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L A LOI D E SEP A R A T IO N D E L ’E T A T D ES EG LISES
D A N S L ’O U T R EM ER PO RTU G A IS
(22-XI-1913)

SOMMAIRE — Sont applicables dans toutes les colonies certaines dis
positions de la Loi de Separation de I’Etat des Eglises.
— Institution des missions latques de I’Etat.

DECRETO N.° 233

£ da maior urgencia tornar, desde ja, extensivas as colonias
algumas das fundamentals disposi^oes da lei da separa^ao do
Estado das igrejas, respeitando compromissos de caracter internacional e defendendo os interesses da soberania da Republica,
que sao ao mesmo tempo os dos vastos territories ultramarines
e das suas numerosas populates, a ela sujeitas. Embora nada
decidindo quanto a conserva^ao ou extin^ao do padroado do
Oriente, por ser assunto ja submetido a aprecia^ao do Congresso e ainda pendente, e de inadiavel necessidade definir a
situa^ao das missoes religiosas nos dommios de aiem-mar, e
instituir missoes laicas, na esperan^a de que a influencia civilizadora destas venha a acentuar-se eficazmente num futuro
proximo em favor das rafas indigenas e dos mais altos interesses
politicos da na^ao.
Por isso, usando da autorizagao concedida pelos artigos
87.° da Constitute Politica da Republica Portuguesa e 190.°
do decreto, com for^a de lei, de 20 de Abril de 1911: hei por
bem, sobre proposta do Ministro das Co'ldnias e ouvido o
Conselho de Ministros, decretar o seguinte:
Artigo l.° A Republica Portuguesa reconhece e garante
a plena liberdade de cren^as a todos os cidadaos e subditos das
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suas colonias, incluidos os estrangeiros que nelas residam ou
transitem.
Art. 2.° Salvo o disposto nas leis mantidas em vigor pelo
n.° 12.° do artigo 3.° da Constitui^ao Po'lftica da Republica
Portuguesa, o livre e publico exercicio de todos os cultos, o
direito de erigir edificios religiosos e organizar missoes que
pertenfam a esses cultos, sao garantidos sem distin^ao alguma
e so sujeitos as restri^oes que forem absolutamente imprescindiveis no interesse da ordem publica e da liberdade ou seguran$a dos cidadaos ou das populates indigenas.
Art. 3.° A partir do l.° de Julho de 1914 nen'hum cargo
ou beneficio eclesiastico nas provmcias de Africa e Timor sera
provido por nomea^ao ou confirma^ao do Governo ou dos seus
representantes, e deixam de ser considerados fun^ao do Estado
nas mesmas provmcias o exercicio do culto publico e o do
ensino de qualquer religiao, assim como a administra5ao ou
sustentafao dos respectivos servigos.
§ unico. A todo o pessoal que naque'la data estiver no
efectivo e legitimo desempenho destes servifos, ou dele impedido, permanente ou temporariamente, por motivo justificado,
sao mantidos, quanto a vencimentos, passagens, aposenta^ao
e outros beneficios materials, os direitos reconhecidos na legisla^ao ate agora em vigor.
Art. 4.° O clero (exceptuados os prelados) e mais pessoal
empregado nos srevi^os eclesiasticos, induindo os de ensino
religioso, que deixarem de prestar esses servi^os sem contudo
perderem o direito a vencimento e mais beneficios materials
poderao, pelo Governo ou pelos governadores da provrncia, ser
encarregados do exercicio de fundoes pub'licas, para que sejam
fisica e moralmente idoneos, percebendo como gratifica^ao,
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alem do seu ordenado ou congrua, qualquer excess© de vencimentos atribuidos por lei ao novo cargo, se os houver
Art. 5.° Nas provmcias onde ainda nao esta em execu^ao
o registo civil obrigatbrio, subsiste o registo paroquial, mas sob
a superintendencia imediata das secretarias dos governos respectivos, exclmda qualquer ingerencia dos vigarios de vara,
arciprestes ou prelados e observando-se entretanto quanto aos
livros dos ministros de todos os cultos o disposto no § unico
do artigo 31.° do decreto de 9 de Setembro de 1863.
Art. 6.° Aos governadores das provmcias aludidas no
artigo antecedente compete expedir as ordens necessarias para
que todos os livros e documentos concernentes ao registo paro
quial, ate agora arrecadados nas camaras edesiasticas, sejam
transferidos desde logo, mediante inventario e sem perda nem
extravio algum, para o arquivo da Camara Municipal da respectiva sede, enquanto de outro modo se nao providenciar.
Art. 7.° Nas mesmas provmcias e abolida a distin^ao
entre catolicos e nao catolicos para o efeito de ser facultado
a todos o registo civil nos termos dos regulamentos presentemente em vigor.
Art. 8.° O ministro de a'lguma das religioes professadas
nas colonias portuguesas, que, no exercicio do seu ministerio
ou por ocasiao de qualquer acto de cu'lto ou de ensino religioso,
ou ainda em discurso publico ou em escrito publicado, injuriar
alguma autoridade publica ou atacar a'lgurn dos seus actos,
ou a forma do Governo, ou as leis da Republica, ou negar ou
puser em duvida os direitos do Estado consignados na Constituifao e nas leis ou decretos relativos as igrejas, ou provocar a
qualquer crime, sera condenado na pena de prisao correcional
( 1) Le decret n° 62, du 28-V II-1913, signe par Manuel de Arriaga
et Almeida Ribeiro, ordonne par son article 1°: «Nenhuma autoridade
eclesiastica £ara, no futuro, parte do Conselho do Governo de qualquer
Colonia». — BO A, 1913, n.° 34, p. 631.
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de um ate dois anos, multa nao inferior a tres meses, e na perda
dos beneficios materiais do Estado.
Art. 9.° O paroco que, mesmo sem incorrer na perda
dos beneficios materiais do Estado, desrespeitar as leis da Repub'lica, ou adoptar por palavras, actos ou omissoes uma atitude
inequivocamente hostil as institutes republicanas, suas leis,
autoridades ou agentes, sera privado do desempenho dos servi^os do registo paroquial e da deten^ao dos respectivos livros
ou documentos, tendo estes o destino declarado no artigo 6.°,
se outro nao estiver determinado, e ficando somente a subsistir,
desde entao, como obrigatdrio, o registo civil, a cargo dos funcionarios e nos termos designados nos regulamentos em vigor.
§ umco. A ministros de religiao ou outro pessoal eclesiastico, que nao tenham a seu cargo o registo paroquial, podera,
nos casos deste artigo, ser imposta a pena de suspensao de
vencimentos ou de outros beneficios materiais por tempo nao
excedente a um ano.
Art. 10.° Incorre na perda dos beneficios materiais do
Estado aquele que publicar nos temp'los, ou noutros lugares
habitual ou acidentalmente aplicados ao culto, ou ainda noutros
lugares publicos, ou publicar separadamente, ou por intermedio de jornais ou de outras pub'lica^oes, quaisquer bulas, pastorais ou outras determina^oes da curia romana, dos prelados
ou de outras entidades que tenham funfoes dirigentes em qualquer religiao, sem dessas determina^oes dar previo conhecimento
ao Estado, que, pe'lo governador da respectiva provfncia, Ihes
podera negar beneplacito dentro de trinta dias, mas entendendo-se que o concede na falta de resolu^ao expressa nesse
prazo.
§ unico. Se os factos aqui previstos forem praticados por
individuo que nao frua beneficios materiais do Estado, sera
aplicave'l a pena do artigo 138.° do Codigo Penal.
Art. 11.° A perda e a simples suspensao dos beneficios
materials do Estado reputam-se compreendidas respectivamente
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no n.° l.° do artigo 76.° e no n.° l.° do artigo 77.° do Codigo
Penal com rela^ao a reus que desempenhem servi^os eclesiasticos nas colbnias portuguesas.
Art. 12.° A perda ou a suspensao dos beneficios materials
do Estado e imposta por despacho do governador do distrito
ou da provmcia respectiva sobre investiga^ao administrativa,
ouvidos o arguido e o delegado do Procurador da Republica
na comarca. Quando, porem, deva acompanhar ou ser consequencia de pena comum, a perda ou a suspensao sera imposta
ou declarada pelo tribunal que daquela fizer aplica^ao, se ainda
o nao tiver sido admin istrativamente.
§ l.° O disposto na primeira parte deste artigo aplica-se
igualmente ao procedimento autorizado pelo artigo 9.° e
§ unico do presente decreto.
§ 2.° Em todos os casos referidos podera a mesma autoridade administrativa nos mesmos termos, impor separada ou
cumulativamente, a pena disciplinar de proibi^ao de residencia
na provmcia, distrito ou outra circunscri^ao, por tempo nao
excedente a dois anos.
Art. 13.° A partir de 1 de Janeiro de 1915 o culto pu
blico e o ensino de qualquer re'ligiao em templos ou outros
edificios do Estado nas provmcias de Africa e Timor so serao
exercidos, se alguma corporafao administrativa ou outra associa^ao civil, constituidas segundo a lei portuguesa, ou alguma
missao religiosa formada exclusivamente por portugueses, tiver
assumido os encargos correspondentes, incluindo os da conserva^ao dos edificios e os da conserva^ao e renova^ao dos objectos
mobiliarios que os guarnefam.
Art. 14.° O ensino religioso em seminarios ou outros
institutos analogos, que funcionem em edificios do Estado no
ultramar, so sera permitido, se e enquanto, a’lem do que fica
especialmente determinado no artigo 13.° para as provmcias
de Africa e Timor, forem pantualmente cumpridas as dispo268

siloes reguladoras da fiscaliza£ao e ingerencia do poder civil,
representado pelo governador da respectiva provmcia.
Art. 15.° Os terrenos, edificios, alfaias, valores ou outros
objectos mobiliarios ate agora adstritos ao servi^o do culto,
aos dos seus ministros ou serventuarios, ou ao do ensino religoso,
e que, sendo propriedade do Estado, deixarem por qualquer
motivo de ter essa aplica^ao, ou de'la forem dispensaveis, serao
arrecadados e administrados ou vendidos como quaisquer outros
bens da fazenda da colbni'a respectiva.
§ l.° Os mobiliarios ou imobiliarios de apreciavel valor
historico ou artistico serao confiados a guarda de directores ou
administradores de museus ou estabelecimentos similares, ou
entregues a vigilancia de empregados especiais, consignando-se
nos or^amentos da respectiva provmcia as verbas estritamente
necessarias para esse fim e para a devida conserva^ao.
§ 2.° Os governadores das provmcias ordenarao os arrolamentos e mais providencias adequadas a evitar o extravio,
dano ou diminui^ao dos objectos aqui aludidos.
Art. 16.° Nas provmcias da Guine, Angola, Mozambi
que e Timor podem os governadores conceder gratuitamente
terrenos vagos a missoes religiosas que ali queiram estabelecer-se
entre indigenas, em local designado pelos mesmos governadores, e que se obriguem a ministrar o ensino na lingua portuguesa.
§ l.° A concessao podera ser ate 50 hectares na Guine
e Timor, ate o decuplo nas outras duas provmcias, caducando
sempre que se prove em ac^ao civel terem os missionarios deixado de cumprir a obriga^ao assumida, ou no caso de serem
condenados nos termos do artigo 8.° deste decreto ou por crime
contra a seguran^a do Estado, a ordem e a tranquilidade publica.
§ 2.° Caducando a concessao, observar-se-a, quanto a
benfeitorias, o disposto nos artigos 498.° e seguintes do Codigo
Civil, sem direito de reten^ao e deduzindo-se quaisquer impos269

tos, custas, multas ou indemniza^oes, devidos pe'la missao ou
pelo seu pessoal dirigente ou auxiliar, do va'lor das benfeitorias
necessarias ou uteis, como for liquidado em execufao de senten^a.
Art. 17.° As missoes religiosas, compostas exclusivamente
de portugueses europeus, estabelecidas em qualquer das provinci'as designadas no artigo 16.°, com autoriza^ao previa do
respectivo governador, e que submetam a aprova^ao deste os
programas do seu ensino e acgao civilizadora, sujeitando-se a
introduzir neles as altera^oes que pela mesma autoridade Ihes
forem indicadas, poderao ser concedidas mais as seguintes vantagens:
a j Um subsfdio anual fixo de 600$00 por cada missionario e 300$00 por cada auxiliar;
b ) O abono de passagens entre as provmcias referidas
e entre qualquer delas e a metropole ou vice-versa, nos mesmos
casos e termos em que e feito a funcionarios colonials e suas
famflias;
c ) Um subsidio variavel, na propor$ao de 10$00 por cada
aluno aprovado em instru^ao primaria, ou na profissional de
artes ou oficios, taxativamente enumerados nos regulamentos
deste decreto, depois de exame feito nos estabelecimentos
civis de ensino analogo na provincia.
§ l.° Se os missionaries casados viverem na missao em
companhia de conjuges, serao maridos e mulheres considerados
igua'lmente para o efeito do abono da alrnea a J .
§ 2.° O subsidio anual fixo sera reduzido dum tergo ou
acrescido de metade, conforme o local da missao for ate menos
de 30 quilometros do litoral ou mais de 300, e em ponto nao
servido por via ferrea ou navega^ao fluvial a vapor.
§ 3.° A concessao das vantagens de que trata este artigo
sera feita pelo governador da respectiva provincia, e caduca
ou se suspende no caso de os missionarios incorrerem respecti270

vamente na perda ou na suspensao dos beneficios materials do
Estado.
Art. 18.° Para os efeitos uteis deste decreto sao considerados missoes re'ligiosas os institutes formados por um ou
mais ministros de qualquer religiao, em numero nao superior
a tres, com sede em determinado local, e exercendo habitualmente o ensino primario, o agricola ou o profissional das populafoes indigenas, prestando-lhes educa^ao e assistencia, e contribuindo assim para o seu melhoramento material e moral.
§ unico. O ensino meramente religioso e o de fi'lhos de
europeus nao se consideram incluidos neste attigo.
Art. 19.° E autorizada nas provincias da Guine, Angola,
Mozambique e Timor, a cria^ao de missoes civilizadoras, compostas so por leigos e que, alem dos fins expressos nos artigos
16.° a 18.°, desempenhem ainda na medida dos seus recursos
os servi^os enumerados no artigo 2 .° do decreto de 18 de
Agosto de 1881, com absoluta exclusao de qualquer ensino
ou propaganda de caracter religioso.
Art. 20.° As missoes civilizadoras podem ser criadas pelo
Governo, ou pelo governador da respectiva provincia com o
voto do conselho do Governo, sendo no primeiro caso as suas
despesas consideradas de soberania e no segundo proprias da
coloni'a interessada.
Art. 21.° A nomea^ao para missoes civilizadoras so pode
recair em indivfduo que satisfa^a cumulativamente os seguintes
requisitos:
1.
° Idade nao inferior a vinte e cinco nem superior a quarenta e cinco anos;
2.
° Ter exercido na metropole o magisterio oficial pri
mario, com boas informazoes durante, pelo menos, tres anos;
3. ° Ter frequentado com aproveitamento:
a)
O curso trimestral de ensino secundario na Escola de
Medicina Tropical;
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b)
Um tiroanio de seis meses no Jardim Colonial, com
as ligoes dos respectivos chefes de servigo, como esta estabelecido para os regentes agricolas.
§ unico. Em igualdade de circunstancias constituem mo
tive de preferencia, por sua ordem:
a ) Ser casado, £azendo-se acompanhar pelo conjuge res
pective);

curso da Esco'la Colonial;
c j A frequencia, como aluno livre, da l.a, 4.a e 5.a cadeiras dessa escola;
d)
O conhecimento da lingua ou lmguas indigenas da
colonia a que o candidate se destina.
Art. 22.° Aos individuos que pretendam ser nomeados
para alguma missao civilizadora e mostrem possuir os requi
sites dos n.os l.° e 2.° do artigo 21.° serao abonadas, a titulo de
subsidio, quantia equivalente a uma mensalidade de 15$00
pelo tempo de frequencia dos cursos, cadeiras ou tirocinios
indicados no mesmo artigo, e a importancia das matriculas respectivas e livros escolares indispensaveis.
§ unico. So tern direito a este abono os requerentes que
se obriguem a servir na missao durante pelo menos oito anos,
sob pena de restituigao integral das quantias abonadas, prestando para isso caugao idonea.
Art. 23.° Cada missao civilizadora sera constituida em
regra por um professor habilitado nos termos dos artigos precedentes, e tres auxiliares, livremente escolhidos por aquele
de entre individuos que exergam a'lgum oficio ou mester,
designadamente o de pedreiro, carpinteiro, serralheiro ou agricultor.
Art. 24.° As missoes civilizadoras gozam de todas as vantagens declaradas nos artigos 16.° e 17.°, e os seus professores
e auxiliares tern direito a ajudas de custo, como empregados
pub'licos da respectiva colonia.
bj O
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Arc. 25.° Os professores de missoes civilizadoras podem
ser transferidos duma para outra pelo governador da provmcia
e dispensados do servipa missionario por manifesta insuficiencia,
ou inhabilidade fisica ou moral, sem prejuizo de ser-lhes contado,
como de service publico para todos os efeitos 'legais, o tempo
que tiverem permanecido na missao.
§ l.° Em qualquer dos casos aqui previstos os auxiliares
escolhidos por cada professor tern direito a acompanha-lo na
mudanpa de situa^ao, se assim o requererem dentro do prazo
nao superior a dez dias.
§ 2.° Aos auxiliares que, por motivo de doenfa grave
ou invalidez permanente, nao puderem continuar a residir
na missao, sera concedida, a seu requerimento, uma pensao
de re!forma, nos mesmos termos em que os funcionarios da
co!16nia tiverem direito a aposenta^ao.
Art. 26.° Cada missao civilizadora tera um fundo per
manente destinado a aquisi^ao ou renoVa^ao de material de
estudo, observa^ao e ensino e a outras despesas de interesse
comum inerentes ao exercicio da sua fungao propria.
Esse fundo e constituido:
a ) Pelas receitas liquidas, de cultura ou de quaisquer
outros trabalhos produtivos da missao;
b ) Pelas ofertas ou donativos recebidos;
c) Pelo subsidio variavel, na propor^ao de 10$00 por
cada aluno aprovado;
d ) Por um subsidio especial, declarado no diploma da
cria^ao e nos orfamentos subsequences, a que competir pelo
artigo 20.°, podendo variar de ano para ano, entre 300$00 e
1 0 0 0 $00, conforme o local da missao e o desenvolvimento
dos seus services.
§ unico. Da gerencia deste fundo o professor chefe da
missao presta conta trimestral, documentada quanto possfvel
e sempre conferida por algum outro professor, havendo-o, e
pelo menos um dos auxiliares.
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§ 2.° O custeio da instala^ao de cada uma destas 'missoes
e feito pela Fazenda Publiea, dentro da verba fixada com esse
destino, no diploma respectivo.
Art. 27.° As missoes religiosas e as civi'lizadoras sao consideradas pessoas morals, para o efeito de lhes aproveitarem
ou ficarem sujeitas, quaisquer que sejam os missionaries que
as compoem, as disposi^oes dos artigos 32.° a 36.° do Codigo
Civil Portugues.
Art. 28.° Tanto as missoes religiosas como as civilizadoras podem ser extintas por quern as tiver autorizado ou criado,
quando:
1.
° Na sua constituifao e servi^os deixem de manter as
caractensticas definidas por este decreto;
2.
° Se tornem incompativeis com as popula^oes indigenas
da regiao, onde se rnstalaram;
3.
° A sua presen^a e funcionamento sejam inteiramente
destituidos de ac^ao civilizadora;
4.
° A sua permanencia se torne demonstradamente nociva
aos interesses da soberania nacional.
§ unico. A extin^ao e sempie precedida de inquerito
administrativo, com audiencia do pessoal missionario e auxiliar, e voto de conselho do Governo da provincia respectiva.
Art. 29.° Os governadores das mencionadas provmcias
poderao estender o regime institufdo por este decreto as missoes
religiosas ja existentes a data da sua publica^ao e que, conformando-se com as precedentes disposifoes, assim o merefam
pelos services prestados a instru^ao e educa^ao dos indigenas
e a soberania nacional.
§ unico. As missoes catblieas ja existentes, criadas pelo
Governo ou pelos prelados, instaladas e ate agora mantidas
exclusivamente a custa da fazenda publiea, que deixaram de
constituir-se dentro de seis meses nos termos deste decreto,
podem subsistir ao abrigo do artigo 2.°, mas sem qualquer
dota^ao, e ficando desde logo mobiliarios e imobiliarios por
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e'las detidos, sujeitos ao determinado nos artigos 13.° e 15.°
e seus paragrafos.
Art. 30.° Fica, em todas as colonias, reduzida a decima
oitava parte a por^ao de bens de que se pode dispor para sufragios e outros encargos meramente cultuais, quer por testamento,
nos termos do artigo 1775.° do Codigo Civil, quer por acto
entre vivos; e consideram-se restritos a um periodo maxirno
de trinta anos os encargos cultuais ou pios que forem estabelecidos por prazo maior, por tempo ilimitado, ou com clausula
perpetua.
§ l.° O disposto neste artigo e aplicavel aos encargos
estabelecidos anteriormente a promulga^ao do presente decreto;
mas qualquer que tenha sido o tempo ja decorrido desde o
comedo do cumprimento do encargo, o periodo de trinta anos
nao podera considerar-se concluido sem que decorram, pe'lo
menos, dez anos, a partir de 1 de Janeiro proximo.
§ 2.° De future, a partir do l.° de Janeiro de 1915,
nenhuns encargos meramente cultuais podem ser impostos sobre
bens imoveis, sob pena de nulidade.
Art. 31.° Compete aos governadores das provmcras publicar os regulamentos e mais determina^oes necessarias a execu^ao
deste decreto, submetendo-os logo a aprova^ao superior, e resol
ver as duvidas que ocorrerem no seu cumprimento, segundo
instrufoes do Governo da metropole, orientadas pelo decreto,
com for^a de lei, de 20 de Abril de 1911, e precedendo parecer das competentes estafoes consultivas.
Art. 32.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Colonias e de Instru^ao Publica assim
o tenham entendido e fa^am executar. Dado nos Pa^os do
Governo da Republica, e publicado em 22 de Novembro de
1913. — M a n u e l d e A r r ia g a — A r t u r R . d e A lm e id a R ib e iro .
DIARIO DO GOVERNO, 1913, N .° 274, pp. 44694471.
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