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L E T T R E D U P £R E C H R IST O P H E R O O N E Y
A U M IN IS T R E D O U T R E M E R

(17-V I-1901)

SOMMAIRE —

Le probleme du payement des subsides aux Missions.
— L’occupation effective par les Missions religieuses.
— Realisations irrecusables. — Justification des subsi
des donnees par le gouvernement portugais.

Il.mo e E x .mo Sr.

Constando-me na Secretaria de M arinha, de cuja pasta
e V . E x .a mui digno titular, que os subsidios concedidos por
lei as Missoes do Espirito Santo do Congo e Angola, que ate
agora tern sido pagos a esta Procuradoria Geral das mesmas
Missoes, nos termos da portaria de 15 de Agosto de 1 8 9 6 ,
de que junto cdpia integral, passaram a ser pagos em Luanda
por ordem de V . E x .a e bem assim na mesma cidade o subsfdio
do Seminario da Formiga, quantias que de facto, na parte relativa ao mes de M aio do presente exercrcio nao me foram entregues, em virtude da dita decisao de V . E x .a, tomo a liberdade
de representar respeitosamente a V . E x .a o que se segue, confiado em que V . E x .a no seu alto criterio e em seu espirito
justo e patriotico, dara favoravel solu^ao aos interesses da causa
que sou chamado a advogar por dever do meu cargo.
Antes de tudo vou inteirar V . E x .a dos ponderosos motivos
que levaram o Sr. Conselheiro Jacinto Candido, Ministro da
M arinha no precedente gabinete regenerador, a lavrar a por-
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taria de 15 de Agosto de 1 8 9 6 , da qual, com esse intuito,
transcrevo o seguinte:

«Tendo os chefes das Missoes do Espirito Santo, na provmcia de Angola, representado a Sua Majestade El-Rei sobre
a conveniencia de terem nesta capital e junto da Secretaria
de Estado dos Negocios da M annha e Ultram ar, um procurador seu, nesta qualidade oficialmente reconhecido, de modo
a poder representar os mesmos chefes de missao em todos os
assuntos referentes as Missoes do seu cargo, e que possa tambem receber os subsidios com que serao dotadas nas tabelas das
despesas referidas as provincias ultramarinas.
Considerando que e de toda a vantagem centralizar nesta
cidade o servi^o ja hoje muito importante das missoes ultramarinas, quanto a sua dota^ao, sendo muito mais facil e pratica
a sua fiscaliza^ao, pelas contas prestadas em tempo prefixadas
e devidamente orgamzadas, do modo como sao aplicados os
subsidios estabelecidos.
Atendendo a que e, por igual de manifesta economia,
digo manifesta conveniencia, poder de pronto entender-se o
Governo, sobre o servijo das Missoes com pessoa de inteira
confian^a dos respectivos chefes de missao, que se ache habilitado a prestar todas as informa^oes e esclarecimentos que lhe
sejam requisitados:

1.

° Fica reconhecida, nesta cidade de Lisboa e pela Secre

taria de Estado dos Negocios da M arinha e Ultramar, a Procuradoria Geral das Missoes do Espirito Santo do Congo e
Angola.
2.

° A

esta Procuradoria serao pagos todos os subsidios

constantes das ta'belas or^amentais, quer para a manuten^ao
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das casas de educa^ao missionaria de Sintra, da Formiga, no
Porto, ou de quaisquer outras que venham a fundar-se.

4.

° A Procuradoria prestara ao Governo todos os esclare-

cimentos que l'he 'forem requisitados sobre os servi^os missio
naries em Angola e Congo.
5.

° Para que possa efectuar-se pela Secretaria de Estado

dos Negocios da M arinha e Ultram ar o pagamento das diversas dota^oes do servi^o missionary do Espirito Santo em Angola
e no Congo, sem encargo que acres^a as despesas das provincias ultramarinas pagas na metropole, expedir-se-ao ordens aos
governadores das mesmas provincias para fazerem a transferencia dos fundos correspondentes a distribui^ao que lbe
houver sido 'feita nas tabdlas de despesa para dota^ao das missoes
no respectivo ano economico.»

Esta portaria, apesar da singeleza da sua forma, obedecia
a um alto fim politico, de mui grande alcance.
Havia ja muito tempo que a resolu^ao do problema do
trabalbo se impunha inadiavelmente aos Governos das nafoes.
Dai a necessidade, para cada uma delas de adquirirem novas
possessoes para dirigir sobre elas o excesso da sua popula^ao
e achar nas mesmas, nao so mercados novos, como tambem
produtos ricos com que equilibrar as suas crescentes despesas.
N este intuito e para mais facilmente levar avante as suas
ambi^oes, os Congressos internacionais riscaram do seu codigo
a antiga no^ao do direito, recusaram-se a aceitar em pleito
quaisquer direitos adquiridos ou quaisquer pergaminhos historicos em prova de dominios de que nao houvesse posse
efectiva.
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Como era natural, nessa partilha de Africa, Portugal, que
possuia

vastissimos

territories,

viu-se

privado

nos diversos

congressos de grande parte da sua heran^a do passado.
Ainda mais: o Congresso de Berlim estatuiu que nao se
podia impedir a entrada dos missionaries na Africa, fosse qual
fosse a religiao que eles professassem. Era ferir em cheio os
direitos do Real Padroeiro, instituido por um previlegio que
Roma jamais concedera a na^ao alguma.
N estas circunstancias, tao amea^adoras, acudiu ao espirito
do nobre Ministro regenerador que era de urgente necessidade
empregar todos os meios para assegurar a Portugal a posse
e'fectiva dos seus domimos africanos e salvaguardar o privilegio
do Real Padroado. Compreendeu ele que, se para o primeiro
desses fins era indispensavel gastar avultadas somas na compra
de barcos de guerra e na fundafao de um arsenal digno da patria
dos mais famosos navegadores que o mundo teve, era tambem
inadiavel lan 9 ar oportunamente mao de um outro elemento
de defesa, menos ostentoso, na verdade, porem o mais efectivo,
rapido e economico, elemento que hoje em dia nenhuma grande
potencia colonial despreza: — o elemento missionario religioso.
Entendeu-o assim o referido 'Ministro, como o entenderam
os grandes estadistas modernos, pois sabia que o privilegio do
Padroado impunba deveres in conscientia e que as missoes religiosas, por mais este motive: — a conserva^ao dos direitos
do Padroado, — seriam de um valor pratico na ocupa^ao efectiva dos planaltos angolanos.

Compreendeu que nenhuma

administra^ao, militar ou civil, nem mesmo o proprio comercio podia, neste ponto, ser-lhe comparada.
A ocupa^ao por meio de missoes e a mais efectiva por
muitos motivos:

os membros da missao religiosa moderna

consideram a Africa sua patria e o preto seu irmao; vivem
para os seus neofitos, consagrando-lhes toda a sua actividade.
O bem-estar deles e o objectivo unico da sua preocupa^ao constante. Aqui nao ha lucros a arrecadar, nem interesses pessoais
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a salvaguardar: tao pouco se suspira pelo dia da aposenta^ao,
gozado no remanso da patria. O missionario associa-se com o
indigena; identifica-se com a vida dele, para com mais seguran^a e acerto o elevar a altura da digmdade humana e facilitar-lhe o ingresso no consorcio das na^oes civilizadas. Oculta
ao pobre negro a natural repugnancia que inspira o trato fami
liar com ele, para nao o desammar com o conhecimento da sua
inferioridade; entusiasma-se ao descobrir nele alguma boa qualidade nascente, alguma aptidao aproveitavel, algum sentimento
nobre. O missionario nao teme a morte nem foje as doen^as
asquerosas, nem as epidemias dos tropicos; vela cuidadoso junto
do pobre negro estendido sobre a pele do chacal, como se fosse
seu pai; a sua ambi^ao maior e dormir o sono da morte junto
dele, debaixo de algum desses baobabs gigantescos que parecem desprezar o tempo e proclamar a eternidade.
Sao estas algumas das qualidades essenciais do missio
nario, que o tornam tao apreciado das na^oes colonizadoras,
como elemento indispensavel para a ocupa^ao efectiva; e'las
aceitam a sua colabora^ao; adrnitem o dever que lhes incumbe
de melhorar a sorte do africano, declarando que so assim se
pode justi'ficar, perante Deus, esse dominio. E compreendem
tambem que se nalguma parte prevalece o egoismo frio e
desolador e na Africa, onde as brutalidades do homem nao
conhecem peias e onde ele, seentindo-se inteiramente livre,
as mani'festa sem re'bufo; e por isso essas na^oes nao receiam
opor-l'he o freio das missoes religiosas.
M as para nao acentuar demais estas considera^oes humanitarias e vnltando ao assunto que me prende, pergunto que
ocupa^ao efectiva tern o Governo nos planaltos de Angola,
exceptuando as Missoes? Algum a fortaleza, escassamente guarnecida por soldados pretos indiscip'linados.
E para onde se encaminham os exploradores quando pretendem repousar dos seus trabal'hos, senao para as Missoes?
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Os E x .mos Governadores gerais e distritais;

os Rev.mos

Bispos que visitam os planaltos demoram-se consideravel tempo
nas Missoes, e pode dizer-se que a visita e so para estas. E que
mais tern eles de visitar ali?
E enquanto la nao dhegam longas lhes parecem as boras
do dia e da noite. Sentem-se felizes quando afinal avistam de
longe o estabdecimento missionario, que f'acilmente se distingue
pelas suas culturas e renques de arvores, pelo extenso casario
e pela sua capelinha coroada por uma cruz, simbolo da lei
que se observa naquele centro. O proprio aspecto do indigena
e das crian^as que se encontram nas proximidades das Missoes,
o seu ar de amizade e de satisfa^ao, ao verem cbegar o branco,
que ja nao estranbam, tudo isso denota a existencia de alguma
missao proxima. O espirito e o corpo so all descansam depois
de uma viagem incomoda e, nao raro, perigosa; so ali se encontra perfeito agasalho e as mil aten^oes da amabihdade e da caridade crista! A visita a esses nucleos prometedores de £uturas cidades, com as suas incipientes aldeias civilizadas, as suas
instalafoes, relativamente boas, e especimes de todas as industrias, alegra e satisfaz o visitante. Todos os que la vao confessam ter passado ali horas agradaveis e que viram aproximar-se
ctfm saudade a bora da partida, nao so por causa dos receios
que brotam insubmissos no espirito ao pensar na noite que se
vai passar no desamparo das extensissimas selvas africanas e
na ignorancia do que sobrevier de desagradave'l. Sem as Missoes,
pergunto eu, o que seria do hinterland de Angola?
Formar nudeos, que fossem outros tantos oasis dissiminados pelos planaltos, nao seria pequeno servi^o. M as os mis
sionaries procuram fazer mais que isso: — procuram ligar as
missoes; — e para isso constroem estradas e ate mesmo pontes,
para facilitar as comunica^oes. M ais tarde, ou agora mesmo,
se o Governo quiser estabelecer a via^ao acelerada, que deve
dar a toda a provincia de Angola aquele desenvolvimento
de que e susceptivel, encontrar-se-ao, como ja se encontram
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Aldeias evangelizadas

Aldeias cristas

Externas

Internas

Externos

Internos

Irmas educadoras

Indigenas

Auxi bares da
l escola de
Sintra

Catequistas

1

Educandos de ambos os sexos

j

1
Sacerdotes

Data da fundac&o

Denominaeao das missoes

Missiondrios

D istrito d o C o n g o

Landana — Missao

.................................... ...
Seminario indigena ....................................
Escola feminina ...........................................
Cabinda — Missao ............................ ..............
Escola feminina ................................... . ...
Lttali — Missao ..................................................
Escola feminina ........ . ..............................
Lucula — Missao...................................................

1872

3
2

6

1891

2

3

7

135
20
48
65

2

2

2

1887
1897
1890

2

1

1

2

1

8

1

53

3
1893

2
32

3
2

4

155

7
1890

4

75

D istrito s d e L u a n d a e L u n d a

Luanda — Procuradoria .....................................
Escola feminina ...........................................
Malanje — Missao ...........................................
Escola feminina ...........................................
Candmboa — Granja............................................
Mussuco ( Ca-penda Camulemba) -— Missao
Libolo — M is s a o ..................................................
Escola feminina ...........................................

5
102

6
3

53

3
1896
1900
1893

2

1

2

2
2

2

1

105

4

45
12

1
1
1

55

20

Distrito d e B en gu ela

Caconda — Missao .................... ..............

Escola feminina .....................................
Bailundo — Missao .....................................
Bie — Missao.................................................
Catoco — Missao...........................................
Cassinga — Missao .....................................
Massaca — Missao .........................................
Quanhama — Missao.....................................

1890

4

113

6

2

6
45
15
62
16
24

1896
1892
1894
1884
1897
1900

2
2
3
2
2
2

3
1
2

1881
1882

5
2

13
2

2

1898
1892
1889
1893
1894
1899

2

4

2
2
2

2
4
1
3
2

57

66

13

1
2
1

2

119
20
20

1
1
1
1
1

25
40

2

1

Distrito de M ogam edes

Mogamedes — Instituo escolar para o sexo

feminino......................................................
................................... ...
Seminario ................................................
Escola feminina .........................................
Munhino — Missao .........................................
Chivinguiro — Missao ...................................
Jau — Missao.......................................................
Quihita — Missao........ ...............................
Gambos — Missao .....................................
Cubale ( Quiteve) —■Missao.........................
Huila — Missao

8

108
121
30

8

3

1

22

4
4

4

1
1
1
1
2

28

25

145
2
3
3
3

15
150
40
22
32

4
4

6

H inga ...................................................................

T o ta l..................

........

44

1110

245

632

155
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neste momento, nas missoes, oficinas de carpinteiro, ferreiro,
fumleiro, constru^ao de carros e de todas as alfaias agncolas;
alfaiatana e sapatana; agricultura e criadores de gado; mestres
de escola, etc., que instruam e onde se forne^am operarios,
e artes e oficios montados e sur place para satisfazerem as exigencias da industria e da agricultura. N os jardins das missoes
ha canteiros de aclimata^ao. H a enfermarias onde se tratam
todos os doentes e ha farmacias bem montadas e providas,
havendo sempre a'lguns missionarios sa'bedores de medicina
que prestam gratuitamente os seus servigos. Todos os alunos
das missoes frequentam a escola ate uma certa idade, aprendendo portugues, rudimentos de historia patria e os elementos
da aritmetica. Sao conhecidos os valiosos trabalhos lingmsticos
das missoes; os seus estudos cientihcos; os eficazes resultados
das suas experiencias, pelo sistema Pasteur contra a peste bovina.
M as ainda nao e tudo! Os missionarios, como meio eficaz
de civiliza^ao, procuram inocular no indigena o gosto pelo
vestuario e pela alimenta^ao a europeia; pelas mil coisas de que
os brancos se servem e pelas casas elegantes, em forma de
«chalet», etc. Ambi^oes louvaveis que, para as satisfazer e preciso permutar; e a permuta pressupoe trabalho, esfor^o e virtude, que sao indispensaveis atributos das almas religiosas.
Tudo isto prova a evidencia que a missao ganha raizes onde
se estabele^a e que e o meio indispensavel para uma ocupa^ao
efectiva.

Apresentei o mapa supra com a data da funda^ao dos
diversos estabelecimentos missionarios e o numero do seu
pessoal para demonstrar que as missao religiosa faz ocupa^ao

rapida. Destes factos, pois facts are stubborn things, condue-se
que as missoes estao florescentes e em plena actividade, Todas
elas tern aldeias cristas anexas e, alem destas, espalhadas pelas
sanzalas indigenas, tern missoes vo'lantesou e s ta te s missionarias,
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on<ie ha catequistas que ensinam a doutrina na ausencia do
padre e fazem as ora^oes da manha e da tarde, ensinando tambem portugues. Os missionaries visitam-nas diversas vezes por
mes. (Nessas ocasioes celebram o santo sacrificio da missa, razem
os baptismos e administram os outros sacramentos, fazendo o
competente registo em livros especiais, um dos quais e enviado
a camara eclesiastica de Luanda. Alem disso examinam as crianfas das escolas, distribuindo-lhes recompensas, assim como a
toda a popula^ao.
Os pontos mais avan^ados do dommio portugues em A n 
gola estao assim ocupados pelas missoes e estas, apesar de existirem 'ha poucos anos, anteciparam-se a qualquer ou'tro sistema
de ocupa^ao.
N ao ha . sistema de ocupa^ao menos dispendioso como o
das missoes religiosas.
Gastam-se com elas 5 2 contos, importante verba, na verdade, mas os servi^os missionaries que lhes correspondem, ainda
sao mais importantes. Convem lembrar que a missao e um
meio de ocupapao politica, e serve de escola de oficios a granja,
de centro industrial e agricola, de posto medico e ate mesmo
de cidadela, pois que durante as guerras e perante os asSaltos
dos indigenas sublevados, tern elas prestado grahdes servifos.
Com a verba acima mencionada sustentam-se 1 6 2 mis
sionaries e 1 4 8 9 educandos; tem-se feito muitas constru^oes
e adquirido importantes maquinismos, mobilia caseira, escolar
e alfaias agrico'las;

tem-se pago transposes, que sao sem-

pre carissimos por falta de estradas, desde a praia ate as mais
longtquas e s ta te s , e tem-se sustentado as missoes vdlantes,
vestindo-se 3 2 6 externos e catequistas.
Aqui no Reino mal se pode construir por esse pre^o uma
boa e grande casa, montar uma oficina, fundar uma escola, ou
estabelecer uma granja
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E m vista disso todos os espiritos praticos scrao justos para
com as Missoes, nao exagerando o valor dos subsidios que se
l'hes concedem, nem tao pouco depreciando os seus servi^os.
Visto as missoes religiosas oferecerem, por todos os motivos,
o meio mais eficaz de ocupagao efectiva, como se tern mostrado; o Ministro da M arinha de 1 8 9 6 quis utilizar ainda mais
os missionaries do Espirito Santo que, ao tomar posse da pasta,
achou ja missionaries em Angola, a som'bra e sob a protec^ao
dos Governos transactos, desde 1 8 8 1 , ano este em que se fundou a missao de Huila. O Conselheiro Jacinto Candido, satisfeito com os resultados obtidos ate entao e desejoso de ampliar
os servi^os dos ministros seus predecessores (a cada um dos
quais se devem novas missoes, como a V . E x .a a do Cuanhama)
quis conceder-lhes foros de nacionalidade, a fim de melhor
prosseguir nesse bem entendido piano de ocupa^ao e para desse
modo e mais eficazmente associa-los a sua obra, tao vastamente
concebida; e para que nessa alian^a produzisse todos os efeitos
desejados, completou a dota^ao das mesmas missoes, concedendo-lhes os subsidios que agora tern, sem receio de prejudicar
com tal medida o seu belo piano de fazer construir uma nova
armada nacional.
Aceitaram logo os missionaries a ideia de nacionalizar
todos os seus estbelecimentos, tanto na Diocese de Angola
como fora dela; reconbeceram-se, para os efeitos da ocupa^ao
efectiva, representantes do Governo portugues; obrigaram-se
a ensinar a lingua portuguesa, a introduzir os costumes portugueses nesses dominios, a i^ar a bandeira das quinas nesses
estabelecimentos, dedarando-se portugueses para todos os efei
tos politicos.
Julgo que nao sera inutil acrescentar aqui mais um esclarecimento, que deixara ver em plena luz o piano missionario
do Conselheiro Jacinto Candido.
Preparou este estadista as bases de uma nova concordata,
cujo resultado teria sido reunir as 'Missoes em Prelazias, cor-
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respondentes territorialmente aos distritos existentes e cujos
titulares seriam sufraganeos das autoridades ec'lesiasticas de
Luanda, elevada a dignidade de Arcebispado, e tudo sem
acrescimo de despesa por parte das Missoes, pois que os respectivos Prelados seriam missionaries como quaisquer outros,
vivendo do subsidio concedido as Missoes. Este vasto piano
teria tido como consequencia o reconhecimento pela Santa Se
de todos os territories portugueses de Angola e Congo, que
ficariam assim eclesiasticamente delimitados, d elim itates que
as outras najoes sempre respeitam.
E em Lisboa, para unir as Missoes com a M etropole, e
interessar a Na$ao, tao essencialmente colonizadora, nesse movimento digno dum grande pais e relembrar as tradi^oes e cos
tumes do passado, quis o nobre Ministro que fosse concedido
ao Ministerio da M arinba pelos Proprios Nationals urn templo,
que fosse como que o centro das igrejas angolanas, de cujo
servi^o seria encarregada esta Procuradoria Geral. N ao se pode
dizer que nao houvesse alguma coisa de grandioso num tal
piano, digno dos M onarcas que consolidaram este Reino e que
alcan^aram o inaudito privilegio do Padroado Real.
Obedecia tambem a portaria de 15 de Agosto de 1 8 9 6
a necessidade de centralizar o servigo missionario, ja entao
avultado e sempre crescente, sem contudo atentar contra a sua
justa autonomia, para dirigir simu'ltaneamente todas as M is
soes e como que por um unico impu'lso a um constante progresso na ocupafao efectiva de Angola, sobre o trfplice ponto
de vista da civilizagao pela religiao e pe'la instru^ao, pela industria, pe'la agricultura e pelo comercio.
Esta unifica^ao deve tornar os esfor^os combinados mais
produtivos, decuplica-los ate, harmonizando os interesses de
todas as Missoes, e, pelo facto de reconhecer-lhes um agente
habilitado comum, facilitar-lhes o pronto despacho dos seus
negocios, com a maxima economia, e bem assim uma judiciosa
escolha do pessoal competente.
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Porem, a nova disposi^ao, tomada por V . E x .a, prejudica
sensivelmente e ate mesmo inutiliza a organiza^ao missionaria,
q u e tantos anos de esfor^o e tanto diriheiro tem custado res-

pectivamente a todos nos, e a propria msta'la^ao desta Procuradoria.
Quero crer que tal nao foi a inten^ao de V . E x .a e por
isso ouso apresentar respeitosamente estas minhas considera^oes,
baseadas unicamente no desejo de bem cumprir as obriga^oes
que me incumbem.
Parece-me que os subsidios nao podem ser pagos em
Luanda com regular idade, nesta quadra de assombrosa crise.
E m epocas normals ja os atrasos nos pagamentos eram grandes
ali. Portanto, se me e permitido manifestar a minha opiniao
sobre materia que nao desconhe^o, melhor seria que o cofre
da Mettopole. continuasse a pagar os subsidios em Lisboa,
onde, na maioria dos casos, se fazem as encomendas dos artigos
destinados ao uso e consumo das Missoes e que, portanto, tem
de ser pagos nesta cidade.
Receio que o conhecimento deste facto venha a produzir
no espirito dos Missionaries um desanimo real e um certo
pamco, por estarem muito longe da costa e mais expostos, por
consequencia, a sofrerem com a carestia geral, vendo-se ao
mesmo tempo privados do seu procurador junto do Govern©
Central, em quern depositary a maior confian^a e por in'fluencia do qua! todos eles tem procedido resdlutamente no bom
desempenho do seu servi^o e sem receio, ate aqui, de ficarem
isolados e, por assim dizer, verem interceptadas as suas rela^oes
e ficarem privados de recursos.
Afigura-se-me, pois, que seria boa medida e indispensavel
ate, por todos os motivos, dos quais o menos ponderoso nao

ey decerto, a ocupapdo poUtica, assegurar as Missoes, estes verdadeiros pontos estrategicos, marcos de real e verdadeiro dominio e postos avan^ados das possessoes portuguesas de Angola,
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os seus subsides que, repartidos, sao, na verdade, bem diminutos.
E muito propositadamente que digo que o «menos ponderoso dos motivos nao e, decerto, a ocupa^ao politica». O
Governo portugues deve ter tido conhecimento das instancias
feitas por uma outra na^ao, um poderoso imperio, junto dos
missionaries do Espirito Santo, para que eles, no caso de nao
poderem conservar-se em territorio portugues, se encarreguem
das suas missoes na mesma costa, e bem assim de uma proposta
no mesmo sentido feita aos ditos missionaries pelo M onarca
de um pais pequeno, mas muito industrial, e activissimo colonizador.
Creio que nestes factos encontrara o Governo portugues
um novo motivo para continual a dispensar as missoes espaIhadas pelos sertoes de Angola o seu valioso auxilio e o seu
apoio.
Citando estes factos recentissimos so tenho em vista demonstrar que nao sou eu o unico a pensa-lo e a dize-lo, mas
que e opiniao corrente nas chancelarias estrangeiras que a situa5 S0

que se nos cria esta eivada de perigos para as missoes de
Angola.
N ao ignoro que o E x .mo Sr. Presidente do Conselho tern

afirmado em diversas ocasioes, e mesmo nas Camaras, que
o Governo necessita das missoes religiosas. Todavia, pouco
aproveita a arvore, embora nao a arranquem, mas deixando-a
morrer de pe. Assim tam'bem as Missoes nao podem sustentar-se no estado actual, sem os seus subsidios, nem tao pouco
podemos realizar, com

a rapidez que desejamos,

o nosso

piano de fornecer padres missionaries portugueses as missoes
de Angola, se nos retiram o subsidio do nosso Seminario
da Formiga.
V . E x .a mandando pagar em Luanda o pequeno subsidio
de 3 .4 0 0 $ 0 0 0 reis concedido por lei a este Seminario e que
a portaria de 15 de Agosto de 1 8 9 6 me autorizou a receber
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em Lisboa, coloca-nos na necessidade de reduzir o numero de
alunos deste estabelecimento missionario, onde com tanta dedica^ao e vivendo com grande parcimonia, temos mostrado o
nosso amor a Portugal, preparando pessoal pertugues para as
missoes do Real Padroado. O prejuizo sena enorme para a causa
das Missoes.
Considere V .

E x .a com

quanta economia,

neste caso,

como sempre, nos servimos Portugal, e quanto nos esfor^amos
para produzir a maior soma de bons resultados, com o menor
dispendio possivel. O Seminario da Formiga sustenta 6 professores, 6 auxiliares e 5 8 alunos pelo pre^o anual de 1 1 3 $ 0 0 0
reis cada um, verba igual para os directores, alunos e empregados.
N ao leve V . E x .a a mal a minha insistencia, pois tenho
obriga^ao de velar pela conserva^ao e pelo desenvolvimento
dessas Missoes, que sumamente prezo.
Concluo, finalmente, pedindo a V . E x .a com o maximo
empenho, que antes da sua partida se digne tomar providencias.
1.
° — Para que essas Missoes nao sejam pnvadas, durante
a ausencia de V . E x .a, dos seus recursos e que estes sejam pagos
em Lisboa, como anteriormente.
2.
° — Para que me seja igualmente pago em Lisboa, como
sempre se fez, o subsidio do Seminario da Formiga.
Deus guarde a V . E x-a
Lisboa, 1 7 de Junho de 1 9 0 1 .
Il.mo e E x .mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da M arinha e Ultram ar.
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