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L E T T R E D U V IC A IR E C A P IT U L A IR E D E L U A N D A
A U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S
(27-11-1920)

SOMMAIRE — D ifficulty d‘interpretation du nouveau decret sur les
missions. — Organisation des missions du Clerge Seculier et de la Congregation du Saint-Esprit. — he
probleme des paroisses. — he procureur provincial et
celui des missions du Clerge Seculier. — Explications
telegraphiques a donner.

Luanda, 27 de Fevereiro de 1920
Ex.mo e Rev.mo Sr. Padre Antunes
Aqui estamos as voltas com o recente decreto regulamentar
das nossas missoes. Apesar das suas faltas e do desconhecimento
da hierarquia eclesiastica, nao ha duvida que o diploma representa um sucesso dentro da actual ordem de coisas politicas.
Praza a Deus que na pratica se possam suprir certas deficiencias da letra, alias compreensiveis nas presentes circunstancias.
As nossas missoes estao em estudo do diploma, mas veem-se
embaragadas pela fa'lta de instru^oes da Casa-Mae. Eu tambem ainda nao recebi ate esta data quaisquer instrufoes da
parte da Nunciatura, mas sei por uma cartinba do Ex.mo Sr.
Arcebispo de Mitilene (J) que S. Ex.a o Sr. Nuncio esta contente com a regulamenta^ao, o que concorda com a correspondencia anteriormente recebida.
( 1) M gr Joao Evangelista de Lima Vidal, ancien eveque d’Angola.
429

Em vista desta informagao e como o decreto nao implica
com a jurisdigao em pontos basilares, mas deixa independencia
espiritual dentro do regime de missoes civilizadoras, disse para
as diferentes missoes principals que e'las podiam resolver sobre
o decreto livremente, de harmonia com as instrugos recebidas
dos Superiores hierarquicos, nao tendo eu nenhumas especiais
a transmitir-lhes, e expliquei alguns pontos que me pareceram
carecer dessa explicagao.
O Sr. P.® Andre esta para Malanje, onde foi conferenciar
com o Sr. P.® Cancela e mais missionaries. O Sr. P.® Keiling
reune no proximo dia 29 do corrente os seus Padres em conferencia e o mesmo esta fazendo o Sr. P.° Bonnefoux. Um
e outros pensam em vir aqui em Margo tratar comigo, consoante os avisos que acabo de receber.
Fazem realmente falta as instrugoes da Casa-Mae, o que
da lugar a embaragos. Em virtude disto ainda nao telegrafaram para ai, e tarde o farao.
Nenhuns passos se deram, pois, ate este momento, junto
das estancias oficiais; e, por parte destas tambem nenhuma
aegao tenho visto, sendo natural que so a tenham depois de
nos nos manifestarmos.
Na parte do clero secular so pode organizar-se uma missao, a de S. Salvador do Congo, com o auxllio das Irmas, se
e'las concordarem, o que ainda nao sei a esta data. A do Zaire
podera apenas ficar sucursal daquela. £ muito pouco. Penso
que o seminario de Luanda podera ser considerado desde ja
como uma das missoes reconbecidas; de facto ele e mais uma
missao e um asilo do que urn seminario; tern as suas escolas
primarias muito frequentadas, alem de outras aulas, e e o unico
asilo para o sexo masculino que ha na provincia, exceptuadas
as missoes; tern, pois, bom campo para uma aegao civilizadora
dentro do decreto. Mas, reconhece-lo-ao? L claro que a fundagao como obra nova traz embaragos, pois tern de meter conselhos do Governo e Colonial, etc.
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A questao das paroquias (de que nunca se pode prescindir)
nao sei bem como fica dentro do decreto, que e muito vago.
De quem e que hao-de ser filiais as paroquias do litoral, que
sao as mais importantes? Da missao de S. Salvador? £ claro
que, como sao servidas pe'lo clero secular, so o podem ser das
suas missoes. Seria inten^ao do decreto ou do legislador que
todas as paroquias sejam filiais? Nao se podem mandar padres
para elas com congrua, isto e, com os vencimentos do Estado
desde que elas nao sejam sucursais? Sao pontos duvidosos que
o decreto nao diz.
Na parte das missoes do Espirito Santo ha pontos muito
fracos; as congruas dos padres que nao sejam portugueses
vao ser um embara^o; a inc'lusao de todas as actuais missoes
dentro do decreto, como missoes completas, da origem a um
grande aumento de despesa; embora das dota^oes saiam os
subsrdios para as casas de forma^ao e para despesas do culto,
a verdade e que a diferenfa para com o passado e ainda muito
grande, o que da origem a reparos; no Enclave de Cabinda,
se todas as quatro missoes se puserem ao abrigo do decreto, a
diferen^a para com o passado e enormissima e, como hoje o
Enclave forma um unico distrito, as despesas com as quatro
missoes e seu pessoal absorvem pelo menos metade das receitas do Estado. A questao dos bens actuais tambem nao esta
suficientemente clara. As responsabilidades sao muito grandes
e os padres tern de passar a preocupar-se com as obras civilizadoras, visto haver poucos auxiliares, o que pode prejudicar
os servifos do apostolado.
Tudo isto nos tern preocupado e embara^ado.
Ju'lgo conveniente dar estas notfcias a V. Ex.a para compreender a razao da demora havida. Sao realmente pontos
delicados que e preciso pesar com toda a aten^ao e sobretudo
dada a falta de instrufoes
Sobre o procurador provincial nao sei o que ha reso'lvido.
Parece depreender-se do decreto que este lugar convem ao
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Ordinario, que assim fica em certo modo superior de todas
as missoes, mas isto nao me parece conciliar-se bem com os principios da Congrega^ao. Mas, nao sendo procurador das mis
soes congreganistas, convira que o seja das seculares? Ou
convira que fique de fora, o que lhe da mais independencia?
Esta designado por parte da Nunciatura o procurador geral
em Lisboa das missoes seculares? Convem ser o mesmo para
aqui e para Mozambique?
E a casa de forma^ao secular, o que ha resolvido na Nun
ciatura?
V. Ex.a, tomando conhecimento destas notas, fazia-me
muito favor trocar impressoes com S. Ex.a Rev.ma o Sr. Nuncio
a respeito de'las. Nao lhe escrevo directamente, porque isto e
uma confusao muito grande de assuntos; mas por intermedio
de V. Ex.a a impertinencia e menor.
E depois dessa entrevista V. Ex.a fazia ainda o favor de
me telegrafar sabre o mais urgente, que eu vou resumir. Eu
enviarei depois a V. Ex.a a importancia das despesas com o
telegrama ou entregarei aqui ao Sr. P.e Andre. O te'legrama
vira aqui a chegar em boa altura, quando ca estiverem reunidos
os diferentes superiores. Mas, para isso, nao podera demorar
muito depois da chegada do paquete.
Tenho endere£o telegrafico, que e a palavra « B is p a d o » .
O telegrama deve responder a seminario poder ser missao,
se as paroquias podem ser todas sucursais, quern e, se ha,
designado procurador geral das missoes seculares e se convem
que o Ordinario seja procurador provincial. Desta resposta
ja nos tiramos muitas conclusoes.
Por exemplo, o telegrama pode trazer esta redac£ao por
ordem de assuntos, como os deixo enumerados:
B isp a d o

—

Luan da

Seminario missao todas as paroquias Sucursais escolham
geral (ou geral Fulano, caso esteja designado) Ordinario nao
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convem (ou convem Ordinario) provincials dois (para o caso
de ser diferente para cada grupo de missoes um congreganista
e outro secular).
A n tu n e s

Assim ficaremos esclarecidos sobre muitos pontos.
Ha o caso da falta de instru^oes da Casa-Mae. Se entender
pode V. Ex.a acrescentar qualquer coisa a este respeito, por
exemp'lo: Paris recomenda (por isto entenderemos que a Casa-Mae concorda com o decreto sem restri^oes). Quanto a S. Ex.a
o Sr. Nuncio, pela propria resposta ao telegrama entendo qua!
e a inten^ao dele.
E basta. Ja e muita impertinencia, mas o assunto merece
estes cuidados.
Agrade^o mais este obsequio de V. Ex.a e tenho a satis£a^:ao de me subscrever com a maior considera^ao e estima,
De V. Ex.a Rev.ma
Amigo muito grato, At.0 V.or e Obg.mo em J. C.,
P . e M . A lv e s d a C u n loa
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D o c u m e n t o rig in a l.
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