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E R E C T IO N D E L A M ISSIO N D E C H IC U M A
(2 - II - 1 9 5 2 )

SOM M AIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique

et delimitation territoriale.

De ha muito se reconhecia a necessidade de uma Missao
Catolica no Posto Administrative da Chicuma, onde os cris
taos muito numerosos, se encontram longe das Missoes que
os cercam, Caconda, Cuima e Ganda.
'No dia 23 de Agosto de 1951, tendo Nos feito uma
visita aos cristaos da Chicuma, que se reuniram em grande
numero numa floresta perto da povoa^ao, onde crismamos
para cima de mil cristaos, foi-'lhes prometida a cria^ao da
Missao tao desejada por eles e tao necessaria.
Sua Excelencia o Governador Geral dignou-se ceder para
instala^ao da nova Missao a Granja do Posto Administrative
da Chicuma.
Na conformidade das leis canonicas e usando da Nossa
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem criar a Missao Catolica da C h ic u m a ,
com sede no lugar chamado Capusso, Posto Administrative
da Chicuma, concelho da Ganda, distrito e provmcia de Benguela, a qua! tera por area de jurisdifao toda a area do Posto
Administrativo da Chicuma.
A nova Missao fica confiada a Corpora^ao dos Missio
naries do Espirito Santo, tendo como Superior o Reverendissimo Padre Avantino de Sousa, da mesma Corpora^ao.
A Missao tera por titular Nossa Senhora da Purifica^ao,
com a festa no dia 2 de Fevereiro.
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Tera livros proprios para o Registo Paroquial e triplicados,
consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se na Revista das Missoes Catolicas da diocese
de Nova Lisboa.
Dada em Nova Lisboa e Pa$o Episcopal, sob o Nosso
Sinai e Selo, aos 2 de Fevereiro de 1952, festa da Punficagao
de Nossa Serihora.
•f

D a n ie l, Bis-po d e N o v a L isb o a

BEAST, 1947-1952, p. 167.
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A V IS D E L A PRO CURE-G EN ERALE D E L A R EPU BLIQ U E
(6-II-1952)

SOMMAIRE — Interpretation de l’article 19° du Statut Missionnaire.

PROCURADORIA-GERAL DA REPtJBLICA

Parecer n.° 113/51— Livro n.° 58
Abono de vencimentos aos substitutes dos prelados ultramarinos

So os titulares das divisoes ec'lesiasticas ultramarinas tern
direito ao abono dos honorarios referentes ao artigo 19.° do
Estatuto Missionario.
Os encargos com as substitutes dos prelados ultrama
rinos devem correr per for^a dos subsidies globais, nos termos da segunda parte do artigo 23.° daquele estatuto.
1) Por surgirem duvidas sobre os vencimentos dos subs
titutes dos prelados ultramarinos, na ausencia dos titulares,
foi superiormente determinado — por despacho de 27 de
Janeiro de 1948, transmitido no oficio-circular n.° 172, de
7 de Fevereiro seguinte, da Direc^ao-Gera'l do Ensino — que
tais encargos correriam por conta das verbas globais inscritas
no or^amento para ocorrer aos encargos missionaries, nao
havendo lugar para abonos de vencimentos pessoais de conta
do tesouro.
O Bispo de Dili, divergindo da doutrina daquele des
pacho, focou de novo o problema e pediu a sua revisao.
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Sobre tal questao dignou-se V. Ex.a mandar ouvir esta
Procuradoria-Geral.
2)
0 Estatuto Missionario, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941, contem as normas que
comandam a solugao do caso.
Ai se preceitua, no artigo 19.°, o seguinte:
Nas colonias de governo-geral os b isp o s receberao, pe'lo
orgamento da colonia onde exergam jurisdigao espiritual, honorarios iguais ao vencimento do governador de provmcia que
nao seja a capital da colonia. Nas restantes colonias os bispos
receberao honorarios iguais aos vencimentos do chefe de servi^o mais bem remunerado. Os arcebispos das arquidioceses
de Luanda e de Lourengo Marques receberao honorarios iguais
aos vencimentos dos governadores das provincias de Luanda
e de Lourengo Marques, respectivamente. Os p rela d o s que
nao forem bispos receberao honorarios iguais aos vencimentos
dos directores de servigo da administragao civil ou dos chefes
de servigo da administragao civil, conforme exergam jurisdigao
espiritual em colonias de governo-geral ou em colonias de
governo simples. Se, porem, qualquer prelado for nomeado
administrador apostdlico, nao podera acumular os honorarios
que competem ao ordinario da divisao eclesiastica que administram com os que lhe sao devidos na sua qualidade de bispo,
vigario ou prefeito apostolico.
Em casos de substituigao dos prelados, por ausencia, o esta
tuto referido dispoe expressamente (artigo 21.°) quanto ao
processo de substituigao e nada diz especialmente quanto aos
vencimentos dos substitutes dos prelados.
O Estatuto Organico das Missoes Catolicas Portuguesas de Africa e Timor, aprovado pelo Decreto n.° 12 485,
de 13 de Outubro de 1926, dispunha daramente, no seu
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artigo 22.°, § unico, que os governadores do bispado, quando
directores das missoes, tinham direito:
As mesmas vantagens dos prelados, na falta desfes;
b ) A vencimentos identicos aos do che£e de servifo distrital, (no caso de ausencia temporaria do prelado por mais
de um mes fora da colonia. Em Cabo Verde, quando se de
este caso, os vencimentos serao iguais aos do subdirector da
Fazenda.
a)

Esta disposi^ao e as demais do estatuto organico de 1926
encontram-se substituidas pe'las do Estatuto Missionario, uma
vez que este regula de modo diverso a mesma materia daquele
estatuto, tendo inteira aplica^ao o principio de que a lei 'pos
terior re v o g a a lei an terior.

Consideramos dispensavel o confronto dos dois estatutos,
o qual podia ser feito a par e passo, para concluir pe'lo paralelismo de materias e coincidente ou antagonica disciplina
legal.
£, pois, dentro do sistema vigente, contido no Estatuto
Missionario, que a questao devera solucionar-se.
3)
Ve-se do transcrito artigo 19.° que o estatuto paga
vencimentos aos prelados, sejam ou nao bispos. Porem, por
for^a do artigo 23.°, «o Governo n ao p a g a r a p a ra o fu tu ro
quaisquer vencimentos pessoais aos missionaries nem aos auxiliares», competindo aos prelados e aos superiores das corpora50es religiosas prover a manuten^ao do clero e dos auxiliares,
por for^a dos subsidios que passam a receber globalmente.
Tudo se resumira, portanto, em apurar se os substitutes
dos prelados podem e devem incluir-se na designa^ao de pre
lados para os efeitos do citado artigo 19.° ou se dela devem
excluir-se os efeitos da segunda parte do artigo 23.°
A palavra p re la d o s, num sentido amp'lo, pode abranger,
alem dos ordinaries titu la res das divisoes eclesiasticas, certas
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dignidades como a de m o n sen h o r (prelado domestico de
Sua Santidade) e os governadores de bispado.
Porem, nao £oi neste sentido, mas no restrito — de abranger apenas os titu la res das divisoes eclesiasticas — , que o
artigo 19.° se referiu aos p re la d o s, como resulta do argumento
sistematico colhido nos artigos 4.° e 9.°, aludindo, respectivamente, a divisao eclesiastica (em dioceses e circunscri^oes
missionarias) e aos respectivos titulares (bispos, vigarios e prefeitos apostdlicos). O artigo 19.°, no aspecto da remunera^ao
destes titulares das divisoes eclesiasticas, representa o corolario
logico e sistematico dos citados artigos 4.° e 9.° O texto do
artigo 19.°, referindo-se a tais titu la res e ao respectivo exerclcio d a ju risd ig ao es-piritual, vrnca bem claramente a ldeia-fulcro de que os vencimentos dos prelados «sao devidos na
su a q u a lid a d e d e b isp o , v ig a rio ou p refeito a p o sto lic o » e,
simultaneamente, indica o sentido restrito do termo p rela d o s.
Apura-se assim que sem a qualidade de b isp o , v iga rio
ou p refeito a p o sto lic o , ou seja a qualidade de titular de qualquer das divisoes eclesiasticas onde e exercida a jurisdigao
espiritual, nao ha direito aos vencimentos apontados no ar
tigo 19.°
O simples exercicio da jurisdigao espiritual pelos substitutos nao determina o direito a vencimentos, porque tais
substitutes — os governadores de bispado — nao tern a qua
lidade de prelados, bispos, vigarios ou prefeitos apostolicos,
e sao simples pro-prelados com nomea^ao vinda dos respec
tivos titulares, e nao da Santa Se.
Esta distin^ao de categorias de prelados sem a inclusao
dos governadores de bispado resulta tambem do n.° 18.°,
setimo periodo, do parecer n.° 88, de 23 de Maio de 1940,
da Camara Corporativa — sobre a Concordata e o Acordo
Missionario — , ao afirmar que, «na verdade, as dioceses e as
circunscrigoes missionarias, elementos basicos desta organiza^ao (artigo l.°), serao sempre governadas por prelados, bispos,
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vigarios ou prefeitos apostblicos de nacionalidade portuguesa
(artigo 2.°)...».
A mesma diferencia^ao se encontrava ja no artigo 22.°
do Decreto n.° 12 485, diploma que, antes do Estatuto Mis
sionario, reguiava os abonos de vencimentos ao pessoal mis
sionario.
4) Apurado que os pro-prelados — substitutes dos prela
dos — , dentro do sistema do Estatuto Missionario, nao podem
incluir-se entre estes para efeitos de abono de vencimentos,
resta averiguar como sao retribuidos.
Este aspecto fica extremamente simp’lificado com a solufao do anterior, porque, afastada a aplica^ao do artigo 19.°,
a remunera^ao dos governadores de bispado e dos demais
membros do clero e auxiliares tern de ser feita dentro da
esfera de competencia dos pre’lados e dos superiores das corpora^oes religiosas, a custa dos subsidios g:lobais impostos pelo
Estatuto Missionario, como expressamente refere a segunda
parte do artigo 23.°
Assim, a sua retribuigao consistira apenas na «congrua»
de missionaries.
5) E inaplicavel aos substitutes dos prelados o artigo 8.°
do Decreto-Lei n.° 34 107, de 13 de Novembro de 1944,
uma vez que este visa casos de substituigao de funcionarios
publicos ultramarinos e, segundo o artigo 80.° do Estatuto
Missionario, aqueles missionarios — como todos os auxilia
res — «nao sao funcionarios do Estado».
O texto deste artigo 80.° repele mesmo aquela ap’lica^ao
quando afirma que os missionarios «so gozam das vantagens
que este decreto lhes confere».
De resto, a doutrina do citado artigo 8.° nao poderia
aplicar-se porque, como informa a Direc^ao-Geral do Ensino,
«os prelados, quando ausentes na metropole, continuam a receber os vencimentos que a lei estabelece para os funcionarios
a que sao equiparados pelo artigo 19.° do Decreto-Lei
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n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941», e, por outro lado,
acresce que o vencimento dos prelados e pessoal e uno e nao
ha que distinguir entre vencimento de exercicio e vencimento
de categoria.
6) £ de por em re'levo que a solu^ao proposta tern obtido
o sufragio de todas as entidades que foram ouvidas antes
e depois do despacho de S. Ex.a o Sr. Subsecretario de Estado
do Ultramar de 27 de Janeiro de 1948, cuja doutrina parece
dever ser mantida enquanto nao forem atendidas as justas
sugestoes que vem sendo feitas para a altera^ao do regime
legal em ulterior revisao do Estatuto Missionario.
7) Nos termos expostos, emite-se o seguinte parecer:
1.
° So os titulares das divisoes eclesiasticas ultramarinas
tern direito ao abono dos honorarios referidos no artigo 19.°
do Estatuto Missionario;
2.
° Os encargos com as substitutes dos prelados ultramarinos devem correr por for^a dos subsidios gllobais, nos
termos da segunda parte do artigo 23.° daquele estatuto.
Este parecer foi votado no Conselho Consultivo da
Procuradoria-Gera'l da Republica de 31 de Janeiro de 1952.
A Bern da Na^ao.
Procuradoria-Geral da Republica, 6 de Fevereiro de 1952.
— O Ajudante do Procurador-Gera'l da Republica, A n to n io
F u rta d o d o s S a n to s.

Esta conforme.
Procuradoria-Gera'l da Republica, 25 de Fevereiro de 1952.
— O Secretario da Procuradoria-Geral da Republica, C a rlo s
C ectlio N u n e s G o is M o t a .

DIARIO DO GOVERNO, 1952, II Serie, n.° 72,
p. 1664-1665.
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