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RAPPORT DE LA «JUNTA CONSULTIVA DO ULTRAMAR))
SUR LA MISSION DU P£RE ANTUNES
(14-VII-188O
SO M M AIRE— Le projet du Pere Jose Maria Antunes pour I’etablis-

sement d une mission a linterieur de Mofamedes.

Senbor.
Foi Vossa Majestade servido mandar ouvir a Junta Consultiva do Ultramar sobre o requerimento do Padre Jose Maria
Antunes, sacerdote do Patriarcado residente em Braga, onde,
segundo diz, exerce o professorado, e que deseja, auxiliado por
alguns compariheiros, estabelecer uma Missao no sertao de
Mo^amedes, escolbendo particularmente o sitio onde os Boers
se tem estabelecido, por Ihe parecer poder fazer um grande
servifo ao pais co'ncorrendo para que dies se nacionalizem,
para o que prdtende estabelecer escolas, em que os filhos destes
sejam educados, respeitando as suas crengas, et caetera, et
caetera.
Apresenta o suplicante as condi^oes que julga necessarias
para o estabelecimento e bom exito da sua empresa.
A Junta Consultiva estudou com a maior circunspec9ao
o requerimento, ou antes a proposta do suplicante, que julga
da maior importancia, entendendo a mesma Junta quao grande
e a convenience de evangelizar os sertoes da nossa Africa, onde
todos os esforjos do Governo serao inuteis se a par dos elementos de civiliza^ao, comeroio e industria, nao se introduzir a
educa^ao religiosa com o fim de moralizar aqueles povos, que
em todos os tempos se tem mostrado ansiosos da luz evange63 8

lica, quando ministrada por Padres llustrados e bem mongerados, que ihes dem o exemplo das virtudes que Ihes pregam,
em actos de caridade e de abnega^ao.
Agora que parece que uma colonia de Boers se quer estabelecer com intuito de permanencia, e talvez mesmo de se nacionalizarem portugueses, entende a Junta que e conveniente
o estabelecimento da IMissao, mesmo como prova de civihzacao
da nossa parte, porque mall se pode aoreditar nos desejos do
nosso Governo em auxiliar a Africa, enquanto descurar a educa^ao moral e religiosa daqueles 'gentios; mas deve sobre este
ponto haver o maior curdado em respeitar as cren^as dos Boers,
e de outros 'quaisquer cdlonos estrangeiros, que se queiram
estabelecer no nosso territorio africano, criando meios de educa^ao para seus filhos, mas com o maior respeito pela liberdade
de consciencia de todos.
Isto pelo que respeita em geral sobre a Missao que o Padre
Antunes pretende fundar. As condifoes que apresenta sao
seis, que esta Junta passa a examinar.
1•
Pretende o Padre Antunes ser nomeado paroco da
Paroquia que recomenda que se crie na Humpata.
Parece a esta Junta que havendo ja cnada uma paroquia
na Huiia, pode a Hu'mpata 'fazer parte dela, sendo nomeado
o suplicante com a competente cdngrua.
2.a — Pede ser autorizado pelo respectivo Prelado para poder evangelizar as tnbos onde nao haja IMissao. £ da atnbui^ao
do Prelado, que de certo nao negara a autoriza^ao pedida, se
o Padre Antunes se mostrar devidamente habilitado.
3*
E relativa a Capangombe, que pode bem ser incluido
na paroquia da Huiia (apesar da distancia) como melhor entender o Prelado.
Pelo que respeita ao paragrafo i.° e 2.0 da condifao 3.*,
nao pode haver duvida, tratando-se de vencimentos determinados por lei.
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q.a — Na condi^ao q.a pede o Padre An tunes a concessao de terrenos para diversos esta'belecimentos, tais como casa
das Missoes, colegio de educa^ao de indigenas com destino ao
sacerdocio, colegio de rapazes filhos de colonos, de Boers, de
indigenas, colegio para o sexo feminino, e finalmente para o
estabelecimento de uma granja para ensino agricola e de oficios;
o que tudo e de recon'hecida utilidade, e nao pedindo o suplicante senao os terrenos, onde eles abundam, e sem mats dispendio para a Fazenda Publica, quer por meio de subsidio, ou de outro qualquer modo, parece a esta Junta, que tal condi^ao nao
pode encontrar oposi^ao da parte do Governo de Vossa Majestade.
Pela 5-a condi^ao obriga-se o Padre Antunes a dar nos
estabelecimentos inerentes a sua Missao uma educa^ao de
caracter inteiramente portugues, sendo a lingua portuguesa a
ensinada nas escolas, salvas as excep^oes que o Governador Geral entender dever conceder aos Boers, ou outros estrangeiros.
Sobre este assunto esta esta Junta de acordo enquanto ao
caracter inteiramente portugues da educa^ao dada nas escolas,
mas parece-lhe que alguma coisa se deve fazer no sentido de
ensinar as linguas do pais.
Releva 'finalmente ponderar que o artigo 6.° da proposta
ofecere justo reparo. O modo, por que esta redigido enquanto
a nomea^ao do Superior da Missao, que de futuro deve suceder
ao nomeado, nos termos do artigo i.°, no caso de impedimento,
morte, ou cessao completa por volta dele Superior ou seus sucessores para a Europa, por motivo de doen^a que o iniba de
regressar a Africa, parece envolver cessao de direitos do Real
Padroado, como e o da apresenta^ao, que pelo direito estabelecido nao sdfre aliena^ao ou delega^ao, e neste caso esta condi^ao
seria de todo o ponto inadmissivel. Se a ideia, porem, e outra,
e se pretende apenas uma garantia de seguran^a e permanencia
na concessao de terrenos, no estabelecimento dos edificios necessarios para a residencia da missao, colegios de educa^ao e
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de instru^ao, granja e escola profissional de artes e oficios, ou
mesmo a faculdade de indicar ou proper quern o substitua, ou
the suceda, entao e mister formular o artigo com esta evidencia,
e neste caso seria de conceder esta garantia como indispensavel
para a perpetuidade de uma empresa, que demanda por parte
do proponente grandes despesas, aturado trabalho, e nao pequenos sacrificios.
Em todo o caso, porem, importa, quando haja de se defirir
a esta pretensao, acentuar no diploma que se expedir, o principio de que esta Missao, no que toca ao temporal e espiritual,
freara em tudo sujeita a jurisdi^ao do Real Padroado e do Prelado Diocesano.
E este o parecer da Junta. Vossa Majestade, contudo, resolvera como tiver por melhor.
Lisboa, em sessao da Junta, aos quatorze de Julho de mil
oitocentos e oitenta e um.
ss)

V isco n d e da P raia G ra n d e

V. Presidente
Jo se F erreira Pestana
A u g u s t o H e n r iq u e s R ib eiro d e C a rva lh o
V isco n d e da A r ria g a

AHU —

— Vogal Secretario.

Ju n ta C o n s u ltiv a do U ltra m a r,

Carton 213.

641
41

