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L E G ISL A T IO N M IS S IO N N A IR E P O R TU G A ISE
(8-III-1919)

SOM M AIRE

—

Conditions fo u r recevoir les subsides.
juridique et privileges accordes.

—

Personnalite

D E C R E T O N .° 5239

Considerando que e urgente atender as representagoes constantes dos governadores das provrncias ultramarinas sobre a conveniencia de nacionalizar e subsidiar em todas as colonias os
institutos a que se referem os tratados internacionais ratificados
por leis de 20 de Julho de 1885, 3 de Julho de 1891 e 24 de
Mar$o de 1892;
Considerando que os referidos governadores, conhecendo
melhor as necessidades da politica da colonia que dirigem, devem
estar mais aptos a determinar a maneira mais eficaz de promover
e orientar as institui^oes mencionadas;
Usando da faculdade que concede o artigo 87.° da Constituifao Pdlttica da Republica Portuguesa:
Hei por bem, sob proposta do Ministro das Colonias, decretar o seguinte:
Artigo l.° Os institutos a que se referem os artigos 5.®
e 6.° do tratado de 26 de Fevereiro de 1885, ratificado por
lei de 20 de Julho de 1886, o artigo 10.° do tratado de 11 de
Junho de 1891, ratificado por lei de 3 de Julho de 1891, e
artigo 2.° do tratado de 2 de Julho de 1890, ratificado em 24
de Margo de 1892, poderao ser subsidiados pelas provrncias
ultramarinas quando se con'formarem, na medida do seu objecto, com os seguintes preceitos:
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1.
° Submeterem a aprova^ao 'do governo da colonia os seus
estatutos;
2.
° Obrigarem-se a ter um director portugues europeu, e a
ministrarem o ensino em lingua indigena ou em portugues;
3.
° Comprometerem-se a receber gratuitamente uma certa
percentagem de indigenas em tratamento;
4.
° Obrigarem-se a fornecer anualmente ao Governo da
colonia dados estatisticos e observances sobre costumes indigenas
metbdicamente coordenados;
5.
° Obrigarem-se a reunir num museu da colonia as colecfoes botanicas, zoologicas, geologicas e outras de caracter cientifico que possam coligir, ficando estas colecfoes pertencendo
a coilonia respectiva.
Art. 2.° O governador, em Consel'ho, podera arbitrar a
estes institutos duas especies de subsidios, uns fixos, de caracter
permanente, em harmonia com a importanci'a da obra realizada
ou a ralizar; e outros variaveis a razao de 10$00 por indigena
que for aprovado no exame de instru^ao primaria ou no de
artes e oficios, ou por cada indigena que for albergado ou hospitalizado.
Art. 3.° O governador, em Conselbo, podera arbitrar
para a prepara^ao dos membros dos institutos acima referidos
as verbas que julgar necessarias.
Art. 4.° Os institutos que tenham cumprido as formalidades prescritas no artigo 1.° gozarao de personalidade juridica
e disporao livremente dos seus bens mobiliarios e imobiliarios,
podendo registar estes nas conservatorias e receber doa^oes e
legados nos termos da lei, dispondo dos bens que possuam
actualmente para os fins a que sao destinados.
Art. 5.° Pelos governadores, em Conselho, sera marcado
o prazo dentro do qua! as formalidades prescritas por este decerto com for9a de lei deverao ser observadas, podendo o
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governador, em Conselho, mandar oessar os subsi'dios concedidos, quando veja neles algum inconveniente, justi'ficando os
motivos que tiver para assim proceder, junto do Governo da
metropole.
Art. 6.° Aos institutes aludidos podera o governador
da colonia conceder ate 1000 hectares de terra gratuitamente.
Art. 7.° Os edificios do Estado poderao ser concedidos
a tftu'lo de usufruto pelos governadores aos institutes que se
conformarem com este decreto com for<~a de lei, para os fins
que forem especificados pe'los mesmos governadores.
Art. 8.° Aos membros dos institutes mencionados no
artigo l.° deste decreto com for^a de lei, sera apiicavel o disposto nas condi^oes l.a, 2.a, 3.a, 5.a, e 7.a do artigo 91.° e no
artigo 92.° do decreto de 3 de Dezembro de 1884, na propor^ao dos abonos que por cada colonia lhes forem ou vierem
a ser feitos, competindo aos governadores, em Conselho, a
concessao desses beneffcios.
Art. 9.° Os governadores, em Conselho, poderao con
ceder pensoes aos membros europeus dos institutes acima referidos, que se inutilizarem ao servifo da colonia, onde deverao
ter prestado, pelo menos, quinze anos de servi^o efectivo, e
aqueles que, depois de terem servido o mmirno aqui estabelecido, se tenham distinguido em obras de caracter patriotico,
quer auxiliando a ocupa^ao permanente de regioes indomadas,
quer introduzindo a civiliza^ao europeia nos sertoes, quer coadjuvando as autoridades portuguesas na ocupafao dos territorios,
devendo esta delibera^ao ser fundamentada.
Art. 10.° 'Fica abolido o disposto no artigo 17.° do de
creto de 21 de Setembro de 1871, consignando-se as respectivas verbas ao desenvolvimento e manuten^ao dos servi^os de
propaganda na China, segundo for resolvido pelo governador,
em Conselho, nao havendo lugar a exigencia dos pagamentos
ainda nao efectuados.
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Art. 11.° Os governadores, em Conselho, tomarao as
providencias necessarias para regulamentar, esdarecer e completar a doutrina deste decreto com for^a de lei.
Art. 12.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Co'lonias assim o tenha entendido e fa^a
publicar.
Pajos do Governod a Republica, 8 de Mar$o de 1919.
Jo ao d o C a n to e C a stro S ilv a A n tu n e s
Jo se C a rlo s d a M a ia

DIARIO DO GOVERNO— 1919, l.a Serie, N.° 51,
p. 409.
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