Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1904-1967

Spiritana Monumenta Historica

1971

Letre du Père José Maria Antoines au Vicaire
Capitulaire de Luanda — (8-IV-1920)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol5
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1971). Letre du Père José Maria Antoines au Vicaire Capitulaire de Luanda. In Angola: 1904-1967. Pittsburgh, PA:
Duquesne University Press.

This 1920 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1904-1967 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

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

SOMMAIRE — Interpretation

du decret sur les missions religieuses. —
Les missions des pretres seculiers et des Peres du Saint-Esprit. — Satisfaction a Rome.

Ex.mo e Rev.mo Sr. Dr. Manuel Alves da Cunha
Acuso a recep^ao das duas estimadas cartas de V. Ex.a
de 27 de Fevereiro e de 10 de Marfo do corrente ano, que
muito agrade^o e as quais tenlio o gosto de responder.
Quando V. Ex.a receber esta ja deve ter recebido o telegrama que ontem lhe mandei conforme a interpreta^ao que
nos parece dever dar-se. A hora em que escrevo ju'lgo que
ainda nao foram instru^oes da Casa-Mae; pois o Secretario,
P.e Riedlinger, acaba de escrever-me que ainda se nao reuniu
o Capitulo para esse fim.
Na interpretafao do decreto 6322, convem ter em vista
que nos achavamos em frente de dois decretos: o da aplicafao
da lei de separa^ao as Colonias e o do ministro P. Joao Soares,
para a execu^ao daquele, no que dizia respeito as missoes
civilizadoras. As circunstancias politicas nao permitiam que
se fizesse um novo decreto que modificasse aqueles; estavamos certos de um fiasco e da queda do ministro que tal
fizesse; so se podia fazer um regulamento daqueles dois
decretos sem Ihes alterar a doutrina, o que nao era coisa facil;
fez-se o que se pode.
Os missionaries queixam-se que se lhes da muito dinheiro
demais; parece-me uma queixa pueril; se ha dinheiro demais
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organizem mais sucursais e menos missoes completes, ou
depositem o dinheiro num Banco para criarem novas missoes
e desenvo'lverem as diferentes obras logo que o possam fazer.
No que respeita ao clero secular, a missao de S. Salvador
pode criar todas as sucursais que quiser e bem assim todas
as missoes completes, logo que para isso tenha pessoal e se
entenda com o Governo da Provmcia. Os Padres e auxiliares
que se ocupam do Seminario, logo que sejam cinco podem,
sob a proposta da missao de S. Salvador, organizar-se em
missao e esta por sua vez pode criar outras missoes e sucursais
ate fora da Provmcia; o mesmo podem fazer as missoes congreganistas; estas missoes assim criadas nao sao m isso es n ov as
fundadas ao abrigo do art. 16; mas sim missoes organizadas
pelo art. 14. Convem saber que o art. 16 foi feito para dificultar o estabelecimento das missoes protestantes. Uma sucursal
nao necessita senao de um Padre e de um professor ou um
operario que dirija uma oficina; parece-me que em Luanda
nao sera dificil organizar uma ou outra paroquia em sucursal,
ficando dois ou tres padres disponfveis para a missao que se
ocupara do Seminario.
Nos aqui julgamos que se nao podem ter paroquias sem
serem sucursais; no entanto a interpreta^ao deve ser feita sobretudo ai; e na presen^a de dificuldades deverao dai consultar
o Ministerio das Colonias e da Reparti^ao competente sera
dada a competente resposta.
As sucursais, segundo nos parece, nao tern o fundo de
reserva de 900$00 porque fazem parte integrante das missoes;
tern, porem, de contribuir com os 20 °/Q para as obras de forma^ao; o art. 13 refere-se as missoes religiosas em geral e nao
a missoes em oposigao a sucursais; tern tambem de contribuir
para o cu'lto; porque sendo missoes religiosas supoe-se que tern
culto; esta verba saira do seu subsidio e provavelmente a parte
que deve ser entregue ao Prelado devera ser determinada por
este de acordo com os superiores das sucursais.
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Pelo que respeita as missoes do Espirito Santo, nao vemos
que dificu'ldade possa haver em que os Padres e mesmo auxiliares estrangeiros recebam vencimentos, pois que tai foi a inten$ao do Ministro que fez o decreto. Nao trabalham e'les na obra
da civiliza^ao das nossas colonias? £ pois muito justo que
sejam remunerados pessoalmente ou colectivamente. Como ja
disse no principio desta carta, se virem que nao convem desde
ja estabelecer todas as missoes completas que poderiam organizar, estabele^ao so a'lgumas destas e fa^am sucursais as restantes; isto para nao chamar demasiado a aten^ao e em vista do
estado financeiro pouco bri'lhante da Provmcia; nos anos seguintes estabelecerao outras missoes, etc.
O que o Ministro, que fez o decreto, desejava era que desde
ja se criassem muitos centros de ocupa^ao e de civiliza^ao;
«tomara eu desde ja mandar para as Colonias muitos centos
de missoes» dizia ele; se for mais proficuo criar sucursais, nada
obsta a que se siga esta orientagao.
Sobre o Procurador Geral para os Padres seculares ja V. Ex.a
teve carta do Sr. Nuncio.
A carta que me mandou para ele fui eu proprio entregar-lha e falamos largamente acerca do que V. Ex.a lhe dizia
na sua carta a ele e na que V. Ex.a me mandava.
Quando tiverem decidido o que respeita a organiza^ao
das missoes lembro a V. Ex.a a grande conveniencia que ha
de solicitar do Governo Provincial que avise o Ministro das
Colonias acerca do numero de missoes completas e de sucur
sais, para que aqui possamos pedir para as casas de forma£ao, etc., os tanto por cento a que nos autoriza o decreto. £ de
crer que antes da participa^ao do Governo provincial nao abrirao creditos nenhuns, nem pagarao subsidios as missoes; por
isso convem que tudo se organize com a maior brevidade possivel. A participa^ao pode vir telegraficamente.
Pelo que me tern dito o Sr. Nuncio, em Roma ficaram
contentes com o decreto; nao esperavam tanto; ainda que
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deixe muito a desejar. V. Ex.a nao se pode figurar o traba'lho
insano que foi precise para fazer aceitar o pouco de bem que
nele ha. Na CasaJMae £oi-me dito, por quem viu e ouviu, que
tinha feito baa impressao.
Digne-se V. Ex.a aceitar a expressao do mais profundo
respeito e sincera estima com que sou
de V. Excelencia Rev.“a
Muito humilde servo e amigo afectuoso e dedicado
Jo se M a r ia A n tu n e s
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