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LETTRE DU CONSUL DE PORTUGAL AU CAP
AU MINISTRE D’OUTREMER
(20-XII-1880)
SOMMAlRE — Defense du memoire du Pere Duparquet au Gover-

nement portugais, du point de vue religieux et poli
tique. — Influence de Duparquet sur les Boers.
Consulado de Portugal
Gabo da Boa Esperanga
N.° 218

Il.mo e Ex.mo Sr.
Cumpre-me passar as maos de V. Ex.a uma memoria que
o Rev.d0 Pere Duparquet, superior da missao do Espirito Santo
em Damaraland dirige ao Governo de Sua Majestade (1).
No momenta, que em Portugal se empregam todos os
es£or$:os para dar nova vida e organiza$ao ao servifo de missoes
para o ultramar, esta memoria nao podera deixar de merecer
a particular aten^ao de V. Ex.a, atendendo que o que nela o
Rev.d0 Pere Duparquet pede nao e mais do que se tern concedido a outras missoes, ao passo que da concessao desse pedido
nos podem vir grandes vantagens.
£ urn facto sabido de todos que as missoes em Africa vao
aumentando em numero de dia para dia, sobressaindo sobre
todas as missoes inglesas — de cujo espirito bostil ao dommio
e influencia portuguesa nao e permitido duvidar.
(x) Cf. document du 15-XII-1880.

E como poderemos nos opor-nos a essa propaganda hostil
aos nossos interesses e influencia? Dotando os nossos dommios
em Africa com esta^oes missionarias organizadas segundo
o sistema adoptado por essas missoes estrangeiras.
Hoje, como V . Ex.a muito 'bem sabe, as missoes em Africa
nao sao o que eram. Outrora, por missionario, compreendia-se
o homem que atraves mil perigos pregava as verdades da nossa
religiao aos indigenas, na esperan^a de pela palavra os con
verter a fe de Deus, conversoes estas mui duvidosas (2) . Actualmente as missoes adoptam outro sistema. Tratam simultaneamente da civiliza^ao dos indigenas e da sua conversao.
Os missionaries de hoje precisam, pois, nao so terem a fe,
mas serem bomens espertos em muitos ramos da ciencia, para
poderem dirigir com vantagem esses grandes estabelecimentos,
em que a par da religiao se ensinam — a agricultura, as artes
mecanicas e enfim todas as ocupa^oes da vida civilizada. Temos
nos esses bomens? Se os temos [e] em numero limitado — mas
o que nao temos com certeza sao as sociedades religiosas que
fornecem os capitals para a formajao e sustento desses esta
belecimentos
sera pois necessano que o Governo costeie as
despesas dessas mstitui^oes. 'Mas tudo isto nao se cna num dia
sao precisos anos e anos — e nesse intervalo as outras mis
soes estrangeiras vao ganhando terreno e mfluencias que mais
tarde sera quase impossfvel contrabalan^ar pelas missoes portuguesas.
Nestas condi^oes — parece-me que os pedidos constantes
da memoria do Rev.d0 Pere Duparquet — sao de natureza a
serem tidos na maior considera^ao — nao so porque a nacionalidade que uma parte dessa missao representa e aquela que
politicamente menos receios nos deve inspirar de influir contra

(2) C ’etaient les missions plus ou moins romantiques du Genie

du Christianisme de Chateaubriand.

o nosso dominio — antes pelo contrario — pois nao somente
o Rev.d0 Pere Duparquet propoe (condijao 8.a) que a lingua
usual do estabelecimento seja a portuguesa — mas tam'bem
que a principal parte do pessoal da missao que ele propoe estabelecer seja portugues, saido do Colegio do Espirito Santo,
de Braga, dirigido pela Congregapio de que ele e um dos ilustres membros.
Nao farei a analise detalhada do dito memorial, que sera
devidamente estudado e apreciado por V. Ex.a — mas lembrarei a necessidade de opor a influencia da missao do Rev.d0
Pere Duparquet as missoes luterianas do Ovampo, que por
razoes religiosas e comerciais sao essencialmente opostas a in
fluencia portuguesa naquelas paragens. Outra razao de nao
menor importancia — e que, no caso das propostas do Pere
Duparquet serem rejeitadas — ele ver-se-a na necessidade for?ada de organizar todas as missoes do Ovampo a Zambezia
com missionanos irlandeses, que vao introduzir nessas paragens
o ldioma ingles e a influencia britanica — o que, no meu
fraco entender, sera um grande erro politico.
A influencia que o Pere Duparquet tern com os Boers
emigrantes (que 'he de esperar se achem definitivamente estabelecidos em Huila) nao deve igualmente deixar de ser atendida — pois dela deve resultar que os Boers enviem seus filhos
as escolas da missao — onde aprenderao a lingua portuguesa
— o que exercera a devida influencia no futuro dessa coloniza^ao.
Advogando as propostas do Rev.d0 Pere Duparquet, fa50-0 na convic^ao que delas nos pode vir grande auxilio
para o desenvdlvimento da nossa influencia em Africa, 011
pelo menos, para conservarmos e defendermos aquela que ainda
temos contra os ataques daqueles que por todos os meios
procuram destrui-la.
Deus guarde a V. Ex.a / /
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Consulado de Portugal no Cabo, 20 de Dezembro 1880.
Il.mo e Ex.”10 Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
E d u a rd o A . d e C a rva lh o
[E n m a rg e ]:

N ao veio a memoria «Duparquet» a que alude. Foi talvez esquecimento. Deve experar-se que venha em outra mala.
i 5 - i .°-8 i .

F . Costa

A memoria tinha vindo directamente ao sr. Ministro.
F. C .
A memoria «Duparquet» foi entregue ao Secretario da Comissao
das Missoes, Fernando Pedroso, em i 8- i .°-8 i , para consulta do Conselho.
N O T A — L ’original du Pere Duparquet ne se trouve pas actuellement dans A H U . Les documents de la «Cbmissao das Missoes»
sont introuvables.

AHU —
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A u to r id a d e s D ive rsa s,

Carton de 1880.

