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RAPPORT DE L A DIRECTION D ’OUTREM ER
SUR L A MISSION DE L A N D A N A
(29-V-1889)

SOMMAIRE — Examine les lettres du Pere Campana et du Gouverneur General d ’A ngola au sujet des subsides a accorder a la M ission Catholique de Eandana.

Direc^ao - Geral do Ultramar
i . a Repatti ^ao
O padre Pascoal Campana, superior da Missao Catolica
de Landana, numa carta que dirigiu ao Governador - Geral
de Angola, expos os valiosos servi^os prestados pela missao,
ja educando e instruindo, ja socorrendo os indigenas daqueia
regiao sujeita a nossa soberania, e pedru que o Governo, em
compensa^ao, Ihe concedesse (a missao) um subsidio pecuniario, comefando 'por dar vencimentos a um irmao professor e
a uma irma educadora, pertencentes a aludida institui^ao,
ambos de nacionalrdade portuguesa, e por fornecer-lhe alguns
artigos de classe e, entre eles, a colec^ao compldta do metodo
de ensino de Joao de Deus (*).
O Governador, remetendo com o incluso oficio a esta
Secretaria de Estado uma cdpia da carta, em que o P .e Cam 
pana conjuntamente manifesta o seu sentimento por nao poder
a missao ser dassificada como portuguesa, pois que ele e os
seus colegas abra^ariam com amor e entusiasmo a nossa nacionalidade, pronuncia-se conitra a concessao do subsidio pecunia(1) Vid. document du 16 Fevrier 1889.
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rio, julgando bastante o auxilio que as autoridades portuguesas
tern prestado aos missionaries nas questoes cam os indfgenas,
do qual lhes proveio a for^a moral que hoje exercem sabre eles.
N ao obstante entender que, enquanto nao for resolvida
a questao do Padroado na Africa, nao se devem distrair os
dinheiros da fazenda para subsidiar missoes estrangeiras, que
nao estao sujeitas a jurisdi^ao do Prelado de Angola, quando
ha tantos e tao importantes territories, como par exem'plo o
Bie e o Bailundo, desprovidas de missoes naeianais e ate de
padres; julga, contudo, de toda a conveniencia polrtica aceder-se ao pedido do P .e Campana na parte que diz respeito
aos vencimeintos do professor e da educadora, a fim de que
nas regioes do norte se continue a falar portugues com exclusao de qualquer outra lingua europeia; e por isso nomear o
irmao coadjutor M anuel das Haras M adeira, portugues ao
servi^o da missao, para o cargo de professor de instru^ao primaria cm Landana, com a faculdade de ter a escola em edificio daquele estabelecimento.
N ao se considerando, porem, autorizado a proceder da
mesma forma com respeito a irma educadora M aria Jose,
tambem portuguesa, por nao haver verba no or^amento para
o lugar de professora em Landana, pergunta se lhe deve a'bonar um subsfdio em analogia com o que foi determinado com
as irmas destinadas ultimamente a missao da Cimbebasia,
tambem independente da jurisdi^ao do Bispo de Angola.
Esta repartifao concotda plenamente cam a opiniao do
Governador - Geral.
Se o Governo subsidiar pecuniariamente a missao proporcionar-lhe-a meios de aumentar o valor dos seus bens imobiliarios, ficando portanto muito mais cara a indemmiza^ao
que tera de dar-lhe quando eles passarem para o Padroado
em virtude da Concordata, cujas negocia^oes estao pendentes
para a delimita^ao dos respectivos territorios, nos qu'ais por
cetto se compreendera Landana.
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D o consentimento para se estabelecerem missoes estrangeiras em territories portugueses, nao sujeitos a jurisdi^ao espiritual dos respettivos Prelados e do auxflio que as mesmas
missoes se prestar, ponderou o Bispo de Angola num oficio
ultimamente dirigido ao M im stro dos Negdcios Estrangeiros,
sobre a instante necessidade de se levar a efeito a Coneordata,
hao-de no futuro advir grandes di'ficu'ldades para o Padroado.
Quanto ao mais a reparti^ao entende que o Governador
fez bem em nomear o irmao M adeira, professor de instru^ao
primaria, porque concorrera poderosamente para a divulga^ao
da lingua portuguesa, o que e da maior convenienda, visto
como os povos tendem sempre para a nacionalidade cuja lin
gua falam e compreendem. A s mesmas consideragoes militam
para que ele seja autorizado a abonar, pela verba de q o o o fo o o
reis, inscrita no artigo 3 5 .0, sec^ao q .a da Tabela da despesa
da provmcia, a irma educadora um subsidio igual ao que em
Novem bro de 18 8 8 se mandou dar as irmas destinadas para
a missao dos Ambuelas, na importanda de 2 o $ o o o reis
mensais.
V . E x .a, porem, resolvera como tiver por mais conveniente.
Em 29 de M aio de 18 8 9 .
U . Henriques
AHU — 1
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