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L E G ISLA T IO N M ISSIO N N A IR E PO R TU G A ISE
(24-XII-1919)

SOMMAIRE — Reglementation du decret numero 5778. — Constitu
tion des missions religieuses. — Procureurs des missions.
— Dotations des missions. — Activites religieuses et
culturelles des missions. — Avantages des fonctionnaires publiques. — Pension vitalice. — Liberte de propagande et d'action dans tous les territoires des pro
vinces. — Enseignement obligatoire de la langue
portugaise dans les missions.

DECRETO N.o 6322

Sendo urgente regulamentar convenientemente o decreto
n.° 5778, para sua inteira execu^ao, e regular a existencia das
missoes portuguesas e do seu pessoal, nos termos do artigo 50.°
do decreto de 8 de Setembro de 1917:
Hei por bem, no uso da faculdade que me confere o n.° 3.°
do artigo l.° da lei n.° 891, de 22 de Setembro de 1919,
que alterou a Consttiui^o Po'lrtica da Republica Portuguesa,
decretar o seguinte:
Art. l.° As missoes portuguesas nos nossos dommios
ultramarinos, organizadas no Instituto de Missoes Coloniais
com individuos ali diplomados e outros que forem julgados
idoneos, e as religiosas constiturdas com membros de qualquer
corifissao re'ligiosa, dum e outro sexo, denominar-se-ao missoes
civilizadoras.
Art. 2.° A constituifao e existencia das missoes civiliza
doras laicas e das missoes religiosas, que se conformem com
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o decreto n.° 5778, serao reguladas pelas disposigoes daquele
diploma e pelas deste regulamento.
Art. 3.° A Republica forma por sua iniciativa, nos termos
do citado decreto n.° 5778, as misoes civilizadoras a que se
refere a primeira parte do artigo l.°, aeeitando e subsidiando
as missoes religiosas apenas como e'lementos de ac^ao civilizadora e nacionalizadora, e tao somente para esta. Umas e
outras reconhecem e acatam as institutes vigentes e as autoridades do pais.
Art. 4.° Sao consideradas missoes civilizadoras portugue$as, para os efeitos do artigo 14.° do decreto n.° 5778, de 10
de Maio de 1919, as missoes religiosas que tern recebido sub
sidies do Estado ou das respectivas provincias, actualmente
existentes, ou que, encerradas depois da publicafao do decreto
de 22 de Novembro de 1913, se constituam no prazo de
um ano.
§ unico. Em cada uma das referidas missoes continuara
a ser considerado chefe para os sobreditos efeitos aquele que
o era antes de publicado o decreto n.° 5778, enquanto nao
for escolhido chefe pelos membros da missao respectiva, nos
termos do arigo 15.° do referido decreto.
Art. 5.° Ao Ministerio das Colonias e ao Governo da
provmcia respectiva devem sempre ser comunicados os nomes
e naturalidades dos membros das missoes a que se refere o
artigo precedente, e as datas em que principiaram a servir, por
meio de participators dos chefes dos mesmos estabelecimentos,
ou dos seus procuradores gerais e provinciais.
Art. 6.° Qua'lquer mudan^a de pessoal em qualquer das
missoes de que trata o artigo 4.° sera logo comunicada nos ter
mos do artigo precedente.
Art. 7.° Cada uma das missoes religiosas a que se refere
o artigo 4.° podera ser constituida por um so estabelecimento,
ou por mais de um, na mesma localidade, tendo como pessoal
missionario, pelo menos, cinco membros, sendo considerados
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como tais os ministros de religiao e auxiliares dum e outro
sexo, mas sendo obrigatoria a existencia, pelo menos, de dois
ministros de religiao na missao, e de um em cada sucursal.
§ unico. Os auxiliares do sexo feminino das referidas
missoes sao equiparados aos do sexo masculino para os efeitos
de vencimento, abonos ou quaisquer outras vantagens asseguradas aos ultimos, salvo o disposto no § l.°, artigo 21.°.
'Art. 8.° As actuais missoes religiosas portuguesas constituirao os seguintes grupos:
a j A s missoes da provmcia de Angola cujos missionarios
foram alunos do antigo Colegio das Missoes Ultramarinas;
b ) As restantes da mesma provmcia;
c ) As da Africa Oriental que sempre estiveram confiadas a missionarios formados no sobredito Colegio;
d ) As de Quelimane, Coa'lane, Chupanga, Angonia, Boroma e Zumbo, na Africa Oriental, e constituidas com o seu
pessoa'l respectivo;
e) As da Beira, Homome, Iriharrime e Cbonguane, na
mesma provmcia;
f ) As de Timor.
Art. 9.° Cada grupo de missoes sera representado, para
os efeitos do mencionado decreto, e do presente regulamento:
a j Na capital da respectiva provmcia, por um procurador
provincial, que para quaisquer efeitos do mesmo diploma tratara com o Governo e repartifoes da mesma provmcia;
b) Em Lisboa, por um procurador geral que para os mesmos efeitos tratara com o Ministerio das Cdlonias.
§. unico. Podem dois ou mais grupos entender-se para o
efeito de terem um mesmo procurador.
Art. 10.° Os procuradores a que se refere o artigo antecedente serao constituidos por procurajao dos chefes das suas
missoes, tendo sempre um substituto constituido da mesma
forma, e os seus vencimentos e despesas de expediente constituem despesas obrigatorias das missoes que representam.
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§ 1.° Enquanto nao for revogado o mandato pela maneira
indicada neste artigo, continuara a ser procurador gera'l das
missoes do grupo indicado na alinea b ) do artigo 8.° o procura
dor que precedentemente as representava perante o Governo.
§ 2.® As missoes laicas serao representadas em Lisboa
pelo director do Institute das Missoes Co|loniais e terao procuradores pronvinciais de escolha do mesmo director, ao qua!
tambem compete propor a transferencia dos agentes duma
para outra missao, aplicando-se ao mais o disposto neste artigo.
Os referidos procuradores tern vencimentos de chefes de missao.
Art. 11.® O relatorio anua'l, a que se refere o artigo 9.®
do decreto n.° 5778, sera um so para cada grupo de missoes
em cada provincia, discriminando tudo o que diz respeito a
cada uma de'las, e sera assinado pelo respective procurador
provincial.
Art. 12.° A dota^ao anual ordinaria de cada missao civilizadora, religiosa ou laica, conforme o disposto no artigo 12.®
do decreto n.° 5778, e fixada em 6500$00.
§ l.° As missoes a que se referem os artigos anteriores
terao direito a dota^ao de que trata este artigo desde o mes
de Janeiro de 1920, ainda que os seus quadros nao estejam
completos, contanto que elas funcionem e os completem no
prazo indicado no artigo 4.°.
§ 2.® Em execufao do paragrafo 1.® deste artigo sera
autorizado por creditos especiais o pagamento global do res
pective duodecimo, em cada um dos meses de Janeiro a Junho
do corrente ano economico, as missoes de cada grupo em cada
provincia, devendo ser prestadas contas do emprego desses duo
decimos.
Art. 13.® Das verbas de dota^ao das missoes religiosas
poderao elas aplicar na metropo'le uma parte, nao superior a
20 por cento, com destino a tratamento dos seus missionaries
e forma^ao do seu pessoal, portugues e exclusivamente destinado as missoes.
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§ unico. No corrente ano economico o Ministerio das
Colonias podera adiantar os sobreditos 20 por cento para os
fins indicados no presente artigo.
Art. 14.° As missoes religiosas a que se refere o artigo 4.°
podem estabelecer outras missoes e sucursais, em lugares escolhidos de acordo com o Mmisteno das Colonias, ou com os
governos provinciais. A indica^ao completa do pessoal sera
feita no prazo de cento e oitenta dias contados da data do referido acordo, sendo sempre portugues o chefe, e podendo excepcionalmente, por motivos tecnicos, ser estrangeira a minoria
dos membros, enquanto nao houver pessoal portugues formado
para todo o quadro. Tais missoes e sucursais, ainda que sejam
em provincias diferentes, entram nos respectivos grupos constituidos no artigo 8.°, sendo-lhes aplicave'l o disposto nos artigos
5.° a 13.° deste regulamento, excepto o disposto no § 2.° do
artigo 10.°, mas no primeiro ano a dota^ao de qualquer das
novas missoes referidas, ou de qualquer das que forem fundadas pelo Instituto de Missoes Coloniais, compreendera sem
pre mais a verba extraordinaria de 4000$00 para despesas de
instala^ao.
Art. 15.° Os programas de civiliza^ao das missoes civilizadoras religiosas, a que se referem os artigos anteriores, serao
submetidos a aprova^ao do respectivo Governo provincial:
a ) Ate 30 de Junho de 1920, tratando-se de missoes compreendidas nas disposi^oes do artigo 4.°;
b ) Antes de comefar a funcionar a missao com cinco
membros pelo menos, em qualquer outro caso.
§ unico. Consideram-se aprovados os programas que nao
tiverem despacho do Governo provincial no prazo de trinta
dias, contados da apresentafao, e que sera imediatamente notificada pela secretaria do Governo.
Art. 16.° Os ministros de qualquer religiao que pretendam estabelecer missoes nos termos do artigo 16.° do
decreto n.° 5778 apresentarao as respectivas participates acom389

panhadas do seu programa civilizador e da prova de que sao
ministros de religiao.
§ unico. A concessao de quaisquer das vantagens inclufdas nos decretos n.os 233 e 5778 a qualquer missao prevista
neste artigo, somente podera ser feita pelo Ministerio das Co'lonias, observando-se as disposi^oes seguintes:
a ) O assunto, com todos os elementos de aprecia^ao, sera
submetido primeiramente ao Conselho do Governo provincial
respectivo e depots ao Conselho Colonial, se o voto daquele
for favoravel, sendo indispensavel para a concessao, que tambem seja favoravel o voto deste ultimo.
b ) O diploma de concessao fixara a dotagao anual, os
subsfdios para a instala^ao e quaisquer outras condi^oes que
o ministro julgue indispensaveis para assegurar os interesses do
Estado.
Art. 17.° As missoes religiosas podem destinar livremente
as despesas do culto, sem obrigafao de presta^ao de contas,
metade da sua dotafao para fundo de reserva.
Art. 18.° As sucursais de qualquer missao compreendida
nas disposi^oes deste regulamento devem constar de participa
t e s feitas ao Ministerio das Colonias e ao Governo provincial
pelos que devem fazer as que se referem a propria missao e por
forma analoga.
Art. 19.° A dotagao ordinaria anual de cada sucursal,
nos termos do artigo 12.° do decreto n.° 5778, sera de
1500$00.
§ l.° As missoes que nao tenbam dota^oes do Estado
ou da provmcia nao podem ter sucursais subsidiadas.
§ 2.° Podem funcionar como sucursais de outras missoes
dentro de cada grupo, na mesma provmcia, enquanto se nao
constituirem com o minimo de cinco membros para os efeitos
deste regulamento, quaisquer das missoes compreendidas nas
disposigoes dos artigos 4.° e 8.°, ou quaisquer das paroquias
missionarias preexistentes, aplicando-se a todas as sucursais
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de que trata este paragrafo o disposto neste artigo e no precedente.
§ 3,° As sucursais podem converter-se em missoes civilizadoras, logo que tenham o necessario numero de missionaries
e cumpram as demais formalidades legais.
Art. 20.° Os missionaries das missoes ou sucursais a que
se refere este diploma, quando tenham sido formados no antigo
Colegio das Missoes Ultramarinas, e os agentes de civiliza^ao
das missoes civihzadoras laicas, terao o vencimento anual de
900$00, e os auxiliares o de 600$00.
§ l.° Aos restantes missionarios e aplicavel o disposto na
almea a ) do artigo 17.° do decreto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913.
§ 2.° E aplicavel a todas as missoes de que trata este
regulamento o preceituado na almea c j do artigo 17.° do referido decreto n.° 233, e no § unico do artigo 7.° do decreto
n.° 5778, sendo tambem extensiva as sucursais a primeira
dessas disposi^oes.
Art. 21.° Os agentes de civiliza^ao de ambos os sexos e
os ministros de religiao que sejam missionarios de quaisquer
das missoes e sucursais compreendidas nas disposi^oes deste
regulamento serao equiparadas a primeiros oficiais para os efeitos
das passagens e ajudas de custo e tern direito a licen^a graciosa
e da junta de saude, nas mesmas condi^oes que os funcionarios
publicos da provincia.
§ l.° Os auxiliares europeus das referidas missoes e su
cursais terao direito as mesmas licen^as e passagens de l.a ou
2.a classe, conforme sejam do sexo feminino ou masculino,
sendo equiparados a segundos oficiais para o efeito das ajudas
de custo.
§ 2.° Os agentes de civiliza^ao, ministros de religiao e
auxiliares, de que trata este artigo, tern direito a mais 25 por
cento dos seus vencimentos, quando tenham oito anos de servi^o efectivo, e, por cada novo periodo de cinco anos que este
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durar depois, receberao mais 25 por cento dos mesmos vencimentos.
Art. 22.° Os missionaries ministros de religiao e bem
assim os auxiliares europeus de qualquer dos sexos terao direito
a uma pensao vitalicia, respectivamente de 300$00 e 250$00,
se houverem prestado, pelo menos, dez anos de servi^o efectivo,
e de 600$00 e de 500$00 se o mesmo servi^o efectivo houver
sido de vinte anos, pelo menos.
§ unico. Os mesmos missionaries e auxiliares, quando
tenham mais de dez e menos de vinte anos de servi^o efectivo,
terao um aumento de 5 por cento na pensao vitalicia por cada
ano alem de dez, e bem assim terao a mais a mesma percentagem na pensao por cada ano se excederem os vinte anos de
servifo efectivo.
Art. 23.° Os missionaries que tern as garantias do decreto
de 3 de Dezembro de 1884 e que estiverem a data da publicafao deste decreto no servi^o das missoes, ou justificadamente
impedidos, nos termos da lei, poderao optar pe'las vantagens
e obriga^oes estabe'lecidas neste diploma, que lhes serao aplicaveis logo queo requeiram ao Ministro das Colonias ou ao
governador da respectiva provmcia.
§ l.° Os missionaries que ja deram por finda a sua
comissao e forem considerados fisica e mora'lmente idoneos
podem ser readmitidos e usar de igua'l op^ao tendo de exercer
as suas fundoes, pelo menos, durante mais cinco anos, contando-se-lhes o tempo de servi^o ja prestado, para os efeitos
do artigo precedente.
§ 2.° Os mesmos missionaries que tenham regressado a
metropole depois da proclama^ao da Republica, ou regressarem
de futuro, sem terem completado o tempo de missao a que
pelo referido decreto seriam obrigados, mas com mais de cinco
anos de servi^o, e a ele nao voltarem por motivo legalmente
justificado, ou por terem dado por finda a missao, terao direito
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a pensao de 300$00, deduzida de 5 por cento por cada ano
que lhes faltar de servi^o no ultramar para perfazerem dez.
§ 3.° A esta mesma pensao terao direito os missionarios
do antigo Colegio das Missoes Ultramarinas que, sendo professores efectivos daquele estabe'lecimento a data do decreto
de 5 (*) de Setembro de 1917, por ele foram mandados regressar a sua situa^ao de missionarios.
Art. 24° O direito de aposenta^ao concedido aos membros
das missoes civi'lizadoras laicas, pelo decreto n.° 5778, e constituido por uma pensao vita'licia de metade do vencimento fixado no artigo 20.°, por um periodo de quinze anos de servigo,
aumentado de 10 por cento por cada ano que exceder ou faltar
para completar aquele periodo.
Art. 25.° A despesa com a aposenta^ao de pessoal missionario, incluindo a dos funcionarios do Institute de Missoes
Coloniais, sera encargo do Ministerio das Cdlonias, pela verba
destinada a missoes.
Art. 26.° Na DirecfaoJGeral de Administra^ao Civil
do Ministerio das Co'lonias e nas secretarias dos governadores
das provincias havera registos especiais de onde respectivamente constem, para os efeitos deste regulamento:
a ) As missoes re'ligiosas portuguesas e sucursais existentes;
b) Os ministros de religiao e auxi'liares de ambos os sexos
que sao membros das mesmas missoes e sucursais;
c ) As datas em que entraram em servi^o os mesmos mi
nistros e auxiliares conforme as participates feitas pelos chefes
das missoes ou pe'los seus procuradores, em harmonia com este
regulamento.
d ) A s licen^as que lhes forem concedidas e tudo o mais
que seja indispensavel para a contagem do tempo do servi50
e'fectivo.
( 1) Le decret est du 8-IX-1917.— Diario do Governo, l .a Serie,
n.° 154, p. 812-815.
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§ unico. As entradas em servi^o e as licen^as serao publicadas no D ia r io d o G o v e rn o e no B o le tim O fic ia l da provincia.
Art. 27.° Todos os bens, de qualquer especie ou natureza,
constituidos depois da presente data em missoes religiosas
subsidiadas pelo Estado sao propriedade nacional, nos termos
do § unico do artigo 18.° do decreto n.° 5778.
§ unico. Nas missoes actualmente existentes, o inventario dos bens em seu poder servira de base, em caso de liquida£ao, a aplica^ao do disposto neste artigo, determinando para o
mesmo fim os bens constituidos entre Janeiro de 1920 e a
data do inventario, pelos respectivos or^amentos e contas aprovadas, e quaisquer outros documentos legais. A referida liquida^ao, quando necessaria, sera feita por uma comissao de tres
membros, urn nomeado pelo governador da provincia, outro
pelo procurador provincial da missao, e o terceiro pelo acordo
dos dois assim nomeados.
Art. 28.° A todas as missoes civilizadoras religiosas e
as suas sucursais e permitido fazer a sua propaganda e celebrar
os actos de seu cu'lto, inclusivamente, nos edificios do Estado
que eram destinados a tal fim e aos quais nao tenha sido dado
outro destino.
Art. 29.° As missoes civilizadoras religiosas podem exercer a sua acfao em todos os territories da respectiva provincia,
ainda que hajam sido entregues a exploragao de quaisquer em
press por contratos ou por concessoes do Estado.
Art. 30.° Havera uma Junta de Missoes Civilizadoras
Religiosas, a qual sera constiturda pelos procuradores gerais
das missoes mencionadas nos artigos 4.° e 14.°, que haja em
qualquer momento em Lisboa. Podera ser ouvida pelo Ministerio das Colonias em assuntos respeitantes as missoes religiosas
co'loniais, e promovera junto do respectivo Ministerio tudo o
que possa interessar a tais missoes para os fins deste regulamento.
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§ l.° As mesmas missoes de que tratam os artigos 4.° e
14 .° e as suas sucursais destinarao:
a ) Dois por cento das verbas da sua dota^ao anual ordinaria nos primeiros dez anos, e um por cento depois, as despesas que forem feitas com a elabora^ao e publica^ao da histdria de todas as missoes religiosas das colonias portuguesas
nas suas relates com a civiliza^ao, a ciencia, a nacionaliza^ao,
a agricultura, o comercio e a coloniza^ao portuguesa, sendo os
respectivos trabalhos encarregados a pessoas idoneas pela mencionada Junta:
b ) Um por cento a despesas que por intermedio da mesma
Junta sejam feitas com uma publicagao periodica especial onde
se divulguem noticias e conhecimentos missionaries e colonials
que sejam uteis a colonizagao portuguesa, a nossa expansao
economica, a administra5ao publica e a ciencia.
§ 2.° O Ministerio das Colonias e os governos provinciais
permitirao aos procuradores das referidas missoes, ou as pes
soas que eiles indicarem, a consulta de todos os documentos
que possam ser consultados, para os trabalhos a que se refere
a alinea a ) do § 1,°.
Art. 31.° Serao inscritas anualmente nos or^amentos de
cada provmcia as verbas que respectivamente deverao ser pagas
as missoes e ao pessoal missionario de que trata este regulamento.
§ l.° Continuarao a ser de conta da respectiva provmcia
todas as despesas respeitantes as suas missoes abrangidas pelo
disposto no artigo 4.°, as sucursais correlativas e aos vencimentos, abonos e ajudas de custo dos missionaries e auxiliares
de umas e outras.
§ 2.° As despesas com as novas missoes e sucursais e res
pectivos missionaries e auxiliares serao abonadas pelo Minis
terio das Colonias a respectiva provmcia, como despesa de soberania.
Art. 32.° Em todas as missoes e obrigatorio o ensino da
lingua portuguesa e da historia de Portugal e absolutamente
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vedado o uso de outra lingua europeia que nao seja a portuguesa.
Art. 33.° As missoes religiosas pertencentes ao Padroado
Portugues do Oriente, que nao estejam compreendidas nas
disposifoes deste decreto, sujeitas aos preceitos do decreto
n.° 233, de 22 de Novembro de 1913, aplicaveis ao mesmo
Padroado, e serao reguladas pelos diplomas especiais que sejam
pub'licados a tal respeito.
Art. 34.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Pa^os do Governo da Republica, 24 de Dezembro de 1919.
—

A n to n io Jo se

d e A lm e id a

—

A lfre d o

R o d rig u e s G a sp a r.

DIARIO DO GOVERNO, 1920, l.a Serie, n.° 1, p. 1-4.
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