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PROCURE DES MISSIONS SPIRITAINES A LISBONNE
(15-VIII-1896)

SOMMAIRE — A la dem an de des ch efs des missions du Saint Esprit

d ’A n gola est creee a Lisbonne la Procure Generate
des M issions avec un Procureur reconnu par le Gouvernem ent. — Fonctions d e cette Procure.

Tendo os chefes das missoes do Espirito Santo, na provmcia de Angola, representado a Sua Majestade el-Rei so'bre
a conveniencia de terem, nesta capital e junto da Secretaria
de Estado dos Negocios da 'Marinha e Ultram ar, um procurador seu, nesta qualidade oficialmente reconhecido, de modo
a poder representar os mesmos chefes de missao em todos os
assuntos referentes as missoes a seu cargo, e que possa tambem
receber os subsfdios com que sao dotados nas tabelas das despesas referidas as provincias ultramarinas, e deva prestar, consequentemente, contas exactas e rigorosas da sua aplica^ao,
conforme o seu destino legal; e havendo indicado para este
cargo o seu actual procurador, o reverendo Cristovao Jose
Rooney;
Considerando que e de toda a vantagem centralizar nesta
capital o servifo ja hoje muito importante das missoes ultra
marinas, quanto a sua dotafao, sendo muito mais facil e pratica
a sua fiscaliza^ao, pelas contas prestadas em tempo prefixado
e devidamente organizadas, do modo como sao aplicados os
subsidios estabdlecidos;
Atendendo a que e, por igual, de manifesta conveniencia,
poder de pronto entender-se o governo, sobre o servi^o das
missoes, com pessoa de inteira confian^a dos respectivos chefes
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de missao, que se ache habi'litada a prestar todas as informa5 oes

e estlarecimentos que Ihe sejam requisitados:
H a por bem o mesmo augusto senhor, deferindo a aludida

representa^ao, determinar o seguinte, para se cumprir e observar:
1 .° — Fica reconhecida, nesta cidade de Lisboa e pela
Secretaria de Estado dos Negocios da M arinba e Ultram ar,
a procuradoria geral das missoes do Espirito Santo do Congo
e de Angola.
2.

° — A esta procuradoria serao pagos todos os subsidios

constantes das tabelas or^amentais, quer para a manuten^ao
das casas de educa^ao missionaria de Sintra, da Formiga, no
Porto, ou de quaisquer outras que, com autorizafao do Governo, venham a £undar-se.
3.

° — A procuradoria prestara contas na primeira quin-

zena do mes de Dezembro de cada ano da aplica^ao que houver
dado aos subsidios recebidos do governo e com referenda ao ano
economico findo em 3 0 de Junho do mesmo ano.
4.

° — A procuradoria prestara ao Governo todos os escla-

recimentos que Ihe forem requisitados sobre o servi^o missionario em Angola e Congo.
5.

° — Para que possa efectuar-se pela Secretaria de Estado

dos Negocios da 'Marinba e Ultram ar o pagamento das diversas dota^oes do servi$o missionario do Espfrito Santo em Angola
e no Congo, sem encargo que acres^a as despesas das provmcias
u'ltramarinas pagas na metropole, expddir-se-ao ordens aos governadores das mesmas provmcias para fazerem a transferencia
dos fundos correspondentes a distri'bui^ao que Ihes houver sido
feita, nas tabelas de despesa, para dota^ao de missoes no res
pective ano economico.
6.

° — Fica

reConbecido

como

actual

procurador

das missoes do Espfrito Santo no Congo e em Angola, o reverendo Cristovao Jose Rooney, ja mencionado e proposto pelos
chefes das mesmas missoes, deverido apresentar, para esse
efeito, na mencionada Secretaria de Estado dos Negocios da
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geral

M arinha e Ultramar, os instrumentos das procura^oes que
lhe sao conferidas, os quais devem ficar arquivados na reparti^ao competente.
7.° — Quando os chefes de missao queiram substituir o
procurador que ora propoem, assim o representarao ao Governo,
propondo o seu novo procurador e acompanhando a proposta
das procura^oes correlativas.
Pa$o, em 15 de Agosto de 1 8 9 6 .

Jacinto Cdndido da Silva
AG CSSp. — Boite 4 6 8 — Copie authentiquee.
P O R T U G A L E M A F R IC A , Lisboa, 1 9 0 0 , p. 1 0 .
N OT A — Par lettre du 2 Septembre est communiquee la charge
de Procureur au Pere Christophe Rooney.
Il.m0 e Ex.mo Sr.
Sua Ex.a o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Marinha e Ultramar, incumbe-me de remeter a V. S.a Rev.ma a
adjunta copia da portaria regia de Agosto ultimo, pela qual e reconhecida nesta cidade de Lisboa e pelo Secretario de Estado dos Nego
cios da Marinha e Ultramar, a Procuradoria geral das missoes do
Espirito Santo do Congo e Angola, ficando V. S a Rev.ma igualmente
reconhecido como actual procurador geral das mesmas missoes, nos
termos e para os efeitos naquele diploma consignados.
Deus guarde a V. S.a Rev.ma
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, em
2 de Setembro de 1896.
Pelo Director Geral
U. H enriques

1,° Oficial
Il.m0 e Rev.mo Sr. P.e Cristovao Rooney
Procurador das missoes do Espirito Santo do Congo e Angola.
AG CSSp. — Boite 4 6 8 — Copie authentiquee.
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