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LETTRE DU P£RE VICTOR WENDLING
AU SECRETAIRE DU DISTRICT DE LUNDA
(9-V-1902)

SOMMAIRE — Situation juridique et canonique des missionnaires du

Saint-Esprit dans les districts d e Luanda et Lunda.

Il.mo e E x .mo Sr.
Tenho a honra de acusar a recepfao do dfrcio de V . E x .a
n.° 2 4 4 de 5 do corrente e de dar a V . E x .a em resposta as
informa^oes seguintes:

a) Os estatutos por que se regem os Missionaries das
Missoes do Real Padroado Portugues nos distritos de Luanda
e Lunda (M alanje, Mussuco e Libolo) foram aprovados pelo
Governo de Sua Real Majestade sob o titulo de «Estatutos da
Associa^ao dos Missionaries do Espirito Santo», em 1 8 de
Outubro do ano proximo findo, para todos os efeitos do decreto
de 18 de Abril do mesmo ano, adhando-se pub'licados no Diario do Governo n.° 2 3 7 , de 2 1 de Outubro do dito ano.

b) Outrossim foram aprovados pelo Governo de Sua Real
Majestade os estatutos por que se regem as E x .mas Irmas Educadoras, directoras do Orfanato das meninas desta missao,
achando-se publicados com a mesma data e no referido numero
do Didrio do Governo, sob o titulo de «Estatutos da Associagao das Irmas da Missao do Padroado Ultramarino».

c ) O fim da mstitui^ao das Missoes do Real Padroado
nos distritos de Luanda e Lunda aeba-se definido pelo Governo
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de Sua Real Majestade no decreto do seu estabelecimento.
«Evangelizar e converter a £e crista os povos daquela e outras
regioes ja sujeitos a Soberania Portuguesa e quaisquer outros em
que esta no futuro tenha de ser exercida». A rtigo primeiro do
decreto de 3 1

de Outubro de 1 8 8 9 , re'lativo a cria^ao em

Malanje de uma missao catolica.
E m iguais termos rezam os decretos da cria^ao das Missoes
do Real Padroado no Libolo e no Mussuco (Capenda-Camulemba) relativamente ao £im da sua institui^ao, tendo os mis
sionaries envidado em todos estes centros evangelizadores os
maiores esfor^os para realizar esse £im, sob a jurisdi^ao imediata de Sua E x .a Rev.ma o Sr. Bispo da Diocese, para bem
da Religiao e da Patria.

d)

Para mais proficuamente exercerem a sua actividade

missionaria e nao sendo possivel carregar o tesouro do Estado
com a multiplica^ao de missoes propriamente ditas, cuja cria-

gao exige despesas mais avultadas, tern os missionaries sujeito
a aprova^ao de Sua E x .a Rev.ma o Sr. Bispo um piano de estagoes missionarias, constando cada uma delas de capela e escola
regida por um professor-catequista, devidamente habilitado,
nos centros de mais densa popula^ao, na area de ac^ao de cada
uma das missoes ja estabelecidas, piano a que Sua E x .a Rev.™*
houve por bem dar a sua plena aprovagao, dignando-se conceder amplas faculdades para a sua realiza^ao. Oficio de 19
de M aio de 1 9 0 0 ( J) .
T al tern sido a orienta^ao a que tern obedecido as Missoes
do Real Padroado nos distritos de Luanda e Lunda, desenvol-

0 ) C ’est le Gouvemeur de l’Eveche, le chanoine Joaquim de
Oliveira Gericota, par ordre de l’Eveque, qui par «Portaria» ou Ordonaance du 18 M ai 1900 a approuve le plan des stations missionnaires
avec toutes les facultes demandees. Les detailles de ce plan nous sont
inconnus.
A LL — C orrespondencia O ficial E xpedida, 1898-1902, £1. 92-92 v.
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vendo-se a par da ac^ao evangelizadora a maior actividade
interna na forma^ao dos educandos e educandas, ensino primario, escola normal de professores-catequistas, ensino profissional nas artes e o'Kcios, agricultura, horticultura, etc.
£ o que se me oferece dizer a V . E x .a, ficando as ordens
de V . E x .a para quaisquer informa^oes que o Governo de Sua
Real Majestade possa desejar.
Deus guarde a V . E x .a
Missao do Real Padroado Portugues em M alanje, 9 de
M aio de 1 9 0 2 .
Il.mo E x .mo Sr. Secretario do Distrito da Lunda.
O Superior das Missoes do Real Padroado
Portugues nos distritos de Luanda e Lunda

P .e Victor W endling
N O T A — L ’Office n° 244 du capitaine Luis Roque da Silva.
Secretaire du Gouvernement de Lunda, est du 5 M ai.

AG CSSp. — Boite 4 7 4 - A .
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