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D ocum entos

a associa^ao de ora^oes
e boas obras pela
conversao dos pretos
em portugal

a s u a u n i Ao c o m a a s s o c i a ^A o d e n o s s a s e n h o r a
d a A f r ic a

Associa^ao veio para Portugal por intermedio do P.
Beirao, capelao de um instituto da cidade de Lisboa, a
quando da sua passagem pelos Lazaristas. Tendo conhecimento da Associa^ao pediu ao Superior Geral autoriza^ao
para angariar associados para esta Associa^ao. A Casa Mae acedeu de bom grado. Assim as origens da Associa^ao em Portu
gal confundem-se com as origens da Provmcia. Efectivamente
tanto o P. Espitallie como o P. Poussot, que foram nomeados
para iniciar a missao de Angola, eram grandes devotos desta
Associa<;ao. E como eles na sua viagem para Angola se hospedaram nos. Lazaristas, foi certamente por seu intermedio que
o P. Beirao tomou conhecimento desta Associa^ao.
Implantada a Congrega^ao do Espirito Santo em Portu
gal, os espiritanos estabeleceram esta associa^ao no Seminario
Apostolico que funcionava em Braga, junto ao Colegio do
Espirito Santo que come^ou por ter a aprova^ao do Arcebispo
Primaz de Braga, D. Antonio Jose de Freitas Honorato, a 17 de
Agosto de 1891. Segundo os estatutos de entao, a finalidade da
Associa^ao era a seguinte:
1. Pedir fervorosamente a Deus a conversao dos povos
negros da Africa, principalmente os que sao evangelizados
pela Congregagao do Espirito Santo;
2. Coadjuvar as vocagoes apostolicas, favorecendo-as e
sustentando-as.
Outros items dos estatutos:
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- A Associagao acha-se estabelecida em uniao com a
Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitorias de Paris e com
a de S. Jose em Beauvais.
A Associagao neste pais interessa-se de um modo espe
cial pelas Missoes das Colonias Portuguesas. Tern a sua sede no
Seminario Apostolico das Missoes, anexo ao colegio do
Espirito Santo, e na capela do mesmo, um altar especial e dedicado ao Sagrado Coragao de Maria, sob o titulo de Refugio
dos Pecadores.
- No primeiro sabado de cada mes, reza-se uma Ave
Maria por intengao dos Associados e pela prosperidade das
Missoes. Com o mesmo fim serao recitadas em publico, todos
os dias, tres Ave Marias e por tres vezes a invocagao: Coragao
Imaculado de Maria, refugio dos pecadores, rogue por nos.
Depois do arcebispo de Braga, quase todos os bispos de
Portugal, 12 ao todo, aprovaram a Associagao, tendo Leao XIII
abengoado o estabelecimento da Associagao em Portugal a 18
de Agosto de 1899 e confirmando-a Bento XV a 24 de
Novembro de 1920 com novos privilegios e novas indulgencias. Aos sacerdotes promotores de mais um centro concedia
Bento XV as mesmas faculdades que outorgara em 1916 a
Uniao Missionaria do Clero do Padre Manna.
Passado pouco mais de um ano apos a sua aprovagao, a
Associagao contava ja 18.000 associados; em Abril de 1894
subiam a 27.000 com perto de 400 zeladores, espalhados pelo
continente e pelas ilhas adjacentes.
O primeiro director da Associagao foi o P. Victor Wendling. Em 1894 a sede da Associagao passou para o Seminario
Apostolico da Formiga e em 1896 para a Procuradoria das
Missoes na rua Arriaga, 15, sendo seu director o P. Joao Ale
xandre Rulhe. Em 1899 passou a dirigir a Associagao o P. Luis
Jose Grappe, que o seria ate 1910, m udando apenas a sede da
Procuradoria e portanto da Associagao para a Rua de Santo
Amaro, a Estrela, n° 75, em 1905. E aqui esteve ate a supressao
da Congregagao em 1910.
Em 1923, o P. Moises Alves de Pinho reorganizou e relangou a Associagao tendo tido por parte do Arcebispo de Braga
acolhimento favoravel a 14 de Dezembro desse ano; depois surgiram as aprovagoes dos bispos do Porto, Leiria, Guarda, Coim
bra, Beja, Nuncio Apostolico, Funchal, Evora, Lamego, Algarve,
Viseu, Portalegre e Lisboa; a Associagao ficou estabelecida em
Braga, na Rua Bento Miguel, passando depois para o Fraiao,
quando os seminaristas se deslocaram da Bento Miguel para o
Fraiao (1929) e aqui esteve ate 17 de Fevereiro de 1937, ano em
que passou para o Porto e dai para Lisboa, quando foi integrada na LIAM em 1944. A partir dessa altura, passou a ter um
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boletim proprio que todos os anos se publicava: era seu redac
tor o redactor da LIAM e seu director o director da LIAM.
Foi tambem em 1923 que a Associagao de Oragoes e
Boas Obras pela conversao dos Pretos se uniu a Associagao de
Nossa Senhora de Africa, que era uma Associagao de Oragoes
estabelecida em Alger, em 1858 aproximadamente, para a con
versao dos mu^ulmanos pelo P. Lemanf. Este padre, desolado
com o pouco resultado dos seus trabalhos apostolicos pela
conversao dos mu^ulmanos, convenceu-se, como ja tinha
acontecido com os espiritanos, que sem a ora^ao, a sua con
versao era impossfvel. Concebeu entao a ideia de uma associa^ao especial de oragoes pela conversao dos mu^ulmanos. O
Santo Padre aben^oou esta Associagao.
A Associagao fundou-se logo a seguir e Mons. Oary, arcebispo de Alger, ofereceu a esta obra todo o seu concurso, organizou-a legalmente e estabeleceu a sua sede no Seminario de
Nossa Senhora de Africa, nas cercanias de Alger.
Pouco depois, o P. Ducat, ocupando-se particularmente
desta obra e tendo lido nos Anais da Propaga<;ao da Fe algumas cartas do P. Fhorner, falando dos mu^ulmanos de Zan
zibar, escreveu ao Padre Geral para lhe sugerir uma uniao mutua de oragoes e boas obras com a Associac^ao da Senhora de
Africa, pedido que foi logo aceite.
Como a "Associagao de Oragoes e Boas obras pela Con
versao dos Pretos” tinha identico fim embora mais generalizado, tomou tambem como padroeira "Nossa Senhora de Africa”.
A partir desse momento ficou a Associagao de Oragdes e
Boas Obras pela conversao dos Pretos a ser conhecida por
Associagao de Nossa Senhora de Africa.1
Os estatutos de 1891 diziam que "urn boletim anual
informara os associados benfeitores de todas as nodcias atinentes a Associagao e ao seminario apostolico, e outrossim
dos trabalhos dos missionarios e daquilo que suceder de mais
notavel e consolador nas missoes portuguesas”.
De facto, desde 1892 que a Associagao criou como seu orgao
o Boletim da Associagao de Oraches e Boas Obras pela Conversao
dos Pretos, que era publicado anualmente. A sua sede come^ou
por ser em Braga no Seminario Apostolico do Espfrito Santo, anexo ao Colegio do Espirito Santo e tendo capela propria, a Capela
do Imaculado Cora^ao de Maria, Refugio dos Pecadores, passando
depois em 1894 para o Seminario Apostolico da Formiga, e em
1896 para a Procuradoria das Missoes na Rua Arriaga, ate que em
1905 se fixou na Rua de Santo Amaro, a Estrela, n° 75.
1Missoes de Angola e Congo, M aio de 1928 p. 101.
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Em 1892 estava associada a Arquicnfraria de Nossa
Senhora das Vitorias e a de S. Jose de Bauvais. O seu primeiro
director foi o P. Victor Wendling (1892-1896) e sucederam-lhe
no cargo o P. Alexandre Rulhe (1896-1899) e depois o P. Luis
Jose Grappe (1899-19010).
Este boletim foi suprimido com a implanta^ao da Republica em 1910, reaparecendo em forma mais modesta em 1923 como
uma folha incluida na revista recentemente fundada "Missoes de
Angola e Congo”, que sera o seu orgao oficial. Mais tarde recebera o nome de Boletim da Associacao de Nossa Senhora da Africa,
O seu primeiro director foi o P Pinho, ate 1924, ano em
que foi substituido pelo P. Agostinho Rodrigues Pintasilgo,
sucedendo-lhe em 1926 o P. Arnaldo Baptista e em 1930 o P.
Jose Maria Figueiredo, que esteve como seu director ate 1944,
ano em que a Associacao foi anexa a LIAM”, com o P.
Agostinho Lopes de Moura a director.
E preciso dizer-se que particularmente durante os 13
anos em que o P. Figueiredo foi seu director a Associacao desenvolveu-se extraordinariamente. Com a revista "Missoes de
Angola e Congo” a Associacao era organismo da animacao missionaria e vocacional da Provincia. Em 1924 contava ja 222
centros, 282 zeladores 111.372 Associados, entre os quais 78
padres. Em tres anos e meio os centros tinham passado para
884 e os associados para 44.229. Do continente passou para os
Acores e dos Acores para a America.
A sua sede acompanhou sempre a administracao da
revista "Missoes de Angola e Congo”: desde 1925 na Rua Bento
Miguel em Braga e a partir de 1929, no Seminark) do Fraiao;
em 1937 no Porto, na Rua do Regado. A direccao da revista
comecou por estar a cargo do P. Pinho, passando, alguns anos
passou para o P. Alves Correia e em 1935-37, interinamente
para o P. Abilio Saraiva, passando depois para o P. Jose Maria
Figueiredo ate a sua integracao na LIAM.
Foi no Boletim da Associacao que em Junho de 1931 se
comecou a campanha para a construcao da igreja e do altar da
Senhora da Africa, no Fraiao, que viriam a ser inauguradas, a
igreja em 21 de Outubro de 1945 e o altar da Senhora da Afri
ca a 15 de Julho de 1949, sendo o grupo escultorico benzido
a 10 de Marco de 1946. Nesta campanha distinguiam-se os
"benfeitores insignes” (1000 escudos), os "construtores do altar”
(500 escudos) e as "pedras do altar” (100 escudos). As primeiras cem missas que ali se celebrassem seriam pelas intencoes
dos benfeitores.
Tambem foi no Boletim da Associacao que em 1935 se
lancaram as "Bolsas de Estudo”, que ainda hoje perduram.
Tambem aqui apareceu o "Almanaque da Senhora da Africa”
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(1936) ao prego de dois tostoes, que em 1940 passaria a
"Almanaque das Missoes”. A partir de 1938 nota-se um certo
declinio da Associagao pelo pouco espago que ocupa na revis
ta. Com a sua insergao na nova estrutura da animagao missionaria da Provmcia (LIAM) a Associagao da Senhora da Afri
ca continuou a sua marcha, embora um pouco apagada, mas
mantendo o seu Boletim proprio, agora independente, as suas
pagelas e os seus diplomas.
Hoje o nome da Associagao passou a ser Associagao de
Nossa Senhora de Africa para a conversao dos nao-cristaos e os
seus objectivos sao os seguintes:
1. Pedir a Deus a conversao dos nao cristaos, especialmente os que estao a cargo dos Missionarios do Espirito Santo.
2. Apoiar as obras de formagao dos missionarios.
Deixou portanto de ter como objectivo especifico as mis
soes africanas para se abrir a todos os nao cristaos, sem conotagao geografica.
Os Associados participam na Missa que mensalmente
celebra cada sacerdote da Congregagao do Espirito Santo pelos
amigos vivos e defuntos do Instituto. Participam ainda nos
sofrimentos e trabalhos dos Missionarios do Espirito Santo.
Os zeladores participam ainda numa missa celebrada segundo as intengoes de cada um, no primeiro sabado de cada mes,
honrando assim o Imaculado Coragao da Senhora de Africa.
A imagem que consta nas pagelas actuais e a de Nossa
Senhora com um coragao ao peito, de bragos abertos, tendo
por tras uma caravela sobre o mar e aos pes um grupo de pessoas de todas as ragas, voltados em suplica para Nossa Senhora.
Esta imagem esculpida encontra-se no altar mor do Seminario
do Fraiao, obra levada a cabo pelo P. Jose Maria Figueiredo que
a encomendou a uma artista bracarense. Tambem na Procuradoria das Missoes em Lisboa se encontra um grande quadro
pintado com esta mesma imagem.
Como Libermann a queria, a Associagao deve ser "uma reuniao de almas piedosas, no Sagrado Coragao de Maria, para sua
propria santificagao e para salvagao e socorro da raga africana tao
miseravel, tao abandonada e tao maltratada por toda a parte.
Sera uma comunicagao de oragoes e de boas obras, com a
Sociedade dos Missionarios do Sagrado Coragao de Maria, em
que entrarao todas as almas boas que se interessem pelo bem
desta desgragada porgao do genero humano. Os missionarios
dar-lhe-ao parte espiritual do seu apostolado e os associados oferecerao, em uniao com os missionarios, um contributo de ora
goes e boas obras para o exito dos seus trabalhos junto das
almas, pelas quais uns e outros se interessarao diante de Deus,
por intercessao do Sandssimo Coragao de Maria”. (4-4-1847)
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