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LETTRE DU P£RE CHRISTOPHE ROONEY
AU CARDINAL PRO-NONCE A LISBONNE
(20-VIII-1902)

SOM M ArRE — L a question des m anages a C abinda. — Recours au

Saint-Siege. — A cceptation du projet d e Concordat.

I l “° e Rev.mo Sr.
Tenho a honra de vir respeitosamente comunicar a V . E x .a
Rev.ma uma copia autentica de uma senten^a proferida pelo
juiz de direito de Cabinda, pela qual e posta em duvida a validade dum sacramento de matrimonio.
Segundo a decisao do dito juiz de Cabinda, pela qual
remeteu as partes para o £oro competente, recorreu o advogado
da acusa^ao a Santissima Camara Eclesiastica de Luanda.
O E x .mo Conego Joaquim de Oliveira Gencota, depois de con
su lar com o Conego Deao, governador do Bispado, e com o
Vigario Geral da diocese, respondeu em carta de 4 de Fevereiro de 1 9 0 2 como segue:
«A questao e dupla: o casamento, como sacramento, esta
valido por ter sido celebrado em conformidade com as leis
canomcas. Com o contracto e que pode ser posto em duvida
e que precisa de ser decidido por um tribunal superior com
jurisdi^ao para o fazer, o que falta a Cam ara eclesiastica.
O Encravamento nao esta sujeito a jurisdi^ao do Bispo de
Angola, mas sim imediatamente a Santa Se. O decreto ultimo
que reconheceu a Congrega^ao do Espirito Santo, nao veio
alterar o statu quo anterior.
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Nestes termos, nao reconhecendo o Governo a Prefeitura,
nem tendo a Santa Se subordinado esta ao Bispo de Angola
e Congo, nao pode este, nem por si, nem pelo seu delegado,
fazer, por falta de alfada, a mais pequena coisa. E assim, pareceu-me mais conveniente sujeitar a questao ao Procurador das
Missoes do Espirito Santo em Lisboa, onde faci'lmente se
podera entender com a Nunciatura e o Governo, sobre tao
momentoso assunto». / /
O remedio eficaz para este estado de coisas seria, talvez,
a aceita^ao da parte da Santa Se, como base, do projecto de
Concordata que ha cinco anos foi enviado a Roma pelo governo
portugues.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Lisboa, 2 0 de Agosto de 1 9 0 2 .
Il.mo E x .mj Rev.mo Sr. Nuncio Apostblico
M ons. A . Aiuti.
O Procurador Geral das Missoes do Espirito Santo

s ) C. Rooney / /
AG CSSp. — Boite 4 7 3 -A .
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