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O R D O N N A N C E D E M G R BA R BO SA LEA O
SU R LE «M O D U S V IV E N D I))
(15-X II-1906)

SOMMAIRE — Motivation du ((modus vivendiv et son execution dans
tout le Diocese.— Creation des Vicariats de I’Eveche.

DIOCESE DE ANGOLA E CONGO
PROVISAO
D . A n to n io B a rb o sa L e a o , p o r m erce de D e u s e d a S a n t a S e
A p o s t o lk a , B isp o de A n g o la e C o n g o , etc.

Ao nosso Il.m0 e Rev.mo Cabido, Rev.08 Parocos, Missiona
ries e mais fieis sujeitos a nossa jurisdi^ao, saude, paz e ben$ao
em Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador.
Fazemos saber que, tendo conhecimento, quando fomos
apresentado Bispo de Angola e Congo, de que a jurisdi<pio desta
Diocese nao coincidia hoje com os limites da mesma Provincia,
em virtude da existencia de outra jurisdi^ao que a Santa Se
ndla havia estabelecido, movida unicamente pelo seu ardente
zelo e solidta vigi'lancia pela salva^ao das almas, em vista da
falta de pessoal eclesiastico que durante muitos anos se fez
sentir nesta Diocese, e do abandono em que, por esse motivo,
foram ficando as antigas cristandades, a ponto de quase se
perderem, — desde logo tomamos a resolu^ao de, pelo melhor
modo que nos fosse possivel, tratarmos deste importantfssimo
assunto com os poderes competentes, de forma a cessarem as
graves dificuldades que de ano para ano se lam aglomerando,
provementes de uma situa^ao que o Governo de Sua Majestade
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entendia nao dever recorihecer, embora fosse concedendo todos
os auxilios aos missionarios, em aten^ao aos servi^os prestados.
De harmonia com estes propositos e com aprova£ao do
Governo, e lnteirado do valor dos documentos em que sempre
se basearam os Prelados e o Governo para considerarem como
pertencentes a jurisdi^ao do Bispo todos os territorios dos dominios portugueses nesta parte da Monarquia, embora os Prelados
por justificados motivos se abstivessem de praticar actos de
jurisdi^ao nesses territorios, encetamos os necessarios trabalhos
junto do Governo e dos Superiores das missoes estabelecidas
na referida jurisdi^ao, propondo entao uma solu$ao que foi
julgada satisfatoria, consoante foi plenamente acordado por
todos, na reuniao celebrada no Ministerio da Marinha e Ultra
mar, da qual solu^ao enviamos, por intermedio da Nunciatura
Apostolica junto da Corte de Lisboa, uma Exposifao a Santa
Se, como igualmente foi acordado, estabelecendo um m o d u s
v iv e n d i regulador deste assunto e bastando para ser posto em
pratica o consentitmento tacito da Santa Se.
E nao havendo de Roma nada em contrario a mencionada
Exposi^ao, antes sabendo nos, embora oficiosamente, que aque'le
m o d u s v iv e n d i e bem aceite em Roma, apressamo-nos a levar
esta comunica^ao a presen^a de Sua Majestade El-Rei Fidelissimo, Augusto Padroeiro, merecendo tudo a regia aprova^ao
e auxilio, como se dignou participar-nos telegraficamente Sua
Ex.a o Ministro da Marinha e Ultramar.
#

Estamos, pois, habilitados a dar efectiva execu^ao ao acordo
feito e constante do m o d u s v iv e n d i, em conformidade com as
leis canonicas e do Reino.
E assim, havemos por bem tomar as seguintes resolufoes:
l.a Declaramos que desde o dia 1 do proximo mes de
Janeiro de 1907, em diante, assumiremos, como de facto resol129
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vemos assumir, a jurisdi^ao espiritual ordinaria nos territories
desta Provmcia, sobre os quais nao tem sido exercida a jurisdi^ao do Bispado, a saber — os territories portugueses do
encravamento ao norte do Zaire, entre os nos Cuango e Cassai,
e no sul, alem-Cunene; isto e, em toda a area das Prefeituras
Apostolicas do Baixo Congo e da Cimbebasia Superior, ficando
assim desde esse dia sujeitos a nossa jurisdi^ao os mesmos ter
ritories, a qual exerceremos pela mesma maneira, porque a
estamos exercendo nos restantes territories desta Provmcia,
mandando que neles se observem as Constitutes, leis e deter
minates nossas e dos nossos venerandos antecessores, assim
como os usos e costumes legitimos desta Diocese.
2.
a Confirmamos, provisoriamente, nos seus respectivos
lugares e jurisdi^ao os missionarios em servi^o nesses lugares.
Os muito Reverendos Superiores actuals das missoes, que
vamos nomear e constituir Vigarios Gerais e Delegados nas
novas circunscrites, que se torna necessario criar para o bom
servi^o diocesano, enviar-nos-ao com a possivel brevidade uma
rela^ao de todos os missionarios ao presente nas suas missoes,
para 'lhes passarmos a competente nomea^ao de missionarios
do Bispado, ou de parocos, consoante julgarmos conveniente.
3.
a Essa rela^ao devera indicar as seguintes notas para
cada missionario:— nome, naturalidade, filia^ao, idade, estudos tehlogicos e outras habilitates e onde adquiridas, data
e diocese da ordena^ao de presbitero, servi^os prestados, e a sua
actual coloca^ao, devendo no fim os nossos Delegados propor-nos a coloca^ao a dar a cada um.
4.
a O registo paroquia'l sera feito, a come$ar de um de
Janeiro proximo, em duplicado, e nos termos do Decreto regio
de 9 de Setembro de 1863. Os livros serao legalizados, com
os respectivos termos de abertura e encerramento, numera^ao
e rubrica, pelos ditos nossos Delegados, ou por um missionario
com comissao sua e sob sua responsabilidade. Para a executo
do que deixamos disposto, mandamos remeter, com esta Pro130

visao, os exemplares necessarios do citado Decreto e modelos
do registo paroquial, para serem distribuidos pelas diferentes
missoes.
Declaramosque em tudo isto que acabamos de determinar,
resa'lvamos as facuidades espirituais concedidas aos missionaries,
bem como resolu^ocs ulteriores que hajam de ser tomadas pela
Santa Se e Governo portugues, para resolufao definitiva deste
assunto.
Embora seja nossa inten^ao visitarmos pessoalmente os
referidos territories, desde ja saudamos no Senhor, com o mais
paternal afecto, os nossos novos cooperadores e amados rieis,
nossos subditos espirituais, enviando a todos a nossa ben^ao
e desejando-lhes as maiores felicidades espirituais e temporais.
Esta nossa Provisao, depois de registada na Camara Eclesiastica, sera remetida ao nosso Reverendissimo Cabido para a
mandar transcrever no tespectivo livro e arquivar, aos muito
Reverendos Superiores actuais das missoes do encravamento
ao norte do Zaire, entre o Cuango e o Cassai, e alem-Cunene,
para ser lida a esta^ao da Missa Conventual do ultimo domingo
deste ano em todas as missoes, e arquivada com a copia da
Exposi^ao enviada a Roma.
Dada em Luanda e Pa$o Episcopal, na Oitava da Imaculada
Concei^ao, Padroeira do Reino, aos 15 de Dezembro de 1906.
(L. f S.)
•f

A n to n io , B isp o de A n g o la e C o n g o

C o n e g o , Ju lia o P ire s V a le n te F ig u e ir a , secretario.
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