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LET TRE D E FERN A N D ES TO M A S
A L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
(7-II-1914)

SOMMAIRE — Interpretation

donnee par le Gouverneur General a
son ordonnance numero 108.

Copia
Servi^o da Republica — Governo Geral de Angola — Nu
mero 1 7 4 /2 3 —• Serie de 1914.
Ex.mo Sr.
Tendo chegado ao conhecimento de S. Ex.a o Governador
Geral que alguns individuos mal intencionados e tendo so em
vista criar dificuldades a Republica, tern propalado o boato
de que as disposi^oes da portaria numero 108, de 26 de Ja
neiro de 1914, se estende as missoes estrangeiras e que e intenfao do Governo Geral de Angola mandar fechar todas essas
missoes, encarrega-me o mesmo Ex.mo Sr. de dizer a V. Ex.a
o seguinte, pedindo-lhe o fa^a constar as missoes que se encontram sob a sua jurisdi^ao eclesiastica:
1.
° Que o Governo da Republica esta inteiramente resolvido a manter e a respeitar integralmente a doutrina dos art.08
5.° e 6.° do Acto Geral de Berlim de 26 de Fevereiro de 1885,
o artigo 2.° do Acto Geral da Conferencia de Bruxelas de 2 de
Julho de 1890 e o artigo 10.° do Convenio Luso-Britanico
de 20 de Maio de 1891;
2.
° Que os artigos l.° e 2.° do decreto numero duzentos
e trinta e tres de 22 de Novembro de 1913 garantem por
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complete a liberdade de cren^as, o livre e publico exerefeio de
todos os cultos, e o direito de erigir edificios religiosos e orgamzar missoes que perten^am a esses cultos;
3.
° Que S. Ex.a o Governador Geral esta disposto a conceder ao abrigo do artigo XVI do mesmo decreto ate quinhentos hectares de terreno, gratuitamente e sem despesa alguma
para os concessionaries, as missoes religiosas que se obriguem
a ministrar o ensino a indigenas de Angola na lingua portuguesa,
que estejam constituidas ou venham a constituir-se nos termos
e para os fins do art. 18.° do citado decreto, e sempte que se
reconhe^a que de'las tern resultado ou resultarao os beneffeios
indicados no artigo vinte e nove;
4.
° Os artigos 13.° e 15.° do mencionado decreto so tern
aplicacao aos templos, outros edificios, terrenos, alfaias, ou
outros objectos mobiliarios que sejam propriedade do Estado,
nao podendo portanto incluir-se neste numero os mobiliarios
das missoes religiosas estrangeiras, visto que os subsfdios que
a'lgumas delas tern recebido do Estado nao podem de modo
algum produzir qualquer direito do Estado sobre bens dessas
missoes;
5.
° Que S. Ex.a o Governador Geral esta resolvido a prestar
as missoes religiosas, nacionais e estrangeiras, existentes na provincia de Angola, alem da protec^ao a que o obrigam os acordes internacionais, todo o auxilio moral e material que 'lhe seja
permitido dentro das leis em vigor, desde que elas concorram
para a instrufao e educa^ao dos indigenas da provincia, para
a sua civiliza^ao e para firmar na co'lonia o respeito pela soberania da Republica, constituindo-se assim em valiosos auxiliares da obra de civiliza^ao e progresso em que a Republica Por
tuguesa tanto tern feito ja nesta colonia.
6.
° Que S. Ex.a o Governador Geral esta tambem resolvido
a empregar todo o rigor da lei e mormente as disposi^oes do
citado decreto N.° 233, contra quern quer que pratique as
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infrac^oes mencionadas nos artigos 8.°, 9.° e 10.° do mesmo
decreto.
Saude e Fraternidade
Repartifao do Gabinete, 7 de Fevereiro de 1914.
Ex.m Sr. Bispo de Angola e Congo. Luanda.
O Chefe do Gabinete
(aJ

T o m a s F e rn a n d e s

Esta conforme.
Luanda, 9 de Fevereiro de 1914.
M . C u n h a , V ig a rio G e ra l

ADNL —• D o c u m e n to s
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