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L E G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E PO RTU G A ISE
(10-V-1919)
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M IN IS T E R IO D A S CO D O NIA S

Repartigao do Gabinete

D E C R E T O N .° 5778

•A causa da civilizagao das ragas africanas e um problema
palpitante que se impoe a todas as nagoes colonials, como nobre
encargo da sua soberania e como afirmagao de uma capacidade
colonizadora na realizagao da sua missao historica.
Temos de o encarar, nao so no seu aspecto geral; pelo dever
imperioso que dele resulta para todas as nagoes, mas ainda na
situagao especial e melindrosa que para nos criamos em compromissos internacionais.
O Acto Gera'l da Conferencia de Berlim, de 26 de Fevereiro de 1885, ratificado pe'la lei de 29 de Julho do mesmo
ano, legislando a respeito da bacia convencional do Congo,
e a base de todas as ocupagoes territoriais em Africa e foi o inicio
duma profunda remodelagao no regime das exploragoes e da
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propaganda colonizadora no sentido da mais completa liber
dade para todas as sociedades, com a garantia da maior protec$ao por parte das potencias que o assinaram.
Por ele e proclamada a liberdade de consciencia e a tolerancia religiosa, na sua expressao mais amp’la, com livre e pu
blico exercicio de todos os cultos e a mais decidida protec^ao
a todas as institutes e empresas ou sejam religiosas, cientificas ou de caridade.
Todas as potencias exercem direitos de soberania ou uma
influencia qualquer nesses territories; diz o seu artigo 6.c,
sao obrigadas a velar pela conserva^ao das populates indigenas
e pelo melhoramento das condifoes morais e materiais da sua
existencia.
Esses principios fundamentais vieram a ser adoptados e
estendidos, poucos anos depois, a Africa Central e a Oriental,
pelo convenio com a Gra-Bretanha de 20 de Maio de 1891.
No periodo decorrido entre as datas dos dois citados di
plomas subscrevemos o Acto Geral da Conferencia de Bruxelas,
de 2 de Junho de 1890, que adoptou este mesmo regime para
as missoes estabelecidas ou a estabe'lecer.
Pe'las disposi^oes destas conven^oes internacionais os nossos territories estao hoje franca e incondicionalmente abertos a
todas as missoes, sem distin^ao de cu'ltos nem de nacionalidades.
Essa liberdade, que devia ser interpretada evidentemente
sem quebra ou afronta dos nossos direitos de soberania, tern
sido entendida na mais lata expressao; e tentativas feitas no
sentido de regulamentar o seu estabdlecimento suscitaram melindres e dificuldades, que nem sempre foi possivel remover.
Daqui resulta que todas as missoes entram, se instalam
e se transferem nas nossas colbnias, sem formalidades nem conhecimento previo das autoridades portuguesas, ensinando sem
programas e fazendo a sua propaganda sem reservas e sem
limites.
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A sombra de tais garantias e de tao amplas liberdades
estao os nossos dommios ultramarinos ocupados por numerosas
missoes estrangeiras. Algumas dessas missoes tern sido elementos
perturbadores do nosso sossego e muitas instrumentos de desprestigio do nosso nome e da nossa soberania.
Segundo um mapa da Secretaria Geral do Governo de An
gola, de 29 de Novembro de 1911, existiam a esse tempo
naquela provmcia treze missoes americanas, onze inglesas,
vinte e oito francesas e quatro alemas.
Esse numero tern posteriormente aumentado, sobretudo
a respeito das protestantes.
Os governos, desperoebidos do significado dos actos dip'lomaticos e despreocupados dos perigos desta invasao, nada opuseram a forte corrente de desnacionaliza^ao que assim se iniciava,
impetuosa e amea^adora.
O problema da coloniza^ao e da civi'lizagao nunca foi encarado com o escrupulo que nos impunbam os compromissos torna
dos nos actos diplomaticos, nem devidamente considerada
a necessidade de defender o prestigio do nosso nome e dos
nossos direitos de soberania.
Ao tempo que em Angola existiam cinquenta e seis mis
soes estrangeiras, so tres existiam portuguesas: Lunuango,
Madimba e S. Salvador do Congo, e esse numero esta hoje
reduzido a duas.
A decadencia do nosso servi^o de missoes come^ou a acentuar-se desde a outorga dessa liberdade de ac^ao e de propa
ganda.
Esses factos, que deviam ser um estfmulo aos nossos cuidados e um forte despertar de energias, produziram em nos um
marasmo de indiferen^a num doentio desprezo de responsabilidades.
As missoes portuguesas, que ainda existem, mantem a sua
antiquada organiza^ao, exdusivamente religiosa. Sem dota^ao
suficiente nem pessoal idoneo, esses organismos, ja de si raqui369
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ticos e de constituifao defeituosa, mcapazes por isso duma ac^ao
apreciavd, definham aflitivamente na mais lamentavel esterilidade.
O unico institute) de missoes que tinhamos — o Colegio
das Missoes Ultramarinas — ai continuou durante muitos anos,
ate 8 de Novembro de 1917 (*), a fornecer missionaries apenas
com uma elementar educa^ao eclesiastica, prepara^ao absolutamente insuficiente para um apostolo da civilizagao exercer
a sua complexa missao, perante as missoes estrangeiras.
Ao pretender resolver este momentoso problema, nao pode
o Governo deixar de considera-lo no seu aspecto re'ligioso e na
sua correla^ao com a ac^ao das missoes religiosas portuguesas.
£ de justi^a reconhecer que muitos servi^os elas tern prestado a causa da civi'lizagao e a sua patria, e mais proficua,
sem duvida, podia ter sido a sua ac^ao, se melhor protec^ao e
maiores recursos tivessem tido por parte do Estado.
Das quinze missoes existentes em Mozambique, segundo
um mapa que temos presente, nenhuma teve dota^ao supe
rior a 1000$00, e algumas nao tiveram mais do que 600$00.
As missoes por tal forma subsidiadas e com missionaries
pagos miseravelmente, nao e Ifcito exigir grandes servi^os nem
imputar responsabilidades.
Esta precaria situa^ao foi peios missionarios que as servem
exposta ao governador geral daquela colonia em sua representa^ao de 22 de Maio de 1914, ao mesmo tempo que nela
levantavam patnoticamente o grito de a'larme contra a desnacionalizagao que ali se estava operando pela ac^ao dissolvente

(2) C ’est bien la date donne par le texte officiel, mais nous croyons qu’il s’agit plutot du 8-IX-1917, date du decret n.° 3352, qui a
donne une nouvelle organisation et finalite au College des Missions
d’Outremer, apres la transformation faite par la loi n.° 12 du 7-VII-1913, article 7e.
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das missoes estrangeiras. Nem ao menos para conjurar o perigo
denunciado essa representafao foi atendida!
Reconheceram eles, nesse interessante e apreciavel documento, que pregar o Evangdl'ho nao deve ser o fim mas somente
um meio de fazer a civiliza^ao das ra^as africanas. A missao
que tiver por fim apenas a evangelizafao do negro sera um
organismo imperfeito e incapaz de rea'lizar uma obra util e
perduravel.
Pedem, por isso, meios que lhes permitam valorizar o seu
esfor^o e a sua acfao, nesta sua nova orienta^ao.
Como portugueses, querem colaborar na realizafao da
obra civilizadora do seu pais. Nao podia a Republica deixar
de ouvir este brado patriotico.
Entendeu o Governo que devia aeeitar a sua colaborafao
como portugueses que desejam servir a sua Patria; e as suas
redlama^oes sao neste decreto quase completamente atendidas.
As missoes religiosas portuguesas sao em tudo equiparadas as missoes civilizadoras. O Governo aceita-as, nao como
organismo religioso, mas pe'lo que e'las valem como escola
e como meio educativo.
Nesta grande obra de civiliza^ao todos os esforfos e todas
as dedicates portuguesas devem ser aproveitadas e protegidas,
sem preocupa^oes sectaristas.
As nossas missoes devem ter uma orienta^ao verdadeiramente moderna. Levar a essas sociedades embrionarias e primitivas os beneficios da nossa civiliza^ao, elevando-as e derrubando-lhes os preconceitos; criar neles uma familia nova,
ensinando-lhes a lingua, revelando-lhes a nossas glorias e impondo-lhes os nossos costumes e as nossas tradi^oes deve ser
o fim e a obra das missoes. Mas, ao mesmo tempo e nao menos
intensamente, elas devem ser missoes de ocupa^ao efectiva e
de explora^ao das riquezas da terra, pela industria, pela agricultura, por todos os meios enfim, de traba'lho e actividade, e,
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desta forma, constituindo cada uma de'las um factor da riqueza
nacional.
Essas missoes tem o Estado de cria-las de iniciativa sua;
mas, nesta patriotica e indedlinavel tarefa, muito pode ele ser
auxiliado pelas missoes religiosas portuguesas, que numa gran
de parte bem podem realizar o programa das missoes civilizadoras.
Crie cada um as suas, com a sua diversa orienta^ao e os
seus diversos meios, mas cada um, na sua esfera de ac^ao, auxiliando-se na inspira^ao do mesmo bem comum e dos superiores
interesses da Patria.
A pretender solucionar o assunto, foi promulgado o decreto
n.° 5239, sobre o qua! a imprensa tem exercido uma severa
e bem merecida cntica.
Para ele tem sido chamada a aten^ao do Governo, que pelo
seu estudo veio a reconhecer que procedentes e legitimas eram
as reclama^oes da opiniao publica.
Pretende esse diploma nacionalizar e subsidiar os institutos
a que se referem os tratados de 26 de Fevereiro de 1885, de
11 de Junho de 1891 e 2 de Ju'lho de 1890.
Ora, a leitura atenta desses instrumentos diplomaticos revela que nenhuns institutos eles criaram.
O primeiro e o Acto Geral da Conferencia de Berlim.
Invocam-se dele os artigos 5.° e 6.°; aquele declara livre
a entrada e estabelecimento das missoes estrangeiras de qualquer confissao religiosa; este refere-se apenas as obriga9oes
que contrafmos «de melhorar as condi^oes morais e materiais
das popula^oes indfgenas».
O segundo e o convenio com a Gra-Bretanha, em que se
estatuia a tolerancia religiosa e a liberdade de todos os cultos
e ensino religioso, com a protec^ao das potencias contratantes,
na Africa Central e na Oriental.
Finalmente, e o terceiro o Acto Geral da Conferencia
anti-esclavagista de Bruxelas, em que como meio subsidiario
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de impedir e combater a escravatura, se menciona (artigo 2.°,
n.° 3.°) «proteger sem distin^ao de cultos as missoes fundadas
ou que venham a fundar-se».
Nenhuns institutos, pois, criam esses diplomas; e, assim,
invocando-os, parece ter-se procurado uma maneira dissimulada
de subsidiar as missoes estrangeiras.
Da letra desses tratados resulta para nos apenas a obriga^ao
de lhes permitir franca entrada e de os proteger somente.
Os tratados internacionais sao sempre limitafoes da soberania dos Estados nos pontos por e'les regulados.
Bern profunda foi a limitatfao deste, que circunstancias
de ocasiao impuseram ao pais, e bem mais grave ela se tornou
pela interpreta^ao que se Ihe veio a dar na pratica.
Dar a essas missoes mais direitos do que os que lhes concederam os tratados e sancionar ainda os que elas abusivamente
tomaram, afigura-se a este Governo um erro de pesadas responsabilidades no presente e possivelmente de temerosas consequencias no futuro.
Os beneficios concedidos pelo aludido decreto n.° 5239 ja
bem excessivos poderiam parecer sendo em favor de missoes
nacionais; consignados, porem, a missoes estrangeiras, sao
absolutamente intoleraveis.
A generosidade para com essas missoes que, pelos invocados tratados internacionais, tinham ja capacidade para aquisi^ao de bens, vai ate o ponto de lhes conceder personalidade
juridical
Concede-lhes subsidios ao alvedrio dos governadores e sem
limita^ao alguma; e tanto as missoes como a propria casa-mae
«para preparafao dos seus membros».
Da-lbes o direito de aposenta^ao, pensoes de sangue, passagens, terrenos e ate os edificios do Estado o decreto lhes
entrega!
E tudo se lhes concede e confia com animo despreocupado,
enquanto as missoes nacionais por la arrastam a sua vida diffcil,
373

sem meios de vantajosamente lutarem e concorrerem com as
estrangeiras.
E o que basta a estes organismos, a que o decreto chama
institutos, para auferirem tao extraordinarias vantagens?
O diploma o diz:
«Obrigarem-se a ter um director portugues europeu».
A condijao e de uma ingenuidade infantil: um director
portugues europeu, sem mais qualidades, nem habilitates,
nem garantias, nem ao menos a condifao elementar de saber
ler e escrever, e personalidade de facil e economica aquisi^ao.
Entre as obriga^oes que por aque'le decreto se impoem,
uma se encontra provocadora de legitimos e bem dolorosos
reparos: e aquela em que se determina que as missoes contempladas devem ministrar o ensino em lingua indigena ou
em portugues.
£ doutrina assente nos centros colonizadores que o melhor
meio de propaganda e a base elementar da obra da nacionaliza^ao das colonias e o ensino da lingua patria, em substitui^ao
e elimina^ao dos dialectos indigenas.
A 'lingua e o tra$o indelevel que fica da passagem da civiliza^ao das na^oes, prendendo para sempre os naturais a mae-patria.
O Brasil e para nos um exemplo vivo e eloquente.
Este principio e escrupulosa e intransigentemente seguido
por todas as nafoes colonizadoras.
Ocorre-nos, a este respeito, lembrar o que sucedeu com
a Alemanha. O preto tern mostrado sempre uma grande dificuldade e repugnancia em aprender a lingua alema, e essa
relutancia reflectia-se na frequencia das suas aulas.
Nos Camaroes as missoes de Basileia e as missoes de Togo
representavam ao Governo no sentido de se encontrar o meio
de remover os embara^s; o Governo atendeu o pedido, concedendo que os conbecimentos gerais fossem ministrados na
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lingua indigena, mas manteve que o alemao fosse o b rig a to rio
como lingua estrangeira.
O decreto a que nos vimos referindo da em dommios portugueses a mesma importancia, indiferentemente, a lingua
indigena e ao portugues.
£ de presumir que nenhuma das missoes estrangeiras ensinaria a lingua portuguesa, preferindo-lhe qualquer dos inumeros
e faceis dialectos do interior da Africa, mas do que elas se nao
dispensariam, patribticamente, seria do ensino da sua propria
lingua.
Para depois os indigenas lerem a historia de Portugal!
Do sertao vai assim desaparecendo tudo quanto poderia
lembrar e afirmar, nao diremos ja o dominio portugues, mas
o seu proprio nome; desde a lingua banida das escolas ate a
bandeira das missoes, substituida pelo estandarte dos paises
a que elas pertencem.
Nao pode continuar uma tal situafao; nao se pode esperar
nem pedir aos estrangeiros que fa^am a nacionaliza^ao por
tuguesa das nossas colonias; nao se lhes pode pedir que criem
na alma do preto o amor da Patria, que fa^am enfim de cada
indigena um portugues!
Tao pouco se lhes pode pedir e exigir que cada missao
seja um factor da nossa prosperidade.
Essa obra grandiosa e benemerita so a podem fazer portugueses. A ra^a nao esta ainda tao abastardada que tenha
perdido as suas be'las e energicas qualidades colonizadoras, que
tantas lifoes deram ao mundo.
Seria uma abdica^ao desmoralizadora e uma triste revela<^ao ao estrangeiro.
Seria uma afronta ao nosso esfor^o co'lonizador e a nega^ao
injuriosa das nossas virtudes e do nosso patriotismo.
Sobre serem estrangeiros, com quern nao se pode contratar
obriga^oes que pertencem indeclinavelmente a iniciativa e ao
brio nacional, acresce que muitas dessas missoes se nos tern
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mostrado extremamente desafectas e desagradaveis, denunciadas
pelos governadores como elementos dissolventes do prestigio
portugues.
«Sao uma praga para todas as nossas co'lonias, que tern a
infelicidade de lhes cairem em casa, pelos processos que empregam, pelas ideias que espalham nos indigenas, entre os quais
o seu principal fim e dizerem mal das nossas autoridades e do
nosso nome.»
Sao palavras dum governador de Mozambique e urn dos
nossos mais distintos coloniais.
Nao devemos esquecer o procedimeno das missoes alemas
da margem direita do Cunene, em Njiva, Yeque, Ompanda (2)
e Namacunde, nem as perturbazoes que trouxeram a nossa
provmcia de Mozambique, em 1907, as celebres missoes
Wesleianas, recusando o'bediencia as leis portuguesas e provocando a intervenzao diplomatica do seu pais.
E e para estes missionaries a prodigalidade do decreto
n.° 5239!
E a estas missoes, em servizo mercenario, que aque'le di
ploma pretende confiar a civilizazao das nossas colomas e a
defesa do prestigio do nome portugues.
Proclama esse decreto a necessidade inadiavel de dispensarmos a nossa atenzao a esse momentoso problema. Assim e,
na verdade.
Esse dever imperioso tambem o reconhece o actual GoGoverno, concedendo-lhe a mesma urgencia e importancia.
Sem duvida ele se impoe a nossa imediata intervenzao.
Mas com portugueses e com missoes portuguesas.
#
Foi neste proposito e com esta elevada intuizao que a
Republica, tendo recebido do regime deposto o servizo das
( 2) Omupanda, aujourd’hui mission catholique.
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missoes em estado caotico, e encarando de frente este magno
problema, criou as missoes civilizadoras, pelo decreto de 22
de Novembro de 1913, e fez a reforma do antigo Cdlegio
da Missoes Ultramarinas, pelo diploma de 8 de Setembro de
1917, criando em seu lugar o Instituto de Missoes Coloniais,
vasado nos rnoldes do Instituto Colonial de Casse‘1.
Habilitado assim com o necessario pessoal, nao pode o
Governo demorar um momento mais a cria$ao e dota^ao desses
organismos, pondo, assim, em execu$ao a lei que os institui'u.
£ um dever que madiavelmente se impoe nesta hora solene
da vida e transforma^ao dos povos, em que para o Estado vao
surgir maiores responsabilidades e necessidades novas.
Tomamos perante o mundo civilizado compromissos que
temos de honrar efectivando a nossa ocupa^ao, legitimando
a posse de tao dilatados dommios e dando a nossa colabora^ao
a essa grande obra de civiliza^ao das ra^as africanas.
As nossas colonias estao abertas as missoes de todas as religioes e de todas as nacionalidades, mas carecemos de fiscalizar
os seus actos e de vigiar a sua acgao, defendendo e fazendo respeitar a nossa autonomia, porque a liberdade que lhes dao
as convenfoes internacionais nao colide com os direitos de inspec^ao e de vigilancia que resultam do exercicio da mesma
soberania.
E necessario opor sem demora um dique a essa alarmante
obra de desnacionalizafao.
E tempo de para essas lutas armarmos uma legiao de obreiros, interessados nessa obra patriotica e nessa cruzada civilizadora, que vao ao sertao africano arvorar a nossa bandeira,
ensinando a nossa lingua, contando os nossos feitos, opondo
assim a ac^ao contra a ac$ao, a propaganda a propaganda.
Para dar comedo a essa obra patriotica se destina o presente
decreto.
Pelo decreto de 22 de Novembro de 1913 sao admitidas
as esposas dos agentes de civiliza^ao a fazer com eles parte das
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missoes civilizadoras; e a reclama^ao dos congressos colonials
satisfeita, para a moraliza^ao das missoes e exemp'lo ao gentio
da constitui^ao da familia.
Foi sob esse ponto de vista que no Congresso Colonial
Alemao, de 1906, foi declarada a superioridade das missoes
protestantes sobre as catolicas, defeito este que a igreja tern
pretendido remediar, mas imperfeitamente e ate contraproducentemente com as congregates religiosas femininas.
O presente decreto estende ainda a concessao as fi'lhas e
irmas dos agentes de civi'liza^ao, porque assim se facilita a
educajao da mocidade feminina e completa a ac^ao educadora
das missoes, que e geralmente havida como imperfeita e de
resultados efemeros enquanto nao abranger a educa^ao dos dois
sexos.
Ao mesmo tempo que organiza e dota as missoes civiliza
doras, o decreto concede novos recursos ao Institute de Missoes
Coloniais, de forma a fornecer-lhe os necessarios meios materiais com que ele possa corresponder sem dificuldades, ao fim
que e destinado e a bem satisfazer as urgentes necessidades das
nossas colonias.
Diplomas posteriores deverao completar e ampliar esta tentativa com que a Republica procura servir os superiores interesses do pais, sanando uma falta que ate hoje tern sido estran'havel e de ora avante seria absdlutamente indesculpave'l.
Nada se dispoe neste diploma sobre missoes estrangeiras,
porque o estatuto desses organismos esta nas conven5oes internacionais, que lhes garantem a mais ampla liberdade e lhes
asseguram uma eficaz protec^ao, que Portugal tern mantido
e continuara a manter, fiel aos seus compromissos e com a nitida compreensao dos seus deveres como potencia colonial.
Tendo o decreto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913,
que tornou extensivas as colonias as disposi^oes da Lei de Sepa378

ra^ao do Estado das Igrejas, estabelecido as bases das missoes
civilizadoras e autorizado o Governo a cria-las; e
Considerando que, posteriormente, por decreto com forfa de
lei de 8 de Setembro de 1917 (3), foi reformado o antigo Colegio das Missoes Ultramarinas e reorganizado o seu piano de
estudos, em ordem a preparar convenientemente os seus a'lunos
para o servi^o dessas missoes, na orienta^ao do diploma que as
criou;
Considerando que a lei organica do Instituto de Missoes
Coloniais define os direitos e obriga^oes dos seus alunos e a
dura^ao do seu tempo de servi^o nessas Missoes, e assim tern
o Estado pessoal idoneo para exercer a sua ac$ao civilizadora,
que as circunstancias cada vez mais instante e inadiavelmente
lhe impoem; considerando, por isso, a necessidade de dar
imediata execu^ao ao citado decreto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913;
Em nome da Na^ao, o Governo da Republica Portuguesa
decreta, e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo l.° Sao criadas nos nossos dommios coloniais doze
missoes civilizadoras, sendo seis em Angola, quatro em Mo
zambique, uma na Guine e outra em Timor, em local escolhido
e designado pelo governador da provincia nos termos do de
creto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913.
Art. 2.° Cada uma destas missoes sera constitufda por
indivrduos diplomados com o curso do Instituto de Missoes
Coloniais, que se denominarao «agentes de civilizazao», em
numero nao inferior a cinco por cada uma das missoes, e um
dos quais sera o chefe, por proposta do director do Instituto.
Art. 3.° Estas missoes ir-se-ao instalando a maneira que
se Ihes forem proporcionando recursos, e exercerao a sua ac^ao
por meio de escolas para o ensino da nossa lingua e da nossa
( 3) Diario do Governo, 1917, l.a Serie, n.° 154, p. 812-315.
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historia, de artes e oficios, explorafoes agricolas, estabelecimento
de erifermarias e quaisquer outros meios de educa^ao e ocupa£ao.
Art. 4.° Em volta destas Missoes Centrais, e como delas
fazendo parte, deverao os seus chefes, de acordo com os demais
membros, estabelecer outras esta^oes ou sucursais.
Art. 5.° A'lem dos conjuges permitidos pe'los § l.° do
artiso 17.° do citado decreto n.° 233, e com os mesmos direitos ali estatuidos, podem fazer parte do pessoal das missoes
civilizadoras as irmas e fi'lhas dos agentes, que sejam de maior
idade e tenham pe'lo menos o curso dos liceus ate o 3.° ano.
O seu ordenado, bem como o dos conjuges que a missao nao
prestem algum servi^o de instru^ao ou educa^ao, sera de dois
ter90s do su'bsidio dos agentes.
Art. 6.° Na parte nao regulada nem alterada por este
decreto, sao aplicaveis as disposi9oes do decreto n.° 233 as
missoes civilizadras e aos agentes de civi'liza9ao, os quais so
pelo Governo da Metrdpole e sobre processo disciplinar ou
a seu pedido podem ser demitidos ou transferidos para outra
missao.
Art. 7.° A administra9ao da missao pertence a todos os
seus membros, por deliberagoes em sessao, as quais serao executadas e mandadas executar pe'lo seu chefe, que dirige e reprerenta a missao e se corresponde com todas as autoridades.
§ unico. O chefe tern a gratifica9ao anual de 100$00.
Art. 8.° Nas missoes, alem de outros livros que forem
julgados necessarios ao seu movimento, havera obrigatoriamente
os seguintes:
a ) De receita e despesa;
b) Das actas;
c J De registo de correspondencia;
d J De registo de relatorios;
e j De registo de or9amentos.
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Art. 9.° O chefe da missao, sob pena de suspensao da
gratifica^ao, e obrigado a enviar anualmente ao governador
da Colonia e ao Instituto de Missoes Colonials um relatorio
em que exponha:
a ) O estado financeiro da missao;
b ) Movimento das suas escolas e da enfermaria;
c ) Trabalhos realizados e seu resultado;
d ) Beneficios cdlhidos da ac9ao da missao;
e ) Informa^ao sdbre os usos e costumes dos povos;
f ) Neecessidades urgentes da missao;
g ) Quaisquer acontecimentos ocorridos durante o ano e
que julgue dignos de registo. Alem disso, ira informando du
rante o ano o Instituto por intermedio do governador da colo
nia, de todos os factos que ocorram na sua missao ou fora dela
e que julgue dignos de men^ao, de forma que o Instituto e as
missoes estejam em permanente contacto.
Art. 10.° O director do Instituto, por sua vez e sobre
estes relatorios, elaborara o relatorio geral sobre todas as mis
soes que enviara ao Ministerio das Colonias.
Art. 11.° No oficio em que puser os alunos do Instituto
de Missoes a disposifao do Ministerio das Colonias, o director
informara sempre sobre a inteligencia, aptidoes e mais qua'lidades de cada um deles, propondo ao mesmo tempo o destino
que lhes deve ser dado conforme essas condigoes e as necessidades que conhecer de cada uma das missoes.
Art. 12.° A dota^ao anual de cada uma das missoes sera
arbitrada conforme as suas necessidades e o seu desenvolvimento, mas nao inferior a 5000$00 e 1000$00 para cada
sucursal; e, alem da importancia necessaria para constituir
um fundo de reserva determinado na lei de 22 de Novembro
de 1913, e fixado o subsidio anual de 900$00.
Art. 13.° £ aberto no Ministerio das Finances o credito
de 200 000$00 a favor do das Colonias, nos termos e para
os fins expostos no § 2.° do artigo 26.° do citado decreto
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n.° 233 e denials despesas das missoes, e esta mesma verba
se mantera definitivamente nos or^amentos deste Ministerio
para os servigos de missoes.
Art. 14.° As missoes religiosas portuguesas existentes
ainda nos nossos dominios u’ltramarinos organizar-se-ao sem
demora nas condigoes expressas neste decreto, na parte nao
alterada pelo decreto n.° 233 que lhes sao inteiramente aplicaveis, com as modificagoes dos artigos seguintes.
Art. 15.° O chefe dessas missoes sera escolhido pelos seus
membros de acordo com o governador da provinda, a quern
tambem sera denunciada qualquer aitera^ao que venha a fazer-se no seu pessoal, contanto que se mantenha sempre o
numero minimo de seus membros, em harmonia com as disposi^oes deste decreto.
Art. 16.° Podem tambem nos mesmos termos co>nstituir-se em missoes civilizadoras os ministros de qualquer religiao que pretendam dedicar-se a civi'lizafao das ra^as africanas.
Para tanto farao a sua participa^ao ao Governo ou ao gover
nador da provmcia, indicando nela os nomes e naturalidades
dos seus membros e a regiao em que pretendem estabelecer-se.
§ l . ° Ao Governo e ao Instituto de Missoes Co'loniais
sera enviada uma copia da participate, bem como das alterafoes que vieram a fazer no seu pessoal, contanto que nao desga
abaixo do minimo expresso neste decreto e que seja permanentemente de missionaries portugueses a sua maioria e portugues, inalteravelmente, o seu chefe.
§ 2.° Se a participagao for feita no continente, terao logo
direito a passagem por conta do Estado os missionaries que se
destinam a constituir essa missao.
§ 3.° O Estado concedera subsidios a estas missoes, para
a sua instala^ao.
Art. 17.° O ensino da lingua portuguesa e da historia
de Portugal e obrigatorio em todas as missoes e suas sucursais
e so por portugueses pode ser minitrado.
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Art. 18.° Todas as missoes sao obrigadas a prestar contas
anualmente ao governador da provmcia e tambem anualmente
submeterao os seus or^amentes a sua aprova^ao.
§ unico. Os bens das missoes, de qualquer especie ou
natureza, sao sempre considerados propriedade nacional.
Art. 19.° A todas as missoes re'ligiosas e permitido fazer
a sua propaganda e celebrar os actos do seu culto em todos
os edificios do Estado que eram destinados a tal fim e aos quais
outro destino nao tenha sido dado.
Art. 20.° Os agentes de civiliza^ao e os membros das
missoes re'ligiosas portuguesas sao considerados como funcionanos publicos da colonia para todos os efeitos, sem exceptuar
o da aposentafao.
§ unico. Todos eles tern direito a um aumento de 25 por
cento sobre o seu ordenado por cada periodo de 5 anos, alem
do primeiro, que servirem as missoes, devendo o dos antigos
alunos do Colegio das Missoes Ultramarinas calcular-se sobre
os seus antigos ordenados quanto ao tempo que tiverem anteriormente a este decreto.
Art. 21.° O Institute de Missoes Coloniais propora imediatamente todos os alunos que tiver em condi^oes de seguirem para o servifo das missoes, fornecendo-lhes o necessario
vestuario, roupas, livros e demais o'bjectos que devem constituir
a bagagem de agentes de civilizafao; para tanto e para concluir
a instala^ao de suas oficinas Ihe e concedido um subsrdio de
15 000$00.
Art. 22.° As verbas inscritas nos or^amentos das provmcias de Angola e Mozambique, respectivamente de
51 600$00 e 24 000$00 para subsidios a missoes, serao de
ora avante aplicadas exclusivamente as missoes criadas e reguladas por este decreto, nos tremos nele prescritos, e fora dos
quais nenhum outro subsrdio sera concedido para tal fim.
§ l.° Estas verbas serao elevadas a importancia necessaria
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quando se verifique que as actuals sao insuficientes para satis£azer os encargos agora criados.
§ 2.° O mesmo se praticara nas porvmcias de Timor e
Guine, logo que nelas se tenha fundado alguma missao.
§ 3.° Nas verbas de subsidios a missoes, nos or^amentos
das provmcias de Angola e 'Mozambique, indluir-se-a a de
6000$00 com que cada uma delas fica contribuindo para o
Instituto de Missoes Coloniais.
Art. 23.° £ elevado a cento e vinte o numero de alunos
gratuitos do referido Instituto, com destine as missoes civilizadoras, e fixada em 24 000$00 a dota^ao orgamental marcada no n.° l.° do artigo 39.° do decreto de 8 de Setembro
de 1917.
Art. 24.° Fica revogada a legislazao em contrario e expressamente o decreto n.° 5239, de 8 de Mar^o ultimo, feitas com
fundamento nas suas disposi^oes, e de nenhum efeito declaradas quaisquer concessoes.
Os ministros de todas as Repartees assim o tenham entendido e fa^am executar.
Pa^os do Governo da Repu'blica, 10 de Maio de 1919.
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