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foi

j

preparando pouco
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r
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província foram emergindo e se consolidaram.

"uma província

as antigas Constituições,

para ser erecta deve constar, pelo

menos de

cluindo

formação de clérigos

as obras necessárias para a

três casas,

in-

e

.

.

for-

ir-

,

A
ntana de Ari'
.
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.

processo longo

que

se foi

preparando

mãos" (Const. 6, 27) Segundo o Directório Espiritano e na pouco
linha do pensamento de Libermann, a presença espiritana
em qualquer diocese ou território de missão, a par da evangelização, deve dar a prioridade à formação e consolidação da
igreja local, nomeadamente através
da formação do clero
diocesano. Foram estas as directivas que os Espiritanos
seguiram em Angola, nos primeiros cem anos da sua presença, como testemunha a criação de vários seminários dioce-

a

pouco"

sanos e a centena de sacerdotes nativos e de vários bispos,

muito antes de

se

pensar na erecção da Província Espiritana.

Há, portanto que sublinhar que os missionários espiritanos
se

abstiveram sempre de fazer propaganda directa

gariação de vocações para a sua Congregação,

para a an-

sem no entanto

recusarem aqueles que explicitamente pediram
são na Congregação e que, uma vez comprovada

a

sua admis-

a

sua idonei-

dade, foram enviados para as casas de formação

em

Portugal.

Deste pequeno grupo surgiram os primeiros espiritanos angolanos, três padres e três Irmãos Auxiliares.

O
Principal

em ordem
em Angola foi dado

primeiro passo concreto

da Província Espiritana

do

Distrito Religioso de

Nova

à

implantação

pelo Superior

Lisboa, o

P.

Armando

missão espiritana,

Ano

5 (2006) n.° 9, 61-82

a fundação da província espiritana de Angola

que fundou oficialmente o Seminário do Espírito
Lisboa, no ano de 1965, tendo como primeiro
Santo
director o P. António Fernandes de Sá até aí professor no
Seminário Menor do Quipeio. Começou este seminário a funcionar nas antigas instalações do Colégio Alexandre Herculano (mais tarde Espírito Santo), que entretanto foi transferido para as novas instalações junto do Bairro Cacilhas. Foi
também neste tempo, que atendendo à economia de pessoal
e a um maior facilidade dos alunos do seminário poderem
frequentar o colégio, se comprou um terreno, se começaram
a fazer as plantas e se começaram a preparar as futuras instalações do Seminário do Espírito Santo, em Cacilhas, Nova
Pinto,

em Nova

Lisboa,..

De facto, a partir de 1969, os Espiritanos embora
vivendo no seminário, começaram a frequentar as aulas no
colégio, para onde se deslocavam diariamente, completando
a sua formação com aulas específicas que recebiam no seminário,

nomeadamente

latim,

formação

religiosa, etc.

Os mais

adiantados continuaram a sua formação no Seminário Maior
Diocesano de Nova Lisboa Daí proviriam os três noviços
Jerónimo Cahinga, António Catangambo e Nicolau Rufino
Zacaria,.que emitiram a sua Profissão Religiosa a 28 de Novembro de 1976.

A

"União dos Superiores dos Distritos Espiritanos de Angola"

Após uma ausência de quase dois anos do superior do
de Nova Lisboa, em 1971 com a visita a Angola, do
então Superior Geral da Congregação do Espírito Santo
P.Joseph Lecuyer,é nomeado Superior Principal do Distrito de
Nova Lisboa, o P .António Costa de Sousa Abreu. Este cedo
sentiu a necessidade de um maior intercâmbio entre os Superiores dos outros dois Distritos Espiritanos de Angola, que
facilitasse uma melhor sintonia de direcção e procedimentos.
Das primeiras conversas informais com o superior do
Distrito de Luanda P.José da Rocha Ferreira, homem de experiência comprovada e dedicação a toda a prova, germinou
distrito

a

ideia

de

uma "União

dos Superiores dos Distritos

Espiri-

tanos de Angola".

.Contactado, o Superior do Distrito de Sá da Bandeira,
missão espiritana

Adélio Torres Neiva

P.José Fernandes, logo exprimiu o seu acordo, ficando assim
agendada uma primeira reunião dos três Superiores Principais de Distrito.
São sem dúvida, os primeiros passos para uma "fundação", de que ainda se não falava, mas vivia latente no espírito de alguns.
No decorrer da primeira reunião dos três Superiores
Principais foram debatidas várias questões referentes ao modo
de funcionamento, alcance dessa "união", etc. Nascia assim
"Nascia assim
algo de novo no panorama das estruturas da Congregação: a
algo de novo no
União dos Superiores Principais dos Distritos Espintanos de
panorama das
Angola"
estruturas
,

.

to

,

.

da

Congregação: a

O

primeiro Capítulo Inter-distrital

A

primeira actividade desta "União"

"União dos Superiores Princifoi

o estudo das

uma reunião magna dos Esem Angola e a preparação psicológica

pais dos Distri-

possibilidades de realização de

tos Espiritanos

piritanso trabalhando

de Angola""

para este encontro.
Posta

em marcha

a ideia, foi

unanimemente

aceite e

desde logo pedida a colaboração da Província portuguesa, por

meio de alguém capaz de dinamização e que ao mesmo
tempo se encarregasse de organizar com uma Comissão Central local,

adrede constituída, sessões de estudo preparatórias.

A

Província portuguesa enviou o P. Jorge Veríssimo, seda Comissão das Missões, junto do Conselho Provinda Província Portuguesa, para dinamizar o «intercâmbio

cretário
cial

entre a Província e as missões.
"
enviado um De 26 de
questionário a todos os missionários espiirtanos em Angola Julho a 12 de
que desde o início de 1972 se reuniram por sectores ou Agosto de
1972, o sonho
sessões de estudo.

Após

a

chegada deste,

foi

preparado

e

Sintetizadas as conclusões e sugestões apresentadas pe- tornou-se

um

opúsculo significativamente intitulado "O pão da vontade de Deus", que constituiu
los vários sectores, elaborou-se

documento de trabalho
De 26 de Julho a

pré-capitular (1)

em Nova

1972, o

Primeiro Capítulo Inter-Distrital de Angola. Anexo

sonho

Lisboa o Primeiro

Capítulo Inter-Distrital de Angola, estando presentes
1

se

em Nova

Lisboa o

12 de Agosto de

tornou-se realidade: realizou-se

reali-

dade: realizou-

o dele-

Primeiro Capítulo Inter-Distrital

de An*

II

missão espiritaria

a fundação da província espiritana de Angola

gado da Casa Gene.ralícia P. Quirino Houdijk, outros convidados e 42 membros delegados em representação de 268 Espiritanos que na altura trabalhavam em Angola
Por carta de Roma de 5 de Março de 1973, o Superior
Geral e o seu Conselho aprovaram os Documentos Capitulares que assim passaram a ser o "Directório" dos Espiritanos
121

em

Angola'

A

3

'

colaboração dos Distritos, a que

se refere

ò Superior

Geral na sua carta de aprovação e que os participantes das

vivamente pediram' 4 reforçou-se em todos as aspectos, começando-se a pensar seriamente na fundação da Congregação do Espírito Santo em Angola Foi um
voto assumido no decorrer do Capítulo ilner-distrital que o
documento final regista Diz o comunicado final: " Nessa
mesma linha de promoção da Igreja nascente, estão os Espiritanos dispostos a instaurar nesta terra de futuro a sua Congregação, que conta já diversos membros africanos, de forma
a contribuírem para a comunhão desta Igreja com a Igreja
universal e a fomentarem nela a preocupação da Igreja missessões capitulares tão

sionária"'

"Solidamente

em
com

implantada
Angola,

uma

5

'

'

Solidamente implantada
própria, parecia chegado o
mento da Congregação

em

com uma

Angola,

momento de

se

hierarquia

pensar no lança-

hierarquia

própria, parecia

chegado o mo'

mento de

se

pensar no lança-

mento da Congregação"

A

fundação da Província de Angola

A

24 de Setembro de 1974, os

pais dos distritos Espiritanos

Abreu,

P.

P.

três

Superiores Princi-

António da Costa de Sousa

Abílio Rodas de Sousa Ribas e P José Fernandes,

tendo estuado

a situação

gação do Espírito Santo

de Portugal

e

do pessoal

em

e

das obras

da «congre-

Angola, escreveram ao Provincial

seu conselho, para que ele solicitasse ao Con-

uma Vice-Província
em Angola Diz esta

selho Geral da Congregação a criação de

ou mesmo uma Província Espiritana
carta:.

"Os Superiores Principais dos Crês Distritos Religiosos

Espiritanos de Angola, tendo estuado a situação

do pessoal

e

das obras da Congregação, resolveram pedir a Vossa Reverên2

Ibid. P.
'"

4

l
*'

57

Carta de 3/3/ 1973. Primeiro Capítulo
9

Ibid.

missão espiritana

Inter.distrital

Capítulo Inter- distrital de Angola. Cap.

Anexo

II.

Comunicado

final

III.

de Angola

Organização dos

distritos

VII

p.

37
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ao Conselho da Província, para que seja solicitada ao
Conselho Geral a criação de uma Vice-Província ou mesmo
de uma Província Espiritana em Angola.
Actualmente trabalham em Angola 241 confrades professos nas várias obras confiadas a Congregação; funcionam
três pequenos escolasticados: um em Nova Lisboa, outro em
Malanje e um terceiro em Làndana; no curso de Filosofia
temos 14 alunos e no corrente ano ainda terá início o Noviciado com nove candidatos.
cia e

mesmo necessária
Espiritana em Angola.

Perante estes dados, julgamos oportuna e
,

.

a erecção canónica

,

de

uma

* r*

-n

*

>

Vive-Provmcia

»

-i-

Aos 24 de Setembro de 1974. Os Superiores
^

a

•

Principais.
^

t

António

da Costa Abreu, Abílio de Sousa Ribas, José Fernandes".' 6> ).

Nesta altura, conforme a carta nos informa, trabalhavam

dados, julgamos

oportuna e

mesmo
no/>oc

em

,. Q

erecção

Angola 241 Espiritanos nas várias obras confiadas à Congre- canónica de
gação, funcionavam três Escolarizados Menores( um em Nova uma ViveLisboa, outro em Malanje e um terceiro em Lândana)). O Província Espicurso de Filosofia era frequentado por 14 alunos e nesse ritana em Anmesmo ano ir-se-ia iniciar o noviciado com nove candidatos g°l a «"
O Conselho Provincial de Portugal, reunido a 8 de Novembro desse mesmo ano de 1974 deu o seu parecer favorável
a este pedido e a 22 de Novembro, o provincial P. José Marques
Gonçalves de Araújo transmitia ao Superior Geral

este parecer

pedindo4he para ser criada a província ou vice-província de
Angola "Lisboa, 22 de Novembro de 1974. Rer.mo Padre, «p
Parece ter chegado a hora de lançar definitivamente os c h e gado a hora
alicerces da Congregação em Angola. Nisso estão empenhados j e ançar defii

como é patente,
me pedem para apre-

os Superiores Principais daqueles Distritos,

pelo documento que junto

em que

eles

nitivamente os
alicerces da

sentar a V.Rev.ma e ao Conselho Geral o pedido da fundação Congregação

ou Província da Congregação em Angola, em
venho solicitar a V.Rev.ma e ao Conselho se
dignem aprovar esta iniciativa, afim de que, seja o que for
que venha a acontecer naquele país, a Congregação possa

duma

Vice-Província

Por

continuar

Angola."

isso,

ali a existir

com

todas as suas obras, para

bem de

todos, cristãos e gentios.

O

Conselho Provincial, reunido no dia 8 de Novem-

bro passado, aprovou esta possível fundação e recomenda-a a
Casa Generaliza.
Carta de 24 de Setembro de 1974.
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Desejando
bênçãos

V,Rev.ma e

do Céu para

hora a todos
creia

a

foi

a

todo o Conselho as melhores

a realização deste

entregue de governar

muito dedicado em

Cristo.

P.

mandato que em boa

a Congregação. Peço

me

José Gonçalves Araújo, Sup,

Prov.p)

O

estudado pelo Conselho Geral, tendo o
P. Henry Littner, do Secretariado Geral, a pedido do Conselho, elaborado um documento de trabalho intitulado
'Troblèmes poses par la création diurna vive-province en Angola".

assunto

Segundo

foi

este

documento,

era "inegável

que com o

processo da independência política de Angola, a ideia da

ação de

uma

vice-província Angolana, deveria merecer

"Psicológica-

séria consideração.

mente tinha

mento de

cri-

uma

Psicologicamente tinha chegado o mo-

tornar independente da metrópole, as nossas obras

e as nossas missões em Angola, mesmo se a presença dos conchegado o momento de tornar frades portugueses para já era indispensável. Tradicional-

independente da mente, os três distritos de Angola,

foram sempre fortemente

metrópole, as

internacionalizados: a Holanda e a França sobretudo,

nossas obras e

enviado numerosos missionários para Angola. Nas circunstâncias presentes, este era um aspecto positivo, pois 25 por
cento dos missionários Espiritanos (59 sobre 238) não eram
portugueses, embora ultimamente tivessem diminuído. Por
sua vez, era de esperar que vários missionários portugueses
viessem a abandonar o território após a independência, até
porque ainda não se sabia a atitude das autoridades locais
para com os missionários estrangeiros, após a independência.
Todos estes motivos jogavam em favor da criação de uma viceprovíncia. De faço, a criação de uma província parecia mais
difícil pois o pessoal angolano era ainda muito reduzido. E o
documento examina depois longamente cada uma das
hipóteses possíveis uma vie-província que substituísse simplesmente os três distritos existentes, ou então uma viceprovíncia
com autoridade nos três distritos mas na dependência de Portugal, ou finalmente uma vice-província em
que os rês distritos dependeriam dela De qualquer maneira,
o P.Littner recomendava que se dificultasse ao má-ximo a partida de confrades e que se insistisse na solidariedade entre as
Províncias para elas enviarem pessoal para Angola. Reflectindo sobre cada um das três soluções, o P.Littner chama

as nossas mis-

soes
gola"

em An-

Carta de 22 de Novembro de 1977.
missão espiritana
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atenção para
las.

as

vantagens

uma

desvantagens de cada

e

de-

,8)

Ao

relatório

Distrito de

Nova

P.

do
União
algumas dúvi-

Littner foi dada pelo Superior

conveniente resposta que desfez

Interditrital, a

das que

do

Lisboa, na qualidade de presidente da

este relatório tinha

levantado

e

caminho

abriu o

à

fundação da nova província Na resposta que foi dada para a
Casa Geral sobre o documento do RLittner "Problêmes poses
par la cráeation d une Vice-Province en Angola" o então superior
1.

do

Distrito respondeu:

Que verdadeiramente não

trapassar,

uma

ao passado.

havia problemas de maior a

vez que a situação dos confrades seria idêntica

Em

vez dos

membros

províncias estarem afectados a
a

uma

ul-

um

originários de outras

Distrito,

passariam a

sê-lo

Província

2. Que para certas situações que determinaram a partida de
numerosos confrades, para os casos de doença ou de velhice,
a sua província de origem se comprometeria a acolhê-los no
caso de pretenderem regressar.
3. Alvitrou que fossem consultadas sobre o assunto os Princi-

pais, Provinciais e seus

Que

4.

a

conselhos,

com membros em

todos os confrades presentes

a possibilidade

em Angola

Angola.

fosse

de opção - "Província de origem"' 9

dada

'

António Abreu, para facilitar o processo, punha mesmo
à disposição do Superior Geral o seu cargo de superior principal. "Consciente que o momento actual da vida da Congregação em Angola é de extrema importância, julgo que da
ousadia, firmeza e grandeza de alma com que forem trotados
os seus problemas, na parte humana que os enquadra, dependerá o seu amanhã, neste país em evolução.
E o

P.

Estuda-se a criação da Província Espiritana
e que, a tonar-se realidade, acarretaria

Desejando contribuir para

em

mudança de

a facilidade e

Angola,

estruturas.

simplicidade

do processo, deponho nas vossas mãos e do Conselho Geral,
a minha demissão do cargo que me foi confiado, de Superior
Principal do Distrito Religioso de Nova Lisboa, que se
tornará efectiva após simples notificação vossa.

Com
a

todo o respeito e

filial

devoção, na esperança de

Documento de 15/ 01/ 1975
P.António Abreu.

A propósito

do opúsculo "A Província de Angola- 20 anos.
missão espiritaria

a fundação da província espiritana de Angola

amanhã,, poder continuar a minha entrega ao Sen-

como

hoje,

hor,

na Congregação". Padre António Costa de Sousa Abreu"1101

dos meados de Fevereiro de 1975,
e o seu assistente P

Entretanto, a partir

o Superior Geral P .Franz

Timmermans

.Adélio Torres Neiva, fizeram

O

Angola.

em
final

de

Nova

Lisboa, o
foi

tema

aprofundado_

da Casa Generalícia

a visita

projecto da fundação da Província

todas as reuniões regionais

com

foi

a

discutido

os Espiritanos, as suas

No
aprofundado com

vantagens, inconvenientes e modalidades.

encontro

de Nova Lisboa, o tema

os três Superi-

foi

ores Principais e os seus colaboradores mais imediatos.

final

Tendo

neriores Princi-

^^ con t a parecer
foi decidido
da maioria dos Espiritanos
^
^
necessárias
para
criação da
marcna
estruturas
a
r
em
as
P°

pais e os seus

Província. Das actas desse encontro, destacamos os seguintes

colaboradores

elementos:

com

os três bu-

/

mais imediatos."

em

Situação actual da Congregação

1.

Angola: havia

nessa data 6 espiritanos angolanos: 3 padres e 3 Irmãos.

Os

do

escolásticos maiores estavam instalados

Espírito Santo

em

teologia, 3

em Nova

Filosofia e 17

menores residiam

em

no Colégio

Lisboa: 26 seminaristas: 5

no 8 o

e 7 o ano.

três escolasticados

Os

em

escolásticos

menores: Nova

Lis-

boa, Malanje e Lândana. Destes três escolasticados menores,

Nova Lisboa apresentava condições

só o de

satisfatórias, ai-

bergando 80 jovens.

Quanto aos imóveis, a Congregação possuía o Colégio
do Espírito Santo em Nova Lisboa, um seminário menor em
Nova Lisboa, a missão da Chanhora, no Bié, a missão do
Munhino, no Lubango, as residências de Luanda e Benguela,
um terreno para construção de um novo seminário em Nova
Lisboa.
2. Os motivos para a fundação da Província Espiritana
foram assim equacionados:

a)

A

e era

urgente integrá-los

quanto

tais,

Dos 6 semiordenados diáconos

insuficiência das estruturas actuais.

naristas maiores, 2 estavam prestes a ser

numa

não podiam receber

província.
a profissão

Congregação. Por outro lado, a inserção

Os

distritos, en-

de membros da

numa

província

dis-

tante não parecia ser solução conveniente.
b)

O

serviço da igreja local.

Igreja local exigia a
'"

AGCSSp. Angola

missão espiritana

A

própria natureza da

presença do carisma missionário

e a

Con-

Adélio Torres Neiva

pondo

gregação oferecia-lhe esse serviço,

à sua disposição o

carisma espiritano, esperando que a própria Igreja local

cri-

asse a suas estruturas missionárias.
c)

A

identidade da Igreja
ser;

A indegenização e a
africana exigem uma maneira própria de
conseguir essa identidade sem uma es-

inculturação da Igreja

era mais difícil

local.

trutura própria. Isso afigurava-se importante sobretudo ao

A

dependência das obras de formação de
distritos estrangeiros, pode correr um certo risco de colonialismo já ultrapassado. A proclamação política da independência de Angola é, sem dúvida, um incentivo favorável.
d) A intercolaboração e a coesão de esforços. A intercolaboração dos três distritos angolanos não tinha sido fácil
até ao presente: notava-se a falta de colaboração a respeito da
formação dos espiritanos africanos, da entreajuda, das finanças, da planificação pastoral, etc. A criação de um governo mais centralizado poderia facilitar uma maior interconível da formação.

laboração a todos os níveis.

As objecções

3.

da Província.

à criação

a) A incerteza do momento actual. O momento que
Angola vive actualmente não é isento de interrogações. Não
se sabe qual o futuro da Igreja em Angola após a independência. Tomar uma decisão neste momento tem os seus

riscos.

b)

A

busca da identidade da Igreja

local. Pedia-se aos

uma

missionários a sua colaboração na construção de

inculturada. Ora neste

ainda

á

momento

a

Igreja

Igreja africana estava

procura da sua própria identidade. Só depois da

li-

bertação do peso do seu passado e das estruturas ocidentais
é

que

neste

isso seria possível. Parecia

momento não

facilitaria a

que

a criação

da Província

busca de identidade da

Igreja

local.
c)

A

falta

não tinha ainda

uma

de estruturas.

A

Congregação

as estruturas necessárias

em Angola

para a criação de

não era suficiente, os obnão pareciam ainda muito claros, a situação
económica não se afigurava ainda bastante sólida, Não pareProvíncia: o pessoal angolano

jectivos

cia realístico

formar

uma

província

com apenas

seis

mem-

bros angolanos e quase três centenas de estrangeiros.
d)

A

diversificação angolana.

Tendo em conta

a dimissõo espiritaria

a fundação da província espiritana de Angola

versificação dos povos de Angola, dos diferentes

pastoral de cada

uma

métodos de

das regiões, das grandes distâncias,

etc.levantava-se a interrogação se a centralização do governo

condições para ser

teria

"Tudo considerado, decidiu-se

4. O novo projecto
Tudo considerado, decidiu-se avançar decididamente
em ordem à formação da nova Província Esiritana de Angola.

Isso incluiria:

avançar decidi'

damente
,

dem

~

7

em

1.

Prioridade às obras de formação na planificação dos

or.

a tormaçao

da nova Provín-

três distritos:

cos etC

disponibilidade
de pessoal,
dos meios económir
r

'

>

2)

cia Esiritana de

Angola."

eficaz.

Abertura do noviciado

em

1975, sob a responsabili-

dade de um angolano que escolheria os outros membros da
equipa directora, recorrendo, se necessário, aos espiritanos dos
outros países africanos, por exemplo, a Nigéria. Esta equipa
tudaria o projecto de

um

es-

noviciado de expressão africana.

Construção imediata de um seminário em Nova Lisboa para a formação dos escolásticos até ao noviciado.
4) Estudo de um projecto para a formação teológica
dos escolásticos espiritanos
no seminário diocesano? Em
consórcio com os outros institutos religiosos? Em conjunto
3)

:

com

os outros espiritano africanos?
5.

Revisão e re-estruturação dos escolasticados menores

de Malanje
6.

A

e

Lândana

estrutura da nova Província deveria processar-se

da seguinte maneira:
Poderiam ficar a pertencer
quisessem optar por essa pertença;
-

aqueles que quisessem conservar a sua província de

origem conservá-la-iam, embora continuando
nova província;
-

em ambos

a trabalhar

na

os casos, ficaria garantida a possibilidade

de regressar á sua província de origem,
resse

que

à Província todos os

-

dos interessados

e

sempre

em

se isso fosse

diálogo

com

do

inte-

os superiores

das duas províncias;
-

quanto

de designação
-

como

à

equipa directora,

do novo provincial

dever-se-ia estudar

as relações

com

as províncias

o

modo

e seu conselho;

também o

Todas estas bases deveriam
missao espiritaria

dever-se-ia definir

estatuto financeiro,

bem

de origem dos confrades.

ser lançadas

no próprio

lo-

Adélio Torres Neiva

com

do assistente geral da Congregação""
Em conformidade com estas decisões, a 10 de Outubro de
1975, o Conselho Geral erigia o noviciado da Congregação
em Angola, sendo nomeado seu mestre de noviços, o P.
Bernardo Bongo"
A 28 de Novembro de 1976 emitiam a sua profissão
religiosa os três noviços António Catangambo,
Jerónimo
Cahinga e Nicolau Zacarias Rufino.
Entretanto, a situação política em Angola sofreu uma
evolução drástica: Devido à instabilidade política que se
criou por desentendimento entre os diverso partidos da libertação, um elevado número de confrades optou pela saída
do país, embora com a esperança de regressar, uma vez passada a turbulência O P. António da Cota de Sousa Abreu, superior principal do distrito de Nova Lisboa, encarregado de
preparar a sondagem para a eleição do provincial e a 30 de
Novembro desse ano de 1976, lançava esse processo"
A 6 de Maio de 1977, o Conselho Geral decidia a
erecção da nova Província Espiritana de Angola, que incluiria
os três distritos: Huambo (Nova Lisboa), Luanda e Lubango
(Sá da Bandeira). Esta decisão seria implementada após a a
nomeação do novo provincial, devendo a data ser fixada
pelo Conselho Geral, de entendimento com o novo provinciai
"A nova Província
compreendendo os três Distritos de
Huambo (Nova Lisboa), de Luanda, de Lubango (Sá da Bandeira), será erigida depois da aceitação da sua nomeação pelo
novo Superior Provincial em data a decidir pelo Conselho
Geral, de entendimento com o novo provincial"m)
Pela sondagem efectuada foi indigitado para superior
provincial o P.Bernardo Bongo, " E por decisão do Conselho
Geral n° 26/77 de 6 de Maio de 1977 o P. Bernardo Bongo
era nomeado primeiro provincial, deixando de existir a partir daí, os três Distritos. A fundação desta província tem a sua
originalidade, pois que os três distritos se fundiram na
província. Noutros países, o processo manteve a existência de
distritos ao lado da nova província. Aqui prevaleceu
o escal,

a ajuda

2)

3

'

"A 6 de Maio
de 1977, o

Conselho Geral
decidia a

erec Ç ao da nova
rovlncla

S

PX'

,

,

5)

.'.
,

cluina os três
,.

.

Huambo (Nova
Luanda

Lisboa)
e

Lubango (Sá

da Bandeira)."

"A fundação
^esta P r ° vm cia

tem a sua on 8 1 '
nalidade, pois

Nouvelles structures de

Decisão

D

Carta do
Decisão

Congrégation en Angola.

AGCSSp. Angola

142/75 de 10 de Junho de 1975

P

D

la

.António Abreu de

30

de

AGCSSp. Angola
AGCSSp. Angola

Novembro de 1976. AGCSSp.. Angola

que os

três dis-

tr jtos se

ram na

fundi-

provín-

51/27.

Decisão 22/77

cia."

missão espiritana

a fundação da província espiritana de Angola

comunhão que

de

pírito

reinava entre todos e que não con-

sentiu na formação de distritos por nacionalidades.

Organização da província

A

de Junho de 1977, no seminário do Espírito Santo,
no Huambo, reuniram-se os três ex-superiores principais dos
7

com

três distritos,

o RBernardo Bongo e o R Jacinto Ngole,

vigário episcopal de Ndalatando, especialmente convidado

para esta reunião. Nesta reunião se estudou o esquema organizativo

em que

a

nova Província deveria

assentar.

Dada

a im-

portância desta reunião para o futuro da Província de Angola,

aqui deixamos a Acta dela.

"Ao Superior Geral da Congregação do Espírito Santo

Conselho

e seu

No passado dia sete de Junho, no Seminário do EsSanto da cidade do Huambo, teve início a reunião dos
Superiores Principais dos Distritos de Angola, com a presença
do R.P.Bongo, indigitado para primeiro Superior Provincial

pírito

da Província Espiritana de Angola e ainda do

P.Jacinto

Ngole,

Vigário Episcopal de Dalatando e especialmente convidado

para

a

mesma

O

reunião.

fim principal da

mesma

era

o estudo da pro-

blemática estrutural concernente à criação da nova Província

Angolana

e outros

Como

problemas consequentes.

base de trabalho foi aceite o

Bongo

esquema apresen-

há dias enviado aos participantes e
Apresento alguns apontamentos cuja
finalidade é apresentar o meu modo de pensar, respeitando
e acatando as ordens superiores e a experiência dos mais velhos. Estou certo de que é sobre o "Cor unum et anima una"
que solidamente poderemos construir a "nova casa" não retado pelo

onde

se

jeitando

P.

lia,

citamos:

nenhuma

e

"

pedra.

Neste espírito, os trabalhos começaram pela invocação

do

passagem dos Actos
tendo o R. P .Ribas frisado a
propósito a necessidade de se trabalhar segundo o espírito
dos primeiros cristãos expresso na passagem em epígrafe.
Tomou de seguida a palavra o R.P. Abreu que orientou a reunião, começando por referir que em seu parecer,
Espírito Santo, seguida da leitura da

dos Apóstolos

2,

41-43,

,

missão espiritana

Adélio Torres Neiva

do indigitado Superior
Provincial embora não deixasse de ter sentido no momento,
não só porque solicitada pelo mesmo como pelas circunstâncias de impasse na vinda de um membro do Conselho
Geral, que deveria estar presente para ajudar na planificação
após

esta deveria ser feita

aceitação

da Província Angolana, por todos desejada.

da estruturação

De imediato
da reunião,

a

entrou no ponto essencial motivante

se

a estrutura

governativa da futura província. De-

em

pois da troca de ideias e opiniões, todos foram unânimes

uma melhor resposta às exigências misuma mais adequada linha de serviço à

reconhecer que para
sionárias actuais e

Igreja e aos confrades, a estrutura
a ideia

governativa devia obedecer

de colegialidade. Assim teríamos:

Sede da Província no Huambo, com

1.

Superior Provincial,

I

o

assistente,

Ecónomo

presença do

a

Provincial e Se-

cretário Provincial.
Seis zonas regionais: Cabinda,

2.

Luanda-Uige-Novo Re-

dondo, Saurimo-Luso, Dalatnado-Malanje, Lubango-MenongueNdjiva e Benguela.
Este

esquema

e divisão ofereciam as vantagens:

Uma

1.

fácil

várias dioceses

Uma

2.

comunicação

e ligação

"cabeça" responsável

de isolamento

com

os bispos das

de Angola.
territorial,

em

cada sector, no caso

sempre possível na situação

pre-

sente.
3. Uma maior representatividade e a possibilidade de
maior informação dentro do e ao Conselho Provincial.
Os superiores regionais de Luanda e Lubango, ou seja
na sede dos antigos distritos, seriam os assistentes do Provin-

cial e os

representantes das outras regiões os conselheiros da

Província.

Como

é da

máxima conveniência que o Superior

Provincial tenha junto de
fiança, seria

nomeado um

si

um

assistente, pessoa

terceiro assistente e

da sua con-

que

ficaria

na

sede do distrito.

Os Documentos Capitulares Inter-distritais de Angola
permitem ao Provincial escolher entre os membros do seu
distrito os seus dois assistentes, conforme se lê em DCIA 114b. Solicita-se desde já ao Conselho Geral que o Superior
Provincial,

uma

vez eleito, e empossado, possa

em

vez de dois
missão espiritaria

a fundação da província espiritana de Angola

escolher três

membros como

em

Teríamos

seus assistentes.

consequência

a

Equipa Governativa con-

stituída pelo Superior Provincial, três Assistentes, quatro con-

Ecónomo Provincial
Segundo DCIA n° 1 13 e
o

selheiros,

governo

e o Secretário Provincial.
1

14 o organismo central de

constituído por dez pessoas:

seria

o Conselho executivo formado pelo Superior Provin-

-

cial e seus três assistentes,

o Conselho Plenário formado

-

Ecónomo

os Conselheiros,

pelos anteriores mais

e Secretário Distritais.

Foi o segundo ponto tratado na
extensão territorial que a nova
província abrangerá, consideradas as actuais contingências
do momento em que se vive e viverá por largos tempos, conEs ta tu to Finan ceiro:

reunião.

siderada

que

a

sentes

Considerada

a

a

insegurança verificada, considerado o bloqueio

situação de guerrilha

que deveria

pode provocar, pareceu aos

estabelecer-se

pre-

como medida, ao mesmo

tempo de segurança e prevenção, o seguinte esquema:
1. Economato Geral da Província no Huambo.
2. Sub-economatos regionais, sob a supervisão do
ecónomo provincial, em Luanda e Lubango
3.

Em

uma

cada

das outras zonas regionais e a cargo

dos representantes das mesmas, os conselheiros da província

um

estabelecer-se-ia

fundo de reserva para qualquer eventu-

alidade de bloqueio.

Debateu-se

dem

à

em

seguida

a

situação dos confrades

nova Província sob o ponto de

vista

em

or-

"pessoal", perfi-

lhando-se os postulados seguintes:

Os confrades angolanos serão integrados na
nova Província que se torna sua província de origem, com
total desligação da Província de Portugal ou qualquer outra.
2. Aos confrades não angolanos será dada a liberdade
Pessoal.

1.

,

de opção.
-Aqueles que o pedirem expressamente, ficarão

com o

regime supra dos angolanos;
Aqueles que não o solicitarem, ficarão ligados à sua
Província de origem, tal qual como até aqui aos Distritos,
isto

é,

sem perderam

a sua

província de origem

-Quer para uns quer para outros, referidos no n°2,
pede-se desde já às províncias de origem a recepção dos seus
missão espiritana

"

Adélio Torres Neiva

quando

originários,
a

estes,

por qualquer motivo

se

decidirem

deixar definitivamente Angola.

A
ajudada

Que

nova Província continuará

em

a ter

necessidade de ser

pessoal pelas outras províncias da Congregação.

solidariedade tão fortemente acentuada

a

no Capítulo

Geral e reafirmada no Conselho Geral Ampliado, seja de

ver-

dade uma realidade.
Económico:
pecto económico

A menos

A

v.g.

situação futura trará modificações

contribuição pessoal, previdência

que haja uma

política, dificultando a vida

da

total reviravolta
Igreja

em

no

as-

social, etc.

da situação

Angola, esperamos

embora com algumas restrições.
Também aqui contamos com a solidariedade fraternal
das outras Províncias, como até ao presente têm feito.
Passou-se finalmente aos outros
Outros assuntos
pontos da agenda, falando-se da formação, noviciado,
definição de tarefas, mas todos os presentes foram de parecer
que seriam pontos a estudar mais profundamente após: a cripoder

viver,

..

ação

da Província e constituição da Equipa Governativa.

Os trabalhos terminaram dentro do maior entendie compreensão, na esperança de que o Senhor
abençoará os esforços comuns e na certeza de que só com
"um só coração e uma só alma" a nova Província e seus
membros saberão trilhar o verdadeiro caminho do serviço
da Igreja em Angola, no espírito sempre actual e lúcido dos
ensinamentos do nosso Venerável Fundador.
Seminário do Espírito Santo, em Wambo, Junho de 1977

mento

Assinado:

P.António

Abreu,

Sup.

Princ.

Wambo,

P.Abílio Ribas, Sp.Princ. Luanda, P.Serafim Lourenço, Sup.Princ.

Lubango,

P.

Jacinto Ngole,

Vi.

Ep. Dalatanto, P.Bernardo Bongo.

S up. Pro v. design a do.

Em

resposta

a

estas

propostas,

o Assistente geral

Bernardo Bongo a 18
de Junho de 1977 o parecer do Conselho Geral:
"Roma, 18 de Junho de 1977
Caro P. Bongo
Hoje mesmo, festa do Imaculado Coração de Maria, a
P.Adélio Torres Neiva, transmitiu ao

P.

que tantos acontecimentos da Congregação estão
teve reunião o

ligados,

Conselho Geral para trocarmos impressões

so-

missão espiritana

a fundação da província

Angola

espiritaria de

bre a vossa carta e o relatório da Reunião do Huambo do passado 7 de Junho. Aqui vão as nossas impressões e o nosso
parecer.

Encarrega-me o Conselho de manifestar

1.

gria

reconhecimento de toda

e

a

a

grande

Congregação por

ale-

teres

aceitado o cargo de primeiro superior provincial de Angola.

Agradecemos ao Coração de Maria esta graça e celebrá-la-emos
em união com o Senhor da messe e os Apóstolos S. Pedro e S
.Paulo, na nossa Eucaristia do próximo dia 29 deste mês...
2. O Conselho decidiu estabelecer como data da criação da Província o dia 29 de Junho, festa de S. Pedro e S.
começa o teu mandato
Paulo. A partir dessa mesma data
como Provincial. Poderás tomar posse nesse dia ou noutro,
conforme as tuas conveniências.
3. Congratulamo-nos também com o belo trabalho
levado a cabo na reunião do Huambo e pelo bom espírito
que aí reinou, conforme se depreende da leitura do relatório.
Cremos realmente que foi dada a solução desejada aos principais problemas que de momento se impunham.
4. Sobre este documento, o nosso parecer é o seguinte:
a) Se bem que a maioria das decisões tomadas dependam directamente da vossa competência, é com gosto
que concordamos com elas e as apoiamos. Lembramos, no entanto, que elas devem ter um carácter provisório, deixando
ao Capítulo da Província, quando este for possível, o cuidado
I.

mesma

da definição da política e dos estatutos da
Pelo

que

Província.

diz respeito à nossa colaboração, podeis contar

com

ela.

b) Assim,

um

tenha
trital

não temos nada

que o Provincial
do Capítulo Inter-Dis-

a objectar

terceiro assistente; as decisões

estão naturalmente ultrapassadas pela nova situação.
c)

As nossas

pessoal (pag.2, n°s
-

Deve

ser

reservas a fazer referem-se ao capítulo
1

e

dada

2).

a

No

do

nosso entender:

todos os confrades, inclusive aos an-

golanos, a possibilidade de escolher a nova província de
origem. Naturalmente os naturais optarão por Angola,
será

bom que

o façam livremente,

uma

vez

mas

que fizeram

a

Profissão Religiosa noutra Província
-

frades,

JB

missao espiritaria

Será enviado pela Secretariado-geral a todos os con-

uma fórmula

a

preencher,

em que

cada

um

pessoal-

Adélio Torres Neiva

a sua opção no referente à modalidade de
Província.
È esta a norma que temos seguido
nova
pertença
com outras províncias e cremos que talvez seja mais prudente.

mente indicará
à

-

Quanto

uma

a

futura possibilidade de

mudança de

província de origem por parte daqueles que agora se decidem

por Angola, cada caso será regulado com o Conselho Geral.
Este, de acordo com o próprio e as províncias interessadas,
procurará dar a melhor solução. E é claro que esta solução incluirá o respeito pela pessoa de cada um e pela sua situação.
Se, porém, houver incidências que desde já se possam prever, v.g.. a questão da previdência e outras medidas
com encargos de qualquer espécie, estas desde já devem ser
reguladas entre as província interessadas. Pensamos que será
bom deixar as coisas tanto quanto possível claras, para que
todos possam caminhar na boa harmonia e na paz.
E creio ser tudo o que a leitura do vosso documento
sugeriu;
nos
se em alguma coisa a nossa leitura do documento não for a melhor, mandai dizer, que a nossa intenção
e preocupação é de ajudar.
Insistimos também para que, se for possível, não
deixes de vir ao encontro dos Espiritanoos Jovens em Es-

panha

e

d

te vires

encontrar

com o Superior

membros do Conselho que porventura

Geral e

fotocópia da tua carta e

Como
tomo

a,

a

do

os

estejam presentes,

Neste momento, o Superior Geral está ausente, mas

mandar

com

vou-lhe

relatório.

data da criação da Província está próxima,

liberdade de enviar cópia desta carta aos outros su-

periores prin cipa is.

Com uma

grande abraço, na

fé e

na amizade. P.Torres

Neiva"

Tudo
mente

esclarecido, a 29 de

erecta

em Angola

a

Junho de

1977, era solene-

nova Província da Congregação

Acta da erecção canónica da Província de Angola da
Congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração de
Maria.

"No dia 29 de Junho de 1977, solenidade dos Santos
foi erecta canonicamente a Província Angolana
da Congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração
Pedro e Paulo,

missão espiritaria

a fundação da província

em

de Maria,

Angola

espiritaria de

concelebração eucarística, efectuada

às 11 horas

no Seminário Menor da Congregação no Humabo. Presidiu o
sr. Padre António Costa de Sousa Abreu, Superior Principal
cessante do agora extinto Distrito religioso de Nova Lisboa e
estavam presentes o primeiro Superior Provincial nomeado,
P.Bernardo Bongo e em representação do sr. Arcebispo do

Huambo, ausente em Luanda por

serviço urgente da Confer-

ência Episcopal o Rev. Vigário Geral da diocese, Padre Pedro
Luís António.

Não puderam

estar presentes os Superiores

Principais cessantes dos Distritos religiosos agora extintos, de

Luanda

Sá da Bandeira.

e

também todos os professos espiritanos resiHuambo, os seminaristas espiritanos e

Presentes

dentes na área do

diocesanos e algumas religiosas e pessoas amigas.

Na

homilia, o

P Abreu apresentou o novo Superior

sr.

uma
em nome

do Conselho Geral da

Provincial e fez a leitura de

carta

Congregação, assinada

de todos pelo

res

Neiva, na qual comunicava a decisão

cia

Angolana da Congregação do

de

Espírito Santo e

em

Adélio Tor-

erigir a Provín-

lado Coração de Maria, integrando nela os
Espiritanos até agora existentes

P.

do Imacu-

três Distritos

A mesma

Angola.

carta

mencionava o dia 29 de Junho de 1977 como data da erecção
canónica da Província e nomeava o P.Bernardo Bongo para o
cargo de primeiro Superior Provincial.

Tomou

palavra

a

nomeado, que evocou

em

seguida o Superior Provincial

os grandes missionários espiritanos

"Exprimiu o seu foram pais da cristandade angolana.
desejo de co-

munhao com

comunhão com
a

irecçao Gera
'

cj a

a

e

1

e os pastores da
•
j
a

t

em Angola

agradeceu o serviço

v á r i as Províncias da Congregação

aça °

Exprimiu o seu desejo de

Direcção Geral da Congregação e os pastores

d e Angola

jg re j a

que

em

das

especial a Província Por-

tuguesa. Estimulou ainda os jovens seminaristas à fidelidade

em penho
,

e

^

.

.

1

1

1

t

.

na Congregação, cujo futuro deles dependia

em

i

^ oa P arte ^ comunicou que escolhera o próximo dia 10 de
e agradeceu
1977 para a sua tomada de posse e entrada em
J u lh° de
serviço em Anfunções
como
Superior Provincial da Congregação em Angola.
gola das várias
Foi tudo quanto se passou. E para constar foi redigida
Províncias da
Congregação em esta Acta
que lida perante todos, vai ser assinada pelo Suespecial a
perior Principal cessante do Distrito Espiritano de Nova LisProvíncia Porboa, P.António Costa de Sousa Abreu e pelo novo Superior
tuguesa."
Provincial nomeado, Padre Bernardo Bongo. Feita em tripli-

,

missão espiritaria

)

Torres Neiva

um

exemplar enviado ao Conselho Geral da Congregação, outro à Secretaria da Província Portuguesa e o terceiro será arquivado na Secretaria da Província Espiritana de
Angola. Humabo, 29 de Junho de 1977. Assinado P. António
cado, será

Costa de Sousa Abreu.

P.

Beranrdo Bongo"

(16)
)

De facto, a 10 de Junho desse mesmo ano tomava
o PBongo da nova Província. Diz assim a Acta desta

posse

tomada de

posse:

"Acta

da

tomada de posse do Primeiro Superior
do Espírito Santo e do Imaculado

Provincial da Congregação

Coração de Maria em Angola.
No dia 10 de Julho de 1977, XV Domingo do Tempo
Comum, em Concelebração Eucarística, realizada às 17 horas
no Seminário Maior do Espírito Santo, sito na cidade do
Huambo, tomou posse do cargo de primeiro Superior Provincial

da Congregação do Espírito Santo e do Imaculado

Coração de Maria em Angola, o P.Bernardo Bongo, membro
professo da mesma Congregação.
Presidiu a concelebração o sr. Arcebispo do Huambo
D.Manuel Franklim da Costa e estavam presentes os Superiores Principais dos três Distritos religiosos da Congregação

em

Angola, agora integrados na novel Província,

a saber:

António Costa
Serafim Lourenço, do

P.Abílio Rodas de Sousa Ribas, de Luanda,

P.

de Sousa Abreu, do Huambo e P.
Lubango. Presentes também os professoss da Congregação,
residentes na zona do Huambo, o P. Henrique Verdijk, de
Malanje os Escolásticos Maiores e Menores da Congregação,
bastantes padres diocesanos, seminaristas diocesanos do Seminário Maior e Menor, religiosas e grupo números de cristãos.
A carta recebida do Conselho Geral da Congregação,
comunicando a nomeação do Padre Bernardo Bongo como
Superior
lida a

se

da Província Espiritana

quando da erecção canónica

omitiu essa

em

Angola, havia

dessa Província, pelo

sido

que

leitura.

Após a homilia, o presidente da Concelebração perguntou ao nomeado Superior Provincial se aceitava o cargo
para que fora escolhido e foi respondido afirmativamente.
Em seguida, o novo Provincial recitou a fórmula da Profissão
de Fé, prescrita pelo Cânone n° 1046 n° 9, a qual depois se
associou todo o povo.
missão espiritana

a fundação da província espiritana de Angola

Tomando depois a palavra, o novo Superior Provintodos os presentes e afirmou a união entre a
saudou
cial
Província esoiritana de Angola com toda a Congregação e a

bem como com os pastores e membros
em Angola.. Exprimiu também o desejo de fideli-

sua Direcção Geral,

da Igreja

dade ao

espírito

Província

Libermanniano

Religiosa

promova

e a

intenção de que

nesta

Igreja

a

nova

em Angola

o

carisma missionário de que fazem profissão ods Espiritanos.
Foi tudo quanto se passou. Para

que

e conste foi elabo-

rada esta Acta, que lida perante todos, vai ser assinada pelo

novo Superior

Provincial, pelos Sr. Arcebispo

los Superiores Principais cessantes. Feita

uma

do Huambo

em

e pe-

triplicado, será

cópia enviada ao Conselho Geral da Congregação, outra à

Secretaria da Província Portuguesa, ficando a terceira guardada

nos Arquivos da Província Espiritana de Angola. Huambo, 10

de Julho de 1977. Assinaturas: P.Bernardo Bongo, + Manuel
Franklim da Costa, P.Abílio Ribas, P.António Costa de Sousa
Abreu, P.Serafim Lourenço"117

A

'

primeira reunião do Conselho Provincial, formado

pelos Padres Bernardo Bongo, Abílio Ribas, Serafim Lourenço,

Cornélio Cock, José da Rocha Ferreira, Jacinto Ngole, Ricardo
e António Costa de Sousa Abreu, ecónomo provincial

Meira

Manuel Gonçalves,
Dezembro de 1977.

e

"A nova Província ficou consti-

tuída por 4 confrades da

província da

França, 13 da

secretário provincial, realizou-se a 29 de

A

nova Província ficou constituída por 4 confrades da
1 da Espanha, 54 de Portugal, 1 da Bélgica, 1 da Irlanda, 1 da Inglaterra, 6 de Angola,
q ue haviam professado em Portugal e 3 escolásticos professos
província da França, 13 da Holanda,

angolanos.

Fizeram opção pela Província de Angola,
F

de origem,

'

„,,

'

.

Bélgica,

landa

1

,

da

1

,

Ir-

6 de

Angola, que

haviam professado

em

goianos eram

°

Ngole,

da

Inglaterra,

Portu-

11

Ir.

como

sua província

confrades não angolanos.. Os confrades anP.

Bernardo Bongo,
PSabino Livela, PJacinto
J
&
Ir. Benedito Roberto, Ir Augusto

Pedro Quitumba,

Chitué e os escolásticos professos António Catamgambo,
Jerónimo Cahinga e Nicoalu Zacarias Rufino. Passaram a pertencer à província de Angola "por opção" confirmada pelo
Conselho Geral: P. Manuel António Meira (Portugal), P Jean

gal e 3 escolásti-

Kirchner (França) P.Alfredo Mendes (Portugal),

cos professos

c

angolanos."

ga i) p

i

sco Oliveira (Portugal)

missão espiritana

Manuel

P

Porfírio

Ir.

Tiago Fran-

Duarte Lourenço (Portu-

Perfeito Martins Ferreira (Portugal) 9

P Manuel

Adélio Torres Neiva

da Silva Barbosa Viana (Portugal), RRicardo Meira (Portugal),
P. Bernard Duchêne (França) P.Bernard Ducrot (França) P.
James Flynn (Inglaterra)

Congregação eram as
Procuradoria de Luanda, as missões dos Dembos,

Nessa data,
seguintes:

as

obras confiadas

à

Lândana, Cabinda. Ndalatando, Soyo, Libolo-Calulo, Quibala,
Cacuso, Kalandula, Malanje,

com

assistência às missões de Ki-

waba-Nzogi (Brito Godins), Caculama, Bângalas.e Quela, Co-

munidade do Paço Episcopal de Malanje, Saurimo, Dundo,
Minungo, Bailundo, Cuando, Vale do Queve, Procuradoria do
Huambo, Chinguar, Comunidade do Paço Episcopal do Bié,
Nazaré (Benguela) Paróquia do Pópulo (Benguela)
Paróquia
Lobito) Caconda, Cafima, Chicomba, Chiulo,
de SJoão
Huila, Munhino, Sendi, Cubango
De todos os Espiritanos que se empenharam na fundação
desta Província«ia, merecem relevo especial os Padres António
Abreu, Bernardo Bongo e José da Rocha Ferreira.
,

(

(18)

missão espiritaria

