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R E O R G A N ISA T IO N

D ES

IN S T IT U T S

M ISSIO N N A IR E S

(1 8 -X II-l899)

SOMMAIRE — N om ination de la com m ision d e redaction d ’un fr o let d e loi sur la reform e des institutions missionnaires.
— L es bases d e cette loi.

Considerando que um dos mais poderosos meios por que
se pode concorrer para a civiliza^ao e progresso das possessoes
ulcramarinas e a organiza^ao de missoes religiosas, inspiradas
no empenho, ao mesmo tempo, de propagar as santas doutrinas
do cristianismo, e de, pelo exemplo do traba'iho, pelo ensinamento e pratica dos servijos mais uteis a povos ainda quase
selvagens, trazer os indigenas sucessivamente para um estado
mais culto;
Considerando que as missoes religiosas, organizadas com
estes intuitos, sao ainda o mais seguro caminho para atargar a
mfluencia e o prestigio do nome portugues, e assegurar por
forma eficaz o nosso predommio efeotivo;
Considerando,

porem,

que,

embora

sucessivamente

se

tenham alargado as missoes religiosas nas provincias ultramarrnas, e que dessas missoes se bajam coMiido incontestaveis beneffcios, nao se pode assegurar com verdade, que, atenta a
despesa que o Estado actualmente faz com as variadas institui9 oes,

quer na metrdpole, quer no ulrramar, que se ligam,
directa ou lndirectamente, com o servi^o das missoes ultramarinas, se !haja conseguido delas ac^ao tao eficazmente civilizadora e patriotica, como sena para desejar;
Considerado que este assunto tern desde muito tempo
preocupado a aten^ao dos poderes publicos, sendo encarregadas
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do seu estudo varias e s ta te s e comissoes, sem que ate hoje,
porem, se ten'ha c-hegado a formular qua'lquer organizafao
dos servi^os missionarios, como alias era urgente;
Considerando que muito rmporta nao demotar por mais
tempo a solu^ao de problema que tao intimamente se relaciona com o progresso moral das nossas co'lonias, e tao estreitamente se prende com as mais interessa'ntes questoes de ordem
economica, ao mesmo tempo que interessa ao alargamento
e consolida^ao do nosso domrnio efectivo nos territrios onde
menos efrcaz e arnda a ac^ao administrativa;
Considerando que, por todas estas razoCs, muito convem
que a proxima sessao legislativa seja apresentada uma proposta
de lei sobre tao importante assunto;
H a Sua Majestade El-Rei por bem, pela Secretaria de
Estado dos Negocios da Maririha e Ultram ar, nomear uma
comissao composta dos reverendos bispos da diocese do Porto
e da de Cabo Verde, do governador geral da provincia de
Angola, consdlheiro Antonio Duarte Ramada Curto, do juiz
da Rela^ao de Lisboa, Luis Fisher Berquo Po^as Falcao, do
conselheiro Luciano Cordeiro, do conego Antonio Jose Boavida,
superior do Colegio das Missoes Ultramarinas, e do bacharel
Joao Pinto Rodrigues dos Santos, chefe da l . a Reparti^ao da
Direcfao Geral do Ultram ar, o primeiro dos quais sera o presidente e o ultimo o secretario; a qua! fica encarregada de for
mular uma proposta de lei, em que se atendam as seguintes
bases:
1.

a Organizar um ou mais estabelecimentos na metropole

ou nas possessoes portuguesas, destinados a educa^ao de mis
sionarios; devendo nesse estabe’lecimento ou estabelecimentos
haver todos os elementos de ensino e de educa^ao que dem aos
missionarios os conhecimentos que hoje se reputam indispensaveis para o acertado desempenho das missoes re'ligiosas;
2.
a Organizar os estabelecimentos necessarios para a educajao de auxiliares das missoes;
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3.

a D ar a estes estabe'lecimentos organizafao tal que os

missionaries ou auxiliares das missoes fiquem dependentes,
durante um largo periodo, do delegado do Governo que supe
rintender no servifo das missoes, e nao possam desligar-se do
servifo do Estado por sua propria iniciativa;
4.

a Estabelecer as condi^oes com que podera ser conce-

dido qualquer auxilio a instituifoes missionarias ou missoes
estrangeiras; devendo muito particularmente afender-se nessas
condifoes a tudo quanto possa interessar a influencia e domrnio
portugues;
5.

a N ao exceder, na forma proposta, as verbas consignadas,

quer no or^amento da metropo'le, quer no or^amento das possessoes ultfamarinas, para os services missionaries ou para auxi
lio a instituifoes correlativas, ou missoes estrangeiras.
O mesmo augusto senhor confia da elevada competencia
e provado zelo dos nomeados, que prestarao ao exame de tao
importante assunto a mais desvelada atenjao.
Pa^o, em 18 de Dezembro de 1 8 9 9 .

Antonio Eduardo Vilafa
D IA R IO D O G O V E R N O , 1 8 9 9 , n.° 2 8 7 , p. 3 3 0 1 .
PO RTU G A L E M
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