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L E T T R E D E L ’A BBE A M A D E U RUAS
A U PER E JO SE M A R IA A N T U N E S
(9-IX -1920)

SOMMAIRE—

O b servation s su r la legislation m ission n aire. — M o d ifi
cations a lui apporter.

Ao Ex.™ e Rev.™ Sr.
P.8 Jose Maria Antunes
Beja, 9 de Setembro de 1920
Meu muito Caro e Rev.d0 Colega:
Devolvida de Lisboa, de onde estou ausente vai em mes
e meio, recebi aqui em Beja, o favor da sua carta e a copia do
Decreto — Compilagao e aclara$ao da legisla^ao referente as
missoes do Ultramar. Muito obrigado lhe fico pela sua genti'leza e lealdade. Este trabalho ficou mamficamente entregue:
por um lado, o juridico, tern o Dr. Quirino [de Jesus] que e
mestre, e pelo outro, o do corafao, o da causa da patria e das
almas, tern a V. Rev.a, que e apostolo e que, como ninguem,
tern especialissima competencia no m etier.
Se V. Rev.a conseguir que ele seja publicado tal como
esta e um grande servi^o prestado ao pais e a causa missionaria.
Li-o com muita aten^ao, mas eu sou, como sabe, absolutamente
leigo no assunto. No entretanto parece-me que nele estao
remediadas muitas lacunas do Decreto de 24 de Dezembro
ultimo, e foram aclarados alguns pontos duvidosos do mesmo.
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Pena e que, abertamente, se nao pudesse nele prever a questao
do provimento das Dioceses ultramarinas. Sem Prelados, as
missoes do Clero Secular pouco darao; carecem de direc^ao
e de unidade de ac^ao, o que j a nao acontece com as Congre
gates, em que ha mais disciplina e unanimidade de vistas. / /
£ certo que os Procuradores Provinciais podem ser os Pre
lados, mas isto nao se coaduna muito com o espirito e disci
plina da ■ Igreja — pois acontecera serem os subsidios a dar
poderes jurrdicos e administrativos aos Superiores hierarquicos.
£ estranho que nao se possa entrar sem subterfugios na questao
da hierarquia eclesiastica e que os jacobinos a nao reconhegam
senao para castigar os Prelados! £ certo, porem, que os Pre
lados so assim e ao abrigo do artigo 20 poderao obter meios
pecuniarios certos para se poderem aguentar no ultramar. / j
Nao sei tambem se, com a redac^ao do artigo 8.° ficara
garantida a autonomia das paroquias e a organiza^ao paroquial
da Diocese de Angola. / j
Sobre vencimentos de missionaries e meios pecuniarios de
vida para as missoes tambem este Decreto, a meu ver, e mais
claro que o anterior. O pior e que nao vejo meio de obter pessoal — sacerdotes seculares — para a manuten^ao e reconstitui^ao das respectivas missoes, a nao ser que a S. Se se meta
no assunto. Os Prelados obstinam-se na nega^ao de demissorias
aos poucos que para as missoes se oferecem.
Nao li, mas vou procurar ler os artigos a que se reifere.
O Vieira Guimaraes em tempo escreveu-me e pediu-me para
lr a Tomar, mas a mim pareceu-me conveniente nao levantar
a lebre e neste sentido lhe respondi; nao foi possivel encontrarmo-nos e depois eu sai de Lisboa. Hei-de ver agora se nos
avistamos e agradecer-lhe a b on n e p resse que nos esta fazendo.
Estara o Governo disposto a entregar o Convento de To
mar e o dinheiro da Bula? Duvido!
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Eu fazia o Sr. Arcebispo (*) af em Lisboa, e em tempo
escrevi ao P.e Farinha (2), prevenindo-o de que eu tambem
estava ausente, e que me dissesse para aqui para Beja qua'lquer
coisa que houvesse de missoes.
O caso esta muito bem entregue, e eu na medida pequena
das minhas formas, estou pronto, vejo, porem, com a instabilidade dos governos, que ha-de ser dificil conseguir-se alguma
coisa do que esta no papel.
Nao sei se o Ex.mo Sr. Bispo de Cabo Verde (s) ai disse oficialmente o que por la vai; a derrocada e enorme e so com boa
vontade do governo.
Ainda voltando ao Decreto: o Governo aceitara a doutrina
do artigo 23 ? Ha-de ser dificil que ele reconhe^a personalidade
moral as missoes.
Com os meus cumprimentos e reitera^ao dos agradecimentos pela sua gentileza, creia-me
De V. Rev.a
Colega e humilde servo em N. S.
P.e
APP —

A m adeu R m s

D o c u m e n t a u to g ra p h e .

O L ’Archeveque de Mitylene, M g r Lima Vidal.
( 2) Antonio Louren^o Farinha, ancien missionnaire seculier au
Mozambique, fonctionnaire dans la section de Justice et Cultes au
Ministere des Colonies.
O M gr Jose Alves Martins (1909-1935).
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