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LET T R E D U V ICA IRE C A PIT U LA IR E D E L U A N D A
A U X SUPERIEURS D ES M ISSIO N S
(4-II-1920)

SOMMAIRE — Reflexions au sujet du decret n.° 6322 sur les missions
rehgieuses. — Reglementation des missions. — Le probleme du personnel. — Acceptation favorable donnee
au nouveau decret.

Il.mo e Rev.mo Sr.
O assunto que agora domina e o regulamento sobre as
missoes, que deve ser publicado no B o le tim O fic ia l do proximo
sabado. Estava para pedir no Governo Geral para o publicarem
somente em fins deste mes ou principios de Mar^o, para haver
tempo de se ler e estudar com atenfao. Mas desisti disso em
virtude do coro de louvores que vem da Metropole, onde este
diploma e posto nos pincaros da Lua. Soube tambem que o
Sr. Padre Antunes manda instru^oes nas quais pede a maxima
urgencia, para poder levantar dinheiros em Lisboa, ao abrigo
do novo decreto. Seja assim. Nao ha duvida que, nas circunstancias actuais, este decreto representa um sucesso, pelas distinfoes que faz relativamente a missoes religiosas, protec^ao
das actuais (que tern um regime muito especial), larga retribui^ao que estabelece, faculdade de aplica^ao de parte dessas
dota^oes a casas de forma^ao, ainda duma parte a despesas
do culto, incluindo evidentemente nesta expressao os servi^os
centrais do bispado, etc. / /
Nao recebi instru^oes nenhumas do sr. Nuncio, mas dizem-me que e'le esta contente, o que devo acreditar ou supor,
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conjugando com as informa^oes anteriores que dele tenho recebido. O Sr. Padre Antunes nao tem medida nos seus louvores.
Desta forma resta-nos esperar e pedir que o decreto seja executado com lealdade e que, na pratica, se possam suprir certas
deficiencias da letra que as circunstancias po'lrticas, segundo
dizem, nao permitiram por com mais clareza. Nao e conhecida ou reconhecida a hierarquia eclesiastica, que continuara
no pe em que esta. Os bens actuals das missoes parecem-me
assegurados. Fiz uma conta global dos encargos novos tornados
pelo Estado com a execufao deste decreto, em Angola, na
parte referida so a missoes religiosas. Calculo um aumento de
despesas, em rela^ao ao total que se gastava com todos os servifos missionarios e religiosos, em 160 contos anuais; nisto
aprecio o aumento anual desses encargos, entrando em liriha
de conta para o calculo com as dotajoes das missoes, congruas
de missionarios, irmaos e irmas, passagens de ida e regresso
a metropole e ainda aposenta^oes. Devemos confessar que e
muito — o que representa um perigo para a manutenjao deste
regime — ; e tambem que com muito menos, visto as missoes
estarem ja fundadas, com as suas constru^oes feitas, etc., se
podiam sustentar as obras, dando ainda uma parte das receitas
para as casas de forma^ao. / /
£ claro que desde que o Estado se dispoe a dispender
quantia tao avultada, e licito que ele exija servi^os de ordem
diferente do apostolado, visto com este nao se importar, como
o diz expressamente, embora deixe plena liberdade para o
praticar. Nao sei se havera pessoal bastante para as obras civilizadoras que o decreto pede, nas quais terao de empregar
actividade os missionarios, o que os desviara do apostolado,
desde que o pessoal nao seja bastante numeroso para os dois
servi^os, ou melhor para as duas especies de servifo. Mas nao
ha duvida que as responsabilidades sao grandes e a elas e forfoso corresponder, no aspecto civilizador e nacionalizador. j j
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£ claro que este decreto regula somente ac^oes e funfoes
de natureza exclusivamente temporals, continuando portanto
a parte da jurisdi^ao espiritua'l nas mesmas bases em que esta
estabelecida, observando-se as mesmas praticas e formulas.
Nenhumas instru^oes tenho a transmitir. A parte fundamen
tal, pelo que me respeita sob este aspecto, esta salva, visto o
decreto nada alterar a este respeito, isto e, nada se intrometendo em esfera que nao seja a sua. £ bem expresso o artigo
28, como o eram ja os artigos 17 e 18 da lei da separa^ao
nas colonias. Restava a aprecia^ao ou instru^oes dos superiores
hierarquicos. Embora nada tenha recebido da parte destes,
como atras digo, sei que recebem bem o decreto, o que concorda com a correspondencia anterior aqui arquivada. / /
Podem portanto as missoes proceder em plena liberdade,
conforme as instru^oes que tenham superiormente. Nos pontos de detalhe, na parte ligada com a autoridade diocesana,
ir-se-ao formulando instru^oes como forem ocorrendo necessarias. £ o que me parece dizer a V. Ex.a por agora.

Em 4 de Fevereiro de 1920.
O Vigario Capitular
M a n u e l A lv e s

ADNL —

D o c u m e n to s O fic ia is

AAL — C o rre sp o n d e n c ia
fls. 5-6 v. — N.° 16.

da

Cunha

— Original.

O fic ia l E x p e d id a ,

1920-1927,

N O T A — Ce texte a ete envoye aux Superieurs majeurs des mis
sions de Cabinda, Lunda, Caconda et Hufla.
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