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PROJET DE CONCORDAT AVEC LE SAINT-SIEGE
POUR LA DIVISION ECCLESIASTIQUE D’ANGOLA
(3-IX-1896)

SOMMAIEE — Bases generates proposees pour le C oncordat avec le
Saint-Siege par le G ouvernem ent portugais. — D eli
mitation des circonscriptions ecclesiastiques en projet.

E x .mo e Rev.m0 Sr.
O E x .m0 M imstro dos Negocios da M arinha e Ultram ar
incumbe-me de comunicar a V . E x .a, para seu devido conhecimento, que, de acordo com o parecer de V . E x .a, constante
de oficios de sua proveniencia, arquivados nesta Secretaria de
Estado, vao ser encetadas negocia^oes com a Santa Se para a
delimita^ao das novas circunscrifoes do real padroado da Africa
ocidental, nos termos da's bases cuja cdpia acompanha o pre
sente oficio.
Deus guarde a V . E x .a
Secretaria de Estado dos Negocios da Marin'ha e Ultram ar,
em 3 de Setembro de 1 8 9 6 .
E x .mo e Rev.m0 Sr. Bispo da Diocese de Angola e Congo.
Pelo Director Geral

Urbano Henriques
l.° oficial
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Bases Gerais para a concordata sobre a delimita^ao
do Real Padroado nos territorios da Africa Ocidental

jlf
Os limites do Real Padroado Portugues nos territorios do
Congo e de Angola, serao os mesmos assinaiados a soberania
portuguesa pdlos tratados com o Estado Livre do Congo com a
Franca, com a Inglaterra e com a Alemanha, ficando, consequentemente, suprimida's as prefeituras apostolicas do Baixo Congo
e da Cimbebasia Superior, cujas areas territoriais respectivas
se compreenderao na esfera do direito de Padroado.

2.a
Todos os territorios ido Congo e de Angola, em que, nos
termos da base l . a, fica estabelecido o direito do Padroado
Real Portugues, serao divididos, para o efeito da administra^ao
eclesiastica, nas seguintes circunscri^oes, a saber:
1.

a Prelazia do Congo;

2.

a Prelazia ida Lunda;

3.

a Diocese de Luanda;

4.

a Pre*lazia de Benguela;

5.

a Prelazia de Mo^amedes.

3 .a
A Prelazia do Congo compreendera todos os territorios
que constituem o distrito do Congo.
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4:
A

Prelazia da Lunda compreendera todos os territories

que constituem os distritos da Lunda e de Luanda, menos os
deste distrito que ficam reservados para a diocese de Luanda,
e que sao os limitados a leste pela cordillheira de «Finde»,
ate as nascentes do rio Lueala, depois pelo curso deste rio ate
a vila Duque de Bragan^a, em seguida por uma linha desta
vila ate a cahoeira Cabalo, do rio Cuanza, daqui pelo curso
deste rio ate a sua confluencia com o Cuarido, depois pelo curso
do Cuando ate a sua nascente, terminando no paralelo 12° de
latitude Austral.
5. a
A Diocese de Luanda ficara compreendendo os territorios
do distrito de Luanda, desde a costa ate aos limites, por leste,
que ficam demarcados na base anterior; todo o litoral do dis
trito de Benguela; e ainda os territorios deste distrito, a fora dos
limites assinados na base seguinte, a Prelazia de Benguela.

6. a
A Prelazia de Benguela compreendera os territorios dos
distritos de Benguela e de M ojam edes abrangidos nos seguintes
limites, a saber: — N orte: o paralelo 12° Austral, a partir do
rio Cuvo ate a intercep$ao do mesmo paralelo com o rio Cassai; o curso deste rio daqui ate a sua inflexao para o N orte;
e dai por diante os territorios do E . L. do Congo. — Leste:
os territorios sujeitos a soberania inglesa.— Sul: o paralelo
Austral 15° 2 0 ' ate ao rio Cunene. — Oeste: o curso do
Cunene ate a confluencia do no Q ue; o curso deste rio ate
a sua nascente; daqui a cordilheira M ando ate as nascentes
do no Cuvo; curso deste rio ate ao paralel'lo 12° Austral.
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7 .a
A Prelazia de M ofamedes compreendera os territories dos
distritos de Benguela e de 'Mofamedes, compreendidos nos seguintes limites: — N orte: o rio Carunjamba desde a £oz ate
a nascente; depois uma linha que passa a Oeste de Quilengues
e segue as cumiadas da serra da H anba ate as nascentes do rio
Que, continuando deste ponto em diante para Leste, segundo
os limites marcados a Prelazia de Benguela. — Leste: terri
tories sujeitos a soberania inglesa.— Sul: territories sujeitos
a soberania alema. — Oeste: todo o litoral desde o Cunene
ate ao Carunjamba.

A Diocese de Luanda mantera a sua actual organiza^ao,
ficando, porem, reduzida a sua jurisdi^ao a area territorial
delimitada na base 5 .a Podera, contudo, ser elevada a Arquidiocese, uma vez que dai nao resu'lte aumento de encargos
para o tesouro, alem da congrua do arcebispo, que so podera
ser fixada em Cortes. N esta hipotese, constituira o Arcebispado
de Luanda uma provfncia eclesiastica tendo como sufraganeos
o bispado de S. Tom e e as Prelazias de Angola e Congo.
9. a
N o caso, porem, de se manter simplesmente a Diocese
de Angola, com a sua actual organiza^ao, as Prelazias do
Congo e Angola serao nullius.

10. a
E m qualquer dos casos, os prelados terao jurisidi^ao propria
e ordinaria, serao sempre bispos titulares, e serao nomeados
por mutuo acordo entre a Santa Se e o Real Padroeiro.
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ll.a
A s Prelazias terao a organiza^ao, que, de futuro, for combinada entre a Santa Se e o Real Padroado, mantendo-se, no
entretanto, pe'lo momento, e nas Prelazias, respectivamente, a
mesma organiza^ao, que, actualmente, tern os grupos missio
naries do Espirito Santo, no Congo, na Lunda, em Benguela
e em M ofamedes. A s sedes das Prelazias serao as mesmas das
missoes centrais, dos respectivos grupos missionaries, ja referidos.

12.a
Os prelados poderao corresponder-se, directamente, com
o Governo, pela Secretaria de Estado dos Negocios de Marinha
e Ultram ar e, em seus relatorios, deverao, sempre, dar minuciosas informa^oes de tudo quanto, dentro das suas Prelazias
possa interessar aos direitos soberanos do pais, e a todos os
assuntos de administra^ao, politica, civil, ou de qualquer outro
ramo.
1 4 .a
Os prelados, assim como todo o pessoal da Prelazia,
sujeito a sua jurisdifao eclesiastica, serao sempre cidadaos portugueses, devendo naturalmente naturalizar-se os que forem
de origem estrangeira. Para este efeito o Governo facilitara a
nacionalizafao do pessoal missionario, simpllificando o respectivo
processo, e isentando-a de toda e qualquer tributa^ao ou encargo
de qualquer natureza.
Esta conforme.

U. Henriques
A A L — Gavetas — Correspondencia do Ministerio do U l
tramar.
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