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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T CO N G O
A U V IC A IR E G EN ERA L D E HU1LA
(31-X II-1932)
SOMMATRE — Precisions au sujet de la notion juridique de vicaires

generaux et d’archipretres.

Luanda, 31 de Dezembro de 1932
Rev.mo Senhor
Havendo neste bispado alguns distritos eclesiasticos com
a denomina^ao de arciprestados e quatro com a denomina$ao
de vicariatos gerais, para evitar que da diversidade de nomes
resulte alguma con'fusao, pareceu-me oportuno dar a tai respeito alguns esclarecimentos.
Segundo o direito, a diocese divide-se em paroquias e estas
agrupam-se em vicariatos foraneos, chamados tambem arci
prestados, vigararias, etc. Em razao quer da sua antiguidade,
quer da sua importancia histdrica, tern alguns arciprestados o
titulo de vicariatos gerais, honoris causa. Este titulo da-se sobretudo aos arciprestados cujas comunica^oes com as sedes dos
bispados sao mais dificeis, recebendo, por isso mesmo, os respectivos arciprestes poderes d e le g a d o s mais amplos.
‘Alguma coisa de semelhante se da com re'lafao as paro
quias, tendo os parocos o titulo, ora de abades, ora de priores,
ora de reitores, ora de vigarios. Mera questao de nome que se
explica pelas origens historicas da paroquia ou pelo uso da
regiao. A face, porem, do direito todos sao parocos.
A autoridade diocesana considerou sempre os vicariatos
gerais como arciprestados de maior importancia e categoria
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e aos respectivos titulares, embora se de, e com razao, o nome
de vicariatos gerais, competem apenas os poderes que o direito
ou uma delegagao especial do Ordinario conferem aos arciprestes.
De resto, se tal e a situa^ao de facto, pode ainda acrescentar-se que o direito nao admite outra.
O vigario geral, com efeito, e constituido para toda a
area da diocese. Onde ha mais de um vigario geral, ha divisao
de fungoes e assim por exemplo um tera a seu cargo os fieis
de tal rito, de tal lingua, ou determinado ramo de servi^o,
como sejam as questoes matrimomais. Mas, todos os vigarios
gerais no sentido estrito, tais como os entende o Codigo, tern
jurisdi^ao sobre todo o territorio da diocese.
A atribuifao de uma parte da diocese a um vigario geral
prbpriamente dito, ou seja a nomea^ao de um vigario geral
regional, e proibida pelo direito e so poderia fazer-se em virtude
de costume secular ou de um indulto especial da S. Se.
Ora nenhuma dessas condi^oes se verifica em Angola.
Brevemente recebera V. Rev.raa uns impressos definindo
com precisao, quais as atribui^oes dos vigarios foraneos, quer
tenham o nome de arciprestes, quer o de vigarios gerais.
Com afectuosa estima me subscrevo
de V. Rev.™
servo humilde em Nosso Senhor
s ) \ M o y s e s , B isp o d e A n g o la e C o n g o
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