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AVIS JURIDIQUE DU MINISTERE D ’OUTREMER
(2 2 -V -1 9 0 2 )

SOM M AIRE — L a question des m anages a C abinda. — Seuls les cures

■peuvent celebrer validem ent les m anages entre catholiques. — TJrgence d ’un C oncordat avec le Saint-Siege.

N o incluso oficio o Procurador das missoes do Espirito
Santo do Congo e Angola pede providencias para ser destruido
o pernicioso efeito de uma senten$:a do juiz de direito da
comarca do Congo, que adiou o julgamento de um processo
por crime de adulterio, admitindo a excep^ao de nulidade do
casamento, deduzida pelo advogado defensor dos reus.
£ o caso que uma preta, casada na missao de Cabinda,
passou a viver publicamente, durante a ausencia do marido,
com um empregado do Governo, negando-se a voltar para a
companhia do marido quando este regressou.
O advogado da defesa na excepjao que deduziu no acto
do julgamento a'legou que o casamento era nulo, porque nao
tinha sido celebrado pelo paroco da freguesia, como manda
a lei, e o advogado da acusafao sustentou a validade, alegando
que as quatro missoes existences no enclave de Cabinda sao
su'bsidiadas pelo Governo e os seus chefes tern sempre reconhecido a autoridade dimanada dos Governadores e Residentes.
O juiz de direito nao considerando destruida pela acusa^ao
a duvida sobre a validade do casamento, e tendo em vista que,
apesar de pela lei que organizou o distrito do Congo ter sido
criado o cargo de paroco para cada uma das circunscrifoes do
distrito, nao foi ainda nomeado paroco para Cabinda, nem
posteriormente a aludida lei foi promulgado diploma algum
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que desse atribui^oes paroquiais aos missionarios congregamstas sujeitos ao Prefeito apostolico no enclave, julgou procedente a excepfao deduzida pela defesa, a qual pode ser alegada em qualquer estado da causa e prejudica o andamento
do processo, e mandou soltar a re, que se achava presa.
A P esar de que o Governo nao tem faculdades para intervir
nas decisoes do Poder judicial e, por isso, nenhuma providencia
pode tomar, a esta Reparti^ao oferece-se fazer as seguintes
considera^oes sobre o assunto:
« 0 juiz de direito proferiu a sua senten^a em inteira conformidade com a lei.
«So com certidao autentica, extraida do respectivo livro
do registo paroquia'l, pode provar-se a existencia e va'lidade
do casamento catolico, salvo casos excepcionais, como in articulo
mortis, etc.
«Desde que em Cabinda nao ha paroco, nem, portanto,
registo paroquial, e evidente que nao pode haver casamentos
validos, a nao serem os celebrados nos termos do regulamento
do registo civil em vigor no ultramar.
«Os missionarios da Congregagao de Propaganda Fide
nao reconhecem a jurisdi^ao do Bispo de Angola e Congo,
e, por isso, nem sequer deste prelado podem receber faculdades
para celebrar casamentos ou outros actos, cujos e'feitos civis
tenham de ser sustentados nos tribunals portugueses.
«As negocia^oes com a Santa Se para a circunscrifao do
Padroado da coroa em Africa, e que duram ha anos, continuam
sem solu^ao.
«De modo que se da a anomalia de Portugal exercer domfnio e soberania numa extensa regiao da Africa Ocidental, onde
nao existe registo paroquial porque lhe nao consentem mandar
parocos para as paroquias legalmente criadas, e nao ha registo
civil porque o respectivo regulamento so o prescreve para os
nao catolicos.
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«Para evitar os gravissimos inconvenientes e prejuizos resultantes de tal estado de coisas, seria talvez aproveitavel o ensejo
que oferece o caso de que se trata para instar com a Santa Se
que de jurisdigao ao Bispo de Angola e Congo a fim de poder
enviar parocos para as paroquias do enclave de Cabinda, ou,
entao, decreta-se provisoriamente a o'briga^ao do registo civil
all para todos os 'habitantes sem distin^ao de religiao».
E m 2 2 de M aio de 1 9 0 2 .

sj Joao Pinto dos Santos
A H U — Autoridades Diversas, 1 9 0 2 - 1 9 0 4 .
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