roma, que oxala o estivesse eu tanto,
ha-de conhecer que esta negodajao se principiou como convinha (apoiados), e que o governo nao esta resolvido a ceder
nem uma polegada de tudo o que sao os seus direitos, e de
tudo o que e dignidade nacional.
Vozes: — Muito bem.
O sr. F. L . Gomes ( para um requerimento) : — Nao sei
se e necessario um requerimento para tomar parte nesta interpela^ao; se e, eu requeiro a V . Ex.a que consu'lte a camara
sobre se permite que eu tome parte nela.
O sr. Presidente: — O sr. Levy mandou para a mesa uma
mo^ao de ordem; a camara admitiu-a a discussao; e por isso
podem tomar parte na discussao deste assunto todos os senhores deputados que quiserem faze-lo.
O sr. F. L . Gomes: — Fntao pe^o a v. ex.a que me
inscreva.
(Vdrios deputados pediram tambem a palavra).
O sr. Augusto Falcao ( para um requerimento) : — Re

queiro a v. ex.a que consulte a camara sobre se ela julga que
a continuafao desta discussao tenha lugar em sessao secreta.
Vozes: — Ora, ora!

O sr. Presidente: — Convido o sr. deputado a mandar
o seu requerimento por escrito para a mesa.
Leu-se na mesa o seguinte
REQUERIMENTO

Requeiro se consulte a camara sobre se a continua^ao desta
discussao deve ser tratada em sessao secreta, em dia que se
designe, passando-se a ordem do dia. — A ugusto Falcao.
O sr. Jose de Morais: — Pe^o a palavra sobre este reque
rimento.
Vozes: — Votos, votos.
O sr. A . J. de Seixas: — Dividindo o requerimento em
duas partes, eu voto pela primeira.
O sr. Presidente: — Tern a palavra o sr. Jose de Morais.
O sr. Jose de Morais: — Pefo ao sr. presidente que observe
ao sr. deputado que fez o requerimento, que antes de o ter
feito devia ter olhado para o que indica o regimento no artigo 42.°.
O sr. Presidente: — Para que o requerimento do sr. depu
tado fosse admissivel cumpria que tavesse nele seguido as formalidades prescritas no artigo 42.0 do regimento, que diz:
«Para a camara se formar em sessao secreta, requere-se
que um deputado fa^a essa proposta, que seja apoiada por
mais cinco deputados e aprovada pela mesa, a quern o autor
da proposta tera comunicado confidencialmente os seus motivos. Entretanto eu ponho o requerimento a votafao.))
Nao foi aprovado.
O sr. Antonio de Serpa: — A questao e grave e muito
grave. Nao e necessario que eu o demonstre.
Nao ba duvida nenhuma que, pelo acto da curia romana,
a nossa dignidade, e os direitos da coroa portuguesa foram ofendidos. ( Apoiados).
Tambem nao ha duvida para mim que o sr. ministro dos
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negdcios estrangeiros, na sua nota que leu a esta camara, em
que mandou ao nosso ministro em Roma, que protestasse con
tra o acto da curia romana, manteve a dignidade do governo.
N a mo^ao, que mando para a mesa, nao dou louvores ao
governo por este facto, porque entendo que ele nao fez mais
do que cumprir o seu dever, e por isso nao temos que lhe dar
louvores; mas nao concordo com a redac^ao da mo^ao apresentada pelo ilustre deputado, o sr. Levy, nao, que nao Con
corde com o seu pensamento, mas digo que me nao parece
conveniente que a camara aprove aquela mo$ao. (Apoiados).
O santo padre nao e somente o chefe espirituai da igreja,
e ao mesmo tempo o chefe 'temporal de um pais pequeno; nos
sonios tambem um pais pequeno, e ninguem mais do que
nos tern interesse em que se nao pratique nenhum acto agressivo ou deprimente para nenhuma na^ao.
Nos podemos, nas mo^oes que votamos nesta camara,
censurar o nosso governo, elogia-lo, fazer-lhe indica^oes, mas
nao me parece convenience o acto de censurar potencias estrangeiras.
Nos estamos em negocia^oes com a corte de Roma, e posto
que a mogao mandada para a mesa pelo sr. Levy nao seja
de certo uma declarafao de guerra, no encretanto nao se pode
deixar de convir na hostilidade que ela envolve. Parece-me
pois que seria conveniente que a camara votasse a seguinte
mofao, que da igualme'nte for^a ao governo, sem nos referirmos aos actos de uma potencia estrangeira.
«A camara, ouvidas as explicates do governo, e confiando que ele ha-de manter a dignidade e os direitos da coroa
portuguesa, passa a ordem do dia».
Sem entrar agora nas considerables das materias impor
tances tocadas no discurso do ilustre deputado que acabou de
falar, parece-me que nao sera completamente exacto o dizer-se
que o governo no oficio ou nota que leu a esta camara, pedisse
coisa alguma a corte de Roma, ou usasse de termos ou expres-

soes, pelas quais se possa depreender que nao soube manter
a dignidade da coroa. O governo mandou protestar energicamente contra um acto, cuja existencia ainda se pos em duvida.
Mas todos sabem que em linguagem diplomatica se declaram
as coisas por uma forma diversa do que se faz em escritos
de outra natureza. Esta brandura de linguagem, esta benevolencia, sao usadas nesta especie de documentos; no entretanto no fundo das expressoes o pensamento do governo em
defesa do nosso direito existe ali, e parece-me que da maneira
mais energica que pode dar-se num documento daquela ordem,
porque se protesta contra um acto praticado pda curia romana,
embora por precau^ao diplomatica e por forma de estilo se
ponha em duvida um facto que o governo sabe que existiu.
A respeito da questao principal, que nao e so aquela que
se debate aqui, que nao e so a do Congo, mas a questao do
nosso padroado, a respeito dela permita-me v. ex.a que diga
a camara duas palavras, porque me parece que nelas se encerra
o que o governo tern a fazer e deve fazer em rela^ao a questao.
Todas as invasoes da curia de Roma se fundam em um
pretexto ou em um motivo, e que e o de nao ter o padroeiro
mandado, para todos os dommios do padroado, os socorros
espirituais, indispensaveis para o desempenho da sua missao
de padroeiro. Porque se nos nao mandarmos os socorros espi
rituais, que incumbe ao governo e a coroa, nao sei que se
possa dizer que temos direito a conservar o padroado, ou pelo
menos damos um pretexto plausivel as invasoes da curia ro
mana. As medidas que ha a adoptar para este fim, nao sao
muitas; eu creio que o que e necessario e que nos despendamos o que pudermos despender com as missoes, com os eclesiasticos, que devem pastorear as cristandades sujeitas ao real
padroado, se resume unicamente em enviar edesiasticos para
todas as missoes que estao sujeitas ao nosso dommio espriritual.
( ApoiadosJ.
Diz-se que os edesiasticos nao querem ir, mas creio que
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isto nao e completamente exacto. O caso e remunera-los suficientemente.
Apesar de nos nao termos grandes recursos, apesar de
que a nossa situa^ao financeira nao e excessivamente prospera,
estou persuadido de que esta camara nao se recusara a votar
as somas, que forem necesarias para conservarmos o padroado,
que temos naquelas provmcias. e estou certo de que o governo
nao se esquecera de tomar estas medidas. ( Apoiados). So
deste modo e que tiramos a curia romana todos os pretextos
de invasoes, que ela por mais de uma vez tem tentado ou
exercido, nao so a reSpeito do Congo, mas principalmente a
respeito do nosso padroado do Oriente.
Nao digo mais nada sobre este ponto, porque nao esta
esta materia em discussao e limito-me a mandar para a mesa
a minha mo^ao de ordem, a qual me parece ser a unica que
a camara deve aprovar; porque existindo sobre este assunto
negocia^oes diplomaticas, nao julgo muito conveniente o
aprovar-se uma mo^ao, que nao se limite a dizer ao governo,
que a camara confia em que o mesmo governo ha-de manter
a dignidade e os diteitos da coroa portuguesa.
Tenho concluido.
Leti-se a seguinte
PROPOSTA

A camara, ouvida as explicates do governo, e confiando
em que ele ha-de manter a dignidade e os direitos da coroa
portuguesa, passa a ordem do dia. — Antonio de Ser pa.
O sr. A . J. de Seixas: — Esta questao foi brilhantemente
discutida pelo nobre deputado sr. Levy, e no campo em que
s. ex.a a tratou nao posso eu dizer coisa alguma, porque me
faltam todos os recursos de inteligencia e habilidade que o
ilustre deputado possui; apenas na parte histotica poderia eu
acrescentar alguma coisa ao que disse o ilustre orador, mas

a camara, depois do brilhante discurso que acaba de ouvir ao
sr. Levy sobre a questao, nao carece do meu fraco contingente
para se esclarecer nesta questao.
Limitar-me-ei pois a dizer algumas palavras em rela^ao
a parte prbpriamente pratica deste negocio; fa-knei, sr. presidente, com a linguagem humilde de quem nao possui faCuldades para atrair o auditdrio, mas que exporei as coisas como
puder, e nisto cumpro urn dever que me e imposto como
deputado da na^ao, e sobretudo por se tratar de assunto que
toca a provincia que tenho a honra de representar nesta ca
mara: facto que me impoe a restrita obri'ga^ao de tomar parte
no debate.
No que vou expor farei poucas alusoes a curia romana;
mas lastimo e reprovo, como portugues, a sua conduta no que
ela haja ultrapassado as barreiras legais contra o nosso direito e
prerogativas da coroa portuguesa.
A questao do Congo e importantissima, considerada em
rela^ao a soberania que nos ali temos, mas parece-me que
nos podemos resolve-la faci'lmente, porque ela nao e senao
uma verdadeira questao de orgamento, isto enquanto a missionatios, mas nao tanto enquanto a questao de posse e dommio.
Eu entendo que a questao relativa a missionarios fica
resolvida, se a camara votar todos os anos 8:ooo$ooo ou
i o:ooo$oo reis para missoes no Congo, estabelecendo-se ali
por esta forma um vicariato com alguns padres, e estabelecendo mesmo uma igreja.
Por este modo nos podemos muito facilmente contraminar
a influencia dos padres estrangeiros que la forem, mesmo
quando vao sem autoriza^ao e sem a legalidade que o ilustre
deputado o sr. Levy apresentou a camara nas suas ideias e brilhante discurso.
Mas se a questao do Congo se pode resolver desta maneira,
que eu entendo que e facil, e quando o or^amento do estado
vier a camara, hei-de ser dos primeiros a fazer uma proposta

para que a camara vote esta quantia que me parece suficiente;
devo dizer tambem que a questao das missoes no Congo esta
abandonada desde muito tempo.
Desde 1662 deixou de haver se no Congo (18), porque
desde essa epoca o [bispo] diocesano, que pe’la bula tinha o
tratamento, e ainda tern, de brspo de Angola e Congo, deixou
de residir ali, e nos prineipios do presente seculo nem ja ali
havia igrejas!
No Congo chegou a haver catorze igrejas, mas desde 1626
principiou uma decadencia de tal ordem que as igrejas foram-se
arruinando de maneira tal, que em 1834, quando se extinguiram as ordens religiosas, nao havia ali igreja alguma capaz
de servir.
CJnicamente, desde entao, uma vez ou outra tern ido urn
ou outro padre ao Congo, ao que o ilustre deputado sr. Levy
chamou missoes; mas eu nao sei se efectivamente se lhe pode
chamar missoes, porque quando o governador geral de Angola
tern enviado um padre ao Congo, geralmente a pedido do
rei daquele pais, para fazer baptizados e casamentos, este
padre tern residido ali dois, tres ou quatro meses o muito, e no
fim deles retira-se para Luanda, deixando aqueles lugares abandonados, como tern estado quase constantemente.
O dltimo padre que la esteve, em i860 ou 18 6 1, creio
eu, ainda hoje existe; foi o padre Morals, hoje conego da se
de Luanda, que ali esteve algum tempo, a pedido do rei
Catenda, fazendo alguma coisa no sentido que acabo de dizer
a camara. Nao sei se deva chamar missionario a este padre
com tal missao, mas parece que na verdadeira acep^ao da
palavra nao o e. Depois este padre retirou-se, e presentemente
( 18) Le siege episcopal est reste toujours canoniquement a S. Sal
vador (Congo), mais depuis la mort de leveque Simao Mascarenhas,
en 1623, les eveques n’ont plus fixe leur residence au Congo, mais
a Luanda. II doit y avoir erreur sur la date 1662, pour 1626.
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nao ha la ninguem, que me conste. E note-se que esse servifo
religioso dos padres idos ao Congo nao tem sido praticado em
templos, porque os nao ha, como ja disse!
Devo dizer ainda a camara que o nosso dommio no Congo
data de epocas mui remotas, desde o fim do seculo XV, e,
como o ilustre deputado o sr. Levy muito bem disse, esse
dommio nao e hoje o mesmo que ja foi em outxo tempo;
mas, ainda que assim seja, nos nao podemos nem devemos
deixar de repelir com todas as nossas formas qualquer invasao
que ali se queira fazer, apresentando a questao de modo que
o governo possa precaver a fraqueza em que ali nos achamos,
fraqueza que nao deixa de ter certa liga^ao com esta questao.
( Apoiados).

No Congo tinha antigamente o rei mais poder do que
tem hoje. Era vassalo de Portugal e reconhecia esta vassalagem por meio de seiscentos escravos que dava por ano ao go
verno portugues de Angola. Acabou o trafico da e!scravatura,
e acabou portanto o tributo; nos nao recebemos mais os seis
centos escravos, e por consequencia o rei do Congo, vCndo que
se lhe nao recebia este tributo, do qual indirectamente colhia
certos e pingues resultados, que nao sao para aqui, porque
me levariam muito longe, afrouxou de certo modo na amizade
e simpatia que tinha pela soberania portuguesa, indo nos tambem pela nossa parte desamparando aquele territorio, deixando-o entregue a si, isto porque nos dirigimos para outros pontos para o comercio.
Em i860 come^ou uma guerra dinastica no Congo, e
quando digo guerra dinastica, nao e uma guerra como a forga
da palavra indica, nem uma guerra que tenha a mais pequena
rela^ao com as guerras dinasticas da Europa.
Oh! sr. presidente, eu nem quero dizer bem claramente
a camara o que e o rei do Congo e o que sao os tais sobas
ou soberanos africanos vassalos da coroa portuguesa! Eu nao
estou iludido neste ponto e ser-me-ia dificil desiluir os mais.
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A camara sem duvida e muito ihistrada para deixar de saber
tanto como eu neste <ponto.
£ precis© entretanto que se saiba que o que nos chamamos
rei do Congo e urn preto bo^al, sem civiliza^ao alguma, e com
muito pouea importancia. A soberania dos paises do Congo
esta dividida por muitos pequenos soberanos, chamados sobas,
como ja disse e o mais poderoso deles exerce uma especie de
soberania feudal sabre os outros, e portanto a palavra rei nao
tern no Congo a mesma importancia, nem significa a mesma
forga e grandeza que na Europa se lhe atribui, ou mesmo
na Asia, para com os soberanos sujeitos ao dommio das potencias eurOpeias.
Havendo, como ia dizendo, em i860, uma guerra dinastica no Congo, as nossas autoridades de Angola protegeram
urn dos candidatos ao trono do Congo , o marques de Catenda,
filho do ultimo rei D. Henrique, o qual com auxflio nosso
venceu, e ocupa hoje aquele simulacro de trono. O ilustre
deputado o sr. Levy diz que o actual rei do Congo se chama
D. Pedro V ; eu nao sabia isso; mas nao me admiro, porque
em Angola e no Congo tern havido sobas chamados D. Joao
de Castro, Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama, etc., e
em epocas remotas os reis do Congo tomavam o nome do
soberano portugues reinante, e por esse motivo bouve reis do
Congo chamados D. Afonso V , D. Joao II, e ate creio, que
houve um chamados D. Sebastiao. E para conclusao deste ponto
direi que 'houVe no Congo outro rei D. Alvaro Dongo, filho
natural do ultimo, rival do marques de Catenda, nosso
vasSalo e protfegido, que chegou a ter tanta ou mais influencia
do que este tal D. Pedro V . Se estou bem informado, o rei
D. Alvaro Dongo esta morto, mas consta que tern parti do
e o missionario fiances que ali fora ultimamente investigara
este negocio, e de Angola escreveu-se desfavoravelmente s(^>re
este missionario, a quern nas cartas denominaram eSpiao.
(Vozes: — Ou^am, ou^am). Eu creio que ja este missionario
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ou padre fora para la e viera para a Europa a custa do estado,
e se estou bem informado o seu nome e Jose Violim (19) ; mas
isto de pouco serve.
Voltando a questao do dommio que temos hoje no Congo,
direi que all nao temos hoje senao um oficial, ignoro a patente,
mas sera de alferes a capitao, com soldados talvez de cinquenta a cem, mas nao sao soldados como os da Europa; sao
soldados geralmente degredaidos e pretos, mal vestidos, mal
pagos e mal disciplinados, comandados muitas vezes por um
alferes, que fora sargento no conti nente, e que para ali se
despachara em alferes por protec^ao. Se isto nao se da no
Congo, hoje, pode dar-se amanha. Quando em i860 colocamos no tal crOno do Congo o rei Cateinda, tivemos ali oficiais
benemeritos, ate um mui distinto, da marinha real, o sr. An
drade, penultimo governador geral da provrncia, que ali deixou
forfa bem comandada, mas hoje consta-me que as coisas nao
estao na mesma situa^ao.
Tudo isto trago eu para provar que a administra^ao daquelas provmcias, por parte dos governos da metropole, tern
sido completamente descurada, ou por dificuldades com que
os governos tenham lutado, ou pot outros motivos; mas o que
e certo e que o nosso dommio esta completamente enfranquecido pelo lado da for^a e abandonado pelo das missoes, e isto
nao e culpa dos actuais srs. ministros; este abandono e desprezo
vem de muito longe...
( A-parte de um sr. deputado, que se nao ouviu).

£ por esta razao, que eu queria que este negocio fosse discutido em sessao secreta, porque eu ainda nao disse, nem digo,
tudo que tinha a dizer. Nao aproyei o requerimento do nobre

(19) L ’abbe Joseph Violin a ete nomme cure-missionnaire pour
servir dans le diocese d’Angola, par decret du 23 M ars 1864. —
Annaes do Conselho Ultramarino, Serie V , p. 14. Le meme a ete exonore par decret du 1 1 Juin 1867. — B O A , A out 1867, p. 373.
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deputado o sr. Falcao, porque era dividido em duas partes,
e com a segunda parte nao concordava eu; e como o requerimento foi votado todo de uma vez, tive de o rejeitar, conquanto
eu desejasse sessao secreta, isto para dizer mais verdades,
que nao posso dizer em sessao publica.
Esta questao das colonias e muito grave (apoiadosJ ; e preciso que nos conven^amos disto, e que nos entendamos francamente.
Podemos nos ou nao podemos conservar todas as nossas
colonias?
A questao e toda de dinheiro bem aplicado, de adminis
trate sistematica, de juizo e bom senso; nao estejamos iludidos
e pa'ssemos das utopias para as realidades...
O sr. Sa Nogueira: — Pe^o a palavra.
O Orador: — Estimo muito que o ilustre deputado pe$a
a palavra, porque, pelos seus muitos conhecimentos e inteligencia, de certo que nos ha-<le ilustrar neste assunto. Enquanto
a mim estou no meu direito de continuar a exposi^ao, que
encetei, e acredite a camara que eu nao estou dizendo senao
a verdade.
Vozes: — Muito bem continue, continue.
O Orador: — Esta questao das colonias como disse, e
muito importante; e se nos queremos conservar as nossas colo
nias e o nosso padroado, e preciso que a metropole, em lugar
de votar esses mesquin'hos e disputados subsidies, vote maiores
verbas do que as votadas ate hoje, organizando primeiro um
conjunto de medidas e um bom sistema. Votem-se subsidios
de 4oo:ooo$ooo, de 50o:ooo$ooo, de i :ooo.ooo$ooo reis,
se se quer conservar o dommio de todas as colonias e a influencia espiritual do padroado em todas elas; de outro modo nao
pode ser. Eu nao quero dizer aqui toda a verdade...
Vozes: — Diga, diga.
O Orador — Nao a digo, porque os meus constituintes
nao me mandaram dizer senao aquilo que eu entender em
2^0

minha consciencia que posso e devo dizer. Mas e preciso que
nos desenganemos; esta questao das colonias tem enganado
muita genre; a mim nao, 'porque ha muito tempo que sei o
que ela e, e a encaro sem ilusoes.
Tenho ouvido dizer: as nossas colonias sao a esperan^a
da prosperidade da monarquia, sao a nossa futura grandeza, etc.
Sr. Presidente, e preciso que se saiba que as nossas colonias
de Africa foram grandes e importantes pela exporta^ao anual
que faziam para o Brasil de 100:000 e 200:000 mil negros,
e pelas fazendas que importavam cm troca disso, que etam
as caixas de a^ucar e os balotes de algodao daquele tempo.
Esta e a verdade, e em'bora a nao acrediterh, eu entendo que
devo colocar a questao no seu verdadeiro terreno, e ate aqui
posso eu dhegar. Nos nao tinhamos ali industria nenhuma,
exportavamos negros que nao nos custavam nada, e recebiamos
em troca generos que vendfamos por bom dinheiro; pagavam-se
por este modo os rendimentos as alfatidegas, e eis aqui como
ali se prosperava.
A existencia econdmica das nossas provfncias ultramarinas
e hoje muito diversa. Hoje, para elas poderem prosperar, e
preciso fundar novos interesses, e preciso fazer estradas, auxiliar a agricultura, levar a navega^ao aos seus rios, estabelecer
a administrate, porque tudo isto esta quase abandonado.
(M uitos a-poiados). £ necessario criar qUase tudo de novo.
E nao se pense que eu quero com isto culpar nenhum governo;
nao, senhor; isto e tudo ou quase tudo filho das circunstancias;
pelo contratio, eu sou o primeiro a agradecer, em nome dos
meus constituintes, a todos os governos que tenho conhecido
a frente dos negocios publicos desde i860, quando tomei
assento nesta camara pela primeira vez, porque para a provincia que tenho a honra de representar tem feito bastantes
diligencias e esfor^Os no sentido de subsrdios pecuniarios para
equilibrar as despesas publicas e para melhorar o seu estado.
2 pz

Agrade^o isto, ernbora os resultados nao correspondam aos
sacri'ficios.
Mas depois da extin^ao da escravatura, extin^ao que eu
declaro francamente que aprovo e aplaudi, porque sou o primeiro a reconhecer que nao temos direito de traficar com o
sangue de uma parte do genero humano, porque os negros
tambem sao nossos irmaos, apesar da cor ( apoiados), depois
da extingao da escravatura, se quisermos que as colonias prosperem e necessario encetarmos nova vida e novo sistema.
( Apoiados).

Eu nao tenho os dotes oratorios necessaries para poder fazer um discurso em ordem, apresento a verdade como a entendo, e pe^o a carnara que me desculpe; mas preciso dizer
ainda mais alguma coisa. (V o zes: — Continue, continue).
Eu nao culpo ninguem, mais lastimo a i'lusao que ha
no pais a respeito das colonias. Eu entendo que as colonias,
como estao, sao um cancro para o pais, e digo mais, e convic^:ao minha, re'pito, que nos nao podemos conservar todas as
colonias que temos sem que tratemos de educar pessoal para
elas, e sem nos dispormos a gastar com elas i:ooo:ooo$ooo
reis po rano, conquanto muitas delas ja dem interesse, outras
tern futuro prometedor, mas algumas delas sao de interesse
negativo para a na^ao.
Enqua’nto a questao do padroado e lndispensavel cnar
missionaries, e para isso e preciso fazer casas maes em Por
tugal, e isto nao agrada a muita gente no pais... O missionario nao se improvisa ( apoiadosJ, e e preciso ver se ha vocafao no pais para eles. (Uma voz: — Issoha).
Tambem me parece que ha, nao quero contestar o aparte
do ilustre deputado, mas como em Portugal ha facilidade para
todas as corsas, como em geral se fazem muitos, muitos discursos e grandes relatorios, mas quando se trata de factos vejo
fazer pouco, hao-de permitir-me que duvide da completa voca^ao para criar missionaries em quantidade, e de que o pats quei-
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ra estabelecer casas maes em Portugal com tu'do que for
indispen'savel.
Senhores, a epoca das missoes e passada! Hoje predominam outras ideias, mas se estou enganado vamos tratar de dar-lhe principio; por enquanto fico em duvida se se podera levar
a efeito.
Hao-de permitir que duvide de que nos seja facil criar hoje
uma porjao de missionarios su'fieientes para conservarmos o
nosso padroado no ultramar. Temos necessidade de atender
as nossas possessoes da Africa ocidental, a nossa possessao de
Timor, na Oceania; as vastas possessoes que temos na Africa
oriental, sobre as quais, no ponto de que estamos tratando,
ha-<le provavelmente falar o meu ilustre amigo, o sr. Joaquim
Pinto de Magalhaes que, se pertencessem a uma grande na^ao,
como a Franca ou a Inglaterra, eram bastantes para Ihe darem
muito em que cuidar, pela vasta extensao e grandes necessidades; temos necessidade de atender a todas estas possessoes
a respeito de missionarios e de muitas outras coisas, mas, com
a rapidez com que precisamos de missionarios para conservar
mos o nosso domi'nio e os nossos direitos de padroado no ultramar, nao os podemos ter. Sera possfvel criar uma por^ao suficiente, nao contesto a possibilidade, ainda que, apresentando
a questao na ordem natural dos factos, pe^a licen^a para duvidar, enquanto nao vir realizado esse feliz acontecimento,
mas o que se nao pode e improvisar esse numero de missio
naries para acudirmos de pronto a conserva^ao do padroado
em todas as possessoes.
Pefo licen^a para dizer ainda alguma coisa sobre o nosso
Congo.
Nos precisamos olhar para este ponto, precisamos conservar ali for^a, precisamos tratar aquela possessao como nossa,
se e que queremos que continue a ser nossa, e depois precisa
mos resolver a questao religiosa que lhe e relativa. Esta parece-me facil de resolver, aplicando-se os meios que ja indiquei.
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Com eles teremos la organizado as missoes, senao com missio
naries, ao menos com alguns padres que possamos mandar
para all. Com estes e com uma igreja que levantemos, e nao
com palavras e com discursos pronunciados nesta camara, que
nao dao nada, poderemos fazer com que se estabelefa a religiao
e ao mesmo tempo fa^aim estimar o domi'nio portugues, que
os indigenas preferem a qualquer outro.
Nao creio que seja para recear a concorrencia dos padres
estrangeiros, porque os pretos da Africa ocidental sao inclinados aos portugueses, a'creditam rnais nas palavras de um padre
portugues, 'so porque lhes fala em portugues, linguagem que
eles mais ou menos entendem, do que nas palavras de um
missionario estrangeiro. £ para isto que apelo. Estou que a
questao do Congo e facOima de resolver sem ser preciso muito
dinheiro, mas, quando eu 'trato da questao do padroado no
ultramar, nao a liimito ao Congo; a questao religiosa do Congo
e uma coisa pequena, insignificante, comparada com a questao
do padroado portugues em todas as nossas possessoes do ultramar, que e uma questao muito importante.
Poderao ir missionarios estrangeiros ao Congo; mas os
negros geralmente nao ateridem senao os padres portugueses,
e parece-me que nao devemos recear muito dos padres esttangeiros.
Mas, quando digo que nao devemos recear muito dos
padres estrangeiros, nao e para ficarmos na inac^ao em que
temos estado; nao e para continuarmos a abandonar aquele
territorio, como temos abandonado espiritualmente, e mesmo
pelo lado do dommio.
Vou concluir por apresentar ai'nda algumas ideias sobre
uma questao importante, que eu julgo completamente ligada
a questao do Congo; e nesta parte estou em desacordo com o
meu ilustre amigo, o sr. Levy.
Refiro-me ao dominio que temos completamente aban-

donado na costa, desde Ambriz ate ao Zaire, cerca de dois
graus.
Nesta parte nao estou de acordo com o sr. Levy.
O meu nobre amigo diz que o dommio da Africa ocidental, entre o Ambriz e o Zaire, esta ligado em parte com
a questao do Congo; ligado em parte, diz s. ex.a, e eu digo
que a questao do Congo e que esta l'igada ao domrnio daquela
costa.
Nao temam a questao do Congo em ocupando a costa
entre o Ambriz e o Zaire; digo isto a camara, e especialmente
ao nobre ministro dos estrangeiros, o sr. conde de Castro, que
eu muito respeito,
Estou certo que s. ex.a e o governo hao-de fazer tudo
quanto for possivel para zelar os nossos direitos.
Tenho confian^a no governo. Mas digo ao nobre ministro,
que pode s. ex.a fazer quantos tratados quiser, quantas concorda'tas lhe aprouver com a corte de Roma, ou com qualquer
outra poterncia, porque no Congo ha certos interesses mu'ndanos, e mais mundanos que religiosos ( apoiados), que nada se
remedeia se nao atendermos ao estado da nossa costa entre o
Ambriz e o Zaire, e digo porque. Nos somos senhores da
costa do Ambriz, desde Mo^a'medes, que esta por 17 graus
ao sul da linha ate 6 graus, cerfa de 220 leguas de costa.
Ora entre o Ambriz e Mofamedes temos ocupada a costa
militarmente, e podemos dizer que dominamos esta cos'ta
como dominamos a costa de Portugal do Guadiana ate ao
Minho. ( A-poiados).
O nosso dommio ali nao e de palavras! Se ali for um navio
estrangeiro descarregar fazendas, sao estas e o navio tornados
por contrabando, porque, como ja disse, aquela e nossa por
ocupa^ao. Mas outro tanto nao acontece com a costa entre o
Ambriz e o Zaire. No Ambrizete e Quieembo, a uma legua
do Ambriz, estao feitorias americanas, inglesas, francesas e
hamburguesas. Estas feitorias comerceiam na costa com os m-
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digenas de concorrencia connosco, e nao pagam direitos das
fazendas que ali desembarcam ou embarcam para alem-mar,
do que resulta uma perda consideravel para o nosso comercio,
porque Os negociantes portugueses nao podem de maneira
algu'ma competir com os negociantes estrangeiros, porque estes
nada pagam enquanto nos pagamos nas nossas alfandegas
grandes direitos. £ preciso que se diga que a importancia de
Angola esta no seu comercio, e faltando este nao tern razao
de ser. ( Apoiados).
Tenho ouvido dizer que as nossas possessoes sao brasoes
de g'loria; mas o que e certo e que em lugar de virem de la
interesses, a metropole esta enviandoJlhe su'bsidios, e algumas
delas conservam esses brasoes de gloria sem interesse algum.
Mas cingindo-me a questao, pe^o perdao a camara desta
pequena divaga^ao, repetirei que pode o nobre ministro dos
negdcios eestrangeiros fazer os tratados que quiser com a
curia romana ou com qualquer na^ao para que os missiona
ries que para ali forem nao possam seguir viagem sem virem
a Portugal, ou por-lhes qualquer outra peia, porque tudo isso
e inutil. Qualquer navio frances ou de outras na^oes arribara
na costa ate ao rio Zaire e pode desembarcar o que quiser para
seguir caminho do Congo, e nos nao nos podemos opor, porque
nao temos aquela costa ocupada; e como nao ocupamos a costa,
os navios embarcam e desembarcam fazendas e podem de
sembarcar missionaries, porque o rio Zaire e navegavel na
extensao de mais de vinte leguas, e por ele ou por outro cami
nho se vai com muita facilidade ao Congo, que esta assim
dependente dos dominadores da costa.
A cidade de S. Salvador do Congo, a que se da muita
importancia, mas que nao e senao uma ag;lomera^:ao de palho^:as, ficara por este modo a disposi^ao de qualquer dominador
que preceda o seu dommio do pretexto da conquista das almas
para a religiao; e quando isto acontecer acudaim-lhe com os

discursos parlamentares ou com as armas que nao ferem ninguem.
Numa palavra, queremos nos corrservar a provmcia de
Angola? Queremos conservar a nossa influencia espiritual no
Congo? Nao ha senao um meio; estabefamos a mrssao que
nao e dificil, e ocupemos a costa do norte desde o Ambriz
ate ao Zaire. ( Apoiados). Mas o mais importante e a ocupa?ao da costa desde o Ambriz ate ao Zaire, e se nao tratarmos
de ocupar a costa e desnecessario que nos incomodemos, julgando que alcangamos com as missoes as vantagens que que
remos, quando eu sei positivamente que nao as alca^amos.
Eu vou concluir dizendo a camara que, posto que
as nossas possessoes de Africa estejam hoje numa situafao economica muito dificil com rela^ao a metropole,
a provmcia de Angola e merecedora de se despender com ela
algum capital, porque aquela provmcia tern ja grandes interesses agricolas estabeleoidos e exporta hoje o valor de reis
2 :ooo.ooo$ooo, pouco mais ou menos, de mercadorias agricolas e outros produtos para Portugal ( apoiados) ; e isto da
um grande interesse ao comercio portugues. E ainda os interesses agricolas estao no seu comedo, ainda nao chegaram ao
incremento a que podem ir, porque ha apenas quatro ou
seis anos que se cu'idou devidamente da agricultura em An
gola. Por consequenci'a aquela provmcia e merecedora de que
se gaste com ela alguma coisa, e que se ocupe a costa entre
o Ambriz e o rio Zaire, estreitando para isso o dominio no
interior; e enquanto isto se nao fizer, a questao do Congo
fica sempre no mesmo estado, embora estabele^am la quantos
missionarios nacionais ou estrangeiros quiserem.
Eu nao quero cansar mais a camara. ( Vozes: — Nao
cansa, nao). Sei que a minha palavra nao e simpatica, nem
pode se-lo, porque me falta a ilustra^ao necessaria para falar
em publico; mas apresentei a questao como sabia e como podia.
Declaro a camara, sr. presidente, que se a questao nao
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terminar ainda, hei-de pedir a v. ex.a que me conceda a palavra e apresentar alguns esclarecimentos que estou certo de
que a camara ha-de estimar ouvir, porque sao filhos da minha
pratica na questao que trato, e da sinceridade das minhas
intenfoes.
Agrade^o a camara a benevolencia com que me tern ouvido,
devo isto a bondade com que os meus ilu'stres colegas me tratam aqui, pois eu bem sei que nao tenho palaviJa autorizada;
mas da verdade algumas vantagens nos podem vir, enquanto
nao entrarmos na ordem dos factos, no que respeita as questoes do ukramar, e isso parece-me que e!sta muito longe. Tenho
finalizado. {V o z es: — Muito bem, muito bem).
(O orador foi cumprimentado por alguns srs. deputados).
O sr. Presidente:

Esta levantada (a sessao.
DIARIO DE LISBOA, n.° 60, 16 de Mar^o de 1866,
p. 805-809.

CAMARA DOS DIONOS (PARES DO RiEINO
Sessao de 14 de Mar^o de 1866

O sr. Ferrer: — Sr. presidente, mando para a mesa uma
nota de interpelafao ao sr. ministro da marinha e ultramar,
sobre o estado do real padroado portugues, tanto na Africa
como na Asia.
Esta nota e um pouco minuciosa, todas as perguntas vao
especificadas s6bre diferentes factos, a respeito dos quais eu
entendo que deve ser esclarecida a camara e a nafao.
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Sr. presidente, por este modo de proceder ve-se ja que
nao quero surpreender o sr. ministro da marinha, o que quero,
porem, e que se prepare para dar respostas cabai's e satis fatorias as diversas perguntas de que se compoe a interpela^ao.
V. ex.a e a camara sabem que eu noutro tempo combati
a concordata; era entao minha convicfao que a concordata
matava o padroado, e ainda prossigo nessa cren^a.
Agora ja os fattos for^am muita gente a confessar, que
desgra9adamente as minhas profecias foram verdadeiras.
Ha seis anos que tenho guardado silendo, porque nao
queria dar pretexto a que se dissesse que eu pretendia criar
embara^os as relates entre as altas partes contratantes da con
cordata. Combati a concordata; mas, depois que foi ratificada,
entend'i que fazia lei para as duas altas partes estipulantes,
e que por elas devia ser leal e fielmente observada.
No entanto vejo que o prazo dos seis anos marcados para
a delega^ao da jurisdi^ao metropolitica do sr. arcebispo de
Goa, e para a circunscri^ao das dioceses do nosso padroado da
India, esta a expirar. E por consequencia o sr. arcebispo de
Goa ficara sendo urn mero bispo de Goa, e sem poder acudir
as necessidades das dioceses sufraganeas por falta de jurisdi^ao
metropolitica, e o padroado sem bispos nessas dioceses pela
falta da circunscri^ao dos limites.
Deste modo o nosso padroado na India e na China caira
lmediatamente nas maos dos vigarios apostdlicos da propa
ganda, perdido para 'nos.
Leu-se na camara a seguinte interpelapao:

Pretendo interpelar o sr. ministro da marinha e ultramar
sobre o estado do nosso padroado na Africa e na Asia, e especialmente sobre os pon'tos seguintes:
6.° Na tentativa da usurpa^ao pela propaganda quanto

ao nosso real padroado da Africa em S. Joao de Ajuda o ano
passado, quern venceu foi o governo ou a curia romana? Que
meios empregou a propaganda para nos esbulhar da posse
daquela parte do real padroado africano, e que meios empregou
o governo para nos mantermos na posse do real padroado?
7.0
£ ou nao verdade que a propaganda obteve su'brepticiamente que a santa se desmembrasse o remo do Congo
da nossa diocese de Angola a qual pertencia, sem ouvir o real
padroeiro portugues, contra as bula's dos sumos pontifices,
que erigindo as dioceses do nosso padroado, proibiram aos seus
sucessores desmembra-las ou distribui-las sem serem ouvidos
os reis de Portugal e sem ser ouvido o sr. bispo da diocese,
que para isso o devia ser, segundo o direito canonico? Consentiu
o ministerio nesta insblita usurpa^ao, e se nao consentiu que
meios empregou para lhe resistir?
8.° Consentiu o ministerio que os dois missionaries franceses mandados pela congrega$ao da propaganda fide para o
reino do Congo, chegados ha poucos dias a esta capital, partissem para la? Quais foram as condifoes com que consentiu
na ida deles? Vao eles sujeitos a jurisdi^ao do sr. bispo de
Angola ou a de algum vigario apostdlico nomeado pela curia
para aquele reino do Congo, e se nao consentiu, o que pensa
fazer? Cruzara o ministro os bravos diante desta nova usurpa^ao do nosso padroado? N a India e na China nunca chegou
a audacia da propaganda a invadir o real padroado dentro do
territorio portugues, agora em Africa vai mais longe, invade
o padroado dentro dos nossos dommios e ante as nossas autoridades?
q.° £ ou nao verdade o ministerio conceder a licen^a ao
bispo de Angola para voltar a esta capital de Lisboa? Na presenfa daquela usurpa^ao e invasao do padroado do
revogou o ministerio a licen^a dada ao sr. bispo, ou consente
que este prelado abandone as suas ovelhas do Congo ao vigario
apostdlico da propaganda? Consente o ministerio na renuncia
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do sr. bispo consecutiva a outras, que ja tem havido, de modo
que tenh'amos e su'bsidiemos muitos bispos de Angola, sem
nenhum residir no bispado? Nao devera conservar-se nestas
circunStancias dificeis o 'sr. bispo na sua diocese? Nao se lembra
o ministerio dos resultados de igual licen^a e renunoia do ulti
mo bispo de Macau?
io.° N a presen^a desta serie constante de invasoes e usurpa^oes da propaganda, pela falta da execu^ao da concordata,
e do respeito devido ao real padroado, adquirido pelos titulos
de dota^ao e funda^ao estabelecidos pelos sagrados canones,
e nao por concessoes apostolicas da sa'nta se, e na presen^a do
facto novo e contrario ao direiito eclesiastico portugues do
sr. nuncio, e nesta corte, se estar correspondendo com os prelados ordinarios deste reino, dando-lhes ordens e instru^oes
sem o regio beneplacito estabelecido ha muitos seculos em
Portugal, e renovado pdla carta constitucional, como tem asseverado os jomais sem ate hoje serem desmentidos, pergunto
se o ministerio tenoiona continuar a empregar os meios brandos, ate hoje empregados inutil'mente, ou se cuida em empre
gar meios mais energicos para obter definitivamente a execu^ao
da concordata, que deve ser observada lealmente pelas duas
altas partes contratantes, e o respeito e a posse tranquila do
nosso padroado na Africa e na Asia?
Camara dos pares, 19 de Mar^o de 1866. — Vicente
Ferrer Neto Paiva.
O sr. Marques de Valada:

Enquanto ao que acaba de expor o digno par, o sr. Ferrer,
sem querer antecipar, porque a interpela^ao ha-de ser tra'tada,
quando a sr. ministro da marinha declarar que esta pronto
para responder.
S. ex.a o sr. Ferrer, disse que nao queria surpreender
3°i

o sr. ministro, e mandou por isso para a mesa a nota de interpela^ao. Eu espero pela ocasiao oportuna, e tanto mai's porque
me parece que sem o saber fui por assirn dizer adiante do digno
par, satisfazendo de antemao alguns dos desejos de s. ex.a
aqui manifestados. Eu julguei primeiramente que esta interpela^ao que faz o digno par, o sr. Ferrer, se limitava unicamente
ao nosso padroado da Asia, mas logo que vi que ela se referia
tambern ao de Africa, fiquei muito satisfeito, por ter tido
ocasiao de prestar um servifo a s. ex.a, mandando ha dias para
a mesa um requerimento pedindo ser informado do numero
de missionaries que estavamos tendo em Angola e Congo,
pois certamente nos ha-de surpreender bastante o numero
deles. Queremos conservar o padroado, muito bem, mas para
isso que se cumpram os deveres de padroeiro, nao e um beneficio simples, mas um direito que impoe deveres (como todos
os direitos) aos padroeiros. Por tanto direi novamente que
prestei um servi^o a s. ex.a, e espero ir mais adiante, porque
quern quer conservar os seus direitos deve ser exacto em cumprir os seus deveres. ( Apoiados).
Como deseja o sr. Ferrer, e outros eavalheiros do seu partido que o acompanham, que se sustente o padroado no Oriente
e na Africa, se se nao trata de criar casas onde se eduquem
os missionaries? Isto e obvio e claro a todas as compreensoes.
Por que razao temos medo da reac^ao e dos reactionaries, e ao
mesrrio tempo queremos que o chefe da cristandade nao cure
das almas que estao confiadas a sua guarda e que nos abandonamos?! Nao posso compreender isto! Confesso que estou
ansioso pela interpela5ao. Pe^o desde ja a v. ex.a que me conceda licen^a para tomar nela parte; nao direi que a fa^o minha,
porque posso nao concordar em alguns poritos com o digno
par o sr. Ferrer, mas hei-de admitir algumas das perguntas
de s. ex.a e farei sobre elas as considera^oes que me parecerem convenientes.
F coisa notaVel! Em Portugal logo que uns ministros
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tomam posse dos seus lugares, a primeira coisa que se Ihes
pergunta e se estao decididos a combater Roma e a reac^ao.
Um dos ministros das administra^oes passadas que mais censuras mereceu, e sobre quern reCai'ram mais suspeitas do partido
exaltado, foi o sr. conde de Avila; mas o que e certo e que
aqueles que condenavam a s. ex.a e o eensuravam fortemente,
por nao ter ordenado ao ‘nuncio de sua san'tidade que saisse
imediatamente do reino, vieram depois e nao fizeram nada;
de sorte que as censuras que fizeram ao sr. conde de Avila
cairam por terra, e s. ex.a ficou amplamente, nao direi vingado, porque a sua alma nobre nao deseja vingar-se, mas
completamente satisfeito com a vingan^a que nao tomou.
Quando existiam os morgados, a primeira pergunta aos minis
tros que entravam era se estavam resolvidos a sustentar os
morgados; hoje, que se aca'baram os morgados, ficou a reac^ao,
simbolizada no padroado da Africa e Asia..
Eram e$tas as poucas observances que tinha a fazer sobre
as consideranoes apresentadas pelo digno par, o sr. Ferrer, ao
mandar a sua nota de interpelafao; e reservo-me para tomar
a palavra quando se verificou a interpelanao de s. ex.a, para
o que ja pedi a devida venia a s. ex.a.
O sr. Ferrer: — Pe^o a palavra.
O O rador: — Tambem eu a pe^o para depois de s. ex.a
0 sr. Presidente: — Esta discussao nao pode continuar.
( A-poiados).
O O rador: — Sr. presidente, nada mais direi agora sobre

este assunto.
O sr. Presidente: — [...] Tern a palavra o sr. Ferrer.
O sr. Ferrer: — £ para fazer a V. Ex.a uma pergunta,
porque me acho em grande perplexidade.
A rnin'ha pergunta e: se v. ex.a permite que se discuta
o objecto da miriha interpelanao, visfto que o digno par, o

sr. marques de Valada, fez urn longo discurso contra ela, tendo
eu declarado que nao queria discutir neste momento; e tendo-me limitado a explicar a razao porque quebro hoje o silencio
que tenho guardado acerca da concordata, desejava saber a
ordem do trabalho da camara nesta parte, para responder ao
sr. marques ou ficar silencioso, e nao poder dizer alguem
que nao pude responder aquilo que tao faoil resposta tern.
O sr. Presidente: — A dizer a verdad'e, o sr. marques de
Valada pronunciou algumas palavras fora da ordem, mas parece-me que este incidente nao pode continuar. ( Muitos apoia-

dosy
O sr. marques de Valada: — Pe$o a palavra.
O sr. Ferrer: — Obede^o a insinua^ao de v. ex.a, e cedo

a palavra. Pefo, porem, a urgencia sobre a remessa da nota
de interpdlafao que mandei para a mesa.
DIARIO DE LISBOA, 17 de Mar?o de 1866, p. 814-816.

C A M A R A DOS SE N H O R E S D 'EFU TAD O S
Sessao de 1 6 de Mar^o de 1866

O sr. Presidente: — O sr. Seixas tern a palavra para um

requerimento.
O sr. A . J. de Seixas: — Nao abusarei das estreitas faculdades que v. ex.a e a camara concedem aos deputados que
fazem requerimentos, mas nao obstante esta questao interessar
a todos nos, porque final'mente temos todos aqui as mesmas
obriga^oes corno representantes do pars, a mim interessa especialmente 'porque represento a provmcia de Angola, a qual
diz respeito a mesma questao. Quando ontem acabei de falar
esqueceu-me mandar para a mesa a minha mo^ao; acheia-a

em casa na algibeira, a mesa tambem nao ma pediu, naturalmente por esquecimento, o caso e que nao a apresentei, o que
fago agora, e disto pefo desculpa a v. ex.a e a camara. (Leu).
Sr. presidente, eu voto a mojao do ilustre deputado, o
sr. Antonio de Serpa, pas hei-de pedir uma vota^ao para a
minha, e vote a camara como entender, que de certo ha-de
entender aquilo que for melhor.
Pe^o a camara que tenha a indulgencia de me ouvir ainda
por algum tempo, e sera pouco, porque nao quero de modo
algum sequestrar a palavra aos nobres deputados que estao inscritos, especialmente ao ilustre deputado e meu amigo, o sr.
Silveira da Mota, que julgo ser o primeiro a quern pertence
a palavra.
Direi pois, se querem considerar a questao do Congo isolada com rela^ao aos tres missionaries que para ali foram, que
cssa questao nao vale nada ou e de pequena importanda.
Se me asseguram que atras deste negodo nao esta o interesse mundano de uma grande potencia europeia, e da na^ao
dos missionaries, por exemplo, declaro a camara terminantemente que a questao aca'ba por uma simples portaria, ordenando as autoridades de Angola que nao dem auxflio algum
aos tres missionarios. Com uma simples portaria do ministerio
da marinba e com instru^oes confidenciais as autoridades de
Angola (e ja se ve que nao e minha inten^ao indicar o emprego de meios menos honrosos ou que sejam indecorosos
para nos como nagao), ficamos livres disso a que se chama
invasao do padroado da Africa ( apoiados) ; e declaro a v. ex.a,
que com estes meios esses tres missionarios nao terao ali quern
lhes de auxflios e meios de transporte no interior, e nem quase
sede de agua. Declaro isto praticamente. e se pudesse apostava
a minha cabe^a, ainda que ela vale pouco, e de mais a mais
ja hoje nao ha executes. (Riso).
Mas, como ja disse, a questao que se discute tern liga^ao
com o nosso dommio entre o Ambriz e o Zaire. Podemos nos
20
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ocupar a costa entre o Ambriz e o Zaire? Se podemos ocupa-la,
muito bem, nao tenbamos entao medo dos missionaries, porque
ricam dentro da nossa casa, e podemos fazer deles o que quisermos, e nao queremos senao o que e bom e nobre.
A questao do padroado no Oriente e uma questao muito
diversa desta; escuso de entrar nela agora, mesrno porque nao
sou competerite e habilitado para isso, e outras pessoas com
pratica, e de faculdades robustas, a tern tratado; mas a questao
do Congo nao e a mesma coisa, porque ali nao ha igrejas ncas
para despojar...
O sr. L evy: — £ muito pior.
O Orador: — Ou$o dizer ao meu amigo, o sr. Levy, que
a questao do Congo e muito pior; pois eu insisto cm que essa
questao pode acabar por uma simples portaria, que o governo
tern meios a sua disposi^ao para a terminar, e que os missio
naries, sem serem maltratados por nos, bao-de acabar, se neste
negocio nao ha poder temporal, force e oculto.
Quando o clima nao viesse em nosso auxflio, que e um
auxtlio poderoso com que eu conto, se e que devemos considerar como coisa prejudicial os missionaries que partiram
para o Congo. Para mim, sr. presidente, o caso e outro. Poderemos nos, pergunto outra vez, resolver a questao da ocupa^ao
da costa entre o Ambriz e o Zaire? Se podemos, entao tratemos disso, que essa e que e a questao vital.
Eu nao quero, como ja disse, tirar a palavra a nenhum
dos meus colegas, tendo mesrno ja falado longamente sobre
esta questao na sessao passada, onde a expus como a entendo
e como pude, e onde disse a verdade ate onde se pode dizer,
porque ha muitas coisas, sr. presidente, que nao pude dizer
em publico, sobretudo na questao colonial, que eu conbe^o
em grande parte pela pratica de muitos anos de residencia
e trato com Angola. Teria de entrar em factos, referir-me a
pessoas e a classes, isso e o que nao quero fazer; por isso termino aqui as minhas reflexoes, concluindo com dizer a camara
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que a questao do Congo, isolada, com relagao aos missionaries,
faz lembrar os ultimos dias do imperio bizantino, quando os
iconoclastas, filosofos e defensores de diversas seitas, discutiam
sobre as mais insignificances questoes, enquanto que os barbaros assolavam o imperio, e que Maome II batia as portas
de Constantinopla! A questao do Congo, pe$o perdao pela
comparafao, em rela^ao a nos e isto e nada mais.
Tenbo concluido. (Apoiados . — V ozes: — Muito bem).
Leu-se a seguinte
P R O PO STA

A camara, confiando no governo, e esperando que a ques
tao sobre o Congo tera uma solufao conforme com a dignidade
e direitos da na^ao portuguesa, e que serao por diligencia do
governo removidos os embara^os que se tern oposto a ocupa^ao
da costa africana, desde o Ambriz ao rio Zaire, passa a ordem
do dia. — O deputado por Angola, A . J. de Seixas.
Foi admitida.
O sr. Silveira da M ota: — Cumprindo as prescribes do
regimento comedo por ler a minha mo^ao de ordem. (L eu J.
A questao que nesta conjuntura preocupa os animos significa mais uma usurpa^ao da curia romana, mais um insulto
aos princfpios de direito publico eclesiastico, e aos povos e
liberdade da igreja portuguesa, mais uma espolia^ao do pouco
que nos resta de tantos descobrimentos e conquistas. Se ha
ocasiao pois em que se devam reunir nos mesmos arraiais todos
os partidos e esta,porque se acham em iminente risco a digni
dade nacional, as tradi^oes e as saudades de antigos tempo,
a esperanga e o esteio do futuro.
Nao se trata da cren^a que herdamos, e que queremos
e devemos conservar; trata-se de manter as fronteiras entre o
sacerdocio e o imperio; e e isto tanto mais preciso, quanto de
se confundir o abuso com o erro, a mentira com a verdade,
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o detrimento do direito com o direito, podem muitas vczes
nascer aberrates c desvarios que prejudiquem gravemente
a igreja c o estado. ( Apoiados).
Dois sao os fadtos recentfssimos com que Roma faltou ao
cumprimento dos tratados e violou o nosso direito; o primeiro
diz respeico as restri^oes com que se procedeu a confirma^ao
do bispo de Macau; o segundo refere-se a ter o sumo pontifice
constitufdo o reino do Congo em prefeitura apostolica, desmembrando-o da jurisdi^ao do bispo de Angola e Congo.
Quanto ao primeiro facto direi poucas palavras, quantas
julgue bastarem para a breve exposigao do assunto; e fa^o-o
nao so pela mtima conexao que existe entre esses dois factos,
mas ate porque ja tern sido tratado promiscuamente em ulteriores (20) sessoes, e porque o governo se declarou apto para
responder.
Quanto a questao do Congo ainda e mais injusto o procedimento da curia.
O territorio do Congo nao e tao nosso como esta terra
que pisamos, e para a qual ja receio que dentro em pouco Roma
mande tambem vigarios apostolicos, esta contudo debaixo da
nossa suzerania. Razoes de justi^a universal, colonials, direito
publico confirmado pelos papas e reconhecido pela Europa, sao
os nossos titulos a esse senhorio. Alcan^amo-lo, quando hasteavamos por toda a parte a cruz e estabeleciamos em redor
dela uma transforma^ao social, ao passo que as outras na^oes
catolicas, entretidas em lutas feudais, se esqueciam de que Ihes
cumpria derramar pelo mundo o cristianismo e a civilizagao.
Depois essas na^oes herdaram da nossa incuria e do nosso infortunio muito do que possuiamos, mas sera esse facto, consu(20)

Ulteriores:

Lege:

anteriores.

mado c irremediavel, motivo procedente para abandonarmos
agora o resto?
Nao, sr. presidente! De certo nao! Neste caso, porem,
se deveras queremos conservar as colonias, como podemos e e
nosso dever impreterfvel, se desejamos povoar e civilizar, condifoes indispensaveis para as manter; se finalmente acreditamos que Portugal possa ainda ser, numa epoca mais ou menos
proxima a metrbpole de urn poderoso e rico imperio ultramari'no, nao havemos de desprezar a influencia religiosa, sem
duvida eficaz e poderosissima, e muito menos entregar o nosso
direito, as benevoleneias que nos criou o passado, as esperan^as
que nos promete o futuro, a uma na^ao estranha, e cujos
interesses estao, neste ponto, em antagonism© com os nossos.
Apreciando agora a questao a luz do interesse ca'tolico,
vemos que a corte de Roma, alem de ferir as doutrinas tanto
civis como canonicas que marcam a temporalidade dos direitos
do padroado, procede a desmembra^ao de uma diocese sem
ouvir o respectivo prelado, nem o dlero, nem os fieis do territono desmcmbrado, o que e absolutamente contrario a disciplina da igreja.
Dir-se-a que o governo portugues nao tern desempenhado,
como lhe cumpria, as ©brigades de padroeiro, nem tern provido
a que as igrejas do ultramar tenham parocos e missionarios
suricientes para doutrinarem na cren^a catolica as populates
barbaras. Supondo isto exacto, e creio que em parte o e, cabe
de certo ceinsura aos que nao tenham feito quanto dos poderes
publicos depende em favor dessa necessidade urgentissima, e
e sobretudo para lamentar que nao tenha ainda aparecido por
parte do governo uma justifica^ao completa em resposta as
graves acusa^oes aqui francamente levantadas em uma das
anteriores sessoes pelo ilustre deputado o sr. Levy, sobre os
estorvos apresentados a alguns padres portugueses, que espontaneamente se tern oferecido para missionarem no ultramar.
Mas ainda neste caso perguntarei eu se o nobre impulso

He propagar o evangelho nao pode porven'tura conciliar-se com
o respeito a proprieHade alheia, e em direitos inalienaveis de
soberania? ( Apoiados) .
Se esses missionaries franceses eStivessem dispostos a desbravar os terrenos safaros da ldolatria so com o intuito de pro
mover a religiao de Cristo, ter-se-iam sujeitado desde logo a
jurisdigao do prelado portugues (21), praticando assim urn acto
perfeitamente em harmonia com a virtude crista da humildade,
e nos deviamos recebe-los como irmaos; o segredo, porem,
com que se resolveu este assunto, o estabelecimento da prefeitura apostolica no Congo, a desmembragao da diocese, a preterigao absoluta do governo portugues e do bispo de Angola,
e finalmente o ser-nos comunicado tudo isto, nao pelo nunao
de sua santidade nesta corte, como era natural, mas pelo representante de tuna nagao estranha, sao factos que parecem
indicar que nao e so o zelo apostolico que conduz esses mis
sionaries, mas que serao tambem influencias politicas e consideragoes mundanas, justas sem duvida, segundo o meu
modo de ver, mas altamertte ofensivas dos nossos legitimos
interesses. ( Apoiados).
Nao podemos pois ceder, nao o devemos fazer, nao consente que o fagamos o patriotismo sincero que existe em todos
os partidos!
Ha nos factos que se tern mencionado uma invasao do
padroado portugues, uma ofensa a integridade e independencia da nagao, e especialmente um sintoma tristissimo quanto
ao futuro das nossas coldnias; e isso exige pelo menos toda
a solicitude, se e que nao provoca uma justa indignagao.
Que convira, porem, fazer? Por um lado deve o governo
reclamar urgentemente a Roma, com moderagao mas com
firmeza, com prudencia mas inflexibilidade, e se as provas e

(21) C ’est tres justement ce qu’ils ont fait.

as razoes nao bastarem, se apesar de tudo quiserem sujeitar-nos
a condifoes deshonrosas, deve recorrer entao aos remedies extremos, a esses aetos a que me persuado que por ora as circunstacias nos nao constrangem, mas a que nao se podera
faltar quando a dignidade do pais os requerer.
Por outro lado releva tratar da manutenpio das igrejas e
missionaries em todas as nossas possessoes, embora a custa
de sacrificios pecuniarios, sacrificios que de boa vontade devem
ser feitos por essa nobre e santa empresa, em que interessam
simultaneamente a religiao e o estado.
Tera o governo actual encetado esse caminho? Sem hesitafao digo a camara que me parece que nao. ( ApoiadosJ.
Quanto ao servi^o edlesiastico no Ultramar, e realmente
deploravel o estado de desleixo e abandono a que se tern descido, e tudo denuncia que nao se trata de por termo a esses
males.
Quanto as nossas rela^oes com a curia, segundo me foi
possivel depreender do oficio que na ultima sessao s. ex.a o
sr. conde de Castro leu rapidamente a camara, o governo nao
reclamou energicamente, como the cumpria, e limitou-se a
um simples protesto vao, como todos os protestos, e que a
corte de Roma mandara juntar ao enorme acervo de papeis
inuteis. ( Apoiados).
E note-se bem, nao acuso, nem directa nem indirectamente
o governo de conivente com os pianos assustadores que antevejo; nao digo que o ultramotanismo tenha para esse £im adeptos, amigos ou instrumentos nas regioes do poder, mas estou
deveras convencido de que para lutar com Roma e preciso ser
forte, e francamente nao reputo o actual gabinete capaz disso.
Muito mais poderia dizer, mas pareoe-me ter dito sucintamente
quanto basta para justificar o voto. No pouco mesmo que disse
sei que afastei talvez de mim as simpatias de ailguns homens,
cuja pureza de inten^oes respeito, cujas virtudes civicas aprecio, e que todavia tern concorrido com os seus infundados

receios para mais de uma vitoria alcan^ada nesta terra pela
reacfao ultramontana. Mas que importa? Acima dessa popularidade, embora lisonjeira, esta de certo a verdade, e essa
disse-a tal qual ma traduziu o meu espirito.
Terminando, agrade^o mais uma vez a camara a estrema
benevolencia com que se dignou ouvir-me.
Vozes: — Muito bem, muito bem.
Lettse a seguinte
PR O PO STA

A camara, persuadida de que nos actos da curia romana,
tanto com respeito as restri^oes com que se procedeu a conrirma^ao do bispo de Macau, como com referenda ao estabelecimento da prefeitura apostdlita no Congo, existe uma usurpa^ao do nosso padroado e uma ofensa a dignidade do pais,
deixa ao governo o proceder como Ihe cumpre, e passa a ordem
do dia. — Inacio Francisco Silveira da Mota.
Foi admitida.
O sr. F. M . da Costa: — Mando para a mesa um parecer

da comissao de regimento.
O sr. Martens Ferrao: — Sr. presidente, mando para a
mesa a minha mo^ao de ordem.
«Proponho que na mo^ao do sr. Serpa, onde se diz — os
direitos da coroa portuguesa — se diga — os direitos do pa
droado da coroa portuguesa.y>

Sr. presidente, pela primeira vez £a$o uma mo^ao sem si
gnificance especial, mas unicamente para conservar o lugar que
me competia na inscrinao sobre a materia, a fim de nao ficar
preterido. £ este o unico fim da minha mo^ao.
Sr. presidente, eu entro na questao com a publicidade
que ela tern tido, mas acomodarei o que tenho a dizer as conveniencias que se devem guardar numa questao diplomatica
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que apenas comefou a ser tratada! Nao sei se, pendente esta
questao de corte a corte, deveria ter a publicidade que tem
ddo; devena dizer-se aqui tudo quanto se disse; deveria ter-se
lido tudo quanto se leu. (Apoiados). Mas o facto e que se fez,
e se eu a isso me refiro, nao e para censurar, mas e unicamente
para que nao fique servindo de aresto; para que se nao pense
que em Portugal as questoes diplomaticas pendentes de na^ao
a na^ao sao tra'tadas publicamente, com todas as suas mais
minuciosas circunstancias. A diplomacia tem hoje publicidade,
mas e findas as negociafoes, ou rotas elas. Eu, sr. presidente,
registo o facto, nao o censuro nem o louvo, registo para que
nao sirva de exemplo.
Qua! e, sr. presidente, o estado da questao? Consta ou e
certo, que a santa se criou no propriamen'te chamado reino do
Congo, uma vigaria apostdlica desligada do bispado de An
gola; a confiou a missao fraincesa, e que esta enviou para ali
pelo pofto de Lisboa tres missionaries. O governo reclamou
e protestou perante a santa s£, e deu ordens sobre este assunto
as suas autoridades em Angola, ordens que aqui foram lidas.
Este e o estado actual do facto, ou an'tes a hstoria dele,
conforme aqui foi apresentado.
Qual e o direito, e quais sao os deveres de Portugal? Este
e o ponto sobre que vou dizer a minha opiniao com a isen^ao
e com a franqueza que devo e que uso.
O direito do padroado portugues no Congo e certo, e incontestavel. Eu nao ligo nem fa^o dependence, como neste
debate foi dito, o direito do padroado da domina^ao efectiva
ou da suzerania. (Apoiados). Temos direito de padroado onde
nunca rivemos nem suzerania nem dommio; sao direitos, e sao
factos completamente distintos. O direito de padroado no
Congo come^ou tendo Portugal ali unicamente missoes; a sua
constitui^ao data das bulas de Gregorio XIII ( I 577)> e de
Clemente VIII (15 9 6 ), e espeaalmente desta ultima, pela
qual foi desmembrada do bispado de S. Tome a regiao geral3*3

mente chamada Congo, ou Guine meridional, e que compreeende as quatro regioes do Loango, Congo, Angola e Benguela, constituindo de todas elas o bispado de Angola. Nessa
bula expressamente se menciona o padroado do Congo prb
priamente tal, onde suposto Portugal nao tivesse dominio,
tinha estabelecido uma larga e importante missao.
Em Angola e Benguela o nosso dominio e certo, e efectivo.
Ao norte do Ambriz, no Congo, nao temos dominio efectivo,
embora o devemos ou possamos ter. Creio que o nosso domi
nio chega ate a linha de demarcajao, mas a efectividade dele
e que nao tern af chegado, e a foz do Congo ou Zaire ainda
esta por ocupar por nos. Essa ocupa^ao seria um facto impor
tante, de que as administrates se deveriam ocupar. ( Apoia dos).

No Congo prbpriamente dito tivemos suzerania firme e
radicada em outras epocas, disputada rnais tarde; e ultimamente em 1859 ou i860, sustentada numa guerra imprudentemente empreendida e pouco frutuosa, que nos nao deu o
resultado que se deveria esperar.
O padroado criado expressamente pdlas bulas a que me
referi foi-o a tftulo perpetuo, determinando-se que qualquer
deroga^ao que dele se quisesse fazer seria nula; formula usada
em todas as concessoes de padroado perpetuo por tttulos analogos. O padroado do Congo, prbpriamente tal, foi-nos concedido a tftulo de funda^ao e de dota^ao, quando Portugal
tinba naquelas paragens uma larga missao, que ali levara com
a cruz e com a fe os rudimentos de uma civilizagao, hoje pode
dizer-se perdida naquele pais. De tao grandes trabalhos, de
tantos sacriffcios, de zelo too vivo, so restam as rufnas de alguns
templos, triste demonstra^ao de que ali se perdeu a civilizafao
e a fe, que come^avamos a plantar. Hoje, depois da guerra de
i860, creio que conservamos naquelas paragens uma pequena
esta^ao. Qual e pois o nosso direito? £ que Portugal tern o
ditei'to do padroado do Congo, por um tftulo perpetuo e irre-
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vogavel, e que por isso nao podia nem pode ser privado dele
sem ser ouvido e sem conven^ao expressa em que esteja de
acordo. Este e o estado do nosso direito. O governo protestando e reclamando contra o facto oCorrido obrou dentro do
direito, cumpriu o seu dever, porque deve manter o direito da
coroa ileso pelos meios ao seu alcance. ( ApoiadosJ. Este e o
lado do direito. Mas qual e o do dever? £ mister dizer a verdade toda. Nao se pode sustentar perante uma assembleia de
homens iluStrados que a urn direito desta ordem, certo e
irrevogavel, nao correspondam tambem deveres certos e impreteriveis. Se aquele direito teve e tem por origem a funda^ao
e a sustenta^ao naquelas terras do principio da civiliza^ao
crista, o dever impretenvel do padroeiro, por esse mesmo trtulo,
e sustentar ali a fe e o desenvolvimento dessa civiliza^ao por
meio de missoes organizadas. ( ApoiadosJ.
O direito do nosso padroado e irrevogavel, mas e tambem
oneroso.
Como irrevogavel nao pode haver priva^ao dele sem acordo
previo; mas como oneroso nao podemos, enquanto o quisermos
reter, abandonar os seus encargos. Nao se poderia dizer pe
rante a Europa que Portugal tem padroado em regioes fora
do seu dommio efectivo, que o quer manter como tal, mas
que nao quereria por outro lado, empregar os meios neces
saries para desenvolver a civiliza^ao. Nao se pode sustentar,
digo, perante a Europa civilizada, o direito de Portugal ao
padroado, sem a par desse direito se mostrar que o padroeiro
pratica os deveres e obriga^oes que esse direito lhe impoe.
Proibir absolutamente missoes e nao as fazer nao e coisa que
possa defender-se. Portugal 'tem o direito exclusive de missionar nas regioes estranhas sujeitas ao seu padroado, mas esse
direito nao e nem pode ser o de impedir a propaga^ao da
civilizagao pela religiao. Esta e a parte onerosa do padroado.
Se o governo reclamou, a sua reclama^ao deve ser acompanhada de sinais de padroeiro.
3*5

Mas para mim o mais importante e a segunda parte da
questao. Eu coioco-a claramente. O que pensa o governo ou
a camara acerca da civiliza$ao das nossas colonias, e das regioes limitrofes onde exercemos direitos? Esta e para mim
a questao vital.
Portugal ou ha-de tratar dos costumes e da religiao nas
terras do seu padroado alheias ao seu dommio, ou ha-de abandonar esse encargo e com ele o direito.
Nas suas colonias ou ha-de tratar delas, ou prepara a sua
perda; sao tristes verdades que e precise dizer. Esta e a questao
complexa que e mister por perante o pais com todo o desprendimento; desprendimento que eu me prezo de usar sempre nesta casa, porque nao falo em nome de nenhurn partido,
ralo em nome das minhas conviefoes.
Eu ponho esta questao bem claramente no campo da
civilizagao e no campo dos interesses do pais.
Se os nossos governos abandonarem o exercicio do pa
droado nos paises em que nao temos domina^ao efectiva, a
consequencia sera que nurna epoca mais ou menos proxima
perderemos esse padroado. Pois por que temos nos perdido
o padroado em muitas regioes onde o tmhamos? Porque nao
o exercemos aonde tmhamos direito de exerce-lo. De um estado
de permanente abandono relativamente a uma concessao que
nos foi feita por titulo de funda^ao e de dotagao, dota^ao que
nao pode deixar de ser permanente, porque envolve em si
o desenvolvimento e o progresso da £e, qual pode ser a con
sequencia? Ha-de ser forfosa e inevitavel a perda.
Para mim a questao do padroado, nos parses mesmo em
que nao temos dommio efectivo, em que so temos suzerania,
como por exemplo no Congo, ou em que nem essa mesma
suzerania temos, como em muitas pontos da Asia, e uma
questao importante. £ preciso resolvermomos a corrtinuar na
satisfafao dos encargos que o direito do padroado nos impoe
com relafao a esses paises, ou entao abandonarmos esse direito.

Quanto a mim esta questao e de maximo interesse para
nos, nao so em relafao a historia, e um povo que tem historia,
que tem recordapes que Ihe servem de gloria, nao deve deixar
perder os trtulos que a atestam, mas prineipalmente em vista
do princi'pio da civilizajao e das consequencias que desse principio derivam — consequencias de administrate e conse
quencias economicas. As nossas colonias nao valem so pelo
que produzem em si. Da mesma sorte que um pais colocado
no centro da Europa civilizada nao vale so pelo que produz
em si, mas pelas rela^oes que mantem com os outros paises,
assim tambem as colonias nao valem so pelo que produzem
em si, mas valem muito prineipalmente pelas relates com
os povos limi'trofes, pelo comercio que sobre eles fazem. Estas
relates nao se eStabelecem sem que exista a Iuz da civiliza^ao,
e a civilizafao so e levada ao centro dos paises selvagens pelo
meio da fe, porque so a fe e que tem o poder suficiente, sobrenatural mesmo, de preparar homens que se dediquem ao trabalho improbo de doutrinar, atravessando sertoes, entregando-se a toda a casta de privates, expondo a vida a mil perigos
dos homens e dos climas, unicamente pelo principio da propagagao das suas cren^as. (Apoiados). Este e o poder maravilhoso da fe religiosa em todos os lugares e em todas as
epocas.
A doutrina^ao da fe e o principio que tem precedido
sempre a civiliza^ao nos povos barbaros e selvagens. A doutrina^ao da fe crista e e tem sido sempre ali a locomotiva da
civiliza^ao, o primeiro elemento, e ainda o mais barato, de
difundir as suas primeiras luzes.
Esta questao, sr. presidente, nao pode ser indiferente
para com um pais colonial, e Portugal e e deve ser na minha
opiniao um pais colonial. O padroado nas regioes nao sujeitas
ao nosso dominio, mas limitrofes das nossas colonias, debaixo
mesmo do ponto de vista economico e de administrafao, nao

e um elemento indiferente. Nenhuma na^ao o tern considerado de pouco valor, nao o consideremos nos tambem.
Conhecemos todos a importancia que a Franca da as
suas missoes; como lhe prepara os elemeritos no pais, como
as sustenta fora com o sua bandeira.
Se na Cochinchina l'he martirizam um missionario, leva ali
as suas armas, faz respeitar o nome frances, conquista uma
provmcia e funda uma rica coldnia. Se a China poe em torturas os religiosos franceses, ela atravessa com o seu exercito
ate Pequim, e firma ali a preponderaincia francesa. Mas para
nos sustentarmos as nossas missoes da Africa nao sao necessarios estes sacriffcios; pequenas formas bastam para manter o
respeito do nosso nome.
Todos tern lido a importante obra do Dr. Livingstone.
Pois ali se ve como de atravessou os sertoes da Africa ocidental, com poucos companheiros e por parses nunca visitados;
como em alguns daqueles povos selvagens achou, pode dizer-se
mesmo agazalho; como passou inco'lume por entre muitas
hordas errantes, e como seria possivel atraf-las a um comercio
com os povos civilizados. E note-se ainda que os maus habitos
da escravdao nao fizeram senao criar odios dos povos do inte
rior contra os das costas, e afugenta-los por isso do seu trato,
e esse receio ainda nao passou de todo.
Dissipadas essas preven^oes, a civiliza^ao na Africa encontra muitas facilidades. Mas a civiliza^ao na Africa e a civiliza^ao principalmente pda missao, para isso e necessario preparar os missionarios, e e isso que nos nao fazemos. Seria
absutdo querer neste ponto apartar-nos do que fazem todas
as na^oes coloniais.
Todos conhecem o excelente seminario das missoes estrangeiras de Paris. Seminario completamente secular, convementemente dotado, onde se prepara'm missionarios cheios de ilustra^ao e de zelo, que dali vao sem repugnancia levar a luz do
Evangelho a longinquas regioes, e onde recolhem quando

vokam delas para preparar aqueles que devem ir continuar
a sua obra. So neste seminario se encontram de trezentos a
quatrocentos alunos. Nos nao temos nada semelhante.
O que e necessario nestes estabelecimentos de missoes e
que o missionario, terminada a sua missao, tenha aonde voltar,
encontre easa que o rece'ba, companheiros com quern viva e a
quem instrua.
Nos temos o seminario de Cernache dedicado a missoes,
mas deixamo-lo num completo abandono! Assim sem elementos a missao e impossivel, e sem elas a perda do padroado
sera inevitavel. (Apoiados).
Sobre este ponto a resolufao do governo, ou antes do pais,
deve ser definida.
Ou nos tratamos do padroado, ou se nao o fazemos, perdemo-lo irremediavelmente; e com ele perdemos o mais poderoso meio de influencia para as nossas colonias.
Ou nos tratamos da civiliza^ao das nossas colonias, civiliza^ao pela administra^ao e pela religiao, ou preparamos a sua
inevitavel perda num futuro mais ou menos proximo, como
ja disse.
Esta e que e a questao que eu muito francamente ponho
ao governo do pais. ( A-poiados). Este e o ponto mais importante desta questao. a que ninguem tern direito de ser indiferente.
Foi este o segundo ponto da questao que eu me propuz
tratar, e sobre que e preciso ter politica e ideias definidas.
Eu levanto ainda uma outra questao. £ a prbpriamente chamada questao colonial, e levanto-a aqui, potque para mim
e ela vital para o pais. ( Apoiados).
Eu tenho o triste presentimento de que nos, se nao trata
mos da civiliza^ao das nossas colonias, promoveremos a sua
perda numa epoca aproximada ( apoiados), e creio que a perda
delas, ou seja pela usurpa^ao ou por mdio da venda das mais
importantes, seria num futuro bem proximo um elemento
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de ruina e de decadencia para a patria. (Apoiados). Falo neste
assunto, porque ja aqui foi tocado nesta discussao.
Tenho opinioes definidas a este respeito, tenho-as sempre
apresentado e estimo ter ocasiao de o fazer agora.
Segundo o meu entender e coisa de grande importancia
para o pats conservar centros de comercio e de influencia portuguesa nas vastas regioes a que se prepara urn futuro proximo.
Eu julgo que grande conveniencia ha-de resultar para
nos de conservarmos as nossas colonias da Africa, e de desenvolvermos at a civiiiza^ao e comercio, sera um dos mais poderosos elementos de riqueza para o pais. N a minha opiniao
aquelas colonias podem ter um futuro prospero muito proximo,
e so por si podem elas com um bom regime elevar a na^ao.
Nos nao tiramos resultado das colonias, porque nao as
adaministramos convenientemente.
Estamos em vespera de um grande facto na historia do
mundo, o corte do istmo de Suez. Qual e o futuro da nossa
Africa oeidental, cortado aquele iscmo? 'A Africa oriental
passa por esse facto a circunstancias e relates comeraais com
a Europa completamente diferentes daquelas em que actualmente esta, e esse futuro esta proximo, e eu pergunto: esta
Portugal preparado para esse grande acontecimento? Prepara
naquela vasta colonia o que e necessario para tornar os seus
pontos importantes, centro desse comercio futuro? ( Apoiados).
E adquirem assim o desenvolvimento de que sao capazes?
£ esta uma aka questao de administra^ao, para que eu
chamo a aten^ao do pats, porque nao ha-de ser depois de o
comercio ter preferido centros diferentes que havemos de procurar entao levantar aquela colonia. Mas para este preparo,
sabe-o a camara, as missoes sao o primeiro elemento.
Nao se diga que a questao colonial depende da grande
populafao da mae-patria; e um erro prender uma com a outra
questao.
A Holanda nao chega a ter 4 000 000 de habi'tantes, e
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tem de subditos em colonias mais de 20 000 000 de almas.
A Holanda despende com as suas colonias, e despendeu muito,
mas tira resultados delas que proporcionalmente nao tira nenhuma outra na$ao. A Holanda tira das suas colonias da Java
mais de 20 000 000 de florins livres de todas as despesas,
quer dizer, cerca de 50 000 000 de francos, liquidos de todas
as despesas.
A questao das colonias, principaknente da Africa, nao e
para mim questao de coloniza^ao europeia. A ac^ao europeia
e ou deve ser unicamente a ac^ao directora e nada mais. A coloniza^ao nas nossas colonias da Africa ha-de ser feita pela
civiliza^ao dos indfgenas, pelas boas relates com o interior,
pelo trato sucessivo que ele va tendo com o povo civilizado
das costas. £ civilizando e atraindo a popula^ao selvagem, dando-lhe habitos de vida domestica, criando entre eles os habitos do
trabalho e a familia. £ assim que se ha-de resolver a questao
da colonizagao nas nossas colonias da Africa. ( A-poiados).
Pretender resolve-la pela emigra^ao e coloniza^ao europeia,
e quanto a mim um erro, pela grande dificuldade do desenvolvimento da ra^a branca naquelas regioes. A esta pertence
a direc^ao.
Nao ha, sr. presidente, um so tipo para a admini Strata 0
das colonias. As colonias sao administradas conforme as suas
circunstancias. Nao e u'm so o tipo holandes, espanhol, ingles
ou franees.
A Inglaterra por muito tempo teve parte das suas colo
nias entregues a uma companhia; as circunstancias variaram,
mudou de sistema. A Holanda teve colonias entregues ou
sujeitas a companhias; as circunstancias mudaram, mudou o
sistema. N a Inglaterra o sistema colonial e conforme o desenvolvimerito que em cada uma delas se encontra, tudo depende
das circunstancias especiais e progressivas de cada uma das
suas colonias, e por isso que ali se encontram variadissimas
formas de administra^ao, e que cada coldnia vai passando pro12/
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gressivamente de um para outro sistema. Pode dizer-se que
cada grupo de colonias inglesas e regido por um sistema di'feren'te; mas a prosperidade encOn'tra-se em todas ou quase todas.
Com a Hdlanda sucede o mesmo, nao ha um regime uni'forme
para todas as colonias daquele pais; nem o regime delas e o
regime ingles. O mesmo sucede em rela^ao a Espanha, que
nem segue o sistema ingles, nem o holandes, e oxala que as
nossas coldnias estivessem na situa^ao em que se acham Cuba
e as Fili'pinas.
A Franca que hoje emprega todos os esfor^os para se
tornar verdadeiramente colonial, nao as afere a todas pelo
mesmo tipo, nao tern para todas um mesmo sistema, unico
e exclusivo; vai adoptando diferentes sistemas conforme o
andamento su'cessivo que elas tern tido. Ainda ha poucos dias
que esta questao foi agitada no parlamento daquele pais.
Sr. presidente, o que e necessano para nos e assentar num
sistema. Nao pode ser variar constantemente de sistema atbitrariamente, ou nao estabelecer sistema algum, e estar a legislar sem conhecimento das circunstancias especiais de cada
uma das nossas colonias, o que e o pior mal. ( Apoiados).
fs necessano estudar a questao das colonias, e de cada uma
delas, cOnforme as circu'nstancias, apropriar o regime que lhe
convier, mas executa-lo fidlmente com perseveranfa e com
for^a, e o resultado nao ha-de ser tao tardio quanto se supoe.
Sena mister para isso que nos fossemos uma excep^ao ao que
tern sucedido nos outros paises.
Esta questao para mim e vital. Nao e so a questao do
padroado, onde nao temos dominio ou onde temos apenas
suzerama, que deve prender a aten^ao da camara, e lgualmente e principalmente o desenvolvimento proprio das colo
nias. (Apoiados). £ mister tratar tanto de um como de outro
ponto, porque eles ligam-se, confundem-se, se queremos continuar a seu pais colonial, e eu creio que o devemos querer ser.
Nao digo mais sobre a questao. Seja-me permitido, po322

rem, dizer ainda algumas palavras a respeito de observances
que fora'm feitas no debate.
N a minha opiniao o governo fez bem mandando que os
missionarios fossem acolhidos com todas as atennoes pelas autoridades portuguesas, e fez bem, nao tanto por eles pertencerem
a uma na^ao poderosa e amiga, mas sim para mim por uma
razao superior a esta. £ sempre respeitavel o homem que pelos
impulsos da sua fe, por uma dedica^ao superior, pelo zelo
religioso, iarga tudo para levar a palavra de Deus e os principios de sua cren^a aos povos deserdados da civiliza^ao e da
moral evangeliea; que vai embrenhar-se nos sertoes com sacrifrcio da propria vida, abandonando as amenidades da Europa,
para propagar ali, a custa de improbos crabalhos, a fe e a reiigiao! ( Apoiados).
O homem que pela sua fe faz sacrificios desta ordem, que
pratica assim, merece a considera^Eo e o respeito de todos.
Aqueles missionarios vao para a Africa prestar, com sacrificio
seu, servi^os a fe, a religiao e a civi'lizanao, isto basta para
merecerem o respeito publi'co. Nao sei se eles conhetem o
nosso direito, ponho essa questao de parte completamente.
Ela prende de governo para governo, mas nao de individuo
para os governos. A missao re1ligiosa nao preindeu nunca o
individuo, e urn facto e uma verdade historica. Nos sabemos
que a propaganda religiosa tern sido feita quase sempre contra
vontade do ‘poder. As rela^Ses que prendem de governo para
governo , de pais para pais, nao prendem, nesta ordem de
ideias a que me estou re'ferindo, os indivfduos. A dedica^ao
religiosa que 'leva ate a missao neStas circunsta'neias nao pode
ser senao o resultado de uma fe muito viva, e por isso de urn
elevado espirito; e esse merece e deve merecer sempre a con
siderate de qualquer governo. ( Apoiados). Mas disse-se que
as leis antigas determinavam que os missionarios estrangeiros,
ainda sujeitando-se a jurisdinao do prelado diocesano, nao
pudessem missionar nas terras do nosso padmado na Africa,
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e que sendo ainda hoje essas leis vigentes, o governo nao podia
sem o concurso do parlamento dispensar nelas para permitir
aquelas missoes sujeitas mesmo aos [prelados] diocesanos.
Eu discordo fundamentalmente desta doutrina, por duas
orde'ns de razoes: primeiro, porque 'em rela^ao ao regime e aos
negocios das colonias as faculdades dos governos sao muito
mais amplas, do que em rela£ao aos negocios internos do pais.
Se julgassemos os governos assim presos no regime das colonias pelas disposi^oes avulsas e pouco importances 'hoje, que
passaram do antigo regime, a administra^ao colonial seria
quase lmpossivel. Aquelas faculdades sao de sua natureza
faculdades do executivo.
Mas ha mais: no antigo regime o executivo e o legislative
estavam concentrados no mesmo poder. As leis da'quela epoca
abrangiam por isso esses dois campos sem a distin^ao que hoje
vai da materia legislativa a regulamentar; materia legislative
e materia regulamentar encontram-se reu'nidas a cada passo
naquelas leis, e mormente nas relativas ao u’ltramar. O que
e regulamentar nessas leis nao derogadas hoje, pertence incontestavelmente as a'tribui^oes administrativas do governo. A
camara sabe que esta opiniao e partilhada em rela^ao mesmo
as leis 'feitas depois da separa^ao dos poderes do estado, por
escritores muito notaveis, entendendo que o que em qualquer
lei se encontrar de regulamentar pode ser alterado pelo governo
independentemerite da ac^ao ou concurso legislative. Eu nao
dou a esta doutrina a mesma amplitude, mas em relafao as
leis anti'gas, quando os poderes estavam confundidos, e principalmente em rela^ao as an'tigas leis do regime colonial, aquela
opiniao e para mim incontestavel. ( Apoiados).
Sr. presidente, eu nao aceito tao pouco a mo^ao do meu
ilustre amigo, o sr. Levy, e nao a aceito para mim, por uma razao constitucional. Acho que a mo^ao poe de parte completamente o governo e eoloca a camara em frente do pais com
quern tern de se tratar. Este e o verdadeiro valor da mo^ao. E de

duas coisas uma: ou a mo^ao nao tern valor e significa^ao
alguma, e por isso eu nao a votana, ou tem uma verdadeira
significa^ao e um verdadeiro valor, e entao as suas consequencias irao mais 1'Onge do que o conveniente. Se a camara
tomou a si esta questao, poe de parte a ac^ao do governo e
assim a direc^ao deste assunto torna-se impossrvel. £ este o erro,
na minha opiniao, do camiriho que este debate tem levado,
estando tomo esta a questao pendente, ou antes tendo comefado agora a ser tratada. Desculpem-me os ilustres deputados
que tem uma opiniao contraria. A diplomacia, repito-o, tem
hoje grande publicidade, mas e terminadas ou rotas as negocia^oes, mas pendentes elas, nao. Se ha pouco a Italia e a Espanha publicaram notas primeiro mesmo que as enviassem ao
seu destino, nao eram elas comedo de negotiates, nem coisa
que com isso se parecesse; foi sim um desforfo de corte a
corte, de governo a governo, sem nenhum outro resultado
nem seguimento. Ainda ha pouto o disse o governo espanhol
no parlamento, e o general la Marmora no parlamento italiano.
Nao aceito por isso a mo^ao neste sentido, e ainda porque nos
poderia desde ja levar a consequencias mais graves em rela^ao
ao representante da corte de Roma.
O meu ilustre amigo nao recuou peran'te estas considera
te es, a mo^ao por isso com rela^ao a s. ex.a pode ser logica.
O ilustre deputado disse, conforme vejo num extracto que julgo
fiel:

«0 sr. ministro sabia que por um nuncio da santa se
nao ter posto luminarias em um certo dia, fora mandado sair
de Portugal. Sabia que por factos menos importantes do que
aquele que hoje se da, os nuncios da santa se fora'm mandados sair e interrompidas as relates, e com tanta juStifa que
a propria curia romana entendeu dever tratar de as abrir.
((Nao propunha alvitre algum, mas fazia uma pergunta
ao governo. Entendra o sr. minrstro que depots de ataques
tao repetidos a nossa dignidade, devia haver para com a curia
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de Roma demonstra^oes menos severas das que houve em
tempos antriores por adtos menos im'portan'tes?))
Esta questao tern sido aqui trazida muitas vezes, e mister
poJla a dlaro; preciso sobre ela dizer a minha opiniao desprendidamente.
A diplomacia moderna, sr. presidente, e muito diferente
hoje do que era ha um secu'lo. Nessa epoca era frequente ver
as najoes entregar os passaportes aos representan'tes daqueles
com quern tinham corttesta^oes, isto ainda em desinteligencias
de menor importancia. Hoje ninguem ignora que mandar os
passaportes a um represen'tante de uma corte estrangeira e um
formal e positivo rompimento, e uma declara^ao de guerra.
A diplomacia dos tempos modernos tem-se amenizado,
tern adquirido outras maneiras, outra delitadeza mes'mo. Ja vi
pedir aqui que se rompessem as relates com Roma, que se
mandassem os passaportes ao seu representante. Pendente essa
questao, foi ao poder a parcialidade politica que o aconselhava,
e nada fez; e um facto que convent registar e ter presente.
Resolufoes desta ordem nao se tomam sem razoes muito 'fortes
e muito justifidadas.
A Franca teve ha poucos anos uma queixa contra o repre
sentante da corte de Roma, em Paris; pois nao o fez ausentar,
nem ele se ausdntou.
O tempo nao passa debalde, e as recorda^oes da historia
de um pais nao significant que se devem repetir os mesmos
factos.
Pois seria hoje admissivel o que se praticou na epoca
do Senhor D. Jose I na questao a que se referiu o i lustre deputado? Entao o nosso enviado em Roma, retirando-se dali, mandou por na porta da igreja de Santo Antonio dos portugueses
um edital, mandando que todos os portugueses residentes em
Roma saissem daquela cidade. Pois hoje pratica-se isto entre
as najoes de uma civiliza^ao apurada? De certo que nao.
Mas nao se diga que o nuncio foi naquela epoca mandado
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sair de Lisboa, porque nao pos luminarias num dia festivo;
desfigura-se a historia apresentando assim o facto isolado.
Quem admitiria hoje fazer sair do reino o representante de
uma na^ao, porque nao pusesse luminarias num dia de festividade publica! Aquele facto foi entao considerado como a ulti
ma manifesta^ao do prelado contra o governo de Portugal; isto
mesmo se acha expressamente dito nas notas pro-memorias
que foram apresentadas naquela epoca. As rela^oes do governo
ja se achavam cortadas com o nuncio, e tanto assim que nem
parte lhe foi dada do consorcio da princesa da Beira, e foi
por esse pretexto que ele deixou de por as tais luminarias.
Eu tenho lido a colec^ao importante dos documentos diploma
tic s dessa questao que corre impressa em separata, e de que
a camara toda tern de certo melbor conbecimento do que eu.
A questao era mais grave, o nuncio era argufdo de querer interferir nos negbcios internos do pais; de proteger os homens
julgados implicados no atentado contra a vida do Senhor
D. Jose. E em rela^ao a Roma 'havia a questao do breve mandado ao monarca portugues, e nao aceito por ele, prendendo
tudo com a questao dos jesukas. Compara-se esta questao com
aquela de que se trata agora?...
Eu conhefo a correspondencia diplomatica daquela epoca,
e de passagem direi, em relafao a uma das queixas de entao,
que eu nao a partilho. Julga-se ali um atentado a soberania
do pafs o pedido de Roma para que o governo de Portugal
tivesse comisera^ao com alguns dos condenados pelo atentado
contra o monarca, e que lhes fossem poupadas as vidas! Neste
ponto seja-me permi'tido lavrar aqui um protesto: respeito
o grande homem que presidiu aos destinos do pais nesse tempo,
mas para mim nem agora, nem remontando mesmo aquela
epoca historica, o pedido de que fossem perdoadas vidas, e
ou podia ser um atentado contra a soberania do pais. E digo
isto, porque eu em iguais circunStancias faria o mesmo pedido,
eu que sou fundamental e absolutamente contrario a pena

de morte; que a nao julgo necessaria nem agora, nem em
tempo algum. (M uitos apoiadosJ. 0 direito a vida e um principio absolute preexistente a organiza^ao das sociedades, a
morte cx>mo pena e uma triste aberra^ao dos printipios, e um
resto de barbaridade. (M uitos apoiados).
Sr. presidente, nao queiramos transportar-nos a factos
pratieados noutras circonstaneias e noutras epoCas, para por
eles modelar o nosso comportamento; nao queiramos colocar-nos muito atras da epoca em que vivemos. ( Apoiados).
£ bom que o pais man'teriha a sua dignidade, mas que
a mantenha com os fortes e com os fracos igualmente.
Nos temos sofrido mais de uma vez deseonsidera^oes, e
desconsiderafoes graves de na^oes poderosas, e ninguem pediu
que se fizesse sair os representantes dessas na^oes. Porque!
Porque elas eram poderosas?... Mas em face do direito e da
dignidade nao ba for^a, ha igualdade.
Eu, que entao distuti largamente nesta casa essa questao
do pais, mas que nem pensei que se fizesse sair o representan'te da na$ao que nos ofendeu, nao saberia, sem me sentir
humilhado aos meus prdprios olhos, associar-me hoje a um
pensamento que traria consigo a ideia de que nos so querfamos
ser fortes com os fracos. (Apoiados).
E alem disso um rompimen'to de relates eClesiasticas com
Roma, nas circunsta'ncias de Portugal, seria grande mal, por
que o nosso pais, primeiro que tudo, e apesar de tudo, e
essencialmente catolico. ( Apoiados).
Nao tenho mais nada a dizer.

As relflexoes que fiz, sao a expressao franca e desprendida
da minha Opiniao, sao da minha responsabilidade unica. Nao
foi em nome de partido algum, falo em meu nome, nem
vejo mesmb partido em nome de quern se fale... (Apoiados).
V ozes: — Muito bem, muito bem.
( 0 orador foi cumprimentado por muitos srs. deputados
de ambos os lados da camara).

Leu-se na mesa a seguinte

PRO PO STA

Onde se diz — direitos da coroa portuguesa — proponho
que se diga — e direitos do padroado da coroa portuguesa. —
Martens Ferrao.
Foi admitida.
O sr. Pinto Coelho: — Mando para a mesa o seguinte
requerimento. (L eu J.
V. ex.a ha-de permitir-me que eu diga duas palavras
em sustenta^ao deste requerimento.
Quando esta interpela^ao foi anunciada pelo meu ilustre
amigo o sr. Levy, fui lnformado de que os missionaries, de
que se trata, lam servir uma prefeitura apostolica, nao criada
agora, mas em 1640; e que as instru^oes que levavam, tinham a clausula expressa, salva antistitis angolensis jurisdiction.
Informaram-me mais de que o governo portugues tivera
sempre conhecimento desta prefeitura; e Ihe dera, ja de antigos
tempos, inteiro assemtimento.
Disseram-me enfim que os propnos missionarios iam na
disposi^ao de fazerem completa sujei^ao ao bispo de 'Angola;
e que nesse sentido teriam feito todas as declara^oes que o
governo lhes exigisse.
O sr. Presidente: — Pe^o perdao, sr. deputado; mas os
requerimentos nao se fu'ndamentam, mandam-se para a mesa.
0 Orad or: — Os unicos requerimentos que se nao fundamen'tam, sao os que se fazem para se julgar a materia discutida; todos os mais se fundamentam.
0 sr. Presidente: — O requerimento do sr. deputado ainda
nao foi admitido a discussao; e de mais v. ex.a, usando da
palavra, tira-a aos outros senhores deputados que ja estavam
inscritos...
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O Orador: — Tanto nao a tiro, que nao desisto da palavra sobre a ordem quando me chegar.
Quero mandar uma mo$ao para a mesa e nao a posso organizar sem saber o sentido em que a hei-de sustentar, e sem
ter os esda'recimentos que necessito da parte do governo;
porque nao me satisfazem inteiramente as mo^oes que estao
sobre a mesa.
As informa^oes que tive, foram de que a prefeitura era
antiga; e de que os missionaries se regularam sempre nela por
instru^oes que foram reformadas no seculo passado, e que
assim reformadas vigoraram ate agora, e nas quais se respeitou
sempre a jurisdi^ao do prdlado e o nosso direito de padroado.
Nao sei se o governo tern ou nao conhecimento destes
faotos.
Se estes actos ofitiais constam, como devem constar, das
respectivas secretarias de estado, desejo ser informado a esse
respeito, porque pretendo 'fazer obra por documentos publicos,
e nao sbmente por informa^oes particulares.
Eu entendo que es'ta questao e gravissima. Nao e a questao do facto que se apresenta; e a questao das nossas colonias,
do nosso padroado e dos meios de o segurar, pelo unico modo
por que o podemos segurar.
Quando a palavra me dhegar, ou, se me nao chegar, logo
que se me ofere^a ocasiao, hei-de provocar a aten^ao do governo para esta questao, questao que se nao refere so ao Congo
nem so as nossas possessoes de Africa, mas a todas as nossas
possessoes, e a todas que nao sao nossas, mas estao sujeitas ao
nosso padroado.
£ uma questao complexa, importantissima, que para mim
esta acima de todas as questoes de que esta camara se esta
ocupando, e se tern otupado nestes ultimos tempos.
Nisto nao digo senao o que esta sendo visto por todos
os que estudam as verdadeiras causas da for^a e do poder de
influencia de que dispoem as diferentes na^oes da Europa.
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A Inglaterra deveu uma grande parte da sua influencia
a sua domina^ao nos Estados Unidos.
Logo que essa domina^ao se lhe tornou duvidosa, a In
glaterra come^ou de longe a preparar as suas vastas possessoes
da India.
E porque hoje as ve tremidas, esta ja fazendo uma nova
India na Australia.
£ esta a rnardha que a Inglaterra tem seguido. £ ali
que se encontram os verdadeiros homens de estado.
O reino de Portugal so por si nunca nos pode dar a verdadeira influencia senao de um reino de terceira ou quarta
ordem. Quem nos pode dar a verdadeira influencia, uma in
fluencia muito acima da que temos, sao as nossas possessoes
ultramarinas. Mas essas possessoes herdamo-las dos nossos antepessados, em parte sujeitas ao nosso dominio, e em parte sujeitas so ao nosso padroado. E o padroado que alias pode trazer-nos tao grande influencia nas possessoes vizinhas, como nas
proprias, nao e senao a influencia religiosa. E o meio unico
de 'tornar a influencia religiosa uma realidade, e a missao.
E a missao e impossive1!, nao se compreende sequer, sem os
grandes auxiliares das congregates religiosas.
£ preciso que se diga, e que se sai'ba que toda a missao
e impossivel sem que os missionaries estejam ligados
vinculos da congrega^ao; em parte nenihuma tem produzido
resultados; em parte nenhuma se conhece como realizavel
senao assim.
Nesta questao, eu vejo levantar os lados todos da camara
contra a prefeitura apostdlica; mas nao ouvi ainda durante
o debate uma unica expressao contra os verdadeiros inimigos
das nossas possessoes ultramarinas.
Os missionaries catdlicos, ou sejam mandados pela santa
se, ou pelas congrega^oes a que pertencem, ou pela acfao directa
do governo, nao sao esses inimigos das possessoes ultramarinas
sujeitas ao nosso dommio. Eu nao tenho motivo nenhum,

nem creio que o haja, para acreditar que a santa se queira
outra coisa que nao seja a realidade do nosso padroado. O que
ela nao pode consentir e que o nosso padroado nos nao sirva
senao para impedir a civiliza^ao catolica dos povos, que lhe
estao sujeitos.
Desde o momento em que a camara disser, com as palavras, ou com os factos, que nao manda missionaries para as
terras do nosso padroado, nem consente que a santa se os
mande, a camara eoloca-se numa posifao falsa, que nao pode
sustentar. 'Colocar-se-a, porem, numa boa posi^ao, demonstrando
que quer manter o padroado, cumprindo religiosamente com
as ©brigades de padroeiro, enviando missionarios para os pafses em que tern obriga^ao de estabelecer missoes, e dotando-os
convenientemente. Se a camara quer fazer isto, o nosso pa
droado esta seguro. Se nao quer pode votar as mo^oes que
quiser, mas na mtima convic^ao de que nao tern meio nenhum
de impedir que a santa se fa^a aquilo que o padroeiro nao faz.

Cumpra o padroeiro as suas obriga^oes e a santa se nao
tern necessidade de ir onde o padroeiro quer ir; mas se o
padroeiro nao as cumprir, nao tern direito nenhum de impedir
que outros catolicos e sobretudo o chefe da cristandade, o pai
comum dos fieis, faga o que nos devfamos fazer, mas nao
faztemOs.
Os verdadeiros inimigos das nossas possessoes sao os enviados do protestantismo ingles, de que e cheife naquelas paragens o dr. Livingstone; e para que a camara reconhe^a a neces
sidade que a santa se tern de prover aquilo a que nos nao
provemos, eu pe^o licenfa para ler a'lguns tredh'os de diferenties correspondenci'as, pu'blicadas em um jornal frances,
Le tour du monde, sabre as colonias.
Comefarei por um jornal de 1863, Para mostrar que o
mal e ja antigo; neste jornal vem publicada uma carta do
dr. Levingstone, em que se diz o seguinte: « 0 comercio ingles
poderia estabelecer-se sobre o lago Niassa; e os nossos com-

patriotas poderiam ai achar um mercado, que nos dispensaria
de pagar direitos aos portugueses?))
Noutro jornal de 1864 vem outra carta em que lamentando o mail sucesso da missao protestante, que projectou
estabeleoer-se no vale do 'Chire, acrescenta: « 0 que ha de mais
aflitivo e ver a costa que decorre desde o cabo Delgado ate
a baia de Lagoa entregue aqueles que foram os primeiros a
empreender o comercio dos escravos, e parecem querer ser os
ultimos a deixa-lo. Que ruido se nao fez no Cabo ha alguns
anos a proposito de alguns convi'Ctos! Pois bem! Imaginemos
1400 a 1500 quilometros de costa, povoados quatro quintos
por escravos e um quinto por mdivid uos convictos de se darem
ao trafico da escravatura».
£ preciso que a camara saiba que na frase do dr. Livings
ton, os convictos do 'trafico da escravatura somos nos os por
tugueses. £ ele proprio que o diz num discurso, que vem por
extrato em outro jornal de 1865.
«L urgente, diz ele, abrir um comercio honesto nesta
parte do norte dos estabelecimen'tos portugueses, mas agora os
portugueses opoem-se com cioso cuidado a toda a especie de
comercio, a fim de poderem exercer o deshumano trafico da
esCravaturaw.
Uma voz: — Isso e uma falsidade.
O Orador: — Sim, senhor. O proprio Livingstone sabe
que e falsa a lmputa^ao que nos faz, mas o que eu quero e
mostrar a camara os meios ignobeis de que ele se tern servido
nas missoes do protestantismo.
Nas cartas a que me referi, desenvdlve ele as diligencias
que tern feito e esta fazendo incessantemente para, a sombra
das missoes protestantes, estabelecerem o comercio e a influencia inglesa.
Quando lhes contraminamos as tentativas, ou o povo os
expulsa, chamam-nos traficantes de escravos, e apregoam que
e para protegermos esses trafico que os la nao consentimos.
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E assim nos vao minando a nossa iofluencia, preparando-se
para nos expulsarem completamente das possessoes que ainda
nos restam na Africa. E o que fazem na Africa estao-no fazendo
na India e em todas as possessoes sujeitas ao nosso padroado.
Eu desejo mui'to que em lugar de nos levantarmos aqui
todos por causa de tres ou quatro missionaries que foram para
a Africa missionar a favor do catolicismo, sem bandeira nenhuma de na^ao, so com o fim religioso, nos levantassemos
contra as missoes protestantes, contra as missoes inglesas.
Disse o ilustre autor da primeira mo^ao de ordem — a
propaganda o que queria era servir os seus interesses. A pro
paganda nao tern interesses a servir, senao os interesses religiosos, os interesses catolicos. Gasta centenas de contos nas
missoes de Africa e da Asia, e nao retira de la nem um ceiti!.
Estabelece la igrejas, escolas e seminarios; nao faz estabelecimentos comerciais...
E os ingleses disputam-nos o comercio, a possessao e o
dominio.
Se me chegar a palavra, se eu puder falar nesta questao
e sustentar a minha mo^ao de ordem, hei-de convidar o governo
a tomar em considera^ao estes negocios, hei-'de associar-me
em grande parte as considera^oes ja feitas pelo sr. Martens
Ferrao, e pedir a camara que considere esta questao como
uma das vitais do pais; e l'he de a aten^ao que merece, mas
desafrontada e imparcialmente.
A camara nao pode, nem deve, limitar-se a enviar de
cinco em cinco anos, dois ou tres missionanos, saidos desse
colegio de Cernadhe, donde, com a organiza^ao que tern,
e impossivel sair o numero necessario e devidamente instrufdo
de missionaries.
A camara tern for^osamente de armar o governo com os
meios precisos de organizar as missoes de um modo seguido
e permanente, e em numero suficiente para fazer face a todas
as eventualidades.

334

Mando para a mesa o meu requerimento, e ja ve a camara que nao abusei da sua paciencia, nem dei motivo para
a celeuma que come^ava a levantar-se quando eu tratava de
recordar a camara as correspondencias do dhefe da unica missao que nos pode fazer mal, e tratava de comparar o procedimento da camara nesta questao com o seu procedimento a
proposito das tentativas protestantes.
Se me chegar a palavra, o que nao espero, provocarei a
aten^ao do governo e da camara para outras invasoes ainda
mais importantes; invasoes a que a camara tern assistido muda,
porque so se levanta quando ve diante de si a propaganda
e a santa se.
Leu-se na mesa o seguinte
R EQ U ER IM EN TO

Requeiro que o governo informe a camara:
Se e verdade que desde 16qo se acha estabelecida no
Congo a prefeitura apostolica, que se supoe criada agora;
’Se e verdade que ela tern sido quase sempre servida por
missionarios ora nacionais ora estrangeiros;
Se ha instru^ao dada ja no seculo passado pela santa se
a esses missionarios, com a clausula expressa salva antistitis
angolensis jurisdictione;
Se os missionarios enviados agora foram por virtude daquela cria^ao, e conforme esta instru5ao, ou se noutros termos.
— Pinto Coelho.
Foi admitido.
O sr. Oliveira Pinto: — Mando para a mesa o seguinte
requerimento. ( L e u ).
Eu estou inscrito sobre a ordem no lugar que me compete,
e nao foi com o intuito de alterar a inscrito que eu pedi a
palavra para um requerimento; entretanto tendo v. ex.a con-

335

cedido ao ilustre deputado que me precedeu a faculdade de
dizer alguma coisa por ocasiao de mandar para a mesa o requerimento que fez, eu pe^o licen^a para dizer algumas palavras unieamente em rela^ao a alguns pontos em que tocou
o ilustre deputado. (V o zes: — Fale, fale).
Eu prometo nao abusar da benevolencia da camara; mas
nao concordando com a!lgumas ideias apresentadas pe'lo sr.
Pinto Coei'ho, e sendo eu o primeiro a falar depois de sa ex.a.
entendi que nao devia deixar passar sem reparo alguns pontos
com que nao concordo. F a isso unieamente que hei-de restringir o pouco que vou dizer, sem entrar no exame da questao principal, que reservo completamente para quando me
pertencer a pa'lavra sobre a ordem.
Disse o ilustre deputado que — as missoes so produziam
bom resultado quando eram feitas pelas congrega^oes religiosas — ; e a primeira coisa com que eu nao concordo. ( ApoiadosJ. A epoca das congrega^oes religiosas passou ( apoiadosJ; as
congregates religiosas, tanto as que se entregavam a vida contemplativa, Como as que se dedicavam ao estudo das ciencias,
como as mendicantes, foram grandes elementos de progresso.
Hoje, porem, as condi^oes do progresso mudaram, e os ele
mentos dele sao outros. O que outrora foi auxilio, hoje pode
ser embara^o. £ por isso que nao considero as congrega^oes
religiosas como necessarias hoje para coisa alguma. (Muitos
apoiados). O direito de associa^ao existe, porque e um direito
originario, como o de existencia, como o de propnedade; mas
o exercicio deste direito tern hoje uma forma completamente
diferente da que teve outrora; a associa^ao do seculo XIX
nao e a associa^ao da idade media. ( Apoiados). Acima da
religiao catdlica nao ha outra; mas abaixo da religiao ca'tolica,
e mui'to proximo dela, ha outra religiao que e a religiao do
trabalho. ( ApoiadosJ . Para que as missoes dem fruto e necessario que o missionario seja levado pelo espirito da fe, e

certo; mas o espirito da fe nao esta restrito ao recin'to das quatro paredes de um convento. ( Apoiados).
( Aparte do sr. Pinto Coelho, que nao se ouviu).

Eu digo ao ilustre deputado que o estabelecimento das
missoes estrarigeiras que existe em Paris, e que e um dos mais
notaveis viveiros de missionaries que a Europa conhece, aos
quais a fe catdlica e a civiliza^ao devem grandes services, comprados com o sangue dos martires, nao e um estabelecimento
monastico, e um estabelecimento de clero secular. (Apoiados).
O sr. Pinto Coelho: — Isso e questao de nome.
O Orador: — Nao e questao de nome. ( Muitos apoiados). Se o ilustre deputado quiser conbecer a indole daquele
estabelecimento vera que Ibe faltam os caracteres monacais.
Se o ilustre deputado chama a tudo conventos, entao pode
ser questao de nome.
Eu nao quero dar maior desenvolvimento a este ponto,
porque nao e a ocasiao propria; mas quis contrapor proposi^ao
a proposifao.
Disse mais o sr. Pinto Coelho que — ainda nao ouviu
nesta camara dizer uma unica palavra acerca dos verdadeiros
inimigos das nossas possessoes ultramarinas, e que era indispensavel que a santa se fizesse o que o padroeiro nao fazia.
Nao falemos em santa se, digamos antes a curia romana, por
que em certa ordem de questoes esta designa^ao poe-nos mais
a vontade. A prova do contrario do que disse o ilustre depu
tado esta no que se tern passado na India apoiados) ; ali o pa
droeiro tern cumprido os seus deveres; havia padres, havia
igtejas 'na India, e apesar disso a propaganda tern lan^ado mao
de tudo. (Apoiados). Nao sei se o padroeiro tern cumprido
todos os seus deveres na Africa; mas sei que nao os tern descurado inteiramente, apesar das dificuldades que ha nisso,
e que ha-de cumpri-los logo que verdadeiramente queira.
( Apoiados ).

Enquanto as cartas do dr. Livingston, nao vejo que tenham
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a importancia que o ilustre deputado Hies da; exprimem a
opiniao de um individuo, que ve as coisas sob um ponto de
vista que ele acha verdadeiro, e que outros acbarao falso. Eu
li o notavel tra'balho deste ilustre viajante acerca da Africa;
e se nao posso contestar os factos que ele narra, posso todavia
discordar das consequencias que defies tira. Eu creio que os
verdadeiros inimigos do nosso domrnio na Africa nao sao
os protestantes. ( Apoiados). £ uma coisa sabida na Europa,
que o protestantismo nao tem futuro entre populates que
nao podem separar a ideia religiosa das manifestafoes exteriores; das pompas do cuito, que falam aos sentido, por onde
o povo do meio dia recebe as impressoes mais vivas que actuam
nas suas ideias e cren^as. Temos o exemplo entre nos, na
Espanha, na Italia, etx:. £ por isso que o protestantismo nao
se tem desenvalvido nestes parses, nem se pode desenvolver,
Se assim nao fosse ba muito que nos estanamos sem as nossas
possessoes da India, encravadas no meio das possessoes de um
estado protestante; todavia nao e ali c[ue o nosso padroado
tem sido ofendido. Pelo contrario e nas possessoes inglesas da
India que o padroado portugues tem padecido menos. (A-poiados).

Digamos a verdade; fioje lutam na Africa, sabre os restos
do quase cadaver do dominio portugues, duas irifluencias bostis, que entre si disputam o predomtnio. Sao a influencia inglesa
e a influencia francesa. Efectivamente a Inglaterra poderia
empregar boje duas especies de influencia, uma material, que
se exerce por meio do comertio, e outra moral, que poderia
ser exercida pela propaga^ao do protestantismo. Mas, como
disse, desta ultima nao receio nada; pode-se dizer que e completamente inutil. Mas a influencia que eu mais receio e a que
emprega como arma o instrumento catdlico, e a influencia
francesa; essa pode colher mais profrcuos resultados, e ser
muito mais prejudicial para os nossos interesses do que a
influencia inglesa. E de proposito empreguei a frase «instru-
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mento cat61ico», porque ela responde ao sr. Pinto Coelho,
quando preguntou que interesse poderia ter a propaganda.
A propaganda e o instrumen'to; e a espada, cujo punho esta
em Roma, e cuja folha pode chegar a toda a parte, como
outrora se disse dos jesuitas. A politica francesa, que domina
em Roma pelo apoio moral e material que presta a soberania
temporal do papa, nao e dificil lanjar mao do punho daquela
espada. ( Apoiados). Queira Deus que nao sejamos nos os
primeiros a sentir-lhe o gume.
Nao quero dizer mais nada; pe^o desculpa a camara de
Ihe ter tornado tempo com este incidente, e reservo-me para
quando me competir a palavra sobre a ordem, dizer o que
penso acerca da questao principal, do que, para nao faltar
ao que prometi, me abstive escrupulosamente agora.
Vozes: — 'Muito bem, muito lbem.
Foi lido na mesa o seguinte

R EQ U ER IM EN TO

Requciro que o governo declare se, no caso de existir
a bula a que se refere o requerimeno do sr. deputado Pinto
Coelho, esta bula tteve o regio beneplacito (20) . — Oliveira
Pinto.
Foi admkido.
O sr. Ministro da Justiga: — (S. E x.a nao restituiu o seu
discurso a tempo de ser publicado neste lugarj ( ” ) •
O sr. Francisco Luts Gomes: — PareCe-me que tenho a
palavra sobre a ordem e para um requerimento. Nao sei se a
camara querera que use antes da palavra sobre a ordem, (Vo-

( 20) Pinto Coelho n’a fait aucune reference a aucune bulle...
(21) Vid. Didrio de Lisboa, 19-III-1866, p. 830-834.
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zes: — Fa'le, fale), posto mo ser este o costume. (Vozes: —

Fale).
Sr. presidente, na altura do debate e depois do que tao largamente tern dito os oradores que me precederam, muito pouco
me resta dizer. E se nao cedo da palavra nao mo hajam a vangloria, antes a exigencia da minha espeeialissima situafao.
Grave e esta questao ( apoiados), posto que seja pequena
na aparencia ( apoiadosJ. Necessario e adverti-lo, pois o nao
supoem muitos dos que me ouvem, parece antes que julgam
o contrario.
N o pouco que posso e vou dizer acerca dela e provavel
que nao agrade a ninguem, nem este e o meu 'Em. Determino
dizer a verdade, e so a verdade, com 'toda a sinceridade com
que a sinto no meu animo. Se ha materia em que devamos
dize-la rranca e com desassombro e esta ( apoiados), tao vasta
e importante que abrange os interesses passageiros da terra
e os interesses eternos do oeu. Da fe e do imperio e pois a
questao, como de dilatar a fe e o imperio por essas regioes da
Africa e Asia, foi todo o empenho dos andgos filhos desta
terra.
Come^arei por desagradar ao sr. Pinto Coelho. Fa^o-o
com repugnancia e for^ado do ze*lo da vetdade. Disse o nobre
deputado que — a propaganda nao nos combatia, e que os
nossos inimigos eram talvez os protestantes. Nao nos combate a propaganda que nos expulsa da India inglesa; nao nos
com'bate a propaganda que priva Com inlfamia os nossos padres
das igrejas mais ricas, para depois as despojar das suas riquezas ( apoiados) ; nao nos combate a propaganda que afronta
os nossos missionarios de injurias, e depois de mortos e sepultados lhes desen'terra os ossos ( apoiados) ; nao nos combate
a propaganda que edge (22) altar contra o altar e opoe a cruz
a cruz; nao nos combate a propaganda que semeia a discdrdia,
(22) Dans le texte, par erreur, exige.
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a guerra c a anarquia ( apoiadosJ no seio de uma religiao que
e toda fraternidade e amor!
Nao acuso ninguem. Nao fa^o mais do que repetir fielmente os faetos que foram referidos na outra casa do parlamentx), em i8 ^ y , pelo nobre visconde de Ourem. Quantos
oonheceram este cavalheiro sabem que ele era mcapaz de faltar
a verdade e quantos me conhecem a mrm hao-de me fazer
a justifa de acreditar que sou inoapaz de repetir a calunia.
Estes faetos chegaram ao conhecimento do sumo pontifice, enterneceram o seu cora^ao e sobresaltaram o seu ammo, sempre
propenso para a paz e a justifa. Resultou daqui um inquerito
rigoroso na India inglesa; os acusados responderam, negando
absblutamente os fa'ctos e chamando calu'niador ao nobre vis
conde de Ourem. Acudiu imediatamente a lmprensa de Goa
e o sr. Joaquim Hdliodoro da Cunha Rivara, sentinela vigilante
e lncansavel do padroado portugues ( apoiados), apontou os
lugares onde esses faetos tinham tido lugar, nomeou os autores deles, deelarou as circunstancias e assinou as datas. Nao
houve replica, porque nao e possfvel para a verdade demonstrada
com tadta miudeza e distin^ao. (Apoidos).
Para apertar o argumento podia alegar mais faetos, e alguns
de tanta impiedade que meteriam em duvida a rninha sinceridade, mas reservo-ime para ocasiao mais azada.
Nao se infira das minhas palavras a conelusao de que na
propaganda nao ha senao rmpios. Nao, senhores; ha tambem
alguns homens doutos e virtuosos que merecem a nossa venetaqao. Seria injustifa confundf-los com os outros.
Nao sei se os protestantes sao nossos inimigos; o que posso
afirmar e que sao eles quern nos tern defendido das invasoes
da propaganda, restituindo-nos as lgrejas que haviam sido
arrancadas pela vidlencia.
Dadas estas explica^oes ao nobre deputado, vou entrar
na materia.
O facto referido pelo meu nobre amigo, o sr. Levy, e im341

portante porque e um atentado contra o nosso direito do padroado; e importante porque e uma infrac^ao de todas as praticas e formas internacionais; e mais importante ainda, quanto
a mim, porque reveila o proposito firme em que esta Roma
de nos disputar o padroado em toda a parte e por todos os
modos. ( Apoiados). — V ozes: — Essa e a verdade).
Qual e o estado do nosso padroado? Ja o sr. Silveira da
Mota, que me precedeu no debate, fez a descri^ao muito fie1!
do estado actual das coisas. Nao e ele muito esperan^oso.
Que vemos nos em Africa? Retalhada a diocese de Angola
e erigido o Congo em um vicariato apostolico sem o acordo do
governo portugues, e sem ser ouvrdo o respectivo bispo. Nao
se guardaram as bulas ponti'frcias, nem foi observado o direito
candnico. ( ApoiaaosJ.
Que vemos nos na China? Sofismada a jurisdi^ao do bispo
de Macau, alias tao claramente determinada na ultima concordata que se fez com a santa se.
Que vemos na India? Adiar indefinidamente a nomea^ao
do comissario pontiffcio, adiada a circunscn^ao das dioceses e
prolongado o stato quo, que e todo a favor da propaganda
( apoiadosJ e todo contra nos.
E pode o governo estar com os bravos cruzados diante deste
estado? Nao pode, nao deve. ( Apoiados). Nao pode porque
e portugues, e como tal deve (lembrar-se de que o padroado,
que hoje e tao facil de disputar, fora dificilimo de conquistar,
que custara o sangue, a vida e o martirio de muitos filhos
desta terra, que com audacia espantosa e nunca imaginada
contrastaram a furia de mares e povos desconhecidos, e com
o esplendor da sua gloria alumiaram um seculo, e escureceram
todos os passados. ( Muitos apoiados).
Nao deve porque cumpre aos governos manter a integridade da na^ao. E a integridade de uma na^ao nao e so a integridade do territorio. £ a integridade da sua dignidade, e a
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integridade dos seus direitos, e a integridade das suas glorias,
e a integridade da sua historia. ( Apoiados).
Vdto a questao do Congo. Satisfez o governo a todas as
obrigafoes que lhe impunbam os seus bnos de portugues,
e os seus deveres de governo? Entendo que sim. Por enquanto
nao 'podia fazer mais.
Bern andou o governo em protestar energicamente perante
a eorte de Roma; bem andou o governo em pedir a repara^ao
da ofensa que sofremos na nossa dignidade; bem andou o go
verno em permitir que os religiosos franeeses fossem missionar
no Congo, despensando-os de algumas >formalidades, que e
verdade, as leis antigas exigiam, mas que a civiliza^ao moderna
revogou com o seu espfrito, que vale mais do que a letra das
leis. A essencia dessa an'tiga legiSla^ao era que os missionanos
estrangeiros se submetessem a el-Rei de Portugal, e as nossas
leis, e prestassem obediencia ao ordinario do lugar; essencia
que o actual governo guardou fieilmente. Isto basta. Queriam
os que censuram o governo que ele obngasse os missionaries
a seguirem na nau da viagem, como mandavam as antigas leis?
O governo procedendo como procedeu, deu uma prova de
que nao fecha as portas da nossa Africa aqueles que a quiserem
esclarecer com a doutrina catdlica. Nao consentiu no contrabando; permitiu o mais santo comercio. Nao fez do mais
honroso direito, o mais absurdo monopolio. Repito, isto basta.
Se o goveno tinha ou nao faculdades para dispensar
essa formalidade, nao o direi eu, porque nao costumo repetir
os argumentos quando os acho fortes. E nesta parte as razoes
que apresentou o meu respeitavel amigo o sr. Martens Ferrao
sao de tal for^a que nao serao facilmente refutadas.
Mas o negocio nao acabou, e pe^o para o futuro toda a
energia do governo. Nao sei porque razao, ou por que fatalidade os governos sao pouco diligentes nas questoes com a corte
de Roma. Assim o creio de muitos governos que passaram,
assim o temo deSte.
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Tenho toda a confian^a na justi^a do sumo pontifice. Se
abatermos a calunia a interpor-se entre a luz do seu juizo e
as nossas intenfoes, ele nos (ha-de ver quern somos, ha-de julgar-nos como merecemos.
«Vos nao tendes padres, dizem os nossos inimigos, e ja
o repetiu nesta casa um compatriota nosso, que possam levar a
luz a tantas genres; vos nao tendes pastores que apascentem
tamanhos rebanhos, e as vossas dioceses sao ilimitadas». E o
sumo pontifice, por institui^ao divina, eem o dever de acudir
as necessidades espirituais dos povos confiados ao seu cuidado.
A sua responsabilidade e vasta como a humanidade e importante como o ceu.
Eu aceito completamente esta doutrina. Ainda mais: a par
do direito divino do sumo pontifice, eu ponho tambem o direito que tern os povos, que vivem nas trevas, de serem alumiados da luz do Evangelho, de deixarem de ser uma materia
de exporta^ao, uns fardos de algodao, e de comejarem a ser
homens como o sao perante Deus. Prezo-me de pertencer a
na^ao portuguesa, mas prezo-me tambem de ser humanitario.
Os direitos da najao nao podem ser superiores aos direitos
da humanidade. Eu considero o direito do padroado por todas
as suas faces. Sou o primeiro a reconhecer que ele nao e sem
deveres. Temjnos e imensos.
Nao e um direito absoluto. £ tambem um encargo. O pa
droado nao pode ser uma decora^ao, um direito esteril para
nos, esteril para a humanidade, esteril para Deus. (Apoiados).
Mas o que nao posso admitir e que os nossos inimigos se
escusem das suas invasoes com' a nossa negligencia.
Nao temos padres! Nao tinhamos padres em 18 20 e 1826
quando havia ainda em Goa os conventos, esses viveiros (23)
abundantissimos de missionarios e religiosos? Pois as invasoes
datam dessa epoca. Nao temos padres! E como os havemos de
(23) Dans le texte, par erreur, mineiros.

344

ter se Roma nao nos confirma os bispos? ( Apoiados). Se
Roma deixa vagas as dioceses vinte e trinta anos (a de Goa
esteve vaga ultimamente dez anos e as sufraganeas o estao
ha perto de trinta); se Roma censura o bispo de Macau por
ter ido a India conferir as ordens; se Roma excornunga quatro
eclesiasticos que acompanharam o bispo de Macau e o ajudaram na ordena^ao. Lembra-me isto o que fazem as crian^as
que dissipam as asas as borboletas e depois se enfadam com
elas por nao voarem. ( Risos).
As nossas dioceses sao ilimitadas. E porque nao se faz a
circunscn^ao? De quern e a culpa? Nao esta nomeado pelo
governo o comissario?
E se e o zelo apostolico que leva os propagandistas a invadir o nosso direito, entao porque e que nao se sujeitam eles
as nossas leis e bispos? Porque nao vao como iam os antigos
missionaries, que voavam como as nuvens levando a toda a
parte a chuva e os trovoes? A chuva, na frase energica e ele
gante de um grande orador, era a doutrina com que fertilizavam a terra, e os trovoes os milagres com que assombravam
o mundo.
Do que acabo de dizer infiro duas conclusoes: a primeira,
que o nosso zelo longe de evitar as invasoes, parece antes as ter
excitado; a segunda, que a culpada das culpas que nos querem
imputar e a propria Roma.
Vejamos agora a outra face da medalha. Temos nos exercido em toda a Africa portuguesa o direito do padroado como
ele deve ser exercido? Temos alt sacerdotes suficientes que
esclare^am com a luz da sua doutrina, e edifiquem com a virtude das suas obras aquelas vastfssimas gentilidades? Temos
nos ali missonarios que chamem aqueles infieis ao gremio da
igreja, e que confirmem na sua fe os que apenas sao cnstaos,
que nunca o foram de vida e costumes como o sao de baptismo? A resposta e lastimosa. Devo da-la porque prometi dizer
a verdade.
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(Pausa).

Nao temos.
O sr. Pinto Coelho: — Apoiado, apoia'do.
O Orador: — Ainda bem que comecei a gradar ao nobre

deputado.
O sr. Pinto Coelho: — £ sincero no que me agrada e no
que me nao agrada. Fa^o-lhe esta justifa.
O Orador: — Eu agrade^o o conceito em que me tern
e as suas palavras, das quais concluo que tenho cumprido fielmente a promessa com que comecei este discurso. Devo, porem
advertir que eu nao me refiro a India nem ao Congo determinadamente, mas a toda a Africa portuguesa.
£ necessario que tratemos de organizar a administra^ao
eclesiastica no Ultramar. E nesta parte vou ex!pender uma opiniao que nao esta em contradi^ao com a que ha tempo expendi
nesta casa, mas que e, nao o quero negar, uma modifica^ao
deila. Ria-se quern quiser e puder desta mudan^a de opiniao.
Temos o dever, muitas vezes penoso, de dizer o que sentimos,
de fazer politica da consciencia e verdade, e nao verdade e
consciencia da pulitica. En'tendo que nos nao podemos satisfazer como devemos as necessidades do padroado, sobretudo
na Africa, senao por dois meios: com muito dinbeiro, ou com
dois seminarios, um na Asia e outro na Africa, e duas corporajoes de missionarios nestas duas partes do mu'ndo. Nao
falo das ordens monasticas nem das regulares. Falo do espirito
de corporagao animando o espirito re'ligioso, e avivando o zelo
com o exemplo e com a disciplina; falo de corpora^oes con
formes a luz do seculo e ao sistema que nos rege. Nao quero
que ressuscitem o passado.
Salbe a camara as dificuldades que encontra o governo
quando quer mandar um missionario para a Africa? O sacerdote ou recu$a-se formalmente, ou pede vantagens extraordinarias. Vejo no primeiro caso falta do servi^o, no segundo caso
servi^o caro. Estas dificuldades nao me espantam, antes sao

naturais. O sacerdote habituado a vida domestica, a companhia da familia e outras, dificilmente troca estes comodos pdas
durezas dos rochedos e pdas soledades dos desertos da Africa;
dificilmente deixa os ocios fartos pelas perseguifoes, trabalhos
e pobrezas inseparaveis do Cargo de missionano.
O sr. Pinto Coelho: — O sr. Jose Julio que responda
a isso.
O sr. Jose Julio: — Entao nao admite espirito rdigioso
nos outros padres.
O Orador: — Admito, mas vou dizer porque aqueles
que vivem em corpora^ao tern vantagens sobre os outros.
O sacerdote que vive em corpora^ao nao contrai os babitos
da vida domestica, da familia e do ocio. Esta sempre pronto.
O exemplo, a disciplina, e o espirito da corpora^ao animam
e sustentam o seu zelo; o afastamento em que vive do mundo
alimenta o seu espirito religioso, sem o qual nao pode haver
missionaries nem martires.
O espirito religioso e o leite da santidade e do martino,
o unico que pode suStentar a carne no meio das lutas as mais
diffceis, e dos transes os mais angustiosos.
Nas corporafoes ha sempre um capital de experiencia que
passa dos velhos aos novos, e para o missionario a experiencia
de que, quando a velhice natural ou apressada pelos trabalhos
o alcanfar, tera onde passar os derradeiros dias da sua existencia.
Reduz-se portanto esta questao a dois meios: ou muito
dinheiro ou corpora^oes.
Quer a camara votar muito dinheiro? Eu respondo ppr ela.
Quer mas nao pode. Antes de levar a luz as terras estranhas
tern muitas trevas a esclarecer, e muitas mis^rias a remediar na
sua em que nasceu. ( Apoiados).
Nao reSta senao o segundo meio. Quer vota-lo? Se quer,
diga-o francamente.
Para que nos serve o padroado? Dizem muitos, e ja o ouvi
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dentro desta camara; larguemo-lo. Para que nos servem Ti
mor, Mo9ambique e Angola? Vendamo-las. Essa imensidade
incomoda-nos; essas glorias falam tanto que nos estorvam o
nosso doce sono da indolencia, e falam tao bem que, honrando
as gera^oes passadas, acusam as presentes. Vendamo-las quanto
antes.
Vendamos tudo, sejamos pequenos na extensao como a
Belgi'ca, porque podemos ser grandes como ela na alteza.
Nao discuto esta opiniao, que nao tern discusao os brados
de desanimo.
A , B^lgica e grande, porque grande e a sua situa^ao. A
Bdlgica e grande, porque grande e a civiliza^ao e a actividade
dos seus babitantes. A Belgica e grande, porque nasceu grande
como Palas. Nao Ihe veio a grandeza da pequenez. Gerou-lhe
a grandeza a grandeza. ( Apoiados).
A duas coisas deve resumir-se o nosso procedimento no que
diz respeito ao padroado: nao ceder uma so linha do nosso
direito, nao demorar um so moment© o cumprimento do nosso
dever.
Vou terminar dizendo duas palavras acerca da questao
colonial, que veio aqui por incidente. Merecia ela mais vasto e
mais distinto lugar.
A questao colonial parece dificil, porque nao esta estudada,
nem lha meios de estuda-la.
Reformar uma coisa que se nao conhece, empresa e sobre
dincil, absurda. Nao e o dinheiro da metrdpole o meio de
salvar as provtncias ultramarinas; muito tern ela gasto, e sempre em vao; e necessario estudar o mal directamente para o
remedio ser eficaz. Estudemos pois.
( O Orador foi cum prim en tado por muitos srs. deputadosJ.
Vozes: — Muito bem.
Foi lida e admitida a seguinte

PRO PO STA

A camara, ouvidas as explicates do governo, e confiando
em que ele ha-de manter a dignidade da coroa portuguesa
e o direito do padroado, e promover a pronta execu^ao da
concordats de 18 57 , passa a ordem do dia.— F. L. Gorats (24).
O sr. Carlos Bento: — Usando da palavra que v. ex.a
acaba de me conceder, eu, sr. presidente, declaro que nao so
entendo esta questao, nas circunstancias em que se acha, nao
deve servir de fundamento para fazer censura ao governo, mas
tambem entendo que o governo nao quer que esta ocasiao
sitva para Ihe fazer elogios. ( Apoiados). Esta questao nao e
daquelas que costumamos classi’ficar politicos. E pela minha
parte declaro que nao tenho inten^ao de fazer censura ao
governo.
Sinto muito nao poder votar completamente pela proposta
mandada para a mesa pelo meu ilustre amigo sr. Antonio de
Serpa, porque a acho deficiente; parece-me que essa proposta
deixaria de expender os sentimentos da camara ou os explicaria implicitamente.
E,
entendendo que esta questao e muito importante e
que nao ha inconveniente em manifestar os sentimentos mtimos da camara, por esses motives mando para a mesa uma
proposta em que exponho resumidamente qual e a minha
opiniao a esse respeito. (Leu).
Sr. presidente, eu entendo que a camara nao deixara de
estar disposta a votar ao governo todo o auxflio que for prestavel para a conserva^ao do nosso direito de padroado.
Ora, tendo tido ocasiao de ja ser ministro da marinha,
( 24) Le discours de M r. F. L. Gomes, qui devait etre publie
a la page 834, premiere colonne, du Diario de Lisboa du 19-III-1866,
a ete publie par le meme journal officiel, n.° 63, du 20-III-1866.
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posso informar a camara de que ha injusti^a na sustentafao
a'bsoluta da proposi^ao de que nos descuramos as obrigafoes
que nos impoe o direito de padroado e que nao tratamos de
cumprir essa obriga^ao!!
Posso dizer a camara que na ocasiao em que foi para
Angola urn bispo para dirigir aquela diocese, so entao foram
para aquela provmcia mais de trinta eclesiasticos (26). E o que
e feito deles? Desapareceram muitos!... Mas porque? Porque
o clima mata...
(Interruppao do sr. Pinto Coelho, que nao se percebeu).

Esta nao e a ocasiao de se estar a tratar da organiza^ao que
se tern de fazer em rela^ao as nossas cdlonias.
Mas o que so declaro e que a respeito do Congo nao me
parece que haja urn desleixo tao grande que seja preciso tornar
outra vez a praticar os mesmos sacrificios e a gastar o mesmo
dinheiro que noutro tempo se despendeu para tornarmos a
adquirir o padroado naqudlas regioes...
( O orador fez ainda diversas reflexoes, que nao puderam
ser ouvidas).

Nem se diga que a nossa administra^ao colonial e de tal
maneira deploravel, que nao temos olhado para o estado das
nossas provmcias ultramarinas. E se por acaso se perdessem
por um ou outro facto de ma administra^ao, nao sei quern teria
o direito de exigir a condena^ao da administra^ao.
Mas ha nos factos apontados pelo ilustre deputado que
representa uma das nossas provmcias africanas, que nao estao
muito de acordo com a razao das coisas. Nao julgo que desde
que abandonamos a escravidao prejudicassemos os nossos interesses, tomamos uma decisao nobre e propria de portugueses. ( Apoiados). Parece-me que o ilustre deputado que me
(25)Reference problable a leveque D . M anuel de Santa Rita Barros, arrive le 2 Septembre 18 6 1. Le nombre d’ecclesiastiques est certainement exagere.

precedeu quis dar a entender que, ou se havia de seguir o
abandono das nossas provincias ultramarinas, ou o restabelecimento da escravidao. Para mim seriam ambas as coisas igualmente detestaveis.
Quer v. ex.a saber o que acontece a respeito das nossas
provincias ultramarinas (que eu, conquanto desejasse muito
pode-lo dizer, nao digo que sao um modelo de adminiscrafao)
que se supoe nao darem a menor ideia de poderem ser um
recurso para o pais no futuro? O ilustre deputado aludiu as
estatisticas, e eu gosto de me fundar nas estatisticas, que e
sistema seguido em nafoes adiantadas. Quanto exportamos
nos em 1842 para as nossas possessoes da Africa? 82:ooo$ooo
reis. E quanto exportamos em 18 6 1? Reis 6oo:ooo$ooo.
A soma e muito forte; mas mostra que mais que sextuplicou
a nossa exporta^ao.
E o facto e que o comercio em rela^ao as nossas provincias
do Ultramar foi mais forte do que em rela^ao a metropole. Em
1842 ex'portamos 6:ooo:ooo$ooo reis, e em 18 6 1 expor
tamos i4:ooo:ooo$ooo teis.
Deduzindo daqui a exporta^ao dos produtos das nossas
possessoes africanas, ve-se que enquanto a metropole o comer
cio apenas duplicou, ao passo que com respeito as nossas pos
sessoes de Africa mais que sextuplicou.
Bern sei que se pode dizer que as estatisticas nao provam
o que indicam; mas eu hei-de servir-me das estatisticas, hei-de
servir-me da ferramenta que me ministram as comunica^oes
oficiais. Nao tenho outra.
Eu entendo que nesta ocasiao, a nos querermos demonstrar, contra o que me parece a exactidao dos factos, que nao
temos senao abandono em rela^ao a todas as nossas possessoes
do Ultramar, tenamos que pedir ao nobre ministro dos negocios estrangeiros que retirasse o oficio que dirigiu ao nosso
representante junto da curia romana.
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Mas estou de acordo com o ilustre ministro, acho que fez
bem em o dirigir, e que nos temos razao para reclamar
Nao gosto de entrar em grandes considera^oes com respeito a hostilidades de tribuna para tribuna e de governo
para governo; mas entendo que a camara esta no seu direito,
manifestando as suas opinioes.
Nos queremos fazer sacrificios para manter os deveres
que <nos impoe o padroado, e estamos decididrssimos a manter
os direitos que temos em rdla^ao ao Congo. Nao me parece
esta a ocasiao propria para o governo declarar que estamos
resolvidos a abandonar as nossas colonias, porque nos fizemos
mais talvez do que fariam outras na^oes em circunstancias
analogas, e nunca para e1las regateamos as despesas.
Eu compreendo o fim para que o sr. Pinto Coelho fez
as leituras das correspondencias do dr. Livingstone; mas entendo
que devemos protestar contra essas aprecia^oes, sempre que
elas nao estejam em harmonia com a exactidao dos factos;
essas acusa^oes ja tern sido refutadas, e parece-me que o
sr. Pinto Coelho nao pora em duvida o testemunho de um
respei'tavel eclesiastico, o sr. D. Jose Maria de Almeida e Araujo
Correia de Lacerda, que ja respondeu, e na minha opiniao
perfeitamente, as observances feitas pelo dr. Livingstone, quanto
ao trafico da escravatura; e o proprio governo ingles tem-nos
feito mais justi^a do que o dr. Livingstone nos seus escritos.
Ja se ve, portanto, que essas acusa^oes nao sao de modo
algum um testemunho contra nos, na ocasiao em que reclamamos a favor da conserva£ao dos nossos direitos.
Eu respeito as circunstancias em que a camara se acha,
nao quero abusar da palavra, e limito-me a mandar para a
mesa uma proposta para ser discutida em ocasiao competente;
nao me lisonjeio de que ela seja aprovada, mas entendo que
o devia ser.
(O orador, que nem sem-pre pode sem bem ouvido em
algumas das suas proposipoes, nao reviu o seu discurso),

Foram lidas e admitidas as seguintes
PRO PO STA

A camara tendo ouvido as explica^oes dadas pelo governo;
estando disposta a prestar-lhe todo o auxilio para a eficaz
conservajao dos nossos incontestaveis direitos no reino do
Congo, e esperando que o mesmo governo empregara todos
os meios que a rivalidafao (sic) daqueles direitos, passa a
ordem do dia. — Carlos Bento da Silva.
PRO PO STA

Proponho que seja nomeada uma comissao de inquerito
acerca dos negocios do ultramar. — Carlos Bento da Silva.
O sr. Faria de Carvalho: — Requeiro a v.a ex.a que consulte
a camara sobre se esta materia esta suficientemente discutida.
Julgou-se discutida.
O sr. Seixas: — Eu tinha mandado para a mesa uma

proposta, e pedi que sobre ela houvesse uma vota^ao da ca
mara, mas era na suposifao de que o debate continuava;
porem a camara acaba de resolver que se fechasse esta discussao, e portanto pe^o a v. ex.a que consulte a camara sobre
se permite que eu retire a minha proposta.
Foi concedido.
O sr. Martens Ferrao: — Requeiro a v. ex.a que con

sulte a camara sobre se consente que eu retire o meu aditamento a proposta do sr. Antonio de Serpa.
Foi concedido.
O sr. Francisco Luis Gomes: — Pe^o a v. ex.a que con

sulte a camara sobre se permite que eu tambem retire a minha
proposta.
Foi igualmente concedido.
O sr. L evy: — Pefo tambem a v. ex.a que consulte a

23

353

camara sobre se permite que eu retire a minha proposta, adoptando a proposta do sr. Carlos Bento.
Foi concedido.
Leu-se na mesa a proposta do sr. Antonio de Serpa.

0 sr. Sand Ana e Vasconcelos: — Pe$o a v. ex.a que
consulte a camara sobre se quer que haja vota^ao nominal
sobre esta proposta.
Assim se resolveu.
Feita a chamada:

Disseram aprovo os srs. Afonso de Castro, Braamcamp,
Teixeira de Vasconcelos, Camilo, Dinis Vieira, Quaresma,
A . Gonsalves de Freitas, Barros e Sa, Seixas, A . 'Pinto de
Magalhaes Crespo, Pequito, Magalhaes Aguiar, A. R. Sampaio, Antonio de Serpa, Cesar de Almeida, Falcao da Fonseca,
Barao do Mogadouro, Barao do Valado, Bento de Freitas,
Pinto Coelbo, Carolino Pessanha, Claudio Nunes, Delfim
Ferreira, Fausto Guedes, F. J. Vieira, F. do Quental F. F.
de Melo, F. Bivar, Namorado, Francisco Costa, Lampreia,
F. L. Gomes, F. M . da Costa, Paula e Figueiredo, Pereira de
Carvalho d’Abreu, Corvo, Gomes de Castro, J. A. de Sepul
veda, J. A . de Sousa, J. A . Viana, Martens Ferrao, Melo
Soares, Vieira Lisboa, Fradesso da Silveira, Noutel, J. Pinto
de Magalhaes , Correia de Oliveira, Matos Correia, Proen^a
Vieira, Garrido, Vieira da Fonseca, Luciano de Castro, Faria
e Carvalho, Julio do Carvalhal, Leandro da Costa, L. Bivar,
Freitas Branco, Alves do Rio, M . A . de Carvalho, Manuel
Homem, Macedo Sou'to Maior, Sousa Junior, Leite Ribeiro,
M . Paula de Sousa, Pereira Dias, Severo de Carvalho, Monteiro
Castelo Branco, P. M . Gonsalves de Freitas, Placido d’Abreu,
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S. B. Lima, Tome Ribeiro, Vicente Carlos, Visconde da Costa,
Sieuve de Meneses e Fernando Caldeira.
Foi aprovada a proposta do sr. Antonio de Serpa por 77
votos contra 2 1 .

DIARIO DE LISBOA, n.° 62, de 19 de Marco de
1866, p. 834.

N O T A — Nous avons transcrit integralement les discours. Les
parties non publiees, indiquees par [... ...] n’ont aucune reference a la
question. Les discours de la Ghambre des Deputes ont ete prononces
le 14 M ars (Didrio de Lisboa n.° 60, du 16 Mars, p. 804-809), et le 16
M ars (Diario de Lisboa, n.° 62, du 19 M ars, p. 830-834, et n.° 63,
du 2,0 Mars, p. 853-834)* Les discours de la Chambre des Pairs
on ete prononces le 14 M ars et publies dans le Diario de Lisboa du
17 M ars, p. 814-816.
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