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IGREJA. SACRAMENTO 

E REVELAÇÃO DO MISTÉRIO 

DA HISTÓRIA* 

JORGE VERlSSIMO 

C 1 Reflectindo "'bre a Hiotória da Sal~ 

1-O DewJ Vivo 

Pan. compreendermos que a. Igreja é Sacramento, impõe-
-nos a. crise contemporânea que estejamos seguros da natureza 
do Deus vivo. Quem é esse Deus que não é destruido pelas 
máquinas mais potentes nem pelas mais avançadas ciências 
humanas? 

O nosso Deus, nosso de cristãos e de todo o mundo que  o 
não conhece, não é uma invenção dos poetas ou cientistas, é 
alguém conhecido pelo testemunho, é uma crença proveniente 
de testemunhos históricos. As pedras não são prõpriamente 
testemunhas. As pessoas humanas é que são testemunhas (211) 
pela presença do espirita e do coração. A nossa crença é um 
conhecimento testemunhado por alguém dentro dum povo e 
não em indivíduos isolados, sujeitos ao desaparecimento da 
história (29). 

• Continuação de Portugal em Afrlca, 139, PAg. 3-U 
(28) cr. Jean Gultton, O ProblEma de Jesm, trad. de Cruz Ponte1 

e P. Anlbal Ramos, ed. Itlnerârio, Porto, 1959, pp. 17t: ... co testemunho 
supOe uma ligação entre um acontecimento e uma pessoa que Incorpora. a 
substMcla do acontecimento na substAncia da pe39011>. 

(29) cr. nos Evangelhos o modo como Crtato fonnou o colégio 
apostólico e no Antigo Testamento, como Deus escolheu, tonnou e assis-
tiu o seu Povo a quem ccmtlou a Revelação. 
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Deus não (.11) é visto nem apalpado, a não ser no esplen-
dor dos milagres, sinais que a Sua Omnipotência provoca no 
mundo dos homens e eles não sabem explicar sem Ele. 

Dentro do povo onde é conservada a nossa crença, não se 
inventam palavras de Deus. Quem ousar fazer tal coisa, isto 
é fazer passar as suas ideias ou invenções pot' palavras de 
Deus, será anatematizado, excluído e condenado (li). 

Deus não se vê com os olhos nem se apalpa com as 
mãos (32), ouve-se. Ouviram-nO os Patriarcas-Abraão (ll), 
Isaac (14), Jacob (15) ; ouviu-o Moisés (36), ouviram-no os pro-
fetas (l7) que no-10 anunciaram. Não nos dizem estes o que 
inventaram por sua cabeça, mas o que ouviram. Falam-nos do 
Deus Vivo, Senhor da Vida, cehyeh asher (38) ehye:., que não é 
preciso buscar nos lugares escondidos (39), mas é preciso ado-
rar aonde Ele o quiser indicar, como no Sinai (40), Silo (~1 ), 

Bethel (0) e Jerusalém (43). 
Falando do Senhor da vida que é preciso adorar, vem-nos 

à mente a düiculdade de tantos contemporâneos nossos: o Deus 
dos cristãos é um Deus egoísta, pois só quer sacrifícios e ado-
rações. 't: esta a pior das blasfêmias e  a pior das mentiras que 
se escondem mesmo no egoismo de muitos cristãos. No mundo 
onde tudo é lucro, também muitos pretendem fazer da religião 
uma fonte de lucro, de milagres de riqueza e bem estar. 
Quando, apesar da .religião, os próprios interesses lucrativos 
falham, vem então a grande desilusão: Deus não se interessa, 
é egoísta pois é rico só para Ele. 

Quando se perde o sentido das coisas, há tantas coisas 
que se fazem sem sentido! Outrora no Povo de Deus, as grandes 

(.JJ) Jo. 1, 18. 
(li) :tl este o significado dos canathema alb ou condenaçOes dos 

Conc!Uos. 
(l2) Rom. 10, 17: «Fides ex auditu». 
(ll) Gen. 12,1; 10:,6; 22,1. 
(l4) Gen. 26, 2-6. 
(lS) Gcn. ~. 1. 
(36) Ex. 2, 23-S, 22. 
(:f7) Is.6;J'er.1. 
(38) Ex. 3, H, revelação do nome de Deus a. Moisés: .-Eu sou o 

que SOU> Cf. Blble de Jérusalem, nota. f) da. p. 63. 
(39) Retiro-me aos costumes pagãos de adorar os deuses e pro-

curar os adivinhos nos luga~s escondidos. 
(.t>) Cf. Geneals e Exodo: o culto do Povo eleito tem uma origem 

vertical, 6 Indicado por Deus, nll.o é simples Invenção humana. 
(41) Ibldem. 
(U) Ibldem, 
(43) Ibldem. 
(44) lb\dem. 
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festas eram para ofereceor e imolar os (45) frutos da terra ao 
Senhor. Na Igreja primitiva, os cristãos, pobres (46) e ricos, 
vinham à Eucaristia dominical, cantar, dar graças, trazendo os 
seus dons. Do pouco ou do muito que tinham, só podiam comer, 
depois de o terem oferecido em acção (~) de graças ao Senhor. 
Hoje, já se não reconhece o Senhor do mundo e faz-se tudo 
para que Ele seja o nosso cservo:t, o cmoço» do dinheiro, da 
sorte, do casamento e da saúde. 

A Revelação, transmitida desde Abraão até nossos dias, 
diz que Deus é amor (48) verdadeiro, sem egoísmo algum. 
Quando convidou (fi) os hebreus a sair da escravatura do 
Egipto, não foi pa'l'a os explorar, mas para lhes dar o Maná (50), 
a ãgua do rochedo P1) no deserto, a Lei no Sinai (52) e  a 
Aliança (Sl) da união com Ele, como peilhor e garantia da 
chegada à Terra Prometida (-5'1) que seus olhos ainda não 
tinham visto, mas viram (55) depois, constatando assim que o 
amor de Deus era fiel e verdadeiro (56) . 

2 • O mi.stério da Sal'Vação 

Compreenderemos melhor que o Senhor Deus não é egoís-
ta nem interesseiro, mas é  o Amor Vivo, se nos demorarmos 
um pouco sobre o objecto ou conteúdo da sua mensagem: a 
Salvação (57). 

As nações desejam a concórdia da paz; os homens dese-
jam a tranquilidade e  a segurança feliz do amor. Mas são as 
nações umas para as outras, o constante perigo da. paz e  a 
ameaça da gueorra; são os homens, uns para os outros, o maior 
perigo da segurança do amor: tantos ciúmes, tantas traições, 
tantas injustiças desde o roubo à morte, passando pela male-
dicência. Os homens desejam a paz e  o amor e prejudicam-se 

(45) Lev. 23, Hi-21: cf. Dldaché tOn aposto!On, 13, 3-7. 
(~) DldacM tOn apostoiOn, lbldem. 
(47) 1l este o sentido da bênção da. mesa ou pelo menos um dos 

sentidos. 
(41) Jo. 17,6. 
(~J Ex, 2, 23-S. 22'. 
(~) Ex. 16. 
(5lJ Ex. 17, 1-7. 
(!2) Ex. 20, 1·21. 
(.U) Ex. 19, 1-8; 24. 
(M) Jos. 3. 
(!5) Ex. 33, 1·23. 
(SO) I Cor. 1,9. 
(57) Na Sagrada Escritura chama-se história. da Salvação, narTa· 

çâo da acção de Deus pelos homens, Act. 1,7; Rom. 3,26. 
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naquilo que mais desejam. Nações e homens que excluem Deua 
das suas repartições, escolas, oficinas e corações, para mais 
tirãnicamente se saciarem em sangue inocente. 

Ao falar-se de Salvação aos homens de hoje, tem-se, à 
primeira vista, a impressão de usar uma lfngua. incompreensí-
vel, uma categoria que as fábricas, as indústrias, os comércios 
e os jornais não usam no sentido da. Fé. Salvar uma. fábrica 
da falência, salvar um aluno da reprovação, salvar o negócio 
do perigo em que estava, salvar quem está em perigo de mor-
rer, tudo isto são coisas inteligíveis. Salvar porém um homem 
cheio de saúde, c salvar os homens», caceitar a salvação», serão 
expressões fáceis de distinguir? 

Todos compreenderemos um pouco essas expressões, se 
nos dermos conta das ânsias mais profundas do nosso (51) 
coração: a paz, o amor, a concórdia, a alegria. Tudo isto são 
anúncios, dentro de nós, daquilo que Deus nos quis da!'. 1!: a 
paz, o amor ... (59) que Deus ao convidar o Povo escolhido, 
diz que quer dar aos homens. Para fazer compreender o que 
é a. Salvação oferecida., serve-se Deus das nossas experiências 
de homens pecadores: é uma libertação («~) da escravatura; 
é formar uma familia (61) ; é formar um reino (6l); é alcançar 
a vida verdadeira (61). Em resumo, às eternas questões da dor 
e da morte, <responde com u.ma e&peTança por tantos modos 
assegurada. 

Ã nossa inquietação diante da história, é-nos revelada 
a meta da história, pela qual gemem as nações nas suas lutas 
internas. A meta é Cristo (64) com a sua Igreja (65), primf-
ciaa (llol) do verdadeiro mundo novo que não construímos (67), 
preparamos (63) com o suor (69) do nosso rosto. Nele entramos 

(51) Insisto mais no aspecto subjectivo da Salvação, aegulndo oa 
documento8 concutares. 

(5!1) 08. 2,20; Is. 11,6: a. paz messiAnlca. 
(«<) Ftgurada na. Hbertação do Eg1po: Ex. Z, 23-25. 
(61) lt para. formar uma fa.mUJa que escolhe Abrall.o, Pal: Gen. 

lZ, 1 ss .. 
(61) Mt.. 3,2; 4,17. 
(6l) Todo o evangelho é cheio de promesaas de VIda eterna, 

v. g. Jo. 6, S9. 
(~) Gaudlum et Bpea, t6. 
(6S) Nela. o mundo é plenamente aquilo a que upira. e começa 

a. ser o que serA deflnitlvamente: Ga.ud. et Spei!, 40, 46. 
(66)Ana.logla. que fàcllmente se depreende da GBudlum et Speii. 
(67) O mur:ado r:aovo começado na Igreja., penna.nece radical e 

termJnalmente grac;a.: Cristo, que começa o Reino, e a. Jerusalém Nova. 
vêm do alto. 

(61) Todo o trabalho mundano se pode resumir numa. dlspofllçio 
A. Graça.. uma cooperaçlo d18poaltlva. 

(19) ~cto penoso e trabalhoso da exlstênela, Gen. 3,19, 

6 
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depois de termos dominado {70) a Criação, entre espinhos e 
abrolhos, e de termos reconhecido, com a totalidade do nosso 
ser (11), o Senhor Criador. 

A grande promessa da Salvação, pait"a sobre a história 
dos homens. Esta promessa tem sido manüesta e garantida 
através de todos os séculos. No tempo de Abraão, Isaac, Jacob, 
Moisés, !saias, Jeremias, de Cristo, Paulo, Pedro e João, ficou 
garantida pelos grandes acontecimentos {72) que os homens só 
explicam pela intervenção do Deus Vivo. As inquietações e 
agitações dos homens, são no seu conjunto, como aspirações 
insaciadas {73), urna procura confusa e até inconsciente da 
Salvação prometida. Os homens, hoje como sempre, aspiram 
à Salvação do Deus Vivo. 

3 -Realização do Mistério «hoje-. 

O tempo, o durar, o viver neste mundo, é para o cristão 
um cKairos:t (74) de graça, uma oportunidade de Salvação. O 
cristão não natTa a sua existência temporal, os seus antes e os 
seus depoil.=l, pelos feitos que o tornaram conhecido entre os 
outros homens, mas pelas oportunidades de Graça. :m uma 
ckairologia-. a sua narração e não uma simples história pagã. 

Entre os muitos modos por que Deus podia salvar os 
homens ou dar-lhes a Salvação, escolheu um que nos mostrou 
como certo e seguro e que Ele constantemente garante em 
todos os tempos: o da mediação-representativa-objectiva. 

Dizem-nos as primeiras pãginas da 'ftadição Escrita da 
Igreja, que Ele quis servir-se de um homem para estender a 
toda a humanidade os bens da vida divina-Adão ps). 

Tendo sido rejeitado, conservou-se fiel ao seu plano de 
salvar os homens, intervindo novamente por homens, nos quais 
mostrava o que queria fazer do mundo inteiro: uma comuni-
dade de amor. Estes homens são mediadores e, pelos beneficias 
reais que recebem ficam constituidos modelos, representações, 
imagens, sinais, sacramentos, pelos quais Deus convida os 
outros homens aos mesmos reais benefícios. Chamou Abraão (76) 
a quem contituiu pai duma familia feliz que havia de estender 

(111) Gen. 1. 28-Sl. 
(71) Assim responde o catecismo à finalidade para que estamo1 

neste munao. 
(72) Ex:Odo, H; Incarnação e Ressurreição, cf. Evangelhos. 
(7l) As aspirações certamente se mostram noa c:esrorços, de qu• 

fala o Ad Gentes, n. 3. 
(7t) Act. 1,7: tempo, oportunidade de Salvação que o Pai conbec• . 
(") Gen. 1,2; 3. 
(76) Gen. 12,2. 
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a sua felicidade a todas as nações. Chamou Moisés, com quem 
tinha relações de amor (77), para congregar o seu povo que 
devia, por seu turno (18), converter as nações ao amor da 
Aliança. Toda a. cKairologia:t ou história da Salvação do Antigo 
Testamento é um constante intervir de Deus, a chamar um 
indivíduo, que por sua vez, tem de transmitir às gerações 
futuras e irradiar (79) para as outras nações, a promessa da 
Salvação. 

Através de toda esta história, constatamos que os homens 
são muito egoístas c, por isso, resistem muito aos planos uni-
versais do Senhor. Só Jesus Cristo é que foi o mediador 
fiel (110) e perfeito, o único que transmitiu aos homens todos os 
desejos de Deus. Sujeitou-se a mon-er para que o egoísmo dos 
homens rebentasse. Assim os homens podem compreender que 
para a Salvação, o amor de Deus tem de ser total (81). 

Em Cristo, pois manifestou Deus, plenamente, o seu plano 
de Salvação: 
-o Pai quer (81) os homens na felicidade da sua comu-

nhão, unidos entre (&.!) si como irmãos, unidos a Ele (84) como 
aquele homem-Jesus; 
-é por este homem Jesus e também Deus verdadeiro, 

que Ele quer atrait' todos os homens: 

«do alto da cruz atrairei tudo a mim:t (84) 
cSem mim nada podeis fazer:t (IS) 
«Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida» (86) 
«Eu aou a porta» (87) (Ninguém pode entrar na comu-
nhão do Pai senão por Ele); 

-este homem-Jesus, o primeiro (M) homem novo, formou 
um povo (89) que devia ser o começo da Salvação; 

(77) Ex. 33, 7-17, 
(?S) A consciência desta responsabilidade foi dificilmente re<:o· 

nheclda pelo povo. Foi na crise do exfllo, na dor e «quase na desgraça:. 
que começou a abrir-se à universalidade jA anunciada a Abraão, Gen. 12,3. 
Algo de semelhante se processa na Igreja. primitiva com as perac· 
guiçôes, Act. 8, 1-3. 

(19) Cf. a n parte do Livro de Isa.IG.8. 
(110) Tema da opistola. aos Hebreus. 
( SI) Ma.rc. 12, 28-33. 
(82) Jo. 17, n. 
(&.!) Jo. 13-34, 115, 1·17. 
(84) Jo. 12, 32. 
(&S) Jo. Ui,5. 
(M) Jo. 8,12. 
(87) Jo. 10, 9. 
(U) Gaudlum et Spcs, n. 22. 
(89) Lumen Gentlum, 9-11. 
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-Povo para onde se entra pela Fé (!10) ou aceitação do 
plano salvador do Pai, e pelo Baptismo (91), Povo que tem de 
estender-se ao mundo inteiro, congregando todos os homens, 
pois é «luz do mundo:. (9'2), «Sal da terra:. (9l), «Fermento na 
massa» (94), «grão de mostarda» (95). Todos os povos tem a 
sua alma ou a sua consciência próprias. Na consciência deste, 
está escrita uma ordem expressa (96) que o Espírito Santo (97) 
nunca deixa esquecer: «é preciso ir por toda a terra:., é pre-
ciso congregar todos os homens. 

Mediante este Povo, quer Deus congregar a humanidade 
inteira num só povo-o dos filhos de Deus que se abraçam 
na caridade. Neste Povo está-objectivamente, realmente, .o 
Espírito Santo. Este Espirita (911), por modos misteriosos e 
invisíveis convida e conduz os homens todos à Igreja. A força 
invisível do Sol amadurece as sea'i'as (W). A força invisivel do 
Espírito Santo amadurece a humanidade em desejos de Salva-
ção. ~ a Igreja que tem de conservar e encher estes desejos, 
colhendo (100) os homens para o seu celeiro. Recolher os homens 
dos quatro cantos do globo, atraí-los pelo esplendor da sua 
graça, trazê-los pelo braço e pela voz dos seus ministros-
é isto a actividade missionária da Igreja, é isto ser «Sacra-
mento de Salvação:.. 

O Deus vivo revelou-nos a sua intenção de salvar os 
homens em familia, servindo-se dos mesmos homens. A con-
gregação dos homens que formam a Igreja, conduzida pelo 
Espirita de Cristo, tem a mesma função que Cristo teve pa~a 
eles: Cristo o primeiro homem que soube amar a Deus e aos 
irmãos. Na sua Ressurreição vemos que Deus lhe deu uma vida 
gloriosa: nunca mais sofre, está na posse definitiva do amor do 
Pai e na abertura total aos irmãos, está pois na Salvação. 

(!10) Marc. 115,115-16. 
(91) Ib!dem. 
(<n) Jo. 8, 12. 
(9l) Mt. 5, 13·16. 
(94) Mt.l3,34.. 
(!») Mt. 13-31-33. 
(96) Mt. 28, 18-18. 
(97) Jo. 16, 13-15. 
(98) ct. o modo como agia nos Act03 dos Apóstolos, 10, 44: 

precede o ministério dos Apóstol06. De modo semelhante hoje: 
('1t) Jo. 4., 35: as searas maduras não ser!o os samaritanos que 

estão para chegar? 
(100) Didaché, 10,5; Ad Gentes, n. 9. 
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Oristo é a revelação daquilo que nós devemos ser, é  o sacra-
mento da nossa filiação divina pois nEle encontramos o amor 
do Pai. 

A Igreja é a congregação dos homens na caridade, no 
amor com todas as suas dimensões, é  a revelação da humani-
dade, isto é, tira à humanidade os véus que lhe cobrem os 
olhos e  a fazem andar às apalpadelas, na ânsia de ser uma 
comunidade de amor. Para isto é que os homens são homens. 
Na Igreja está o Sacramento da Salvação: ai podem os homens 
encontrar Deus, ai encontram realmente o seu amor. 

Enquanto não congregar todos os homens, a Igreja não 
é ainda o que Cristo lhe mandou ser segundo a intenção do 
Pai. :E: isto a motivação última da actividade missionária: o 
acicate do ainda não. Já somos de Cristo, mas ainda não somos 
o que Cristo quer. Não nos move só, nem sobretudo, a miséria 
dos chamados cpagãos». 1!: o amor de Deus conhecido que não 
nos deixa repouso. Cobardia e ingt"atidão é conhecer o amor 
e viver como se o não conhecessemos. 

10 
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PROBLEMAS 
DO ENQUADRAMENTO 
E ÂMBITO SINDICAL 
EM ANGOLA (*) 

ANTUNES V ALENTE 

A circunstância de ainda, recentemente, em colóquio de 
nível nacional, se ter debatido o problema sindical como ele 
se apresenta nesta provincia  e em algumas das outras par· 
celas do espaço português e também a de, neste momento, a 
organização e orgânica sindicais estarem a merecer por parte 
do Governo uma atenção muito especial com vista a publicação 
de determinações legais da maior importância, em tempo 
próximo, tudo isto parece aconselhar o estudo atento de tão 
relevantes questões, emprestando-lhes o nosso saber e  a nossa 
experiência, por forma a que as pessoas responsáveis possam 
a todo o tempo estar informadas das soluções que se julga 
serem as melhores. A questão do enquadramento e âmbito 
sindical, entendida como as profissões a enquadrar e  o espaço 
geográfico de incidência, constitui, para nós, um ponto fun-
damental a alcançar, por forma a encontrar-se a melhor via 
que conduza ao verdadeiro enriquecimento dos organismos 
sindicais. No fundo, não 6 mais que colocar à superfície da 
opinião das pessoas interessadas -e somos todos - a tese da 
proliferação ou da integração. Sindicatos anões ou centrais 
sindicais? As considerações que apresentamos encaram essas 
duas posições extremistas e a partir delas se procura abrir 

(•) Estudo apresentado em cSessão de Trabalho» 

de Angola-13 de Fevereiro de 1967-LUANDA. 

Instituto 
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um caminho de aplicação orientando no sentido do sindicato 
de empresa como a grande meta a atingir, embora havendo 
que ser transpostas as barreiras do sindicato uniprofissional, 
de profissões afins, de grandes grupos profissionais e de 
actividade. 
Sabe-se de antemão que o ponto de vista que aqui se 

procura defender não coincide com o de quem, por um lado, se 
coloca na defesa intransigente da pequenez das associações 
dos trabalhadores e, por outro, alinha na sua grandeza sem 
limites. Duns e doutros nos afastamos e, como temos para 
nós ser a discordância um dos melhores sintomas de vitali-
dade, eis a razão porque nos abalançamos a encarar o assunto 
da forma que se segue, com o espírito de juventude que sempre 
nos anima c as limitações que esse mesmo espirita natural~ 

mente comporta. 
1. A questão do enquadramento profissional tem dado 

azo a muita literatura, tanto na Metrópole como em Angola, 
apoiando-se alguns dos interventores em argumentação, por 
sinal, bastante dispar e mesmo oposta. 
Na Metrópole, dando-se cumprimento a um preceito do 

Decreto-lei 23 050, verifica-se uma considerável proliferação 
de organismos sindicais, pelo facto de terem por base, na 
generalidade,  a profissão e  o distrito. 
Após trinta e três anos de experiência, parece poder 

concluir-se, em face da improdutividade do sistema, que o 
critério da profissão está longe de poder servir ao momento 
actual (todo ele dominado por uma nova realidade económica}, 
se é que mesmo, em algum tempo, ele se converteu em 
resultados verdadeiramente positivos. Poderá, então, pergun-
tar-se: o exercicio da mesma profissão deverá continuar a 
ser admitido como elemento básico do enquadramento sin-
dical? 
O primeiro obstáculo que se levanta. é  o da definição de 

cprofissão-.. Não a encontramos nos textos legais do trabalho 
o que nos pode levar a concluir, de imediato, pela düiculdade 
patenteada ao próprio legislador em dizer  o que por ela se 
entende (1). No entanto, estabelece o Decreto-Lei 23 050 a 
profVJsão diferenciada como a que deve ser exercida pelos 
requerentes e sócios fundadores de um sindicato. 
Acredita-se que o exercicio da mesma profissão, com suas 

especialidades técnicas e condicionalismos particulares, é a 

(I) Por profissão pode  entender-se «O oficio, a actividade profi.sslo-
nal ou o tipo de  t rabalho efectuado pelo Individuo, sej a qual for a IndUs-
tria na qual se efectue>-definição adoptada  pela e.• Conferencia 
Internacional dos Estallclstas do Trabalho. 
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circunstância que, altamente, favorece um espírito vivo de 
comunhão de interesses que sempre alicerça qualquer tipo de 
associação. A organização do trabalho parece sofrer, assim, 
o primeiro impulso que lhe é dado pela actividade profissional. 
Os poderes públicos, reconhecendo que essa é uma forma de 
movimentar a vida social pelo preenchimento com instituições 
espontâneas, desta ou doutra natureza, do espaço que vai 
do indivíduo à sociedade maior, não precisam mais que re-
gulamentar, sem quebra da iniciativa particular, a vida de 
tais grupos de natureza profissional. Mas põe-se, agora, o 
problema de saber em que medida a aplicação do critério 
da profissão no enquadramento sindical concorre, efectiva-
mente, para o alcance daqueles benefícios e regalias que se 
propõe qualquer organismo defensor dos interesses dos seus 
asssociados quando esse organismo é uma associação de tra-
balhadores. Noutras palavras: sendo os indivíduos no exercício 
da sua profissão colaboradores natos do organismo produtor, 
que se lhe apresenta, pelo menos à maior parte, como o 
único campo onde colhem o seu rendimento, terá interesse o 
sindicato de profissionais ou o sindicato de actividade econó-
mica, de indústria especificada ou mesmo de empresa? 
A associação de indivíduos da mesma profissão pode desem-

penhar, na realidade, um papel de relevo, mas tão sOmente 
no estudo dos interesses profissionais particulares. Para além 
disso, o espírito egoísta que, necessàriamente, passará a 
informar o grupo dos que exercem a mesma profissão anta-
lha-se-nos como altamente inconveniente no mundo do tra-
balho e da contratação colectiva. A permitir-se, livremente, a 
criação de sindicatos de base profissional, prestava-se um 
contributo de péssimo efeito para a proliferação sindical que 
a experiência tem demonstrado ser a pior forma de agrupar 
os trabalhadores. Primeiro, é que, sendo a empresa o elemento 
fundamental no processo de desenvolvimento económico, só o 
sindicato por actividade ou empresa estará à altura de com-
preender «OS problemas que da nova concepção da empresa 
decorrem»; segundo, é que o poder de negociação dos sin-
dicatos de profissões ficará imensamente diminuído e düi-
cultado quando se pretende dialogar e ajustar contrastes, 
porque teríamos um organismo sindical a discutir e negociar 
com um número muito grande de entidades patronais, cada 
uma com a sua dimensão própria. Parece, portanto, ser 
de defender, preferentemente, a constituição dos sindicatos 
por indivíduos que trabalhem na mesma actividade ou mesma 
empresa. Até porque se respeitará melhor o preceito do Es-
tatuto do Trabalho Nacional (artigo 42."} que estabelece: 
«Os sindicatos nacionais .. representam toda a categoria . 
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de empregados e assalariados do mesmo comércio~ indús-
tria (2) ou profissão». 
Em Angola, diríamos que se desrespeitou o critério fixado 

no Decreto-Lei 23 050. Em certa e boa medida assim foi, 
mas o pecado, se o houver, foi substancialmente reduzido pela 
virtude de se ter seguido um caminho mais acertado qu~ 
conduziu à redução dos mal~ícios, grandes sem dúvida, que 
derivam da proliferação, da pequenez, da inexpressividade e 
da inutilidade. Na. verdade, como da designação dos dois sin-
dicatos mais antigos transparece (comércio e indústria; 
motoristas, ferroviários e metalúrgicos), tutelam ambos um 
número considerável de profissões por vezes sem qualquer 
afinidade. :€ que, ao tempo da sua. constituição, justificava-se, 
plenamente, a aglomeração de tão vasto número de profissões 
como o que se enquadra no comércio, indústria e nos grupos 
profissionais dos motoristas, ferroviârios e metalúrgicos. A 
aglomeração, como prinoípio e regra, justificava-se e justi-
fica-se, pois, pronunciando-nos em contrário aos sindicatos 
uniprofissionais, nwn caso e noutro tendo sempre que contar 
com inúmeras e diferentes profissões ou categorias profissio-
nais. O problema está em saber que condições são de admitir 
para que daqueles dois grandes blocos brotem novos organis-
mos a enriquecer o panorama sindical, não só em número, 
como em qualidade  e poder. O S. N. E. C. I. P. A. associa, 
hoje, á roda de 30 DOO trabalhadores e  o S. N. M. F. M. cerca 
de 15 000. Números elevados, sem dúvida, mas não de sur-
preender ou assustar, justamente, por se tender hoje, mesmo 
entre nós, para organismos sindicais de firme capacidade 
financeira, forte poder contratual e representativo, maior 
possibilidade de recrutamento de dirigentes capazes, de mais 
eficaz diâlogo, de maior dotação de meios de estudo, o que só 
é permitido através de organismos agrupando uma grande 
massa de trabalhadores que garantam o suporte financeiro 
de toda essa grandeza. Por isso, a questão parece situar-se, 
agora, na base numérica em que deverá ser admitida a cons-
tituição de novos sindicatos de actividade, de indústria espe-
cificada ou de empresa. 
Poderá discutir-se sobre se a inconveniente pulverização 

sindical, derivada da aplicação do critério «profissão», não 
seria sustada com a alternativa da criação de sindicatos de 
grandes grupos profissionais ou mesmo de sub-grupos ou 
grupos base tal como têm sido apresentados e classificados: 
O-pessoas exercendo urna profissão liberal, técnicos 
e equiparados 

(2) O •ubllnhado 6 nos&O. 
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1-directores e  quadros administrativos superiores 
2-empregados de escritório 
3 - vendedores 
4-agricultores, pescadores, caçadores, trabalhadores 
florestais e trabalhadores equiparados 
5-mineiros, operários de pedreira e trabalhadores equi-
parados 

6 -trabalhadores dos transportes e comunicações 
7/8 -operários qualüicados, especializados e não espe-

cializados 
9 - trabalhadores especializados nos serviços, desportos 
e actividades recreativas 

Sem dúvida que o panorama se melhoraria por ser mais 
fácil encontrar, em determinadas actividades ou empresas, a. 
totalidade ou a maior parte dos trabalhadores titulares de 
profissões enquadradas nos grandes grupos ou sub-grupos, 
tudo dependendo da base numérica a encontrar para consti-
tuição de novos organismos. Mas cremos que, constituindo 
objectivo a alcançar o sindicato da grande empresa ou o 
sindicato da actividade exploradora por várias e mais empre-
sas, todos os esforços se devem conjugar na obtenção de 
soluções que se aproximem tanto quanto passivei desse objec-
tivo. E  o sindicato de grande grupo profissional ou de sub-
grupo afasta-se, ainda muito, do que é por nós antevisto 
como o melhor, sendo, portanto de rejeitar ou de admitir, 
tão sõmente, em condições extremas. Mas se nos pedissem 
para indicar um grande grupo a enquadrar, imediatamente, 
em sindicato, nós não hesitariamos em fazê-lo relativamente 
ao de cempregados de escritório• que, como se sabe, engloba 
os sub-grupos cempregados de contabilidade e caixas• . «es-
tenógrafos e dactilógrafos», «Operadores de máquinas de 
escritório• e coutros empregados de escritório», como sejam 
os empregados de serviços administrativos e de redacção, de 
serviços jurídicos, de serviços de estatística e de planeamento 
da produção, serviços de cálculo de custo e de salários, de 
transacções financeiras e operações de seguros, de serviços 
de expedição e recepção de mercadorias, de armazém e serviços 
de pesagem, de serviços de viagens e de recepção (hotéis). 
Não hesitarfamos, da mesma forma, em apontar a criação, 

para já, de um organismo sindical assente no grande grupo 
cquadros superiores da administração privada. que se divide 
nos sub·grupos cquadroe administrativos superiores das in-
dústrias extractivas, transformadoras, de construção, electri-
cidade, gás e saneamento., «quadros administrativos superiores 
do comércio por grosso e a. retalho», cquadros administrativos 

1~ 
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superiores dos estabelecimentos bancários e outras institui-
ções financeiras, de seguros e operações sobre imóveis:., 
cquadros administrativos superiores dos serviços», etc., po-
dendo ainda incluir-se nele os secretários de direcção e assis-
tentes de gerência. 
No caso particular do grande grupo cquadros superiores 

da administração privada,. (administração .social, económica 
e técnica das empresas) já teria menos importância a base 
numérica do organismo, porque a superior remuneração dos 
elementos de tais quadros permitiria uma elevação das quotas 
e jóias para um nivel que concedesse vida folgada ao sindi-
cato, e, por se tratar de quadros altamente competentes e 
especializados, não haveria dificuldade, mesmo com número 
restrito de sócios, em recrutar dirigentes à altura das ne-
cessidades. 
Tentando fornecer exemplos de indústrias especificadas 

ou actividades que, de seguida, a província poderia ver orga-
nizadas sindicalmente, teríamos que apontar bastantes. Mas 
já o exemplo da empresa teria que ser mais pensado. Não 
fugimos, contudo, a um: os trabalhadores da grande empresa 
do Caminho de Ferro de Benguela. O número deles atinge 
a casa do8 milhares, as actividades desenvolvem-se por mais 
de um distrito e enquadram as profissões mais diferentes, 
razão porque bem poderiam constituir, por si, um organismo 
sindical. Mais em concreto, passaria a abranger, imediatamente, 
a totalidade dos ferroviários  inscritos nas secções do Sindi-
cato  Nacional dos Motoristas, Ferroviários e Metalúrgicos 
do Lobito, Benguela, Huambo, Bié e Moxico, respectiva e 
aproximadamente, 1 000, 599, 1418, 243 e 553, num total de 
3 813. Não só estes como toda uma série de categorias profis-
sionais do grupo dos empregados de escritório tutelados pelo 
SNECIPA, o que faria elevar para cerca de 4 mil o número 
de possíveis associados de tal organismo. 
Em resumo, poderemos acrescentar que o critério domi-

nante que deve situar-se na presidência das decisões futuras, 
em matéria de enquadramento sindical, deverá ser o da in-
dústria especificada, da actividade ou da empresa e só em 
último recurso o da profissão singular, profissões afins e 
grandes grupos ou sub~grupos profissionais. 
O sindicato eclético que se anuncia não será uma solução 

permanente, mas encaminhada no sentido da empresa, en-
quanto não puder ou não for conveniente ir mais além. 
Consideramos qualquer esquema como solução sempre tran-
sitória na via láctea que conduz à fusão de trabalhadores e 
proprietârios dos mesmos organismos produtores, como an-
tevê o ensino social católico. Em Angola, terão hoje oportuni-

16 
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dade todas as formas apontadas e não é difícil realizar o que 
se anuncia, porquanto os dois mais velhos sindicatos são, 
apesar de tudo, uma lição, uma fonte de conhecimentos e 
experiências para novos organismos que venham a ser consti· 
tuídos por trabalhadores ainda por eles tutelados. Os poderes 
públicos nada mais têm a fazer senão provocar e animar 
o surgimento de novos sindicatos desde que, antecipadamente, 
se possua a garantia de que não se traduzirão em associações 
inexpressivas, incapazes ou falidas. A recente constituição 
do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários poderá 
ser, apenas, a primeira tentativa acabada da materialização 
dessa política de desmembramento racional e moderado que 
defendemos se bem que muito longe de ser o exemplo que 
gostaríamos de apresentar! Mas se há actividades e empresas 
que podem servir de base a novos sindicatos, outras activi· 
dades haverá cuja dispersão de explorações e de locais de 
trabalho e diminuta expressão numérica do pessoal não acon· 
selham, de forma alguma, a criação de um organismo sindi· 
cal autónomo. Por isso mesmo, estamos em crêr que, dentro 
da elasticidade permitida pelos princípios doutrinários que 
dominam todo o edifício corporativo, o conjunto de profissões 
afins ou indiscriminadas ainda há.de, por algum tempo, em 
circunstâncias determinadas que compete  aos poderes públi· 
cos definir e ter em consideração antes da aprovação dos 
estatutos ou registo dos sindicatos, ser um dos assentos do 
enquadramento sindical. 
A argumentação produzida por outros, em tennos con· 

trários aos aqui focados, julgamo·la inconsistente. Ela parte, 
de um lado, de quem deseja, a todo o custo, manter a cinte· 
gridade» dos actuais organismos (referimo·nos sempre ao 
S. N. E. C. I. P . A. e S. N. M. F. M.}, desaprovando, solene· 
mente, quaisquer medidas que conduzam à fragmentação 
sindical; de outro lado, de quem defende uma intensa cpul· 
verização» de sindicatos por forma a reduzi-los no seu poder 
reivindicativo, a um mais fáci1 controlo e dominação alheia. 
A defesa da c.integridade:t tem encontrado nas reuniões 

magnas do S. N. E. C. I. P. A. (com a presença dos delegados 
do Conselho Geral, sede e secções distritais e concelhias) o 
seu ponto mais alto. Nas conclusões a que uns e outros têm 
chegado se afirma entenderem os dirigentes sindicais, por 
unanimidade, que c.a sindicalização de trabalhadores de novas 
actividades profissionais se impõe para um estreitamento de 
relações e aproximação sindicais» e  cser inoportuna, nas cir· 
cunstâncias actuais, a fragmentação sindicab. Este entendi· 
mento não significa só que é de manter a grandeza actual 
dos sindicatos (pela qual razão têm sido, por vezes, apelidados 
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de centrais sindicais ... ) , mas que se deve acelerar a todo o 
vapor a cobertura sindical directa em toda  a província pela 
instituição de secções nos distritos em falta e nos concelhos 
que as justifiquem, como, também, para eficiência dos ser-
viços, se mostra grande vantagem no enquadramento, em 
um «Quadro Comum:., de todo o pessoal administrativo, ao 
âmbito provincial. E mais se tem concluído em reuniões ma-
gnas sindicais pela cnecessidade de  uniformização dos orça-
mentos dos serviços de contabilidade  e dos conceitos de gestão 
da sede e secções ... , de modo que permita um controlo 
global constante e, bem assim, o estabelecimento de premissas 
e de serviços ao escalão provincial•. Isto nos mostra quanto 
certos dirigentes ou grupos de influência  .sindical se apostam 
em defender, a todo o custo, a grandeza e integridade dos 
organismos existentes. Claro que discordamos deste extremo, 
se bem que em menor grau  que do outro situado na defesa 
acérrima da pulverização sindical a conseguir-se através da 
vigoração rígida do critério cprofissão::t. Os «extremistas:. 
da integridade ou do monopólio da representação profissional 
pecam porque, com a sua atitude, dificultam o movimento 
de associação, instituição e outras formas de agrupamento 
e vivência social que o nosso corporativismo, que é de associa-
ção, pressupõe e as leis consagram. Os trabalhadores, para 
defesa dos seus interesses, agrupam-se em sindicatos e  não 
num só organismo sindical. ln tendo em conta a grandeza 
numérica dos trabalhadores de indústrias, actividades ou em-
presas, o seu afastamento ou aproximidade geográfica e  o 
seu poder de quotização que terá de se fazer vingar, e isso 
compete definir aoa serviços públicos especializados, um tipo 
de organismos que melhor sirva às diferentes situações sus-
septiveis de serem verificadas. 
Os adeptos de uma cisão intensa dos dois maiores orga-

nismos sindicais em Angola não se cansam de apelidar um e 
outro de centrais sindicais devido ao elevado número de 
profissões que representam, às vultosas quantias que admi-
nistram, à grandeza numérica de associados e à influência 
exercida na vida provincial através de dirigentes e filiados 
de nivel intelectual apreciável, ou advinda da administração 
privativa de uma taxa patronal para a assistência médica e 
medicamentos (l) ou proveniente, até há pouco, do exercicio 
da fiscalização ao cumprimento das leis do trabalho através 
de agentes gratificados ou remunerados por si. Salientam, 
ainda, tais defensores que a própria representação sindical 

(1) Movimenta o SNECIP A, por ano, A. roda de 30 mil contos. 
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no Conselho Económico e Social  e Conselho Legislativo e  o 
fácil acesso à imprensa e radiodifusão tem constituido  não só 
uma nova e grande fonte de influência como forte esteio às 
actividades reivindicativas bem expressas em conclusões de 
reuniões magnas. As reivindicações, por parte de tais orga-
nismos multi-profissionais de âmbito provincial, tendo em 
conta que a expressão numérica da massa de trabalhadores 
sindicalizáveis ultrapassa já em muito, neste momento, a 
casa de centena de milhar, podem bem, a não ser correspon-
didas como os «comandos sindicais» desejam, originar o uso 
de meios de força que será bom evitar a todo o preço e 
enquanto é tempo. 
Pelos motivos já apresentados ou pelas razões que trans-

parecem de quanto dissemos, nem somos a favor só de uns nem 
só de outros, porque, em Angola, há terreno propicio a todas 
as soluções desde que encaminhadas na direcção do sindicato 
de empresas, embora seja forçoso passar pelo sindicato de 
grandes grupos profissionais e sub-grupos, de actividade es-
pecificada ou geral \4). de indústria, seja nuns casos o seu 
âmbito local e noutros, distrital ou mesmo provincial. 
2. A questão do âmbito sindical prende-se, de perto, com 

a do enquadramento. Neste aspecto, andou bem o legislador 
ao estipular no Decreto-Lei 27 552, de 5 de Março de 1937, 
que os sindicatos nacionais não abrangeriam, em regra, mais 
de uma província e que a sed~ seria a capital desta, Assim 
se consagrou o critério provinc:al, que, ao tempo, era sem 
dúvida o que melhor se coadunava com o condicionalismo 
vigente. No entanto, as realidades de agora encaminham-nos 
sem tergiversações para a defesa de um critério elástico que 
já não se fique pelo âmbito provincial, mas desça ao local, 
concelhio e distrital. Ou mesmo um critério multi-distrital 
que, no caso de sindicatos de empresa, poderá recomendar-se, 
especialmente, desde que a empresa desenvolva actividades 
em mais de um distrito, como seria, entre nós, o caso de um 
sindicato do pessoal da Companhia de Ferro de Benguela. 
para nos servinnos de um exemplo já citado. Ainda na questão 
do âmbito sindical terá. que funcionar, como ponto importante, 
a base numérica para que se garanta uma boa fonte de receitas 

(•) Entendemoa por acUvldadea gerais c.agricultur8.), c.allv:lcultura,, 
cpeculi.rta», cmlnaa e pedrelraa•, dndústrlas manufacturelrau, dndús· 
trta.e extracUvaa:t, cconstnu;:Ao>, celectrtcldade, gli.z, Agua e serviços 
•anltir:los>, «COmércio>, ctransportea, armazéns e comunicações•. Por 
actividade especlflcadu entende-se aquelas em que cada uma das actl· 
v:ldadea gerais ae delldobra. 
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pelo pagamento de jóias e quotas e, acima de tudo, a proxi-
midade territorial sempre necessária para se fazer sentir a 
influência e  a acção dos organismos. A dimensão territorial 
dos sindicatos não pode ligar-se a qualquer unidade geográ-
fica, pré-determinada, porque, acima de tudo, há que ter em 
conta o desenvolvimento zonal, nos seus múltiplos aspectos, 
por forma a os sindicatos poderem enfrentar situações uni-
formes e equilibradas no contexto sócio-económico, o que só 
é garantido em regiões de comportamento uniforme e vida 
equilibrada. Um sindicato que representasse trabalhadores de 
uma região onde domina a grande empresa e de outra onde 
predomina e pequena empresa, mesmo integradas estas nas 
mesmas actividades ou similares, estaria naturalmente desa-
conselhado. A dimensão territorial terá que permitir mn 
contacto íntimo entre dirigentes e sua participação na vida 
activa dos organismos e atender à frequência das indústrias, 
actividades ou empresas nas respectivas divisões administra-
tivas ou regiões. Aliás, não foi outra a solução encontrada 
mesmo na Metrópole, se bem que ainda em intensidade muito 
baixa, ao permitir-se que a organização sindical do pessoal 
dos caminhos de ferro não se conformasse com o âmbito 
distrital consagrado pelo diploma que institui o regime juni· 
dico dos sindicatos nacionais e fosse alargado, para o que se 
demarcaram · e, centro e sul), acrescentando-
-se ainda na i 1 908, de 22 de Maio de 1935) 
que a organ vir a ser modificada, no sentido 
de uma maior concentração, de acordo com os princípios do 
Estatuto do Trabalho Nacional, quando as condições do fun-
cionamento dos sindicatos o aconselharem e  o Governo julgar 
conveniente•. Atendendo a contratempos verificados na Me-
trópole com a aplicação do critério distrital, foi publicado o 
Decreto-Lei 27 228, de 23 de Novembro de 1963, cujo artigo 
único determina que cpoderia autorizar-se a constituição de sin-
dicatos por áreas de dois ou mais distritos, ficando a sede do 
sindicato no distrito onde o justifiquem o número e  a impor-
tância dos elementos profissionais da respectiva categoria 
e constituindo-se secções nos restantes::t. Queira observar-se 
que no artigo único de ta.l diploma se fala, de preferência, no 
número e importância dos elementos profissionais» e não 
das profissões, porque interessava, fundamentalmente, na nova 
maneira de encarar o assunto, a quantidade dos trabalhadores. 
Mais urna vez se conclui, e agora pensamos também em Angola, 
pela inoportunidade de muitos sindicatos que sejam destituidos 
de projecção, de representação e poder de diálogo com as 
entidades patronais. A escassa massa associativa é quase 
sempre sinónimo de receitas baixas e vida administrativa 
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asfixiante (S) . Tudo está, afinal, em encontrar-se uma ba.se 
nu11'l.érica, não necessàriamente rígida, mas que deva ser sem-
pre considerada por quem venha a aprovar estatutos ou, como 
nós preferiríamos, a homologar o registo de novos sindicatos. 
Com tal exigência, não compromete qualquer princípio de 
liberdade sindical, porquanto a todo o trabalhador, à falta 
de sindicato para a sua actividade, indústria ou empresa, é 
sempre permitida a  sua filiação noutro organismo de tipo 
pluri-profissional. 
3. Os indivíduos que formam os sindicatos trabalham por 

conta de outrém ou exercem profissões livres. 
Fica, assim, fora da organização sindical um vasto número 

de pessoas que trabalham, entre elas as que se ocupam em 
indústrias consentâneas com o trabalho individual e com o 
trabalho caseiro e familiar autónomo que julgamos dignas de 
uma referência e até de uma tomada de posição com vista ao 
seu agrupamento com fins de defesa institucional de interesses 
peculiares. Não no aspecto associativo dos individuas que 
ocupam, mas naquele que, imediatamente, se prende com o 
licenciamento para instalação e laboração, foram tais indús-
trias, mais as complementares da agricultura realizadas pelos 
próprios interessados, já objecto de regulamentação especial, 
por se ter entendido, no Diploma Legislativo 3156, de 20 de 
Setembro de 1961, que aprovou o Regulamento do Licencia-
mento para a Instalação e Laboração de Indústrias, ser de 
considerar, em diploma à parte, urna regulamentação própria 
que não só as definisse como estabelecesse as suas limitações 
e as regras adequadas ao licenciamento, tendo em conta as 
suas caracterlsticas (artigo 2.0). Mas logo se entendeu, por 
bem, deixar definidas as indústrias individuais e as i?là:ús-
tria.s de trabalho caseiro e familiar autónomo. 
lndú.Strias individuai.s: cas praticadas por um só individuo 

como exercício de profissão ou ofício próprio, em local deter-
minado ou indeterminado, coadjuvado, no máximo, por um 
ajudante e um aprendiz ou por dois aprendizes. Considera-se 
ajudante o indivíduo que, trabalhando no mesmo o.fiício, tenha 
idade compreendida entre 15 e 18 anos, e aprendiz o individuo 
com menos de 15 anos de idade, que trabalhe no mesmo ofício:.; 
indústrias de trabalho caseiro e familiar autónomo: casque são 
exercidas na própria residência ou dependências anexas por 
parentes que, vivendo em comunhão de mesa e habitação, 

(l) Na comunicação apresentada ao m Colóquio Nacional do Tra-
balho, da OrganlzaçAo Corporativa e da Previdência Social, 2.• Secção, 
Informava-se haver sindicatos na Metrópole que são forçados a aubsisUr 
com receitas da ortlem dos 1 000$00 mensais .. 

21 



24

exerçam a indústria por conta do chefe de familia ou do seu 
cônjuge». 
A regulamentação especial que se preconiza veio, efecti-

vamente, a ser feita através do Diploma Legislativo n.0 3231, 
de 24 de Março de 1962, que aprovou, entre outras, a tabela m 
-Indústrias consentâneas com o trabalho caseiro e familiar 
autónomo e tabela V-Indústrias complementares da agri-
cultura. As nossas preocupações recaem, muito particular-
mente, nas pessoas ocupadas nas indústrias constantes das 
duas primeiras tabelas (ver anexo I), porque pensamos que a 
constituição de organismos que as tutelem ou a sua integração 
noutros (na nossa mente, os sindicatos) é de uma grande opor-
tunidade, pelo que nos permitimos enunciar, aqui, embora à 
superfície, as _suaS principais coordenadas. 
Que se trata de um sector com lugar entre nós demonstra-o 

o cuidado de que foi revestido o licenciamento de tais moda-
lidades industriais. E, embora todas as facilidades tenham 
sido concedidas quanto à sua abertura e funcionamento, não 
deixou de ser dado o merecido realce à obrigação de cumpri-
mento das disposições relativas à higiene, salubridade e segu-
rança adaptáveis à respectiva actividade conforme os regula-
mentos em vigor. O não cumprimento de tais normas de 
segurança e higiene é punível com multa concordante com a 
gravidade ou repetição da falta até ao limite máximo de cinco 
mil escudos, podendo ir-se até ao encerramento do estabeleci-
mento ou cessação das respectivas actividades. Estas refe-
rências servem para demonstrar o cuidado posto no condicio-
namento das actividades industriais deste tipo. Mas, para 
além disso, agita-se um mar de preocupações de natureza 
humana e social que solicitam a associação de tais sujeitos, não 
tanto para o alcance de um poder de reivindicação como para 
união de esforços e concentração de iniciativas na mira da 
defesa de interesses próprios e da conquista de um bem-estar 
a que têm jus. Será o sindicato o organismo apropriado ou ideal 
para associar estes trabalhadores? Ou haverá que encontrar 
outro tipo de associação que se lhes ajuste inteiramente? Por 
nosso lado, estamos em crer que a sua filiação nos sindicatos 
da respectiva actividade ou grupo profissional poderá cons-
tituir a solução mais capaz nos tempos próximos, beneficiando 
no máximo e possível das vantagens que, por regra, aqueles 
oferecem, ou deviam, aos seu.a associados. Pensamos nas 
cooperativas de consumo e de produção, nos cursos de aper-
feiçoamento profissional, enfim, em todos aqueles serviços 
sociais (refeitórios, férias, excursões, bibliotecas, etc.) a que 
os organismos sindicais não só não se podem mostrar alheios 
como têm por obrigação colocar em boas condições a favor 
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dos sindicalizados.  E porque as indústrias individuais são 
cas praticadas por um só individuo como exercício de pro-
fissão  ou ofício próprio», estamos bem em crer que tais 
individuas são mais trabalhadores que própriamente empre-
gadores. 
Os sindicatos têm sido encarados como associações de tra-

balhador prestando serviço por conta de uma entidade empre-
gadora-trabalho subordinado para o qual foi construído 
quase todo o edifício das leis laborais. Mas, hoje, que a atitude 
reivindicativa deixou de ser a dominante em tais organismos, 
os sindicatos devem, em si, agregar quantos trabalhem mesmo 
que por sua própria conta e risco. Os trabalhadores «indivi-
duais:. e cfamiliares autónomos» bem merecem um lugar apro-
priado na orgânica sindical, por forma a poderem encontrar, 
colectivamente, a entidade adequada que por eles se pronuncie, 
os proteja e os agregue. 
4. A regra seguida na Metrópole da admissão, como sócios 

dos  sindicatos, de indi~íd,uos maiores de 18 anos, não foi 
acolhida pela lei nem posta em prática relativamente aos dois 
maiores organismos angolanos. Na verdade, nos respectivos 
estatutos se preceitua a admissão de individuas com menos 
de dezoito anos, condicionada à autorização dos respectivos 
representantes legais. 
Inclinamo-nos para a regra metropolitana por pensarmos 

que, em qualquer individuo, os 18 anos devem, em principio, 
funcionar como o muro separando o penlodo de aprendizagem 
do de exercicio de qualquer profissão devendo pois ser tida 
em conta esta última circunstância quando se trate de definir 
capacidade de filiação sindical. Enquanto os estatutos de 
caprendiz:t e cprincipiante:. não forem elaborados, deve fun-
cionar, em pleno, o critério de idade apontada para admissão 
nos sindicatos. Alicerçamos o nosso ponto de vista no facto 
de, em Angola, a  legislação do trabalho definir aprendizes 
(oficinas-trabalhos manuais) e principiantes (escrit6rios-
trabalho intelectual) como sendo individuas com menos de 
18 anos fazendo a sua aprendizagem, em regra, até ao prazo 
de quatro anos, 
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ANEXO I 

INDÚSTRIAS CONSENTÂNEAS 
COM O TRABALHO INDIVIDUAL 

(Ordem alfabético) 

ALFAIATE-Oficio do que faz vestuário para homem. 

AMOLADOR-Oficio do individuo que amola Instrumentos cortantes. 

APAl."iHADEIRA DE MALHAS-Ofício da mulher que apanha malhas. 

ARAMEIRO- Oficio de Individuo que trabalha em ar~me. Indústrta 
Inteiramente manual onde apenas se permite o trabalho do arame 
para obtençll.o de objectos diversos tais como redes, g relhas, bate· 
dores e  outros utenslllos domésticos. NA.o poderá,  porém,  haver 
qualquer operaçlio de transformação de matérias-primas em arame, 
desdobramento deste (flelra, trefllarla) ou cobertura do  a rame por 
quaisquer materiais, sendo apenas permitida a pintura manual. 

BARBEIRO- (Ver cabeleireiro). 

CABELEIREIRO- Ofício do que corta ou penteia o cabelo  dos outros. 

CABELEIREIRO DE SENHORAS-O mesmo que o anterior, mas para 
senhoras. 

CAMISEIRO/ A -Oficio da pessoa que faz camisas. 

CANALIZADOR- Oficio do que trabalha em canalização. IndUstria 
manual. 

CANTEIRO- Oficio do que trabalha em cantaria. Potência utilizável 
a té 2 c. v. 

CARPINTEIRO- Oficio do que trabalha cm construções de madeira, ou 
que lavra e aparelha a madelra para qualquer obra. Potência utll1· 
zAvel até 2 C. V. 

CESTEIRO-Oficio de quem faz cestos de vergas. Indústria manual. 

CHAPELEIRA OU CHAPELEIRO -Oficio de quem faz chapéus de 
homem ou de senhora.. Indústria manual. 

CINZELADOR- Oficio do que cinzela metais. Indústria manual. 

CORREEIRO - Oficio do que faz correias de couro. Indústria manual. 

ENCADERNADOR Oficio do que encaderna. A enca.clernação tem por 
fim a conscrvaçllo dos IJvros e consiste em coser as folhas de u m 
modo especial, apará-las e cobri·las com uma capa consistente. 56 se 
considera o. Indústria manual. 

ENTALHADOR-Oficio do que entalha ou grava em madeira. IndÜIB· 
tria manual. 
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ESTEIREIRO-Oficio do que faz esteiras. Indústria manual. 

FUNILEIRO-(Ver latoeiro). 

GRAVADOR-Oficio do que faz gravuras em metals ou mndeira. 
Excluídas do dmblto deste oficio n.s Indústrias pollgráficas. 

JOALHEIRO-Oficio do que engasta pedras preciosas. Indústria manuol. 

LATOEIRO-Oficio do que trabalha em lata ou latão. Indústria manual. 

:MARCENEIRO-(Ver carpinteiro). 

MECANICO DE AUTOMOVEIS-Oficio do que faz reparações de vel· 
cuJos automóveis, Vedado o trabalho de bate-chapas, a pintura e a 
soldadura. Potência máxlma utilizável 5 C. V. 

'MECANICO DE APARELHOS DE PRECISAO-Oficio do que faz repa-
rações de aparelhos de precisão, nas mesmas condições do anterior. 

MECANICO DENTISTA-Oficio do que fabrica ou repara dentadurna 
artlflcio.is. 

MECANICO ELECTRICISTA-Oficio do que monta ou repara Insta· 
lações eléctricas. Indústria manual. 

MODISTA-Oficio da que confecciona artigos de vestuário para senhora. 

OLEIRO-Oficio do que trabalha em louça de barro. Apetrechamento 
manual e forno de cozedura para capacidade de 300 peças mensol&. 

OURIVES-Oficio do que fabrica objectos de ouro e prata. Indústria 
nlanual. 

RADIO TltCNICO-Oficio do que faz reparações em aparelhos radio· 
eléctricos. 

RELOJOEIRO-Oficio do que faz reparações do t•elóglos. Indüatrla 
manual. 

SAPATEIRO-Oficio do que repara calçado ou faz c:alçado por enco-
menda dos particulares, sem ser por processos mecA..nlcos. 

TANOEiRO-Oficio do que faz ou conserta toneis e outras vrulilhas 
semelhantes de madeira. Inàústrta manual. 

TORNEIRO DE MADEIRAS -Oficio do que faz trabalhos ao torno. 
Potência ututzâvel atê 2 C. V. 
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REFONTALIZAÇÃO 
LITÚRGICA . DA PASTORAL 
EM ANGOLA(') 

A. SANTOS NEVES 

ESQUEMA 

l-LITURGIA E PASTORAL, PASTORAL LITURGICA. 

-Na generalidade católica. 
-Na especialidade africana. 

II-LITURGIA ROMANA E NEGRITUDE, PARA UMA LI· 
TURGIA AFRICANA. 

III-REFORMA LITURGICA E PASTORAL EM ANGOLA. 

-Sentidos c des-sentidos da Reforma Litúrgica. 
-Exigências e incidências da Reforma Litúrgica na Pastoral 
em Angola. 
-0 cMistério:t da «Economia» ou da dlist6ria de Salvação», 
Mistério de Cristo, Mistério da lgreja. 
-O Mistério da Palavra de Deus. 
-O Mistério Pascal. 

• Titulo do colóquio introduzido e orientado pclo antor nos 
t::COLOQUIOS DE PASTORAL SOBRE A REFONTALIZAÇAO E  A 
ACTUALlZAÇAO CONCILIARES DA IGREJA EM ANGOLA:t, reali-
zados em Nova Lisboa (12·15 Abril 1966) e Benguela-Lobito {11-16 Julho 
1966) e que os meloa de difusão (tnclulodo o c.Oeservatore Romano:t e as 
re.vtstas «Egllse Vtvaote:t, «Revue du Clergé Africaln:t e «Portugal 
em At'rlca:t) largamente notlclaram. 
Gostaria de lembrar as observações que antecederam a apresen-
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-O Mistério do Domingo. 
-O Mistério Eucarístico. 

-Banquete Sagrado. 
-Memorial da Páscoa. 
-«:Con-celebração» da Igreja. 
-.-Presença Real». 

-O Mistério dos Sacramentos e Sacramentais. 
-O 1.-iistério do Ano Litúrgico. 
-O Mistério do Oficio Divino. 
-O Mistério da Música e Arte Sacras. 
-O Mistério de Catecumenato e do Catequistado. 

IV -PARA UMA VIDI':NC!A-VIVE:NCIA LITURGICA DA 
PASTORAL EM ANGOLA. 

V -BIBLIOGRAFI A FUNDAMENTAL PIUTICA. 

Mediante os c:COLOQUJOS DE PASTORAL• (lê-se nos prospectos 
divulgativos), ca lgreja em Angola quer, conscientemente e conse-
quentemente, entrar no ritmo iniciado pelo Vaticano II e actuar o 
seu espírito de omnitotidimensional refrontalização (ressourcement) em 
ordem à omnitotidimensional actualização (aggiomamcnto)•. 
A refontalização bíblico-litúrgica é a refontalização no sentido 

pleno, a actuar em todos os sectores e  a todos os níveis.. Pode 
falar-se, ana!Ogicamentc, de muitas outras refontalizaçõcs conciliares: 
ecuménica, pneumática, antropológica, etc.; com a refontalização 
bíblico-litúrgica estamos perante o cregresso• primordial à «Fonte• 
imutável, única, eterna e sempre nova, que é  a Revelação Divina, 
contida na Sagrada Escritura e actualizada na Sagrada Liturgia; a 

ta.çAo do colóquio sobre a c:REFONTALIZAÇAO LITORGICA DA PAS-
TORAL EM ANGOLA»: 
l. Tentarel ser prãtlco, mas tundamenta.damente e essencialmente, 

para evitar o perlferlsmo-fragmentarismo e  o ba.naltsmo; trata-se, allé.s, 
e6 de uma. tntroduç!l.o o.o colóquio prOpriamente dito ... 
2. :1t evidente que «Mundo Africano-Angolano, e «:Mundo Negro• 

n!l.o M Identificam e que deve ser aquele o Mundo ctotab da AcçAo 
da Igreja; ee lns.lsto quase exageradameate no último, é para. o livrar 
do quase cnonnah e quase maturai• esquecimento a. que, multo na. 
teoria. e tudo na prâUca., é votado e porque o primeiro, sem ele 
(embora Integrado e sublimado na. plenitude superior da. civilização 
humaoo-plaoetAr:la) nunca. poderâ ser o autêntico Mundo Atrlca.no ou 
Angolano. Asslm, é por ra.zOea ontológlcu ou eternas e por razões 
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Revelação Divina, que é o c:Mistério• d c:Economia» Salvadora, o 
Mistério da Palavra de Deus,  o Mistério de Cristo e  o Mistério da 
Igreja; a Revelação Divina, em que consiste a Boa Nova ou o Santo 
Evangelho de (que é) Nosso Senhor Jesus Cristo,· a total glorificação 
de Deus e  a total realização da Humanidade. 
Pode até afirmar-se que o que constitui toda a diferença (essencial, 

embora por muitos não descortinada) entre a  Igreja, a Teologia, a 
Espiritualidade, a Pastoral ... pre-Vaticano II e pós-Vaticano II não 
são estas ou aquelas mudanças ou decretos ou leis ... ,  e sim esta 
bíblico-lilurgicização no espirita, na mentalidade, na fundamentação, 
nas estruturas.. Será também a presença ou a ausência de uma tal 
refontalização bíblico-litúrgica que fará de todos nós cristãos ante-ou 
pós-conciliares (a cronologia é secundária e só serve para urgir o even-
tual desfasamento); será a presença ou a ausência de uma tal refon-
talização que fará da Igreja Católica em Angola uma Igreja «actua-
lizada» ou cdesactualizada.», uma Igreja dentro ou fora do ritmo c do 
espírito do Concílio Ecuménico Vaticano II. 

I  -Liturgia e Pastoral, Pastoral Litúrgica 

1. O Vaticano II, ao dar-nos a noção de Liturgia (Const. Lit. 
cap. 1). explicitou c mais colocou mesmo em primeiro lugar o que 
poderíamos chamar a dimensão c:económicu, c:soteriológica», «antro-
pológica» ou «pastoral:. ... , ao lado da dimensão, aparentemente mais 
óbvia, que poderíamos chamar «teológica:., c:doxológica», c:Jatrêutica:. 
ou «cultural» ... dizendo (n.0 7) que a Liturgia é «O exerclcio do 
munus sacerdotal de Jesus Cristo, em que, mediante sinais sensíveis, 
é significada c, de modo peculiar a cada sinal. realizada a SANTI-
FICAÇAO DO HOMEM e é actuado o culto público integral pelo 
Corpo Mbtico de Cristo, Cabeça e Membros. 

pedagógicas ou de circunstância que Insistirei, quase, exageradamente, 
no Mundo Negro .. 
3. Salientarei mala a generalldade-fundamentalldade da formação· 

-re-formação lltúrgica que a sua espedficldnde-concretidade agrlcana; 
tal generalldade·fundnmentalldade, nada tem de comum com a banall· 
dade-lnanldade do abstractismo Irreal e  a sua presença tornará. posslvel. 
necessária, lnevttâvel a autêntica lncarnaçâo-concrellzação em Angola, 
onde, por outro lado, a lacuna da primeira dimensão é mais gritante, 
porque omnltoUcondlclonat!va. Além de quo o colóquio, leglUmamente, 
nos levarA mala por e para a segunda dimensão da espec!flcldade-con-
cretidade ... 
4. Não me será, ôbvlamente poesivel, não digo desenvolver, mas 

nem sequer Introduzir todas a.s matérias sugeridas no esquema, que, 
todas e ainda mata. poderão e deverão servir para. matéria do nosao 
dlâlogo, que é de todos e de todos espero e agradeço franco, activo 
e colabOrante. 
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Na verdade, toda a Revelação (que a Liturgia actualiza, no tempo 
da Igreja, que vai do Pentecostes à Parusia) é, antes de mais, uma 
História Sagrada, tão neccssàriamente teocêntrica e adoradora como 
exclusivamente antropocêntrica e salvífica. c:Propter nos homines et 
propter nostram salutem ... », eis o Credo da nossa Fé, que a Tra-
dição Cristã condensou nas belas palavras de S. Ireneu: cGlória Dei 
Vivens Homo:. (A. H., IV, 6-7). 
2. Quer isto dizer que a c.Acção Litúrgica» da Igreja se identifique 

à sua «Acção Pastoral» ou que a <Acção Pastoral» se reduza a ou se 
esgote em a  c Acção Litúrgica»? 
A questão não é tão ociosa como poderia julgar-se (e, exactamente 

e, pelo que de positivo encerra a resposta negativa; em todo  o caso, 
a Const. Lit. trata-a, expressa e longamente (n."' 9, 10): 
cA Sagrada Liturgia não esgota toda a Acção da Igreja, pois que, 

antes de os homens terem acesso à Liturgia, necessário é que sejam 
chamados à Fé c à conversão: ~Como invocarão Aquele cm quem 
não acreditaram? E como acreditarão n'Aqucle de quem não ouviram 
falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como 
haverá quem pregue se não houver enviados?» (Rom. X, 14-15). 
Por isso, aos que não crêem, a Igreja anuncia a mensagem da salvação, 
para que todos os homenS conheçam o único Deus Verdadeiro e Jesus 
Cri~to seu Enviado, c se convertam dos seus caminhos, fazendo 
penitência. Também aos crentes cdeve pregar sempre a fé e  a 
penitência; deve, além disso, dispô-los para os Sacramentos, en~i

ná-los a observar tudo o que Cristo mandou e encorajá-los para todas 
as obras de apostolado, piedade e caridade; é por meio dessas obras 
que os cristãos mostram que, não sendo do mundo, são todavia luz 
do mundo c glorificam o Pai diante dos homens. 
Contudo, a Liturgia é  o CUME para que tende toda a acção 

da Igreja e, ao me!imO tempo, a FONTE donde jorra a sua virtude. 
Na verdade, os trabalhos apostólicos ordenam-se a que todos, tornados 
filhos de Deus pela Fé c pelo Baptismo, se reunam, louvem a Deus 
no seio da Jgrcja, tomem parte no Sacrifício c comam a Ceia do 
Senhor. Por outro lado, a própria Liturgia impele os fiéis a que, 
saciados pcl03 Mistérios Pascais, se tomem cum só coração, na pie-
dade:. e para eles pede a graça de cguardarcm na prática da vida o 
que receberam pela Fé:t; c  a renovação da Aliança do Senhor com 
os homens na Eucaristia arrasta e  inflama os fiéis na urgente caridade 
de Cristo. t, portanto, da Liturgia e, sobretudo, da Eucaristia, que, 
como de fonte, deriva para nós a graça e se obtém, com a máxima 
cficáda, a santificação dos homens em Cristo c a Glorificação de Deus, 
fim para o qual se ordenam todas as outras obras da Jgrcja». 
3. Tiremos umas primeiras conclusões-reflexões: 
a) Toda a Liturgia é, ncces.sària, essencial e primàriamcnte, pas-

toral (e, num certo !'Cntido, toda pastoral e toda a Pastoral). 
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b) Toda a  Pastoral é, incoativa e tenninativamente, finalística 
e eficientemente, fontal c culminativamcnte, litúrgica, enquanto, a 
liturgia é o «culmenJt para onde tende toda a Acção Pastoral c  a 
«fons» donde provém toda a  sua eficácia. 
Neste sentido radical de «Pastoral Litúrgica» se enquadra outro 

sentido mais restrito do «conjunto de processos visando a participação 
activa e consciente na Liturgia:.. 
c) A Pastoral ou Acção Pastoral é mais englobante que a Acção 

Litúrgica prõpriamente dita; além da «Pastoral Litúrgica», temos 
uma «Pastoral da Palavra:. («Pastoral Profética, Catequética, Keri· 
gmátiCa, Missionária> ... )  e uma «Pastoral da Realeza, do Ministro 
ou do Serviço», de modo que a Igreja e as Igrejas, o Corpo de 
Cristo Profeta, Sacerdote e Rei, se tomem «Assembleias de Fé, de 
Culto e de Caridade:., aliás, e para além do que foi dito, quando 
prôpriamenle litúrgicas, a cPastoral Profética• e  a cPastoral Cari· 
tativa:. adquirem uma eficácia particular, de ordem sacramental. 
d) UMA ACÇAO PASTORAL IGNORANTE, DESPREZANTE 

OU NAO VALORIZANTE DA LITURGIA E TEOLOGICA E ECLE-
SIALMENTE, UMA ABERRAÇÃO E, CONC!LIARMENTE, UMA 
ANTE-E ANTI-POSIÇi\0 ABSOLUTA. 
e) À luz destes princípios se deve encarar a eventualidade da 

«desgraça.graça:t da redução obrigatória de toda a «Acção Pastoral:. 
à «Acção Pastoral Litúrgica:. (caso das perseguições, etc.); e, ainda, 
o fenómeno, ambíguo, da modema «civilização laica., de que a 
Liturgia seria o único possível «correctivo•. sem os inconvenientes, 
aliás, da cera de Constantino:. .. 
4. Falámos da «Pastoral Litúrgica:. da Igreja Católica cm geral, 

que valerá para a  Igreja Católica em todos  os tempos c  lugares, mas 
em modalidades c níveis diversos de incarnação. Que se poderia dizer, 
no caso da Igreja Católica cm Angola? 

a) As deficiências litúrgico--pastorais da Igreja Católica na Eu· 
ropa dos últimos séculos (as Congregações e Institutos Missionários da 
África fundaram·se nesses últimos séculos alitúrgicos ... ) reflectiram-se, 
necessàriamentc, nas jovens Igrejas Católicas na Aúica, com a agra· 
vante de, cm relação a estas, tais deficiências constituirem como que 
«pecados originais», de influências tanto mais decisivas e perigosas 
quanto são congénitas e inconscientes. ~ claro que a sorte da.c; novas 
Igrejas que vierem à luz nos «tempos-. do Vaticano II, será litllrgica· 
mente, mais favorável.. O que, por outro lado, é só mais uma 
Tazão para aquelas Igrejas se meterem à tarefa de uma refontalização 
mais radical, para que agora têm a «graça:. ou o «Kairós• oportuno ... 
Sobre estas deficiências (perfeitamente explicáveis e que, de modo 

nenhum, tiram ou diminuem o mérito dos Fundadores), limito--me a 
citar dois testemunhos de dois Bispos actuais da Africa. O primeiro, 
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é do Senhor D. Sebastião de Resende, Bispo da Beira, Moçambique 
(em: Ora et Labora, 1965, pg. 486 ... ): 
c ... Eu estou certo que uma das razões pelas quais nos autóctenes 

o cristianismo, tantas vezes, não penetrou profundamente uem lançou 
raízes firmes na consciência dos cristãos foi a de não se haver dado 
à Liturgia o papel que lhe compete na formação cristã. Limitar esta, 
em pessoas baptizadas em criança ou nas que se preparem para o 
baptismo de adultos, ao ensino do catecismo, embora sistemático e 
cuidadoso, às recomendações da prática mandamental c à insistência 
da recepção dos sacramentos, é sem dúvida fazer alguma coisa, será, 
mesmo fazer muito em ordem à integração dos homens no cristianismo. 
Não é porém fazer tudo nem talvez o principal. Há que considerar 
a Liturgia não apenas como uma expressão qualquer da vida cristã, 
sendo a sua expressão essencial c meio único de seu aperfeiçoamento 
e de sua consciencialização. Aquela parte do ensino de catecismo é 
indispensável, mas só por si não é suficiente. Seria reconhecer o 
cristianismo  tão sOmente como uma doutrina. Foi um erro que per-
durou na Igreja e oxalá a nova Constituição Litúrgica o faça desa-
parecer completamente ... •. 
O segundo, é de Mons. Cauwclaert, Bispo da Inongo (em: Lumiêre 

du Monde, 1965, n.0 4, pg. 5 ... ): 
« L'apostolat missionnaire a bcaucoup souffert de la sous-esti-

mation de la Liturgie. Ne trouvons-nous pas la cause principale du 
sous-développcment sapirituel de bcaucoup de nos jcnnes ::E:glises et du 
manque d'cmprise de l'"tvangile sur la vic de nos fidc!cs? Déformés 
par une formation a-liturgique, nous avons trop centré notre apos-
tolat sur la pratique matérielle dcs sacrements, sur l'observation juri-
dique des commandements en vue d'un salut individuei. Nous avens 
trop négligé de préscnter la vision cnthousiaste de la vie chrélienne, 
manifestéc ct vécue dans da lilurgic: l'c.dification du nouveau templc, 
!c grand rasse.mblcmcnt de teus les hommes autour du Christ ressuscité 
de la mort, et la marche lriomphale du pc.uplc de Dieu vere Ja 
Pâque définitive dans la Jérusalem céleste. Bien souvent, en pays 
de mission, l':êglisc attirait les inlidélis plus par ses ocuvres d'assis-
tance corporelle et culturelle que par son message spirituel. Les 
natifs cherchaint cn ellc, plus une promotion humaine que l'Alliance 
Nouvclle de Dieu avcc Jc.s bommes, l'avenement du Royaume, la 
communion dans la charité du Christ. Nous pouvons espérer que lc 
renouveau Jiturgique remédicra à cette situation ct montrera l'Eglise 
à ceux qui sont dchors, commc un signal levé dcvant les nations, 
sous lc.quellcs enfants de Dieu dispcrsés se rassemblent dans l'unité ···• 
b} De maneira positiva, há que atender às especiais conveniên-

cias e exigências do homem negro, conveniências e exigências radi· 
cadas nas suas propriedades caracterlsticas. Assim, a título de exemplos: 
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-O homem negro é essencialmente (exclusivamente e exaustiva-
mente) religioso e cultural. Para o homem negro, ser e ser religioso-
-cultural é uma e mesma coisa; hierogonias-hierofanias constituem, 
por identidade, as únicas e reais ontogonias e ontofanias .. 
Neste aspecto, o homem negro é  o protótipo e como que a pura 

manifestação do homem «primitivo:. ou, melhor, do que de mais pri-
mitivo ou primordial ou original ou humano ou nobre ... , cxi:;te em 
todos os homens, a sua relação e  a dependência de a Fonte de toda a 
Vida e de todo o Ser .. 

-O homem negro é essencialmente simbólico, nos sentidos mais 
ordinários da palavra (enquanto o seu mundo é o mundo das imagens, 
dos sinais, do concreto ... )  e no sentido mais próprio de as realidades 
materiais imediatas e visíveis serem portadoras («sacramentos•, que 
manifestam c realizam) de outras realidades mais importantes c mais 
verdadeiras, a realidade do Sagrado ou do Divino ou do Sobrenatural .. 
(O que é, simultâneamente, valorização anti-angelista e anti-maniqueia 
e superação materialista do universo visível ... ). 

-O homem negro é essencialmente rítmico,· exprime-se, realiza-se, 
é ... mediante o movimento, o gesto, o canto, a dança ... ;  c ritmo é, 
para o homem negro, essencialmente ontofânico e ontogónico .. 

-Porque essencialmente religioso, essencialmente simbólico, e;.sen-
cialmente ritmico, o homem negro é essencialmente ritual c celebra11te; 
todas as suas acções têm uma carga de sacra\idade, a cuja luz se deve 
penetrar a verdadeira ou suposta cfeitiçaria» ou «magia. da Africa. 

-0 homem negro é essencialmente vital essencialmente fccul/do 
essencialmente forte; para ele, o ser é vida, fecundidade c força; a sua 
contologia» não é concebível senão como uma cdinamilogia:t cheia, 
aliás, ao menos a nlvel das expressões, de perigosas ambiguidades .. 

-O homem negro é essencialmente natural, sapiencial e coutem-
plativo, para quem a mentalidade científica c utilitarista não destruiu 
o mistério do cosmos c dos seus elementos (a água será sempre algo 
mais que a fórmula OHZ e  o trovão e  o raio sempre mais que o 
resultado de uma descarga eléctrica) nem o gosto desinteressado c 
global dos últimos sentidos e dependências da<> coi.;;as (para além 
das parcialidades e periferias fenoménicas) . 

-0 homem negro é essencialmente oral, o homem da «palavra» 
que soa, evoca, conserva c cria ... Como para o Povo Bíblico, a mul-
tifacética c multienglobantc Palavra viva {·, realmente, o prindpio r 
o sustentáculo de toda a existência, de toda a religião, de toda a 
cultura ... 

-O homem n<'gro é es...o::cncialmrnte social, comu,litário (Séknu 
Touré di~o::c mc~mo que a «solidariedade é  a virtude rardial rio Afri-
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cano»), numa unidade psicológico-ontológica de vida e de morte, de 
passado, de presente e de  futuro .. 

Ser religioso, ser simbólico, ser rítmico, ser ritual e celebrante, ser 
vital, ser natural e contemplativo, ser oral. ser comunitário ... , o 
homem negro é o ser privilegiadam.fmle bíblico e litúrgico," na medida 
em que a Bíblia e  a Liturgia constituem a «fonte», o «centro» e  o 
«Óptimo» do cristianismo e da Igreja, o homem negro pareceria desti-
nado a ser privilegiadamente cristão e eclesial. Nesta maltratada raça 
africana parece, afina1, ter-se refugiado os mais primitivos valores 
humanos (que, agora, se redescobrem, graças à psicologia, à filosofia, 
à história das religiões ... ) e, pelo facto mesmo, os mais humanos 
valores cristãos .. 
Volto a citar D. Sebastião de Resende (em: Boletim de Informação 

Pastoral, 1966, n.o 4.0-45, pg. 11): 
« ... A maneira de explosão de raciocínio imediato, cu diria que a 

nova Constituição Litúrgica, se for aplicada em toda a sua dinâmica 
interior de que é tão admiràvelmente dotada, projecta imensas possi-
bilidades de acção no plano pastoral. Assim, a Missa celebrada e 
comparticipada nas várias llnguas dos autóctones e  a administração 
dos Sacramentos e Sacramentais em iguais condições de total com-
preensão, são o meio mais eficaz, na minha diocese, para inserir, 
suave c profundamente, o cristianismo nos baptizados e de os manter 
em clima de permanente tensão de constante aperfeiçoamento.  E se 
quiséssemos ir mais longe c percorrer todo o caminho que nos abre 
aquele documento litúrgico, e adaptássemos certos gestos e acções que 
constituem parte do cerimonial cm que se concretizam alguns actos 
da Liturgia, substituindo-os por outros mais próprios e cm harmonia 
com a vida, a tradição, a cultura c  a psicologia dos autóctones, então 
a conscicnciaJização do cristianismo tomar-se-ia ainda mais profunda 
e mais eficaz. Dada a sua feição acentuadamente existencialista, com 
vincado pendor para os problemas concretos de sua vida, o africano 
só compreenderá perfeitamente a religião cristã, se lha apresentarmos, 
não apenas como doutrina, mas como vida ... ». 
Em todo o caso, parece evidente que o homem negro, o cristão 

africano necessita de e espera a Liturgia, para o pleno desenvol-
vimento da sua existência {glosando a frase de P. Tempels, o. c., 
pg. 123: «La civilisation bantoue sera chrétiennc ou clle ne scra pas», 
cu diria: o cristiani~mo africano ou será litúrgico ou não será de 
nenhum modo ... ); parece evidente que, se a Pastoral, cm todo o 
tempo e lugar, tem de ser «'Pastoral Litúrgica», tem, espccialissima-
mcnte, de o ser no tempo e no lugar da África. 
CONTANTO, TA~llitM EVIDENTEMENTE, QUE SE TRATE 

DA VERDADEIRA LITURGIA E DA VERDADEIRA LITURGIA 
AFRICANA .. 
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A IGREJA EM ESTADO 
DE MISSÃO 

(O DECRETO SOBRE A ACTIVIDADE 

MISSIONARIA DA IGREJA) 

JOSÉ COELHO AMORIM 

1-Conceito de 1\lissão 

Os melhores missiólogoa de há cerca de 15 anos reconhe-
ciam não haver nenhum conceito de missão com adesão unânime 
dos especialistas na matéria. Em todo o caso, nessa altura, 
estava já mais ou menos assente a insuficiência da restrição 
desse conceito à «plantatio Eclesiae», lançada pelo iniciador da 
missiologia como ciência, o protestante Warnech, logo seguido 
pelos grandes missiólogos católicos Schmidlin e Charles. Esta 
doutrina recebeu, não sem certa discreção, a aprovação dos 
últimos Papas desde Bento XV a Pio XIT nos seus célebres 
documentos sobre  a obra missionária. Esta c.teologia., inter-
pretada numa linha puramente jurídica, levou ao estabeleci-
mento duma distinção formal entre missão e pastoreamento, 
definidos nessa plataforma como dois aspectos dum mesmo 
género: o apostolado. 
Pareceu entretanto necessário religar esta definição de 

missões à missão universal da Igreja, aliãs, aquelas aparecer-
-nos-iam sem base suficientemente teológica. Reagiram, pois, 
alguns teólogos aqui e além contra aquela tese de tendência 
exclusivamente juridica procurando para o conceito de missão 
um fundamento maia profundo na teologia. E há pouco maia de 
doia anos escrevia A. Rétif: cCom Mona. Journet, pode dizer-se 
que a. missiologia doutrinal recebe a sua consagração cientifica 
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e que ela entra abertamente na teologia e especificamente na 
teologia:.. Noutra parte escreveu este mesmo autor: ca mis-
são é a obra da pregação universal, levada até ao termo do 
estabelecimento da Igreja:.. 
Neste mesmo sentido tinha já afirmado o Sat1to Padre 

João XXITI em 1959: a missão visa c:aqueles povos que não se 
encontram iluminados até ao mais fundo de si mesmos pela 
luz do Evangelho:.. 
Afinal chegou-se à conclusão de que as diferenças não pro-

vinham do lado da missão mas só do lado da situação perante 
a qual a Igreja se encontra, o que a levará a actuar de maneiras 
diferentes. 
Como se diz modernamente: c:não são os territórios, senão 

acidentalmente, mas sim os homens e os espaços humanos, assim 
como o estado interior duma Igreja, que difinem as situações 
missionárias nas quais se exerce a única Missão da Igreja:.. 
Esta redescoberta do conceito de missão recebeu, sem mar-

gem para dúvidas, uma ratificação total no decreto c:Ad 
Gentes:. (1). 
De resto, como era de prever, esta discussão teórica mas de 

fundamentação teológica duma verdadeira missiologia apare-
ceu-nos nas diversas opiniões expostas pelos Padres Conciliares 
e, no nosso entender, ela esteve na base duma história dum 
decreto das mais agitadas e das mais curiosas de quantas 
conheceram os diversos documentos conciliares. 

:1!: o que vamos ver a seguir. 

(l) No n.0 6 do decreto lemos: 
cEsta tarefa que deve ser levada a cabo pela Ordem dos Bi8p0s, 

presidida pelo sucessor de Pedro e com a oração e cooperação de toda 
a Igreja, é uma. e a mosma. em toda a parte sejam quais forem 011 
condicionalismos, embora quanto ao convivia dl!lra conforme a.s ctrcuns-
t4nclas. Mas as diferenças que nesta. actividade da Igreja se têm de 
reconhecer, nil.o se originam na Intima natureza da mlasAo, mas nos 
condlclomillsmos em que easa mlsi!Ao se exerce. Easea condicionalismos 
tanto podem depender da Igreja como dos povos, doa agrupamentos ou 
até dos indlvlduos a quem a missão se dirlge.t. 
E mais adiante: 
c:As tnlclallva.s peculiares com que os pregoeiros do Evangelho, que 

vil.o pelo mundo Inteiro enviados pela Igreja, executam o encargo de 
pregar o Evangelho e de Implantar essa mesma Igreja entre os povos ou 
grupoe que ainda nil.o crêem em Cristo, dâ-se geralmente o nome de 
eMissões•. 
O que esta doutrina comporta de revoluclonârlo em certos tratados 

clâsslcos de missiologia, na linguagem a que estA.vamoa a.coatumadoa 
e atê em objectivos de propaganda cmlaslonê.ria:t nAo o poderemos talvez 
prever totalmente para ji\. Entretanto, neste estudo e porque ainda não 
foi criada nova terminologia, continuaremos a utilizar a tradicional. 
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2 -Um pouco da. história do decreto 

Com uma base de 177 propostas referentes a temas mis-
sionários chegadas à Comissão ante-preparatória, elaborou a 
Comissão preparatória das missões (dividida em 5 Subcomis-
sões) sete pequenos esquemas sobre pontos particulares. 
Remetidos estes para a Comissão central, também prepara-
tória, e examinados entre Março e Maio de 62, foi ordenada 
a sua unüicação naquilo que podíamos chamar já um segundo 
texto do esquema sobre missões. 
O seu juridi.smo não resistia, porém, à. claridade e à. profun-

didade da ideia da essência missionária da Igreja tal como 
fôra vista pelos intervenientes na discussão a propósito da 
cLumen Gentium». Esta constituição magistral tinha, entre-
tanto, sido aprovada e havia de ser verdadeiramente a cCarta 
Magna:~~ do Vaticano n. Por isso em Março de 63 começou-se 
a trabalhar na redacção dum terceiro texto e em Dezembro 
do mesmo ano já havia até um quarto, aquele mesmo que em 
Fevereiro do ano seguinte havia de ser distribuído para estudo 
aos Padres conciliares. 
Sem sabermos bem porquê, quando de todos os lados cho-

viam centenas de propostas para aperfeiçoamento do esquema., 
a Comissão recebeu ordem no dia 23 de Abril de 64 para redu-
zi-lo a uma bre'.1ísima série de treze «proposições», pondo de 
lado qualquer desenvolvimento doutrinal. Em Julho desse ano 
e com prévia aprovação do Papa, foi expedido para todas as 
dioceses do mundo esse  quinto texto. Apesar de brevissimo, 
como vimos, foi ainda reduzido a onze pontos e aumentado de 
um, para atender a observações feitas pelos Bispos e chegadas 
à. Comissão entre Julho e Outubro. 
Foi esta sexta redacção do decreto sobre as missões que teve 

a glória de entrar na Aula Conciliar no dia 6 de Novembro de 
1964 e com aparato inusitado. O próprio Papa Paulo VI viera 
presidir à abertura desta 116.• Congregação Geral e após a en-
tronização do Evangelho, ao som duma autêntica batucada 
africana, falou aos Padres conciliares. Do seu discurso salien-
tamos estas duas passagens: cTendo tomado a firme decisão 
de presidir pelo menos a algumas das vossas Congregações 
Gerais, quisemos vir hoje, quando a vossa atenção se dirige 
para o esquema das Missões. Levaram-nos a esta decisão a 
singular gravidade e  a importância do assunto de que agora 
vos ides ocupar •. E mais adiante: cExaminando o esquema 
que tendes entre mãos, no qual se trata deste assunto, o jul-
gamos digno do nosso louvor, no que diz respeito ao conteúdo, 
ao peso dos argumentos e à ordem da exposição. Somos, pois, 
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de parecer que ele seja por vós aprovado, embora haja neces-
'Sidade de aperfeiçoá-lo ulteriormente». 
Discursou em seguida o Card. Agagianian, presidente da 

Comissão das Missões. Agradeceu a presença e as palavras do 
Papa e apresentou sumàriamente o esquema. 
Retirou-se o Santo Padre e começou a discussão, relativa-

mente calma, neste primeiro dia. 
Nas duas sessões seguintes modou o panorama da crítica. 

O esquema foi apodado de cossos sem carne», «amarga decep-
ção», csem teologia», etc. e não faltaram sugestões muito 
criteriosas. 
Três dias depois da sua apresentação, ap6s o discurso de 

D. Fulton Sheen e quando havia ainda uma centena de ora-
dores inscritos para falar, sob proposta dos Moderadores do 
Concilio, a Assembleia considerou suficiente o debate. Tomou 
a palavra o Relator do esquema, D. Estanislau Lokuang, bispo 
chinês, para agradecer a contribuição dada ao aperfeiçoamento 
do esquema pelos intervenientes na discussão e quando falou 
na elaboração dum novo texto ouviram-se aplausos na Aula, 
como aliás já tinha sucedido sempre que os oradores anteriores 
propunham essa solução drástica. O Secretário Geral não esteve 
pelos ajustes e ordenou uma votação. O resultado foi, não sem 
certo escândalo, o da rejeição do esquema por 1.601 votos 
contra 311. 
Em Janeiro de 65 e após bastantes consultas, havia nova 

redacção, a sétima, que foi destribuída aos Padres conciliares 
no princípio do verão desse mesmo ano. De 8 a 13 de Outubro, 
foi novamente discutido e aprovado, como base, esse sétimo 
texto. 
O documento que possuimos hoje, proclamado pelo Santo 

Padre Paulo VI em 7 de Dezembro de 1965 é a oitava redacção 
ou ctextus emendatus». Como sucedeu com os outros esquemas, 
também este foi votado primeiro por parágrafos e depois na 
sua totalidade. A sua votação final foi a maior de quantas se 
realizaram no Concilio: 2.394 cplaceb contra apenas 5 cnon 
placeb. 
Estudemos agora sumàriamente este texto. 

S -Exame smn&rio da doutrina. do esquema 

Entre as habituais e breves introdução e conclusão, os prin· 
cipios da actividade missionária aparecem-nos distribuidos por 
seis capítulos. 
Começa o primeiro, como é lógico, com os princípios dou· 
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trinais. eA Igreja peregrina é, por sua natureza missionária, 
visto que, segundo o desígnio de Deus Pai, tem sua origem na 
emissão» do Filho e na emissão» do Espirita Santo». De facto, 
não só como indivíduos mas como povo fomos chamados por 
Deus à participação da sua vida e da sua glória. Para estabe-
lecer esta comunhão, enviou Deus o seu Filho como mediador 
e ambos enviaram o Espírito Santo como princípio unificador 
da Igreja. Aquilo que foi pregado e realizado pelo Senhor, deve 
ser proclamado sobre toda a terra. De resto, para conseguir 
isso, enviou o Senhor Jesus os seus Apóstolos a toda a parte 
para pregarem. Aqui reside a origem do dever da Igreja de 
difundir a verdade e  a salvação por todo o mundo. Esta missão 
da Igreja é única embora com várias modalidades-pastoral, 
missionária e ecuménica-condicionadas pelas circunstâncias. 
As razões da necessidade da actividade missionária são 

antes de mais, a vontade do próprio Deus. Apesar de Ele poder 
utilizar outros caminhos para chamar os homens à fé, a via 
normal, aliás por Ele estabelecida, é a da incorporação na Igreja 
pelo baptismo. Além disso, a Igreja tornando Cristo conhecido, 
revela aos homens a autêntica verdade da sua condição de pro-
gresso mesmo temporal e da sua vocação plena-Cristo é 
verdadeira e plenamente o Salvador dos homens. 
O tempo da acção missionária está situado cronolOgica-

mente entre as duas vindas do Senhor. Ela é  a epifania dos 
desígnios de Deus e a sua realização no mundo e na sua história 
e sO terminará com ela. A actividade missionária tende, por-
tanto para a plenitude escatológica. 
O capítulo segundo, após uma introdução na qual se consi-

dera urgente a tarefa missionária a realizar ainda, trata da 
obra missionária prOpriamente dita em três artigos: O teste-
munho cristão, a pregação do Evangelho e  a reunião do Povo 
de Deus e formação da comunidade cristã. 
A Igreja deve inserir-se em todos os agrupamentos humanos 

antes de mais pela presença de alguns dos seus filhos que entre 
eles vivem ou a eles sejam enviados. Devem ser estes os pri-
meiros a dar o autêntico testemunho cristão de vida e de pala-
vra. Tratem a todos com caridade, abram-se ao diálogo come-
çando pela descoberta das sementes do Verbo nas tradições 
dos povos e participem nos movimentos de promoção cívica, 
cultural e económica desses mesmos povos, tendo em vista não 
só o progresso material mas também a dignidade e  a fraterni-
dade dos homens na Verdade de Cristo. Anunciem o Evangelho 
e, após aquela livre conversão inicial, dirijam os convertidos 
para o catecumenato. Depois de estabelecerem algumas normas 
de orientação pastoral para o catecumenato, os Padres conci-
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liares aprovaram a elaboração e  a fixação no futuro Código 
dum estatuto jurídico de catecúmenos. 
Finalmente, as novas assembleias cristãs criadas devem 

chegar a ser perfeitamente dignas e capazes por si mesmas de 
proverem às próprias necessidades. Assim, mantendo as tra-
dições válidas do seu país de origem, procurem abrir-se ao 
espirito ecuménico evitando quaisquer racismos e naciona-
lismos exagerados. Tudo deve ser or ientado para, entre os 
membros dessas comunidades, virem a ser escolhidos os seus 
Bispos, sacerdotes, diáconos, r eligiosos mesmo contemplativas, 
catequistas e outros leigos destinados ao apostolado no próprio 
meio. A constituição apresenta em especial normas para a 
formação de catequistas e de sacerdotes (1). 
Pode considerar-se implantada a Igreja em determinado 

agrupamento humano, lemos no capítulo terceiro com o titulo 
«<grejas particulares, , quando a assembleia de fiéis gozar 
de certa estabilidade e firmeza e puder já de algum modo viver 
sobre si e sob a orientação do seu Bispo. Sucedendo, no entanto 
que muitas dessas igrejas j6vens carecem ainda do auxilio 
doutros missionários e de recursos monetários, a igreja inteira 
deve estar disposta a ministrá-los. cEsta disposição tem tam-
bém aplicação a Igrejas antigas, hoje em estado de decadência 
ou de retrocesso. 
De resto, as novas igrejas, à medida que se forem bastando, 

devem pensar também em socorrer outras mais necessitadas. 
Tudo deve ser feito sob a orientação do Bispo. 
Não se descure o apostolado dos leigos que deve ser tido 

em grande consideração pelos ministros de Deus. Para isso, 
logo no inicio da fundação duma igreja, cuide-se sCriamente da 
formação dum laicado amadurecido. 
Finalmente em todos os espaços sócio-culturais atenda-se 

ao problema da adaptação. Evitando qualquer sincretismo e 
falso particularismo não se deixe de aproveitar todos os valo-
res positivos, culturais e religiosos desses povos para com eles 
melhor entender a Revelação e também para os iluminar com 
a mesma Palavra de Deus. 
A complexa problemática da formação espiritual, moral, 

doutrinal e apostólica dos missionários é abordada no capitulo 
a seguir, o quarto. Reconhece-se a existência duma vocação 
especial para os missionários e Institutos destinados às mis-
sões, bem como duma espiritualidade própria do missionário. 

(l) De notar o seguinte: cm parte alguma aparece a exprusAo 
cclero lndlgena, talvez para nAo ferir aul!ceptlbllidades e porque, de facto, 
também o no .. o clero ê lndlgeoa, autóctone, local. 
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Fala·se da necessidade de peritos e homens especializados em 
Universidades. O último número é uma homenagem rasgada 
aos Institutos (missionários) que c:desde os primeiros séculos 
suportaram o peso do dia e do calor::t e conclui·se pela sua 
máxima necessidade mesmo nos nossos dias. Esta mesma ideia 
será ainda repetida e confirmada mais adiante, no n.0 40. 
Os dois últimos capitulas constituem uma mobilização em· 

polgante de todo o Povo de Deus para a maior obra de caridade 
da Igreja de Deus. c:Sendo a Igreja inteira missionária e sendo 
a obra de evangelização um dever fundamental do Povo de 
Deus, o Sagrado Concílio exorta todos a uma profunda rena· 
vação interior, para que tomem viva consciência das próprias 
responsabilidades na difusão do Evangelho e assumam a parte 
que lhes compete na obra missionária junto dos gentios. 
(n.• 35). 
Quanto à organização da actividade missionária, ela per-

tence antes de mais ao c:Conselho permanente dos Bispos para 
toda a Igreja•, pois aos Bispos deixou o Senhor o cuidado e  a 
obrigação de anunciar o Evangelho em toda a teiTa -1.• con· 
sequência evidente da colegialidade. Mais próxima e directa· 
mente, orientará e coordenará toda a actividade missionária, a 
Congregação cDe Propaganda Fidc:t que, para o futuro, ficará 
a ser o único dicastério competente para tudo o que diga res-
peito às missões. Este dicastério, cuja composição ficou já. 
de algum modo definida na Constituição, deverá ter à sua 
disposição um grupo permanente de consultores peritos. 
Ao Bispo, que deve ter um Conselho Pastoral composto de 

sacerdotes, religiosos e leigos, pertence a organização da acti· 
vidade missionAria na sua diocese. 
Por .sua vez, assim como se devem manter as Conferências 

de Religiosos e Uniões de Religiosas para os Institutos cujos 
membros trabalhem nos mesmos campos de acção missionária. 
Esta mesma colaboração é pedida entre Institutos Superiores 
de Missiologia e doutras disciplinas ou artes de interesse para 
as Missões. 
À cooperação-capitulo sexto-nesta. ingente tarefa mis· 

sionária são chamados: 
todos e cada um dos fiéis pelo testemunho de vida, pela 

oração, pela penitência e pela esmola e não só como individuos 
mas também como comunidades diocesanas e paroquiais; 
todos e cada um dos Bispos, em virtude da missão que o 

Senhor lhes confiou a todos-coligialidade - e as próprias 
conferências episcopais; 
-todos e cada um dos Sacerdotes, sejam eles párocos ou 
professores; 

40 



43

os Institutos Religiosos e Seculares-mesmo os que até 
agora não se dedicaram às missões são convidados a fazê. lo; 
e finalmente os leigos quer das terras já cristãs, pelo amor 

às Missões e pela propaganda missionária quer das terras de 
missão, pela pa1ticipação directa em obras de promoção cul-
tural, social, económica e religiosa dos povos de que fazem 
parte. 

4-Conclusão 

Sendo a Igreja essencialmente missionária era de prever 
ca priori» que todos os temas abordados no Concílio Vati-
cano II para o caggiornamento» da Igreja Católica tivessem 
aplicação ao caso particular das missões. Não deixamos, no 
entanto, de encontrar referências expressas a aspectos espe-
ciais deste problema nos grandes documentos conciliares. 
Achamo-las, de facto, dispersas nos decretos sobre as igrejas 
orientais católicas, sobre o ecumenismo, sobre o ministério 
pastoral dos Bispos, sobre a adaptação e renovação da vida 
religiosa e sobretudo nas constituições sobre a Sagrada Liturgia 
e sobre a Igreja. Esta última teria evidentemente de tratar 
e tratou maravilhosamente do assunto de tal modo que, neste 
campo corno nos outros, a Constituição cLumen Gentium• 
dá-nos o rumo e  o resumo do Concilio. Também não faltou 
quem quisesse ver na cConstituição pastoral sobre a Igreja 
e  o mundo moderno• referências veladas mas certeiras em 
especial aos problemas do Terceiro Mundo, à Africa dos nos-
sos dias. 
Perante estes factos, tn.lvez não nos admiremos tanto das 

vicissitudes da história do cDecreto sobre a actividade missio-
nária• , dos últimos a serem estudados, votados e promulgados. 
Partiram muitos padres conciliares do principio de que já 
estava tudo dito. Afinal saiu do Concilio e ficou para a 
história da Igreja, um documento que foi já considerado como 
a Carta magna das missões hodiernas. Na realidade, boa parte 
da doutrina ali exarada não passa de repetição de princípios 
doutrinais e directivas práticas, célebres enaíclicas missionárias 
dos últimos Papas. 
Há, no entanto, aspectos novos, aliás dentro das caracterís-

ticas gerais deste Vaticano segundo (1). Antes de mais a 
consciência do dever missionário como responsabilidade eclesial. 
Não se trata apenas de obedecer ao preceito do fundador mas 

(J) J(J. ee chamou a eate Concilio, o coocillo dos Leigos e  o concilio 
do Dlllogo. 
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também de cooperar no plano divino de constituir a humanidade 
num único Povo de Deus. Dai serem todos e cada um obrigados 
a este apostolado missionário mesmo os leigos e não só os 
Bispos que, como colégio episcopal, têm obrigação de obe-
decer ao mandato expresso do Senhor de levar o Evangelho 
até aos confins do mundo. 
O outro aspecto também novo é o da insistência no diálogo, 

em vez de conquista e proselitismo. Trata-se talvez menos de 
converter do que de levar os interlocutores a converterem-se. 
Com este dado compreenderemos melhor a assimilação dos 
valores positivos dos povos a evangelizar, os principias da 
sempre düícil adaptação, as normas dentro dum espírito ecumé-
nico para a lida com protestantes, diálogo com os não cató-
licos, etc. 
De qualquer forma estamos a ver como estes aspectos 

novos se enquadram perfeitamente dentro do género mais 
pastCITal do que dogmático como estava previsto desde o inicio 
para este Conallio. 
O Concilio terminou há uns meses. O Decreto cAd Gentes:. 

todos o temos entre mãos. Todos e cada um podemos perfei-
tamente saber já o que temos a fazer. Ocorre-nos perguntar: 
Após  o decreto e até este momento que se viu de novo na 
Igreja de Deus com relação às Missões? A resposta exacta 
quanto a mim é: muito pouco pelo mundo (*) e, em Portugal, 
nada. Esperemos, porém, porque foram muitas as decisões 
tomadas e levarão o seu tempo a passarem à prática. As 
comissões post-conciliares trabalham e, em particular, a da 
aplicação deste decreto. Com certeza, o futuro será diferente 
do passado para melhor porque um concílio é sempre um facto 
teológico de enormes repercussão na vida da Igreja e porque, 
neste ponto, não podemos nem devemos admitir que os piavas 
dos homens sejam diferentes dos de Deus. 

Janeiro de 1967. 

• Veja-se a eate propó&to: 
lnfonnatlona QlthoUquea InternaUonalea n.• 279, fia. 27-28 e Agence 

tnternatlooale Fldet-31 aoilt 1966. 
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PARA UMA ADAPTAÇÃO 
MISSIONÁRIA 

JOÃO BAPTISTA BRENTARI, 
O. F.  M. 

A declaração Conciliar cDe Ecclesiae Habiludine ad reli-
giones non christianas• é um documento que fomenta toda a 
tentativa e estudo para uma maior compreensão da familia 
humana. 

No nosso estudo devemos ter sempre presentes alguns 
princípios fundamentais: 

I. Toda a humanidade tem uma única origem e um só 
fim  último, que é Deus. 

ll. Os homens esperam das diferentes religiões a res-
posta sobre os máximos problemas da vida, da dor, do mal, 
da morte, e do destino humano. 
m. Como o sobrenatural supõe a ordem natural, assim 

a Revelação Divina nunca cont.Tadirá os dados da razão hu-
mana no campo religioso. 

IV.  A Igreja Católica reconhece os valores positivos 
das outras religiões e deseja que todos os fiéis saibam respei-
tá-los e estimá-los. A ela só, depositária da verdade e da vida 
de Cristo, pertence a Missão de purificar e santificar os valores 
existentes nessas religiões. 

V. A Igreja respeita e aceita todas as expressões das 
religiões primitivas que não ofendam os principias da moral e 
d& revelação. E, como respeita a língua dos vários rx>vos, neste 
espirita de adaptação, também respeita a tenninologia reli-
giosa, rectificando-a e aperfeiçoando-a. 
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RELIGIOSIDADE DO POVO MOÇAMBICANO 

1. :e profundamente radicado no africano o conheci-
mento da existência de um Deus pessoal, Criadar de todas as 
coisas (=Mulugu). 

2. E universal uma ideia duma indeterminada  queda 
primordial dos homens (Makolo) e duma perda da f elicidade 
primitiva. 

3. Juntamente com a ideia duma vaga maldição que 
pesa sobre toda a humanidade e sobre a mesma natureza, foi 
transmitida também a esperança num Salvador e existe no 
povo uma profunda aspiração a uma vida intensa, possuída 
pelos primeiros homens. 

4. Vivendo sob este complexo de culpa e maldição, o 
povo sente a preocupação viva de libertar-se e defender-se por 
meio de ritos religiosos de purificação. 

5. E profundamente radicado o conhecimento da sobre-
vivência das almas e  é provada pelo respeito e culto dos 
mortos. A religião deste povo foi até chamada animismo ou 
manismo. 

6. Um dos valores mais positivos é o espírito de soli-
dariedade e  o espírito comunitário, que é a força e  a defesa 
do clã. Pode valorizar-se este sentimento para explicação da 
doutrina do Corpo Místico de Cristo. 

7. Em geral, as grandes manifestações religiosas do 
povo (nas calamidades e epidemias, etc.), são dirigidas pela 
autoridade do clã, que reúne o poder civil e sagrado. Este facto 
explica a grande reverência e respeito pela autoridade tribal. 

APLICAÇÕES PRÁTICAS 

I. O GRANDE SACRIF!CIO = MUKUTHO 

Supomos já o conhecimento de como se realiza o grande 
sacrifício (1) entre os infiéis. Aqui limitamo-nos a uma apre-
ciação prática e moral do mesmo. 

(I) Para aqueles que não conheçam a maneira como se realiza 
na Zambézia o grande sacr1flclo (Mukutho), a aeguir descrevemos au-
màrlamente aa auaa dite rentes fases: 

1.• PREPARAÇAO: 
a) Reun\Ao doa grandes e doa chefes para avaliarem da oportu-

nidade e necessidade do sacrtncto. 
b) Proclam~J;AO do sa.crtf'lcto verbalmente e por melo do tambor. 
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Princípio: O Sacrifício social (Mukutho) dos povos pri-
mitivos foi substituído na nova lei, pelo sacrifício da Cruz. 

Para o infiel: Posto que não tenha nenhuma ideia do 
sacrifício do Calvário, o Grande Sacrifício (Mukutho) é para 
ele não sômente lícito, m.aa obrigatório, como. expressão reli-
giosa da sua sujeição a Deus. Em realidade, o sacrifício social 
do infiel é oferecido em ordem ao verdadeiro sacrifício do 
Salvador, de que é figura. 

Para o catecúmeno: Posto que tenha já compreendido 
a superioridade do sacrifício da Cruz comparado com o sacri-
fício social (Mukutho), não pode participar activamente no 
dito sacrifício social. Por um motivo razoável, poderá assistir 
passivamente. 

Para o cristão: Tendo claro o conhecimento do único 
sacrifício verdadeiro, a sua participação no sacrifício social 
demonstra positivo desprezo pelo Sacrifício da Cruz. 

O cristão tem o deve!' de ilwninar os infiéis e os cate-
cúmenos a respeito do valor do Sacrifício Verdadeiro. 

Na prática pastoral, não devem inquietar-se os cristãos 
,que assistiram passivamente ao Sacrifício Social, mas escla-
recê-los do perigo do escândalo. 

Sugestão: Por ocasião duma calamidade pública, em 
que o cMwene:. convocasse todo o povo, os Cf'istãos poderiam 
propor-lhe organizar paralelamente um sacrifício cristão ao 
qual fossem convidados os infiéis. No entanto, podiam assis-
tir, passivamente. 

ll. O PEQUENO SACRIFICJO ; NAKAMULA 

(Oração Familiar) 

Sabemos que, além do Grande Sacrificio, reservado aos 
grandes acontecimentos de oniem social, existe o pequeno sa-

o) Preparaç4o daa ofertas feitas voluntAriamente pelos partici-
pantes e consUtuidM por comida e bebida: ts.rtnha de milho, de mapira 
ou de arroz, e cerveja. de m.Uho ou de mapira, ou é.guo.-ardente de cajú, 
de manga, de laranja ou de cano. doce, etc., consoante a.s poeslbllldades. 

ti) Abstenção do ralações sexuais. 

2.• REALIZAÇAO: 
a.) Reunl4o em casa. <lo chefe (regedor, mwene), trazendo um 

contributo ( cmultb) para o banquete que se segue ao sacrificlo. 
b) Separa.ç4o da parte da.t1 ofertas que senlo consumldaa (comun-

gadas) pelos partlcJpantes. 
c) Acto do oferecimento da outra parte {que n4o aeré. consu-

mlda} realizado pel011 chefes e pelos grandes e respectlvu mulheres, t\ 
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crifício (Na.kamula), limitado aos membros de uma s6 família 
ou aos membros do mesmo clã (=parentesco). Realiza-se com 
certa frequência, segundo as várias necessidades: doença, nas-
cimento, óbito, antes de uma grande viagem, procura de em-
prego, etc .. 

Princípio: ::0 um rito religioso primitivo que, sendo 
muito usual, pode fAcilmente ser cristianizado. 

-Aa invocações que originàriamente eram dirigidas às 
almas dos antepassados serão dirigidas aos santos, às almas 
do purgatório e principalmente a Deus e  a Nossa Senhora. 

-Aa invocações e  a oferta serão realizadas diante de 
uma Cruz. 
-As ofertas que originAriamente eram abandonadas se-

Tão conservadas e dispensadas, como expressão de caridade, 
aos pobres ou para sustentação do catequista ou Padre. 

Quando será realizado este acto paralitúrgicof 

Conforme as várias necessidades familiares e nas ocor-
rências mais importantes, como acto de agradecimento a Deus, 
impetração de favores particulares, libertação duma tristeza 
ou de um mal iminente, etc .. 

Sugestão: O baptizante, quando o baptismo é adminis-
trado em perigo de vida, depois de ter explicado aos presentes 
o valor da oração comunitária em favor do doente ou do mori-
bundo, convide os familiares (mesmo infiéis) a este acto de 
oração (Nakamula). 

-Considerado o grande respeito e  o culto dos mortos, 
este pequeno sacrificio, santificado, pode realizar-se no cemi-
tério, porém, sempre em presença duma Cruz, simbolo da 
esperança cristã. 

N. B. -::0 admirável e comovedora a forma espontânea 
da oração africana, presidida pelo chefe da famüia e partici-

entrada da casa, acompanhado por lnvocaçOea UtAnlcas, A8 quala 08 
participantes respondem POPA (Amém). 

d) ProciasAo dOIJ que ainda não deitaram o IJacriflclo até à Arvore 
onde estA prepB.rado o altar em pedras ou, numB. caslnhB. pequena. em 
palha.9. Na proclsari.o precedem as mulheres levando as ofert8.8 que cada 
um deitarA no altar. (O chefe e os grandes ficam onde estavam). 

e) Ajoelhados em volta da ãrvore, homens e mulheres aproxl· 
rnam-se do altar para deitar a própria oferta. acompanhada por oraçOea 
ocasionadas pelas cln:unata.nclaa do aacriflclo, As qua.ls os outros res-
pondem POPA. 

f) Retorno A residência do chefe (que nunca fica longe). para 
acabar o aacrtnc:lo com o banquete, no qual se come a parte da.a ofertu 
reservada para 08 partlclpantea (vld. alinea b) juntamente com 09 ou-
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pada. activamente por todos os presentes, que repetem cpopall' 
batendo as palmas .. 

Seria ideal conseguir esta espontaneidade nas orações 
da assembleia dominical (nas Capelas). Depois das orações 
introdutórias e da liturgia da palavra, o catequista convida 
alguns anciãos a rezar espontâneamente no espirita da lição 
ouvida e  o povo participará activamente, conforme o costume 
(popa= amém). 

N. B.-Para sensibilizar o africano no espirita da cari-
dade cristã, insista-se na parábola do rico opulento e do pobre 
Lázaro, onde o pobre já não se verá como um ser amaldiçoado 
por Deus, (conforme a ideia dos infiéis), mas um ser em que 
se esconde Cristo. 

m. O ESP!RITO MALIGNO = MUKWIRI 

O africano vive constantemente sob a obsessão do Mu-
kwiri, cuja existência e acção vê em todas as formas do mal 
que o atormenta na sua vida. 

Apesar da convicção da potência e superioridade de Deus 
sobre o próprio Mukwiri, o africano é vítima duma verdadeira 
opressão: o espírito do mal sempre o espreita, à procura da 
sua ruína e infelicidade. 

Corrw é interpretado pelo africaw o Mukwiri' 
~ um espirita poderoso, superior e inimigo do homem, 

que deriva a sua. força da de Deus; usa, porém, esta força 
sOmente para ruina e desgraça do homem. Sua função é dupla: 
castigar as transgressões às tradições tribais e atormentar 
os homens por pura maldade e inveja. 

Como se manifesta' 
~ um espirita poderoso, superior e inimigo do homem. 

1. Ordinàriamente o Mukwiri é transmitido através da mu-
lher, e particularmente da mãe, que é considerada a fonte 
da vida humana. 

troe aUmentos referidos na. alrnea. a.), que devem ser farinha. de qualquer 
espécie, arroz, animais domésUcos, normalmente galinha.!!, maa nunca 
caça ou pesca. 

S.• FINAL: 
a) Proclamação do fim da continência por um casal ancilo num 

lugar perto da Arvore do sacritlclo. 
b) Realização do banquete, acompanhado de cAotlcoa e dançaa 

reUgtosa.s, relembrando oa antepasaadns. 
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2. No homem, o Mukwiri manifesta a sua acção maléfica 
de duas fonnas: 

A.-Ocupando e dominando uma determinada pessoa, sua 
vítima. 

B.-Operando a ruina dos outros por meio desta mesma 
pessoa já por ele possuída. 

3. O Mukwiri manifesta-se também por meio de animais 
(geralmente inócuos, como as aves, ratos, o camaleão, etc.) 
que aparecem como arautos da sua própria vinda. 

4. A pessoa possuida pelo Mukwiri opera o mal ou directa-
mente ou servindo-se de animais ferozes, de serpentes vene-
nosas, ou por meio de instrumentos materiais (bebidas ve-
nenosas, raizes desconhecidas, etc.). 

5. A sua acção pode manifestar-se num só individuo, ou atin-
gir uma familia intein, ou todo o clã. 

6. O Mukwiri gosta de residir em lugares solitários, tene-
brosos e desertos. Vagueia durante a noite, tempo pro-
pício à sua pérfida acção. 

Como o africano se defende da acção do Mukwiri' 

1. Por meio da observância das leis religioso-sociais da tribo. 
2. Por meio de purificações e abluções. 
3. Por meio do sacrificio. 
4. Por meio da adivinhação (Makanga), que descobre o autor 
do maleffcio, e por meio duma dança própria (ocetela 
mukwiri). 

5. Por meio da emigração, fugindo duma terra ou casa já 
ocupada pela acção contínua do Mukwiri. 

6. Com o uso de amuletos (piri) sobre o corpo ou em casa. 

Principio: O africano, mesmo constatando a maléfica 
obra do Mukwiri, não conhece a sua verdadeira natureza, nem 
sabe eficazmente libertar-se da sua acção. Só a Revelação 
pode esclareceor satisfatOriamente esta intervenção do Mukwiri 
na vida do homem e no mundo. 
-O Mukwiri é  o demónio, é  o espirita do mal, inimigo 

de Deus e do homem. Originàriamente, Anjo de extraordinária 
beleza e inteligência, revoltou·se contra Deus por soberba. Foi 
precipitado nos tormentos do inferno, donde, por pennissão 
de Deus, sai para tentar a humanidade. Age por ódio contra 
Deus e por inveja contra os homens, chamados por Deus à 
felicidade eterna, que ele perdeu irreparà.velmente. 
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-O domínio do demónio (Mukwiri) sobre o mundo, 
começou com o pecado original,  e todo o pecado actual dos 
homens aumenta este dominio, para nossa ruina. 

- O pecado traz ruína ao corpo e à alma do homem, ao 
individuo e  à sociedade; e, por isso, é necessãrio wn Salvador 
que esmague a obra do maligno. A libertação da humanidade 
está em Cristo, que é luz contra as trevas do demónio, amor 
contra o ódio, vida contra a morte causada pelo pecado. 

Como o africano poderá defender-se realmente iJa, in-
fluência do maZigno1 

1. Por meio da fé em Cristo, triunfador sobre o demónio. 
2. Por meio da observância da Nova Lei (Amor). 
3. Por meio do Baptismo e dos outros Sacramentos. 
4. Por meio do Sacrifício da Cruz e da doutrina da verdade. 
5. Por meio da intercessão dos esp[ritos bons (Anjos, 
Santos ... ). 

6. ATinando-se com a Cruz, S.[mbolo da Vitória de <Xisto 
sobre o Mukwiri. 

Quanto maior for a união dos individuas e da sociedade 
com Cristo, tanto menor será o influxo e o poder do Mukwiri 
no homem e na sociedade. g certo que o triunfo final será 
de Cristo. 

IV. A ADIVINHAÇÃO ; MAKANGA 

Instintivamente o af'l'icano, nos sofrimentos da vida, 
procura com ansiedade a origem da sua infelicidade. Está 
convencido de que haverá uma resposta para o problema do 
mal, e pessoa capaz de dar esta resposta. Por isso recorre à 
adivinhação = Makanga. Existem vários tipos de makanga, 
mas nós consideramos sômente dois casos: 

1. A adivinhação (makanga), em. caso de doença, para poder 
conhecer quem poderá dispensar o remédio e  a cura da 
enfennidade. 

2. A adivinhação (nmkanga) 'fJOT ocasião de qwilquer outra 
desgraça (morte, pobreza, esterilidade, incidentes, etc.). 

N. S.-Geralmente  o adivinho (makangueiro) é pessoa 
distinta do curandeiro (Namugu), mas às vezes o makar;1gueiro 
é também curandeiro. 
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Supondo já o conhecimento de como se realiza a makan-
ga (l), aqui pretendemos considerar sõmente o aspecto moral 
do problema. 

Princípios: A fé cristã dá uma resposta clara ao pro-
blema da presença do mal  e da morte no mundo. A Doutrina 
ensina-nos que todas as misérias da vida e  a própria morte 
são consequências do pecado original e fruto do pecado actual. 
-A fé ensina-nos também a maneira de aceitar e santi-

ficar a dor. Devemos aceitar os males deste mundo como ex-
piação do pecado, e como meio de purificação espiritual; deve-
mos aceitar a dor como permissão de Dezt.S para completar na 
nossa carne o que falta à paixão de CT"isto para maior bem do 
Corpo Místico (S. Paulo). 

Apreciação m.oral: 

Para o infiel: Tendo ele necessidade instintiva de conhe-
cer a origem dos males, a makanga em si não é proibida. 
-Todo o mal da makanga está não na procura da causa 

do mal, mas no risco da resposta, que fàcilmente pode ofender 
a justiça e  a caridade, suscitando ódio e vingança entre os 
homens. Neste caso, o infiel não pode seguiT os conselhos do 
makangueiro. 

Para o Catecúmeno c Criatão: 

No caso de doença, pode ir à makanga, mas sõmente com 
o fim de procurar cxmhecer o C!~randei.ro ou para receber a me-
dicina. Não pode crer nas cerimónias feitas por ele, e não 
poderá usar os amuletos (piri) prescritos. 

No caso de desgraça, morte, etc .... : Não é licito, porque 
é clara superstição o manifesto perigo de violar a caridade e 
a justiça. 

(1) A maneira de recorrer ao adivinho também tem os seus trâ-
mites, que a seguir enumeran1os para aqueles que os nll.o conheçam: 

I - A famlllo., vendo que a doen!;jo. ou as desgraças persistem, 
resolve procurar as causas destes males e os remédios que os possam 
afastar. Ordlnà.rla.mente vai ao próprio chefe para apresentar o caso e 
ouvir a sua orientação. Este manda-os ao adivinho. Se nil.o tiverem nada 
que levar do presente para que o adivinho aceite o trabalho, o chefe 
empresta-lhes. Antigamente este presente prévio era em animais domés-
tlco.a; agora é em dinheiro, que poderi Ir de uns 20$00 a 100$00, segundo 
a Importância do caso e u possibilidades do cliente. 
II-Uma vez em casa. do adivinho, spre1entam-Ihe o caso, e li 
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N. B.-Neste caso, a makanga deve ser substituída pela 
palavra Bíblia, que nos explica a razão de todos os males, 
e pela Cruz. 

Os amuletos (piri): São instrumentos indicados pelo 
makangueiro e pelo curandeiro como remédios e preservativos 
em caso de doença ou desgraça. 

A sua força, no paganismo, a derivam da crença nas 
cerimónias e na eficácia dos esconjuras do makangueiro. 

:E: evidente que o uso destes amuletos é interdito aos cris-
tãos que pecariam de superstição. O cristão deve substituí-los 
pelo uso da Cruz ou duma medalha, da água benta, etc., que 
tiram a sua força da fé em Cristo, de que são sacramentais 
eficazes. 

Caso à parte representa o «pirh atado aos rins da crian-
ça para desenvolver nela as forças vitais, visto que é preparado 
com uma acção imoral (onanismo). Consideramos necessário 
su.spender a administração do Baptismo a estas crianças, 
filhas de casais cristãos, até os pais resolverem arrancar o 
tal cpirh como sinal de arrependimento e promessa de nunca 
mais repetir o seu erro. 

V. A DOENÇA = EREDHA 

Toda a doença é considerada pelo africano como uma 
maléfica influência do Mukwiri, o Espirito do Mal. Por isso 
todo o tratamento é acompanhado de ritos religiosos. Toda 
a doença traz consigo o impuridade legal::=okwarula, provoca-
da pela infracção das leis tribais e que é considerada conta-
giosa. Os ritos religiosos que acompanham o tratamento pro-
curam: 

1. Destruir a impuridade legal (okwarula). 
2. Propiciar as almas dos antepassados. 
3. Dar eficácia ao remédio que se tomari. 

passam a. noite, em continência, tanto por parte do adivinho como por 
parte dos clhmtes. De manhA, o adivinho deita o aacrtficlo. 
m-O adivinho serve-se dos seguintes meios para realizar a 

adlvlnhaçA.o: 
a) Ligação com o mundo preternatural {com oa esplrltoa dOI! 

a.n tepasaados l . 
b) Prlnclplos e a~tloma.a universals e fundamentais admitldoa 

cega e comumente pelo africano: provérbios, adivinhas, etc .. 
c) Ligação com o mundo m&terlal, com a natureza., na qual 

o africano se sente Integrado. Esta união é simbo\i.za.da por objectoa que 
variam de regiAo para. regiA.o e de adivinho para adiVinho. Hê. oe que 
usam a cabaça, o prato de barro, a esteira ou um chifre, onde colocam 
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Durante o período da convalescença, o doente deve usar 
determinados amuletos (piri), para evitar recafdas. À cura 
ultimada com resultado, seguir·se·á um acto de agradecimento 
ao médico com ofertas ... 

A cura do doente serã fruto de três elementos: 
1. Força curativa do próprio remédio. 
2. Força sugestiva do curandeiro e auto sugestão no doente. 
3. Confiança cega do doente no valor do rito religioso que 
transmite eficácia infalível ao remédio. 

PRINC!PIOS CRISTAOS 

1. Os males e as doenças, embora, na verdade, tenham, sem· 
pre como causa remota o demónio e  a desordem introdu· 
zida no mundo  pelo pecado original, também têm, normal· 
mente, causas próximas naturais (umas vezes culpáveis, 
outras, não). 

2. Muitas vezes as doenças são permitidas por Deus para nossa 
purificação e para expiação dos nossos pecados. 

3. No doente o Evangelho no, revela Cri3to que sofre: Por 
isso o doente não é pessoa amaldiçoada e que deva ser des· 
prezada, mas considerada. e consolada: o próprio doente 
torna·se tJitima com Cristo para a Redenção 00 mu.ndo. 

4. O cristão peça a Deus que dê força ao remédio e lembre·se 
depois de curado, do dever do reconhecimento a Deus. 

5. O doente C!'istão pode confiar na sabedoria do curandeiro 
infiel e recorrer aos seus remédios. Não terá ccmfiança naa 
suas cerimónias e danças e substitui!'á esta parte religiosa 
do tratamento com outro rito religioso cristão, como in· 
dicaremos a seguir. 

Nas doençMleves: o doente cristão recorre simplesmente 
ao curandeiro (namugo) para receber a medicina (folhas., raízes, 
banhos, etc. sem aceitar a parte religiosa por ele indioada. 

Nas doenças grave8: (Marombo, zoka, etc.) o cristão 

o.ssoa ou pauzlnhoa, que sAo agitados como dados e cuja diBpOsiçAo final 
vai Influenciar o diagnóstico. Geralmente não podem faltar estes três 
elementos: âgua, fogo e sal. (No lntertor consegue-se o sal coando 
âgua misturada com cinza). 

d) Interpelação aoe cllentee, os quais, dominados de tal modo pelo 
ambiente, dificilmente mentem. 
IV-consoante a inspiração própria, auxiliada pelo. movimento 

dOa elementos mate.rlals e pela.8 respoetas doa Interpelados, o adlvtn.ho 
faz o seu diagnóstico, dando uma Imagem de tudo quanto aconteceu e de 
tudo quanto devem cumpl1r para afastar as cauau dos malea. 
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aceita o remédio e em sua casa completa o rito religioso, mas 
com estas cerimónias cristãs: 
1. Preparação: pequena mesa (altar) com Cruz e água benta. 
2. Oração comu:nitária: para pedir a Deus perdão dos pecados 
e para oferecer a Deus os sofrimentos ainda para a impe~ 
tração da saúde e da força do remédio. 

3. Refeição fi'TUJl em. comum e cantos. 

N. B.-Se o doente é infiel e parte dos parentes são 
cristãos, estes podem assistir passivamente à cerimónia pagã, 
e depois façam seguir, caso possível, a cristã. 

VI. MORTE E FUNERAIS = MAKWOLO E MPEREKA 

O africano vê realizado no facto da morte o máximo 
malefício do Mukwiri. ~ indlpensável uma purificação colecti· 
va, porque a maldição da morte é contagiosa e  a morte torna 
impuras não sOmente a famUia do defunto, mas a própria casa 
e todos os objectos que estiveram em contacto com ele. 

Existe profunda a. certeza da sobrevivência da alma, mas 
não há ideia clara quanto ao seu destino no além·túmulo. As 
almas dos antepassados devem ser ajudadas, propiciadas por 
meio de sacrifícios, para evitar irritá~las e sofrer as suas 
vinganças. 

Esta concepção explica os ritos religiosos que acompa· 
nham e seguem a morte. Poucos dias depois do enterro, tem 
lugar o rito da purificação (Mpereka) e de vez em quando há 
comemorações (no género dos aniversãrios), sempre acompa~ 
nhados de banquetes e danças. 

PARALITURGIA CRISTA: 

Estudamos aqui o caso de uma paraliturgia realizável nas 
povoações e precisamente na casa do falecido t10 dia do enterro. 

Vários esquemaa: (Realiza~se tudo na casa do defunto). 

I. Esquema. 1. canto. 
2. Breve exortação. 
3. Leitura Sagrada (morte e ressurreição). 
4. Rito da absolvição. 

II. Esquema. 1. Um adulto representa o falecido e fala em 
nome dele (palavras de fé e conselhos de 
caridade' cristã = testamento.}. 
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2. Os presentes louvam o falecido como cum· 
pridor da lei cristã e  dizem palavras de 
despedida e esperança. 

3. Subvenite. 
4. Procissão para o cemitério (orações e 
cantos}. 

5. Libera me, Domine. Palavras de Cristo para 
incitar à esperança na ressurreição. 

6. Bênção da cova e do defunto com água benta. 

N. B.-Quando o funeral entra também na Igreja (Mis· 
são}, nela será recitado ou cantado sOmente o csubvenite», o 
cnon intreu e o cLibera me, Domine». 

Paraliturgia para o rito C?"istianizado do Mpereka: 

I. Preparação: Mesa ou altar, Cruz, velas, flores e 
água benta. 

II. Rito: A} Antes da oração comunitária, um dos 
anciãos explica o rito, que, à semelhança do rito pagão, consta 
de uma conciliação e de uma despedida. 

B} Oração comunitária: Pede·se perdão a Deus pau 
nós e para o defunto. Reconciliação entre os parentes. Sufrá· 
gio. Pensamento sobre a Commlicação dos Santos. 

C) As-persão da casa, objectos que desejam purificar; 
quintal, por exemplo. 

D) Cantos finais e ágape (refeição frugal). 
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ao ritmo 
do Vaticano 11 

O mistério da Igreja, síntese e plenitude 

do Concílio <Vaticano Ih 

Todas as Intenções e realizações 
de todos os Q:mclllos Ecuménicos 
devem dizer-se Intenções e reali-
7..ações eclesiais, subjectiva e objec· 
tlvamente, Isto é no duplo sentido 
que têm o. Igreja por causa cfl· 
ciente e causa final, no sentido 
que o Mistério do. Igreja é o omnl-

toUcompreenslvo Mistério dn Eco-
nomia Salvadora de Deus, de que 
todos os outros mistérios são apli-
cações ou explicitações particula-

res. MBS foi próprio do Vaticano n 
coJJsclenclallzar esta ccntralldade 
prlmon:llo.l e totaJizantc do Mistério 
da Igreja e dar-lhe uma saliência 
sem precedentes na história do Cris-
tianismo. 
O MistériO da Igreja ... , da Igreja 

a re-unir da Igreja a re-tornar 
presente e actuante no mundo 
contemporâneo c no mundo todo, 
da Igreja a  re-formar . . Todos 
os documento. do Vaticano II apa-
recem ordenados à volta do. «Cons-
tituição sobre a Santa Igreja,, 
M.lstérlo que nos é apresentado 
mediunte o recurso às fontes da 
RevelaçAo CristA, da Palavra de 

Deus, como: 
l -... a efectivação na plenitude 

dos tempos, do desígnio mtserlcor· 
dloso de Deus Pai relativamente 

à Humanidade (o cMistérlo:t ou a 
cEconomla:t ou a cDispensatlo:t di-
vina), por Jesus Cristo Nosso Se· 
nhor no Espirlto Santo, para honra 
c glória do mesmo Deus Pai ... , de· 
slgnlo-plano de crecapltula!;!i.o-reca-
pltação:t e «reconclllaç!i.o:t, at é que 
cDeus seja tudo em todon. (Ler 
principalmente as cplstolas de 
S. Paulo aos etéslos e aos Colos-
senses). 
2-... o Reino de Deus entre os 
homens, o Inicio e  o Instrumento 
da presença e domlnlo de Deus no 
mundo, presença e domlnlo que é 
de graça, de salva,.li.o, de paz, de 
justiça, de caridade .. , 1!: no Reino 
de Deus que constate o cSanto 
Evangelho de (que é) Nosso Se-
nhor Jesus Cristo•. a Boa Novo. 
que Ele velo anunciar, mostrar, 
realizar ... cCompletou-sc o tempo; 
chegou a vós o Reino de Deus:t .. . 
« ... Uma só coisa é necessário. .. . 
procurai o Reino de Deus e  a sua 
justiça c tudo o mais vos será 
dado por acrésclmo ... :t. 
3-... o Templo do Eaplrlto San-
to o lugar onde Deus se comunica 
aos homens, para os salvar, para 
os Ubertar do demónio, do pecado, 
da morte, da perdição ... Templo, 

cujas rundaçOc.s únicas sAo Nouo 
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Senhor Jesus Cristo, morto, glo-
riosamente ressuscitado e cujas 
pedras vivas são todos aqueles que 
a Jesus Cristo estão unidos pela 
Fé, pela Esperança, pela caridade, 
pelo Baptismo ... 

Este é que é o verdadeiro Tem-
plo ou Casa de Deus e os templos 
materiais nll.o passam de templos 
(envólucros, expressões, abrigos ... ) 
deste Templo fundamentai ... 
4-... o Corpo (Mistlco) de Cris-
to ... A Igreja forma com o Senhor 
Jesus Cristo, ressuscitado de entre 
os mortos e sentado à direita do 
Pai uma única realidade, como que 
uma única Pessoa (o cCristo To-
tal>). de que Ele é a cabeça e os 
cristãos são os membros, sendo 
uma única também a vida que ani-
ma essa única realidade ou pessoa, 
a Vida da graça de Deus, que o 
mesmo Senhor Jesus Cristo nos 
mereceu pela sua Incarnação, Morte 
e Ressurrelçll.o e nos comunica to-
dos os dias através de todos os 
Sacramentos... cA6sim como o cor-
po é um e tem muitos membros e 
todos os membros, sendo muitos, 
são um só corpo, assim também é 
Cristo ... Ora vós sois o Corpo de 
Cristo e os seus membros ... ) 
(S. Paulo, I Cor. Xll). 
c:Eu sou o tronco e vóa os ramos; 
quem estA. em mim e eu nele, esae 
dA multo fruto, porque sem mim 
nada podeis fazer ... > (Ev. segundo 
S. Joio, cap. XV). 
cEm verdade vos digo que tudo 
o que fizerdes ao mais pequenino 
dos meus irmll.os é a mim que o 
fazeis ... > (Ev, segundo S. Mateus, 
XXV). 

Assim. a Igreja é chamada,  e  é 
realmente, o c:Corpo de Cristo> (e 
o qualificativo c:tardlo> de cmlstlco> 

não é para diminuir a realidade 
desse Corpo, mas para sugerir que 
se trata de uma realidade espiri-
tual, sobrenatural e que é fruto do 
«Mistério Sacramentab por exce-
lência que é a Eucaristia). cPor 
Cristo, com Cristo e em Cristo), 
somos todos filhos de Deus, somos 
todos lrmllos, somos todos um só, 
de tal modo que S. Paulo (que, 
dellde o momento da conversão, 
teve uma experiência avassaladora 
do Corpo Mistlco; c:Saulo Saulo, 
porque me persegues? Eu sou Je-
sus ... >) nl.o hesita em Inventar 
umas palavras novas e à primeira 
Vista desconcertantes, dizendo que 
todos os cristãos ecoo-morreram, 
con-ressuscltaro.m. se coo-sentaram 
à direita. do Pai ... > e sintetizou a 
sua espiritualidade de Corpo Ml.s-
tlco nesta frase de uma pregnân-
cia Infinita: c:Prôpriamente jli não 
sou eu que vivo, é Cristo que vive 
em mim), 

5-... o «Apóstolo> ou c:Sacra-
mento> de Cristo ... ,  a sua contl-
nueçlo, prolongamento. visibili-
dade, presença real e sinal eficaz, 
caté que Ele venha>, pela segunda 
vez a julgar os Vivos e os mortos 
e Deus se tome, definitivamente, 
«tudo em todas as coisas) ... 
6-o Povo de Deus, na sua pro-
fundlesima unidade diversificada ou 
hierarquizada, de que fazem parte 
viva, activa e responsável o Papa e 
os Bispos e  o Clero e os Religiosos 
e todos os Leigos, de que é perfeito 
exemplar a Bem-aventurada VIr-
gem Maria Nossa Senhora e Mil.e 
de Deus e a que 8lLo chamados todos 
os homens de todos os tempos e 
de todos os lugares, para, segundo 
a frase do Apóstolo s. Pedro. se 
tomarem, no Senhor Jesus CriSto, 
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& craça escolhida, o sacerdócio o universo a testemunhar e  a anun~ 
real, a gente santa, a nação da clar a sua graça. e  a fidelidade .. 
misericórdia, o Povo de Deus:.. Quando nos referimos à cEcclesia 
'7-O Mistério da Igreja somos Maten, estamos a referir-nos à 
nós! A Igreja, a cSanta Madre essencial dimensão pastoral·mlsslo· 
Igreja:., a dgreja Una, Santa, ca. nárla de todos os crtstâos ... Quando 
tóllca e Apostólica~> a Igreja, que falamos da tripla missão funda· 
é a efectivação do deslgnio mlse· mental de Jesus Cristo e da sua 
ricordloso do Pai, que é o Reino Igreja (missão profética, ml.ssão 
de Deus, que é o Templo do Espl~ lltúrgtca, missão real), estamoa a 

rito Santo, que é o Corpo (Mis~ falar da nossa própria missão de 
tlco) de Cristo, que é o seu Após~ profetas (aqueles que falam em no· 
tolo em plenitude e Sacramento me de Deus e evangelltam, de qual~ 
primordial, que é o Povo de quer modo, a sua palavra ... ), de 
Deus ... ,  o Mistério da Igreja é o sacertlotes (aquele& que p!>dem tra~ 
Mistério de todoa os cristãos, o tar com Deus e  a Ele unir-se e unir 
Mistério de todos e cado. um de o mundo pelo sacrlficio das suas 
nós... vidas e do.a suas obras ... ) de reis, 
NAo é outra a retorma·base e reis do serviço e da caridade (ser· 

condição de todas a.s outras refor~ vir a Deus e aos Ir-mãos é reinar), 
mas do Concilio Ecuménico V ati~ para que venha a todos o Reino de 
cano U: uma maneira nova (da no~ Deus. 
vidade perene da autêntica tradl~ O Mistério da Igreja, sintese e 
ção) de vennos e vivermos o Mla· plenitude do Concuto Ecuménico 
tério da Igreja, em que delxámos Vaticano ll; o Mistério de nós 
de ser membros passivoa, reccptl· próprios, slnteae e plenitude do 
voa Irresponsáveis, Infantis, para Mistério da Igreja. Entendemos 
nos tornarmos o sujeito adulto de agora. porque é que n Concilio 
todos os grandes problemaa ecle- Ecuménico Vaticano U rot o Con~ 
alais {ecuménico, pastoral, mlssln- cillo euenclo.lmente pastoral, sote~ 

nárlo, litúrgico, etc.). {Homo sum rlológlco, antropológico (e, pelo 
et nlhU humanl a me alienum pu to•; facto mel! mo e por Identidade, 
com multo mais realidade devemos também teocêntrlco doxológtco e 
nós, os cristãos dizer: somos ecle~ adorador)? Entendemos agora co-
alals {da. Igreja e Igreja) e nada do mo é que todos os problemas e 
que é a Igreja e à Igreja diz res- êxitos do COncilio se reduzem a 
peito nos pode ser estranho ou uma questAo de ecleslvldéncia e 
Indiferente. ecleslvlvêncla? Tudo o mais virá 
Quando dizemos que a Igreja é por acréscimo; e nunca haverá 
Uno., Santa, Católica e Apostólica, acréscimos que poasnm subatltulr, 
estamos a definir-nos a n6s pró· a não ser IlusOriamente. este 
pr!os como vivendo na caridade cünico necessário:.. 
e na verdade, como em tudo obe~ 
dlentea à vontade amorosa de Deus Nova Lisboa. Pentecostes 1966. 
e em tudo animados pelo Esplrlto 
do Senhor, como enviados a todo A. F. SANTOS NEVES 
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Criada a Diocese de Carmona 
-S. Salvador 

A nova diocese de Carmona-

-S . Salvador abrange a faixa norte 

da P r ovíncia  de Angola. (exceptua-

do  o distrito de cabinda, enclave 

entre os dois Congos ex-belga e 
ex-francês, que eclesiAsticamente 

conUnua a pertencer A Arquidio-

cese ele Luanda) entre o Oceano 
e  o  Rio CUango. 

O seu território coincide com o 

dos distritos civis do Uije e do 

Zaire, com as capitais respectiva-

mente cm Carmona e S. Salvador 
do Congo. 

A sua Arca é de 9~ 948 kms.2, ca-

bendo 55 818 no distrito do Uije 
e 40 130 ao do Zaire. Segundo o 

censo da população de 1960, havia 

nos dois distritos aproximadamente 

500 000, cabendo 400 000 ao do Ulje 

e 100 000 ao do Zaire. Este, por 

motivos cllmâtlcos, era. pouco po. 
voado. 

Foi a região de Angola mais 

afectada pelo terrorismo em 1961 

e nos anos seguintes. Hã rcgiOes 
que hoje estão inteiramente deser-

tas, porque as suas populações 

passaram a fronteira e encontram-

-se na vizinha República. do Congo. 
Por este motivo, o movimento reli-
gioso ressentiu-se muito e algu· 

mas missões outrora florescentes 

encontram-se hoje em precárias 

condlçOes. 

A população total é caueulada 

actualmento em cerca de 350 000 

almas, sendo os católicos perto de 

90 000. Os protestantes calculam-
·se em 00 000. A reatante popula-

"Ao é ainda pagá., 
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A população pertence quase toda 

à tribo qutcongo ou bacongo, sub-

dividida em vârlos grupos, como 

os muxlcongos, assolongos, ma-

zombas, pombos, sossos, maiacas, 
etc., além dum pequeno grupo de 

gingas no sul do distrito do Uije, 

A Ungun que todos compreen-

dem é o qulcongo, com vârios 
dialectos. 

A llngua. portuguesa val-se dis-

seminando sobretudo entr e a ju-
ventude que procura as escolas 

com multo Interesse. 

Em S. Salvador foi fundada em 

1596 a. primeira diocese da Afrlca 
Austral, que a. principio se cha-

mou do Congo, mais tarde do Coo· 

go e Angola e finalmente de An-

gola c Congo até 1941. Quando o 

território da Provl.ncla se dividiu 
em vArias dioceses, todo o norte 

passou a pertencer à Arquidiocese 

de Luanda. 

Foi pelo distrito do Zatre que se 

tnlclou o. evangelização de Ango· 
la. Os portugueses de Diogo Cão 

tomaram o primeiro contacto com 

o Conde do Sonho (próximo da 

actual Vila de Santo António do 

Zaire, e na segunda expedição al-

guns dirigiram-se a S. Salvador. O 

rei e muitos dos seus súbditos rece-
beram o baptismo. O segundo rei 

crlsUlo do Congo, D. Afonso, ficou 

na história das missões como um 

dos grandes apóstolos do seu povo 
e um dos seus filhos, D. Henrique, 

depois de ter estudado em Portu· 

gal, foi por Leào X nomeado bispo 

titular de Otlca e, como delegado 
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do Bispo do Funchal, do qual de· 
pendiam todos os territórios ultra· 
marlnos, exerceu as funções epls· 
capais em S. Salvador, sua pé.trla. 
Com a crlaç!l.o da diocese de 
S. Tomé em 1~4, para ela pas-
saram todos os territórios da Afrlcn 
Ocidental desde o Cllbo das Pai· 
mas até. ao das Agulhas, Incluindo 

o Congo. 

Finalmente em 1G96, pela Bula 
de Clemente vm cSuper specula 
mllitanUs Ecclessiae,, foi criada a 
diocese do Congo, num tempo que 
era jé. de decadência religiosa para 

aquele pais. 

Ali residiram os quatro primei· 
roa bispos. Mas após a morte de 
D. Similo de Mascarenhas em 1624, 
os bispos passaram a residir em 
Luanda. 11ue se tornou o centro 
religioso, ao mesmo tempo que era. 
o centro administrativo, de Angola 

e Congo. 

Em meados do século xvn vle· 
ram para o Congo os primeiros 
capuchinhos, quase todos Italianos. 
Durante perto de dois séculos tra-
balharam eles. por vezes herôica· 
mente, por estas terras. Cerca de 
400 por aqui andaram, e muitos 
ficaram sepultados nestas terras 

entAo Inóspitas. 

Os séculos XVill e XIX foram 
de profunda decadência religiosa e 

missionária. 

Em 1881 o Padre António José 
de Sousa Barroso chegava a S. Sal-
vador com dois companheiros para 
ressuscitar o apostolado missio-
nário naquelas terras. Durante 
muitos anos a missão de S. Salva-
dor, com uma filial a 00 kms. ao 
sul, na Madimba,  e outra na região 
de Santo António do Zaire, foram 

os ünlcos centros de vida religiosa 

no norte de Aogola. 
O distrito do Ulje é de evan-
gelização multo mais recente. Ex· 
cepto alguns vestlglos dos antigos 
mlssioné.rlos nas regiões do Bembe 
e Encnge, a actual ocupação reli· 
glosa data de hé. poucas décadas. 
A sede da nova diocese,  a ci-
dade de carmona. teve o primeiro 
sacerdote, que ali construiu a ac· 
tua! Igreja que vai servir de cate· 
dral, em prlnclpios de 1941. 
Excepto Maquela do Zonlbo, que 
data de poucns anos antes e Sanza 
Pombo, que teve mlssioné.rlos em 
1940, todas as outras missões sll.o 

posteriores. 
A diocese de Carmona-S. Salva-
dor confina com quatro dioceses 
da República dcmocrê.tlca do Con· 
go {Kinshasa): Boma (de que a 
separa o Rio Zaire), Matadi, Ki-

santu e Popokabaka. 
O seu pessoal mlssioné.rlo conta 
actualmente 25 sacerdetes, sendo 
um diocesano, 2 capuchinhos do 
Comissariado de Portugal, 16 da 
Provincta de Veneza (1 africano), 
4 mlssloné.rios da Congregação do 
Espirlto Santo e 2' da Companhia 
de Jesus. Estes dedicam-se a uma 
obra especifica - o Movimento 
AFRIS, de mlssionê.rios leigo.!!, 

com sede no Negage. 
Todas as mlssOes sAo servidas 
pelos mlssloné.rlos capuchinhos, ex-
cepto as de Santo António do Zaire 
e do Ambrlzcte-Tomboco, que per-
tencem nos mlsslonl'i.rlos do Espi-

rita Santo. 
Trabalham na& vê.rias missões 7 
lrm!l.os, sendo 6 capuchinhos e  1 

esplrltano. 
Hã 40 Irmãs religiosas de vArlaa 
Congregações: 10 Franciscanas MI•-

59 



62

slonliriaa de Maria, em S. Salva-

dor do Congo; 7 IrmA.s de S. José 

de Cluny, em Santo António do 

Zaire; 11 do Amor de Deus em 

carmona; e 12 Irmils da Misericór-
dia {Verona) nas Missões de Ma-

quela do Zombo, Damba e cangola. 

São esperadas em breve 4 Irmãs 

Saléslas, para Sanza Pombo. 

Os mlsslonlirlos capuchinhos da 

Provincia de Veneza têm na Mis-

são de CBngola o semlnlirlo me-

nor de S. Lourenço do  Brindes, um 

belo edlficlo recentemente conelul-
do; as IrmAs de S. José de Cluny 

e as da Misericórdia, a lém do cn-

.slno e doutras actividades de educa-
doras, dedicam-se a traballios de 

enfermagem. Na Missão feminina 
de S. Salvador do Congo, confiada 

às Franciscanas Misslonlirlaa de 

Maria, funciona uma escola de ha-

bilitação de professoras de posto-

·escola com cerca de 4.0 alunas, nos 
dois primeiros anos do curso. 

Com n crlaçll.o do. diocese, é de 
esperar que aumente em breve o 

pessoal mlsslonârlo e ae Intensifi-
quem os trabalhos de evangelização. 

O. FRANCISCO DE »lATA 

MOURJSOA 

O. Francisco de Mata Mourisca 

(José Moreira dos Santos é o seu 
nome clvtl) nasceu no dia 12 de 

Outubro de 1928, na freguesia de 

Mata Mourisca, concelho de Pom-

bal, diocese de Coimbra, filho de 
Francisco dos Santos (talecldo) e 

de D. Olinda de Jesus Moreira. 

Estudou nos semlnârlos doa Pa-
dres capuchinhos do Porto e Bar-

celos. Licenciou-se cm teologia na 

Universidade Pontlficla de Sala· 

Foi ordenado sacertlote 
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no Porto, cm 21 de Janeiro de 1952. 

Em 1953, foi nomeado director 

(reitor) e professor do Semlnârlo 

Maior, onde leccionou Filosofia, 
Moral, Escritura e Pastoral. 

Em lO:SS, frequentou a Universi-

dade Pontlrlcla de Salamanca, onde 

alcançou os graus de bacharel e 
licenciado em Teologia, com  a máxi-
ma classlflcaçAo, sununa. cum 

Laude. 

Em 19~7, foi nomeado Superior 

do Noviciado; em 1960, Vice-Pro-
vlnclal, director e professor do Se-

mlnli.rio Maior da Ordem, no Porto; 
em 1961, Superior Provincial, pas-

sando cntll.o a residir em Lisboa . 
Desde h6. doia anos era o Presidente 

da Com!B/Jâo Nacional doa Insti-

tutos Religiosos.• 

O ar. O. Frei Francisco de Mata 

Mourisca é autor de vârlos traba-
lhos, entre os quais: Oomunicaç!lo 

ao Oongreeso de ReUgiosos, em Us-
boa., 1968, 110bro Prega91o; Comu-

nlcaçi\o i\ Semana. Teolõglca. de 

IJsboll, L982, &Obre Tradlçüo; seim· 

rata. da. revista. BIDLIA, 1001, so-

bre a. Pen11-de Morte. tlltlmamcnte 

preJmravo. dois \'Olumes: l'tUstérlo 

da Graça Dlvlnn. e Grande Sacra-
mento {Matrimónio). Tem colabo· 

rado no aemanârlo O Barcelense, 

nas revistaa ntblla. e Paz e Bem etc, 

Participou no Congresso de Re-
ligiosos em Lisboa, 1958; Con-

gresso de Mariologta em Lurtles, 

1058; Congresso de Apostolado em 

Madrid, 1961; Semanas de Teolo-

gia em Portugal e Espanha; Se-

manlll! de Liturgia e MOslca. Sacra, 
em Salamanca, Monserrat, Segóvia 

etc.; e na Conferência anual de Pro-

vinciais lulo-espanhóla da Ordem. 
Tem-se dedicado A pregaçAo. 

Ainda ontem, pregou o sermilo de 
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Nossa Senhora das Dores, na Igreja 

doa Congregados, do Porto. Hã 
pouco, como as NoVidades relsta-
ram, fez uma série de notâvels con-

fer!nclas, no Colégio do Coração de 

Maria, em Lisboa, sobre problemas 

sociais, culturais e rellgiosoa da 

maior actualidade. Em Luanda, 
pregou na paróquia de S. Paulo, 
durante a Semana Mariana que pre-

cedeu a solene inauguração do San-

tuârlo de Nossa Senhora de Fàtlma. 

Ao novo Prelado Misslonê.rlo e à 

novo. diocese de Angola apresenta 
c:Portugal em AfMca, as mala sin-

ceras felicitações. 

DIOCESES PORTUGUESAS 

ORIADAS DESDE A 
CONCORIYATA 

Desde 7 de Maio de 1940, data 

da assinatura da Concordata e do 

Acoroo Misslonê..rl.o, a Santo. Sé 
criou as aeguJntes dioceses por-
tuguc&as; 

Santiago de cabo Verde, pela 

bula Pro excellenU. de 31 de Ja· 
nclro de 1953; 
Arquidiocese de Luanda, em 18 

de Janeiro de 1941; 
Diocese do Luso, pela bula v~ 

nera.biUs Frater, de 1 de Julho de 

1963; 
Diocese de Ma1ange, pela bula 

Inter Solllcitudlnet, de 26 de No-

vembro de 1957; 
Diocese de Nova Usboa, pela 

bula Sollemnlbus OonvooUonlbus, 

de 4 de Setembro de 1940; 
Diocese de Sã da Bandeira, pela 

bula A1l ClhrisU Evangellum, de 27 

de Julho de 1955; 
Diocese de Silva Porto, pela bula 

SoUemnlbus OonventlonJbuA, de 4 

de Setembro de 1957: 

Arquidiocese de LdUrenço Mar-

ques, em 18 de Janeiro de 194.1; na 
mesma data, a diocese da Beira; 

Diocese de Inhambane, em 6 de 

Agosto de 1962; 
Diocese de Nampula, em 18 de 
Janeiro de 1941; 
Diocese de Porto Amélia, pela 

bula QuandoquJdem Nobis, de 5 

de Abril de 1957; 

Diocese de Quellmane, pela carta 
apostóUca de Pio XII Quamloqul-

dem Ohrlstus, de 6 de Outubro de 

1954; 
Diocese de Tete, em 1962'; 

Diocese de Vila Cabral, pela bula 

Naropu.lensls Dlo~Js, de 25 de 

Julho de 1963; 
Diocese de Dili, pela bula Solemol-

bus Conveotlonibus, de 4 de Setem· 

bro de 19,0; 

Diocese de carmona-S. Salvador, 

em 17 de Março. 

BISPOS PORTUGUESES 

NOlllEADOS POR 

PAULO VI 

O Papa Paulo VI fez jâ nomea-
çlies de Bispos portugueses, Incluin-

do transferências, mas excluindo os 

Administradores Apoatóllcos e o 
Prefeito Apostólico da Guiné. São 

eles. 
BISPO DO LUSO, D. Francisco 

cartos Esteves Dias. 
BISPO AUXILIAR DE GOA, 

Titular de Tlpaza, na Maurita.-

nia, D. Francisco Piedade Rebelo, 
(Agora Administrador Apostólico). 

BISPO AUXILlAR DE VILA 
REAL, Titular de Ombl, D. António 

de castro xavler Monteiro, (Agora 

Arcebispo de Mitilene). 

BISPO AUXILIAR DO PORTO, 
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Titular de Tagárla, D. Alberto Cos-
me do Amaral. 
BISPO DE VILA CABRAL, 

D. Eurico Dias Nogueira. 
BISPO AUXILIAR DE BRAGA, 

Titular de Obbl, Tuolsla, D. Maouel 
Ferreira Cabral. 
BISPO DO FUNCHAL, D. João 
Saraiva, que foi primeiro Titular 
de Mopta e Auxiliar de !:vora (car-
go que não chegou a. exercer). 
BISPO DO ALGARVE, D. JUlio 

Tavares Reblmbas. 

BISPO AUXILIAR DE LAME-
GO, D. Américo Heorlques, CAPE-
LAO-CHEFE DAS FORÇAS AR-
MADAS, D. António dos Reis 
Rodrigues, Titular de Madarsuma. 
BISPO AUXILIAR DE LEffiiA, 
D. Domingos de Pinho Brandão. 
BISPO AUXILIAR DO PATRIAR-
CADO, D. Manuel Franco Falcão, 
Titular de Telepte. 
BISPO DE CARMONA-S. SAL-

VADOR DO CONGO, D. Frei Fran-
cisco de Mata Mourisca. 

Assembleia Pastoral do Presbitério 

de Nova Lisboa-Angola 

De 28 a 81 de Março, o!l.o por ou 4. Refontalização -actualização 
para clericalismo mas por e para 
Igreja. em ordem a um cre-pen-
samento-re-planiflcaçli.o> da Pas-
toral em Angola â luz do Concilio 
Ecuménico Vaticano n, efectuou-
-se a PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
PASTORAL DO PRESBITI::RIO 
DE NOVA LISBOA, com o seguinte 
programa: 
I-RE-PENSAMENTO (durante 
as manhlls, 9-12' horas). 

As grandes refontallzações-ac-
tualizações do Vaticano ll. 
1. Refontallzac;Ao -actualização 

bíbllco -litúrgico (A. F. Santos 
Neves). 
2. Refontalização • actuallzaç.io 
eclesial-eclesiológica (Jorge San-
ches). 

3. Refontalização -actualização 
ecuménica (L. Henderson-Waldo 
Garcia). 

62 

missionária (A. F. Santos Neves). 

ll-RE-PLANIFICAÇAO (du-
rante as tardes, 15-18 horas). 

Colóquios reflexivo-prospectivO!! 
sobre os diversos sectores da acti-
vidade pastoral, Introduzidos por 
diversos Membros do Presbitério 
de Nova Lisboa e do Clero de 
Angola.. 

A terminar, c antes de o Senhor 
Bispo de Nova Lisboa proferir as 
palavras de encerramento, màxlma-
mente gratulatórlas e cooclllo.r-
mente pa.storals, o Rev. Dr. A. F. 
Santos Neves, orientador da pre-
sente ASSEMBLEIA, concluiu, à 
maneira de slnteae progrsmãtlca: 
cSemelhantcmente ao COncilio (e 
gostaria de subllnhê.-lo para evitar 
malentendldaa esperanças e malen-
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tendida.! desilusôe.!), a ASSEM-

BLEIA PASTORAL fOI mais um 

e11pirlto, um ritmo, uma alma, uma 

mentalidade... que soluçOes con-
cretas e ainda menos receitas facl-

l!stas e sempre decepcionantes. Sa-

beremos nós viver este novo esplrito 

c este novo ritmo em profundidade 

e autenticidade tala que nos livrem 

de generallsmos abstractoa e nos 
façam entrar vitalmente nas con-
sequentes realizações? ... :. 

VOTOS DA PRmiEJRA 

ASSEMBLEIA PASTORAL 

DO PRESBJTtmlO 
DE NOVA LISBOA 

A ASSEMBLEIA PASTORAL 
DO PRESBITJ::RIO DE NOVA 

LISBOA, reunida sob a presidên-

cia do Senhor Bispo D. Daniel 

Gomes Junqueira com numerosa e 

gratlsslma partlcÍpaçll.o do Clero de 

outras Dioceses e de Membros das 

Igrejas Evangélico-Protestantes de 

Angola. formula os seguintes VO· 

TOS, que não pretendem ser mais 
que lnicios e instrumentos das ex-

pressões que o novo esplrlto e  o 

novo ritmo do Concilio Ecuménico 
Vaticano II produzirão doravante 

para a glOria de Deus que é  o ser-
viço do Homem pela edlflcaçll.o do 

Corpo de Cristo que é a IgreJa: 
1. Nomeaçll.o lmed1ata do ,coN-

SELHO PRESBITERAL>, Isto é, 

'um grupo ou senado de Padres, 
representantes do Preblstérlo, que 

possa eficazmente ajudar com seus 
conselhos o Bispo no governo da 

Diocese> (carta Apostólica cEccle-

slae Sanctae, n.• 15 I 1). 

2. Transformação da 'Comlsdo 
de Pa..storab no cCX>NSELHO P AS-

TORAL>, «a que preside o Bi:~po, 

de que fazem parte clérigos, reli-

giosos e leigos bem escolhidos e 

que terá por mlssil.o Investigar e 

apreciar tudo o que diz respeito 

às actividades pastorais e formular 
conclusões práticas:. (Decreto so-
bre o Munus Pastoral dos Bispos 

cChrlstus Domlnila>, n. 27). Este 

«CONSELHO> além de um Sccre-

tãr\o Geral e~colhido pelO Presi-
dente, terã como Membros Ordlnã-
rlos o Vigário Geral da. Diocese, 

os Reverendlasimos Arclprestes, os 

Superiores e Superioras Provin-

ciais dos Institutos Religiosos, os 

Reitores do Instituto Superior ca-
tólico e dos Scmlnãrlos Diocesanos, 

os Directores dos vârlos cSECRE· 

TARIADOS PASTORAIS». a sa-
ber, no momento actual: catequese; 

Liturgia, Música e Arte Sacra; 
Acção Blbllca; Acção Ecuménica; 

Acção Mlsslonãria; Acção Cultural: 

Acção Social; Acção Familiar; 
A  c ç ã o Sacerdotal; Juventude; 

Apostolado Leigo: Meios de Comu-

nicação. 

3. Os vârlos cSECRETARIA-

DOS PASTORAIS» e o cCONSE-
LHO PASTORAL> têm a aeu cargo 

a actuação progressiva de todas as 
Intenções e desldero.ta da presente 

.r:ASSEMBLEIA>, como, por exem-

plo: 

a) Traduçil.o ecuménica da 81-

BLIA e do PAI NOSSO, edição 

ecuménica de um LIVRO DE CAN· 

TICOS RELIGIOSOS. etc. dentro 
do plano de colaboração ee~mênlca 
em todos os aectorea e  a todos oa 
nJveis urgida pe.lo Vaticano n, tam-
bém e especialmente nas situações 

misstonãrtas. 
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b) Erecção de um CURSO SU· 
PERlOR DE PASTORAL, no INS-
TITUTO SUPERIOR CATOLICO, 
aberto, em modalidades vArias, n!io 
só aos neo-sacerdotes e neo-mlsslo-
nárlos de Angola mas a todOs os 
Pastores e Fiéis desejosos de subs-
tancialb.a.rem e a.ctualiUU"em a sua 
essencial dimensão apostólica. 

c) Lançamento de uma REVIS· 
TA DE PASTORAL E CULTURA, 
clentiflco-teolõgtcamente prAtica e 
aplicada à total realidade Angolana. 

d) Organlzaçllo mensal e con-
clllarmente refontallzada-actuallza· 
da das CONFERENCIAS PASTO· 
RAJS ECLESIASTICAS. 

é) Re·divlsAo e re-estruturação 
pastoral, paroquial e mleBionArla da 

ZONA URBANA e SUB-URBANA 
DE NOVA LISBOA. 

f) Recomendação lnstantlsslma 
daa CELEBRAÇOES DA PALA· 
VRA DE DEUS, melo eficaz e ln-
aubstJtulvel da bibllco-llturgtzaçâo 
de toda a Pastoral e de toda a VIda 
Cristã da Igreja e da Missão em 
Angola. 

g) Lembrança do número espe-
cial da revista cORA ET LABORA» 
(1967 1-2). todo dedicado a Angola 
e qu~ parece vAlido principio do 
necessArto caminho para a llturgi-
zaçfi.o da Paatoral Africana e  a 
afrlcantzaçAo da Pastoral L1túr-

g!oa. 
b) Fundação Imediata de uma 
ESCOLA DIOCESANA DE CATE-

QUISTAS {em Cacutl )e de uma 
REVISTA MENSAL adequada para 
a fonnaçtlo dos mesmos. 
I) TraduçAo-adaptaç!i.o angolana 
do CATECISMO PARA AFRICA, 
Intitulado 'fAfrlca's Way to Llfe,, 
j) Rcstauraç!i.o oportuna do 

DIACONADO PERMANENTE nas 
Comunidades CristAs de ADgola. 
I) Promoção de INSTITUTOS 

RELIGIOSOS AFRICANOS, mas· 
cuUnos e femlnl.nos, grande lacuna, 
absoluta e comparativamente, do 
Cristianismo em ADgola. 
m) AsslsU!ncla religiosa aos ES· 
TUDANTES de todos os graus e 
eventual abertura de Escolas Do-
mésticas para Raparigas e Lares 
Académicos Diocesanos. 
n) Uso slstemli.tlco e adequado 
dos MEIOS DE COMUNICAÇAO 
SOCIAL para fins de evangelização, 
o) Total despolltlclzac;Ao ou, me-
lhor, total ecleslallzaçAo da AcU· 
v!dadc Pastoral e MissionAria. 
p) Re-pensamento teológico de 
vArios fenómenos pastorais: exa-
gero desequilibrante das primeiras 
sextas feiras, subestima vital do 
Domingo, modalidade absorventlssl· 
ma das Confissões Individuais, defi-
ciente celebraçAo do Co.tecumenato-
·Baptismo e dos outros Sacramen-
tos, ni\o bastante consideração do 
facto urbanlsUco e migratório, 
tgnora..ncta real das llnguas e cul· 
turas nativas, falta de apoio ao 
Integral descnvolYimcnto e promo-
ção dn.s gente& africanas, sltuaçAo 
económico-social do Clero, etc .. 
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Companhia de Diamantes de Angola 
(DIAMA.NG) 

Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada 

com o capital de Esc. 294..100.000$00 

P~st1nísa c extracção de diamantes na r'rO\"Ínciu. 

de Au~ola cm regime de exclush·o 

SEDE SOCIAL: lisboa-2, R. dos Fanqueiros, 12-2.'-leleg. OIAMANG 

l'r~illentc do Con.orelhu de Adminl!>lrtu;ão 

e- Atlmini<~lrndor-Dele-gado 

DR. GUILHERME LUISELLO ALVES MOREIRA 

J're>;ithmt~ do~ GrUJIOII Eblrungc!roll 

LE BARON PIERRE BONVOISIN 

Direcção Geral na lunde Representação em Luanda 

Dlrcctor-Gernl R('presl.'ntante 

Eng. Joi\n Augu .. to Ul•.\.iga llr. ~lhio C:.:nlmunir~ 



72

II PORTUGAL EM AFRICA VOL. XXIV 1967 

SENR SU6RR ESTRTES. LDR. 

PLANTAÇõES E FABRI CAS DE AÇOC.lR 

em L UABO e MARROMEU 

Província de ~loçambique 

AVENIDA DA L'JDlA, 8 

LIS BO A 

COVINA 

LAmtHUIIl!l Fluore~Jccnt C'I 

• Arrnnetulore" 

\'ltlrO'I RO<'Oior 

lto<'heclo 

!\Jartt'hldO 

rt :un ~~o de \"ltlro 

I~O' IIIIlCil lO'I 

PAra-IJrllll\!1 

l\lo11nlcos EYincl 

De qu1111d11desuperlor e preços 
ldén11cos aos dos melhores pro-
dutos congéneros 

COVIHA 

toiiPUHIA YIDREIHA UCIGUL, S.A.R.t. 

hllllrit~t-!611 lelell. 259024 (91ilht} 

EM POSIÇAO OE ABASTECER EM 
1000/• O MERCADO NACIONAL. 

Ranhada & Teixelra, 
Limitada 

Cotutssiolldrfos F O I? D 
para a Provinria do Mi11ho 

• 
ALTOI\IÜ\'EI S 

E 
COM EHC I AIS 

PEÇAS E ACESSÓRIOS, 

R E  P  A R A Ç 0  E S, 
ESTAÇAO DE SERVIÇO 

Em UHA(,A 

AD. Mnrtclta/ Gomts da CoMa 
Trlr!onu 22912. 2291)-22914 
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um carro que merece a 
aprovação geral. contri-
bui para o seu prestigio 
social, é confortãvel. 
seguro e económico: tracçãQ à frente, suspensão hydrolastic 
e linhas elegantes são 
algumas das razões que 

~~:~~~~.;~~·~. ::~~:.~~!:\~~0.:. : 
i~~~-~~:n.~&-~iNmS-~~-~~aS•I:~oCsRS;_gsen~•r .. ;· ;OI.di·N::·::I:~::II:t~d= 
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1:-ransporles C)!2,sso 

----·-----
RU A DO CARVALHAL. 42-26 TELEFONES P B X 23376 c 24670 

BRAGA 

assine 
anuncie 
divulgue 

c!!lcrfugal em Jlfrica 

Ditricor 

Distribuidor Central 

de Tintas, Lda. 

Av Marechal Gome• d.o C<><ta. 

Tdcfnnc• ll"~O " 24U~ 

I/ 

Agente d istribuidor dos 

produtos R OBBI A LAC 

na província do Minho 

COMPANHIA COMERCIAL 

i}t)(in 7Je,•cirn dos Órwlos 
S. A R. I. 

C.opnal IOO.OOO.OOOP:, 
CAIXAS I'OSTAIS: 1 e J2 

End. T<I<Rrifico: }OKRr.tRA!'.'TOS 

C<m> f~hTi<lo' do dncaroçomenw c pr<n· 
uatm de 1IROO:io • d<!ca.qu<. hTin-
quurn<nto e ro'irn<nto d< arro1 em· 

Gtfl.i 1-. SAU.~-SAU..t 

MURRUI'UI.A. E NA\/l'UL-1 

ll.tpTc<cmodo •·m L1•too por: 

RI·I'RiiSbNTAÇOI:'S JOFES.~, UU 

o\vonid• Antõnio Au11u<tO 
do A~UIIr, li r/c DI." 

TrldM< ll9~17/Ri9 (PI>Ç.A} 
I:S.d. To!<JI. cjOI'I"~.\ 

Su""'~;, eoo 
SA,\\I'T..;I..A -S'ACAL\ 

I'OII.TO A.\lti.IA-A"-lóSIO I'S'f~ 

l'<oil~....,_. .,.,. 
I ()l:RI'SÇO .\\ARQlTS 

s~de 

S.o C.J•d< d< MOÇA.\\REQUI 
Sl'fl-.iG/:".\'T/:S /H 1.1.0\'JJ'S 
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P!l/IAMENTOS 

COM BORDADOS 

MODERNOS 

SUPERIOR 

QUALIDADE. 

CR;INDE SORTIDO 

CONFECCIONAM-SE E VENDEM-SE NA 

Casa 

Raínha do Mundo 

União de São João 

GOUVEIA 

Telefone 191 

BEIRA ALTA 
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comPIIDHU1 umiio 
De CBRUBJAS ADGOLA 

"CUCA" 

• 
FABRICAS DE, 

CERVEJA 
GELO 
GAS CARBÓNICO 
RAÇOES PARA GADO 

WflNDfl NOVJ'l L/SBOJ'l 

ANGOLA 

Velas de Cardigos 
de 

;). d, Út;.,,;,.. '1:nm•m, 'Ji(f,.,, 

B. IAIU,-hl11.5 CUDIBOS 

A casa que hA lTi anos criou 

e mantém o prestigio das 

VELAS DE CARDIGOS 

rambtrn vende: Incenso 

em grão ou cm pó; Pavio acen-

dedor em meadas; Tulipas ou 

fachos e cera pua soalhos. 

Premiada em 7 expoaiço)es: 

4 Estrangeiras e  3 Nacionais 

ens a :lciuzeres 
g{ ,.ê,.;. . ., ':J.;,u.,,. .. ~, J2,J ... 

A CASA MAIS ANTIGA OE BRAGA 

1.\IAG.,;:o..s, I'II<>Tt.:IIA, ll()l'ltA• 

.\IF.~TOS f. !liiRAS !)~: TALIIA 

fll-\Tt:RA~ JU: n:Lt.S l: JIA;>.;Df:ln,\'õ 

Oficial 1 Commdador da 
Ordem do Mh·ifo Arllslico 

t f,•duslrial 

Medo/Jms de Ouro nas 

Exposirõts do Rio dt}amiro, 
Sfvi/ltae LisbM 
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..Manuel 3ínki'<o 
~UÍmal~ .t '(,' ~Ue'ló 

ARMAZ~M 

DE LANIFfCIOS 

f'ORNft(:lUXJH. 

DF. Dll'liRSOS S/:,\WMHIOS 
li COUOIOS Rl'UGIOSOS 

VENDAS POR JUNTO 

E RETALHOS 

lO!>, l'r•~~ 1), ,\fonoo Honri<luo,, 
ltldont 42018 
GUIMi\ltU~ 

COLCHOARIA 

VILAÇA 

de 

Eduardo Yilaça & Filhos, lda. 
C,\St\ rSI'l'C\/,Ll7.AI)A 1!.\1 

COLCUOI!S DE Alb\ME. 
I'OL\iELl-10, SUMAú.\lt\, E 
,\liSTA SUMAl•IIIA, rouu:-
l.HO E CORTICITE, C,\,\IN' 

DE FERRO ,\RT\CLI.AIMS 

l'ARt\ OOIONTI:.S. MOniLIAS 

CO.\\I'Lb"TAS L AVULSO. 

~,\\Al'I.ES• B SOI'AS-CAMAS 

CAi\tAS ARTICULADAS 

PARA DOENTES EM 

REGIME DE AI~UGUER 

§! 

RUA S. JOAO, IS 

T c lo fone 2296~ 

.António .Ato,~Íia 11afo 
& $il4o~. :fímífacla 
MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO 

C IME ~ TO ·TEJO· 

TUBAGENS OE GRtS 

A Z U  L  E J O S 

LOIÇAS SANITÁRIAS 

MÁRMORES E CI\NTI\RIAS 

FIBROCIMENTO «NOVINCO> 

felf'J(romas: IMTOFI/.1/0S 
'fdv(onu: (ifJ'/~~19" f11/.Jli~V 

AVENIDA 24 OE JULHO. 54-G 

LISBOA 



74

Vllt POHTUGAL EM AFRICA- VOL. XXIV 1967 

CASA LOUREIRO 
S~BASTIÃO SANTOS DA CUNHA, L.0• 

IWA D. DIOGO DE SOl"SA, Jl-l~ 

Tddonl' 2 I 16-1 i 5  I ú I 7-!li< AGi\ 

v-v 
POLVORAS I EXPLOSIVOS I DROGARIA PIROTÉCNICA 
ARMAS DE CAÇA I DEFESA I RECRE!O I MUNIÇOES 

:\gc-nlt·s Ct·n(r;oi~ da:> .I C O I? 

C llJ I •. I 

. JGU.L\' · PA5"11CIIJ.IS · lo\" ~/.( 1/(/V.IS 

Distrihuidor.-s d(l<; 

cokhÕI's d<· mola fi'EV.I c IJ/.1 T.I·I.OC 

CAVES IMP~RIO 

IMPERIAl VINICOLA, lOA. 

SANGALHOS 
(Portugal) 
T<ld. ~42H- Tol .. _ l"'fltrí.J 

V INHOS IOSI'UM,\NTI1 ~ 

VINHOS OD .\\I!SA 

VINHOS COMUNS 
VINHOS I . ICOROSOS 
•D STI(J!MAUURA ~ 

AGUAROI!N'L'Tl'i 

L! R  A X D I I' S 
liCORES ~ Al'tRITIVOS 

J:XPORT.~Ç-~0 

P.~R.-f A.'> PROVINCI.H 
I,;LTR.~MARI.'\A<; 

J, liSTRANOHIRO 

LITOGRAFIA 
INTERNACIONAL 

~/f i I (i .~.H.V.lo\"11. 1 . I.V.I. 

ES I,\:\IPAGE\1 

SOI!HE FOI liA FL.\NDHES 

I.AJU,\1<1.\ PAHi\ IODO~ 

0!-i FOI~\1.\IOS DE lXlAS 

I· U !'..: 1),\0A IC.\l L9ll 

HEOR(;ASIZAI)A EM L9~J 

lt·ltluuu: ú.\t,4.l! c úJ7176 

1. Is B O_\ 
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FUNDADA EM \874 

Rua de Santa Marta, 52-A, 56-A - LISBOA 

Tele!." 534167-43189-662n2-Cascais 280022 

ANUÁRIOS, .. KELL Y'S" e .. BOTTIH" 

MEMBRO DA ASSOCIATIOH EUROPÉEHHE DE 

THAHATOLOGIE (A. E. T.) 

Filiado na NA TIONAL SELECTED MORTICIANS (U.S.A.) 

FÁBRICA DE 
VELAS DE CERA 
de DIAS SilVA, IRMÃO & c.• 

... "'' ······ ,, ·~ .. n• ( K pol l ~lo lnduolrlel 

Po•lueu• .. -1931 

o ................. ""·m lredlolonoleorrec:çloiiDII· 

dn "o ••u /obrleo, dloe 

vv. R.•• • mob .. ew• o•· 

ren!le. 

c Valu LIIC.rglcas• 

Sede em Cordigos. B. BAIXA 
PO RTUGAL 

EDITORA PAX 
EDITORIAL: 

Colccçokt oMorr&polo • Ulrr•....,•~ 

:::::;~• Dti~ o tTicnico-I'To/ouio-

Virlll outra• Nlçõ ... 

Livr01 t revlotu nuionaio 
ntnnreiru, 

Mobllibio escolu e mltt.-iol dld'•· 

IÍOO. 

,TIPOGRAFIA 13 ENCADEII.NAÇliO: 

Os moio moderno• moqulnlomot. 

REMETEM-S8 CATALOGOS 

E FORNECEM ORÇAMBNTOS 

RUA DO SOUTO, 71 1 17 
Teld, P.  P. C. 22!J0.4 

B  R A G  A  (PORTUGAL) 
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ESTORES 

FABRICA: 

CORIM-ÁGUAS SANTAS 

(MA IA) 

VITORIA 

TELEFONES 97 OZ 10 

97 09 zo 

FABRICO ESPECIAL DE ESTORES EM: 

MADEIRA, METALICOS, PLASTICOS 

E ALUMINIO ANOD!ZADO 

INSTALAÇOES DA FABRICA DE ESTORES VITORIA 

Qu8 hoje ocupa um lugar de e:.:cepeional relevo na. lndt'lstria do eeu 

ramo, graças à nltida preferência que lhe dispen!J'1UT\ os Sra. Arquitec· 

tOt, Engenhtii'O$, Construtores Civis e o pOblioo em geral 

DELEGAÇÃO EM LISBOA: 

Rua de Santa Bárbara, 18-B Telefone 4 33 50 

L S B O A 


