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LETTRE DU P£RE JOSE MARIA ANTUNES
A L’EVEQUE D ’ANGOLA ET CONGO
(5-VI-1898)

SOMMAIRE — L e problem e du transferem ent dtt Sem inaire diocesain

a M oqam edes. — A ncien accord avec I’E v equ e
sujet du Seminaire. — N ouvelles bases d ’accord.

au

Serie de 1 8 9 8 — Missao do Real Padroado na H u ila —
N .° Extra.

E x .mo e Rev.mo Senhor
E m 2 5 de Outubro (*) de 1 8 9 7 tive a honra de expor
a V . E x .a em um longo relatorio, a situa^ao dificilima em que,
segundo eu previa, ficaria o Seminario Diocesano da Huila,
quando a peste bovina tivesse aniquilado o gado cormgero
do Planalto de Mo^amedes; e insistia junto de V . E x .a Rev.ma,
depois de o ter feito junto do E x .mo Sr. Governador Geral da
Provmcia, para que o Seminario fosse transferido, com a ma
xima brevidade, para o litoral, como sendo este o unico meio
de poder manter esta obra, e torna-la apta para, na escassez
reconhecida de voca^oes eclesiasticas, poder ao menos prestar
a Provmcia o servi^o de instruir cristamente a mocidade.
Os factos vieram infelizmente demonstrar a exactidao das
minhas previsoes; o Planalto de Mo^amedes, com a peste
bovina, ficou reduzido a extrema miseria, o comercio aniqui
lado, a agricultura atrofiada, os transposes do litoral para o
interior subiram a pre^os exorbitantes.

(x) Autrement dit, le 29 Octobre.
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Com o as circunstancias em que o Seminario se acha de ora
em diante colocado, sao completamente diversas das que existiam em 1 8 8 2 , quando o Seminario foi confiado a Missao, e
como o fim a que esta obra e destinada, nao se pode atingir
no Planalto, por causa da dificuldade de comunica^ao com a
costa, cessa, a meu ver, de existir o acordo ou contrato feito
entre o E x .mo Prelado Diocesano e a Congrega^ao do Espirito
Santo por intermedio da Missao da vHuila, acordo pelo qual
esta Missao tomava a seu cargo no Planalto o Seminario Dio
cesano.
£ este o parecer do conselho da mesma Missao, bem como
do Superior Geral da Congregagao do Espirito Santo, que em
suas cartas oficiais de 2 6 de Fevereiro, 2 2 de M ar$o e 15 de
Abril, me da a incumbencia de tratar de novo com V . E x .a
Rev.ma a questao do Seminario e de lhe expor, como base de
novo acordo, as propostas seguintes:
1° O Seminario-Liceu seria transfendo da Missao da Huila
para Mo^amedes, ficando como ate hoje a cargo dos Missio
naries do Espirito Santo.
2° A actual direc^ao do Seminario encarregar-se-ia de todas as instala^oes nesta vila para receber o Seminario, nao dispendendo o Estado com esta transferencia fundos alguns alem
dos que sao destinados a esta obra pelo or^amento da Provmcia.
3° Haveria no Seminario-Liceu duas divisoes, uma que
seria propriamente o Seminario, destinada aos raros alunos que
oferecessem garantias serias de voca^ao para a vida eclesiastica; outra seria urn colegio diocesano no qual os jovens seriam
admitidos para se instruirem nas letras e estudarem a voca^ao.
Podendo tanto numa como na outra divisao serem admitidos,
alem dos jovens subvencionados pelo Estado, os que pagassem
pensao ao estabelecimento.
4° Os directores e professores seriam Missionaries pertencentes a Congrega^ao do Espirito Santo.
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5° Tanto os directores como os professores, sendo Sacerdotes, teriam a sua congrua de Missionaries, e alem da congrua a grati'fica^ao competente; os professores que nao fossem
Sacerdotes so teriam a gratifica^ao.
Como a transferencia do estabelecimento do Planalto para
a vila de Mo$amedes exige que nesta se fajam instala^oes,
que julgo necessario principiar desde ja, para se nao demorar
por mais largo tempo uma medida por todos julgada de inadiavel necessidade e como teriho que comunicar ao Superior
Geral da Congrega^ao do Espirito Santo o que se tern combinado com V . E x .a Rev.ma, para que este possa determinar
o pessoal que sera empregado no Seminario depois da sua
transferencia, pessoal de ora em diante distinto do da Missao
da Huila, venho rogar a V . E x .a Rev.ma haja por bem dizer-me
o que se lhe oferecer com rela^ao ao assunto de que trata o
presente oficio.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Luanda, 5 de Junho de 1 8 9 8 .
Excelentissimo e Reverendissimo Senhor Bispo de Angola
e Congo.
O Superior das Missoes do Planalto
da Huila e Reitor do Seminario

Jose Maria Antunes
A A L — Gavetas — Missoes da Huila.
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