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RAPPORT DU P£RE JOAQUIM MAGALHAES
AU MINISTRE D ’OUTREMER
(7-VI-1902)

SO M M AIRE — L a fam ille chretienne base sociale. — Un cas d ad u ltere

a C abinda. — L a suppression des subsides aux mis
sions catholiques et ses consequences.

ri.mo e E x .mo Sr. Ministro da M arinha e Ultram ar
Conhecendo o quanto as nossas Colonias tem engrandecido com a patriotica administra^ao de V . E x .a, e sabendo
que nao tem outra ambifao, senao a de cada vez tornar mais
florescentes os nossos vastos territories de alem-mar, venho,
como portugues que me prezo de ser, pedir o concurso de
V . E x .a para eu contribuir tambem na medida das minhas
formas para o progresso e prosperidade destes floroes da coroa
portuguesa.
Auxiliar a vontade firme e disposta a tudo e uma obra
meritoria e quase sempre de um grande alcance.
Nomeado, ha pouco, para Superior das Missoes do Encravamento de Cabinda, deparei logo no principio da miriha carreira uma situa^ao espinhosa e vi amea^adas de morte estas
obras, as mais proficuas para a civiliza^ao do preto.
A espada pode ter cintila^oes fulgurantes, as expedi^oes
guerreiras podem avassalar territories, mas nao podem ganhar
corafoes. So a cruz, levada pelo missionario, sabera curar as
feridas feitas pela espada, destruir o odio de ra$a, suavizar os
costumes, fazer do preto um amigo de Portugal. A espada e
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a cruz sao ambas necessarias; uma implanta, outra cimenta
e solidifica.
Inutil sera dizer a V . E x .a que a base da Sociedade e a
familia e nao uma familia constituida de qualquer modo, mas
a familia constituida pelo matrimonio cristao, segundo os preceitos do Evangelho. £ este o unico meio de tirar o preto do
seu aviltamento moral e querer empregar outro e tempo perdido.
N ao me demorarei em largas considera^oes, porque melhor
que ninguem compreende V . E x .a este assunto.
Passando agora ao que mais importa, resumirei em duas
palavras o motivo que me traz a presen^a de V . E x .a.
N u m a das aldeias cristas, fundadas pelos missionaries,
deu-se um caso de adu'lterio. Enquanto o marido se ausentara
algum tempo para ganhar a vida, a mulher fugia com outro
preto, amanuense da Secretaria do Governo do Distrito. Sabedor
disto o marido ofendido intentou um processo aos culpados,
esperando encontrar justi^a. O processo seguiu os tramites
ordinarios e no dia do julgamento o defensor do reu declarou
em pleno Tribunal que os casamentos contraidos nas Missoes
eram invalidos, porque os missionaries nao exerciam as fundoes
de parocos, como o exige o Codigo Civil. O douto juiz da
comarca admitiu a possibilidade e o processo ficou sem andamento ate provas do contrario. fs este o facto em toda a sua
nudez.
D um caso particular passou-se a generalidade e por falta
de criterio atacaram-se, sem escrupulos, as missoes pela base.
Os matrimonios, contraidos nas missoes sao 'feitos, segundo
as determina^oes do Concilio de Trento, que e lei do reino.
Perante a Igreja nao sofre duvida alguma a validade do Sacra
mento; do que se poderia duvidar era dos seus efeitos civis.
M as em muitos paises de Missao nao estao as coisas orgamzadas como em Portugal e nesse caso como se podera aplicar
o Codigo em todo o seu rigor?
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N ao e diferente da religiao do Estado a religiao que ensinamos e os missionarios que a propagam, pertencem a uma
associa^ao cujos estatutos foram aprovados por decreto governamental de 18 de Outubro de 1 9 0 1 .
Sendo os missionarios reconhecidos, reconhecidos devem
ser os seus actos, enquanto conformes com as leis do pais.
E quais sao os actos do missionario senao adminitrar os sacramentos, civilizar por meio da evangelizafao e do ensino?
Tirando-l'he o valor dos seus actos nada pode fazer e nao
creio que queira suprimir as Missoes quern tanto tern feito
por das.
A doutrina contraria seria subversiva e imoral. O missio
nario perderia o prestigio e portanto seria nula a sua acfao.
O preto e submisso e atento, enquanto respeita, deixando
de respeitar e insubmisso e atrevido.
A s numerosas e florescentes cristandades, ja num avan$ado grau de progresso, dissolver-se-ao se V . E x .a nao vier, por
uma sabia decisao, garantir os efeitos do matrimonio, contraido
perante o missionario.
H a 3 0 anos que as missoes existem no Encravamento de
Cabinda e nesse periodo de tempo, ja tao longo, que de vidas
socrificadas; quantos trabaihos e canseiras suportados beroicamente; quantos dissabores e persegui^oes ate; quanto dinheiro
gasto e bastaria uma simples palavra de quern pouco avalia as
coisas para tudo cair no po e no nada? Estes povos ja acostumados connosco perderao de novo toda a no^ao do bem e tornar-se-ao o que dantes eram. Confrange-se o cora^ao ao ver que os
que comefavam a amar Portugal, se orgalhavam de serem portugueses, respeitavam a bandeira nacional e abragavam a Cruz
irao de novo habitat as florestas, temer o convivio do branco.
Espero que V . E x .a tomando em considera^ao o futuro
das Missoes, o bem da colonia, a moralidade do preto e o pro
gresso da humanidade, pora urn termo e breve a estes caprichos
de interpreta^ao.
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O missionario auxiliado pode contribuir muito para o bem
dos povos; contrariado o seu labutar e os seus sacrificios nao
tem senao uma minima parte da sua eficacia.
Deixar, como se diz, correr o marfim, seria dar o golpe
mortal nas Missoes, destrui-las, e introduzir a desmoraliza^ao
nos povos ja civilizados. A mais insignificante dificuldade
no casal seria o suficiente para uma separa^ao e dava largas
a mancebia. N ao haveria sequer os costumes indfgenas, que
eles ja perderam, para lhes por um freio. A situa^ao tornar-se-ia
muito pior do que antes das Missoes.

*

Ainda ha um ponto capital para o qual pe$o licen^a para
chamar a aten^ao de V . E x .a e e a supressao dos subsidios que
o Governo dava as Missoes do Encravamento de Cabinda. Sem
meios nada se pode fazer e as Missoes privadas do auxilio, que
recebiam do Estado, ficam reduzidas a penuria e nao poderao
viver e nao sei se poderao vegetar.
A esmola missionaria nao sera suficiente para levar a cabo
tantas obras, como as que tem empreendido. N ao era uma
riqueza o que recebiamos; 4 contos apenas, um para cada
missao; auxiliavam, porem, a obra missionaria e permitiam-nos
fundar nas principais localidades esco'las, onde se ensinava,
com a religiao, a lingua portuguesa e o amor a Portugal.
Ja existiam algumas dessas escolas, visitadas a miude pelo
missionario que tinha a peito o bom andamento de'las.
Era um meio mais do que eficaz para espalhar a influencia
portuguesa, desbravar ignorancias, cultivar inteligencias.
A lem das Escolas conseguiamos ainda, com esses parcos
recursos, sustentar nas missoes centrais, um bom numero de
crian^as que agora nao poderao ser educadas. M uitos mancebos, saidos destas missoes, ajudam hoje o Governo, como
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guardas fiscais, amanuenses, oficiais de diligencias, etc.; muitos prestam bons servifos nas casas de comercio e todos se prezam de se dizerem portugueses.
Sao factos que mnguem pode negar e estes factos demonstram que o dinheiro do Estado nao era mal empregado pelos
missionaries.
A mim me disse um governador de distrito que sentira
uma satisfa^ao imensa, quando na inaugura^ao do Caminbo
de Ferro de M atadi, ouvira muitos pretos falar correctamente
o portugues.
Estes pretos eram antigos alunos das Missoes de Landana
e friiais; tiriham ido aquela regiao com fito nos grandes salarios
que entao ofereciam os belgas.
Esses rapazes iam ganhar a vida, mas pouco tempo por
la ficavam; preferiam o nosso convivio, ao convivio do estrangeiro. Eram portugueses no corafao e como tais nao se podiam
habituar em outro solo que nao fosse o portugues.
Contribuia esta diminuta verba para sustentar e educar
mais de 6 0 0 crian^as de ambos os sexos e como poderemos
agora continuar tao grande tarefa sem nenhuma especie de
auxilio? Fazia-se muito, e muito desejava fazer ainda, espalhando cada vez mais a nossa maviosa lingua, influencia e
prestigio. Sem subsidios nao so se nao podem fundar escolas,
receber mais educandos, mas for^oso nos sera ate reduzir ou
suprimir o que ja temos.
O preto esta muito longe de poder avaliar a importancia
da instrufao e nao sabe bem o que significa ser civilizado.
So a for^a de paciencia e recompensa se consegue ganhar-lhe
a confianfa. N um a pa'lavra, e preciso pagar-lhe o trabalho
que temos de o ensinar.
N ao quero por mais tempo abusar da benevolencia de
V . E x .a e portanto vou terminar confiando que as minhas
simples, justas e submissas reclama^oes acharao eco no cora^ao
de V . E x .a, tao patriotico e tao amante das nossas colonias.
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Se pe$:o garantias seguras para os actos dos missionaries
e auxilio material para levar a cabo a obra iniciada, e porque
o amor da Patria me clama que o devo fazer.
Missao de Cabinda, 7 de Junho de 1 9 0 2 .

P .e Jose Joaquim Magalhaes
Superior das Missoes do Encravamento de Cabinda
A H U — Autoridades Diversas. —
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