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L E G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E PO RTU G A ISE
(9-XII-1921)

SO M M AIRE — Le Haut-Coramissaire reglemente 1‘existence et le fonc-

tionnement des missions religieuses.

ALTO COMISSARIADO DA REPtrBLICA
DECRETO N.o 77

Considerando que, estando pela Constitui^ao Po'Ktica da
Repub'lica Portuguesa garantida a liberdade de todos os cultos,
cumpre todavia ao Governo da Provmcia, como direito de soberania, regulamentar e fisCalizar a ac^ao das missoes de pro
paganda religiosa, de forma a velar pela seguran^a e ordem
publica e a garantir a manuten^ao dos preceitos do direito
constitucional portugues;
Incumbindo ao Governo Geral promover o melhoramento
das condi^oes materiais da vida dos indrgenas, o aperfei^oamento das suas aptidoes e faculdades naturals e, duma maneira
geral, a sua instrufao e progresso;
Tendo ouvido o Conselho Executivo; e,
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis
n.os 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto
de 1920;
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.° Nenhuma missao de ensino e propaganda re
ligiosa podera estabelecer-se na Provmcia de Angola sem previa
licenga do Governador Geral, requerida com indica^ao do local
onde pretende instalar-se, e obrigando-se:
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1.
° A provar que os seus membros sao ministros da re’ligiao
que professam ou auxiliares -da missao;
2.
° A submeter a aprovasao do Governador Geral o programa civilizador que se propoe executar;
3. ° A ensinar a lingua portuguesa;
4. ° A nao ensinar qualquer lingua estrangeira;
5.
° A ministrar aos indigenas o ensino profissional ou
agricola em harmonia com a legisla^ao em vigor na Provmcia;
6.
° A auxiliar a assistencia indigena sob o ponto de vista
da higiene e tratamento de doen^as,
7.
° A nao exercer, directa ou indireetamente, o comercio,
nao se entendendo como tal a venda ou disposi^ao dos produtos
do trabalho da missao;
8.
° Enviar anualmente ao Governador do distrito um relatorio sobre o movimento das escolas e oficinas e das enfermarias da missao, quando as houver, trabalhos rea'lizados e seus
resultados e beneficios colhidos da ac^ao da missao.
Art. 2.° Nao e permitido ensinar nas escolas das missoes
lmguas indigenas.
Art. 3.° O uso da lingua indigena so e permitido em linguagem falada na catequese e, como auxiliar, no period© do
ensino elementar da lingua portuguesa.
§ l.° E vedado na catequese das missoes, nas suas escolas
e em quaisquer relafoes com os indigenas, o emprego das lmguas indigenas por escrito ou de outra lingua que nao seja a
portuguesa, por meio de folhetos, jornais, folhas avulsas e quais
quer manuscritos.
§ 2.° Os livros de ensino religioso nao sao permitidos
noutra lingua que nao seja a portuguesa, podendo ser acompanhado o texto portugues de uma versao paralela em lingua
indigena.
§ 3.° O emprego da linguagem falada a que se refere o
corpo deste artigo e o da versao em lingua indigene, nos termos
do paragrafo antecedente, so sao permitidos transitoriamente
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e enquanto se nao generalize entre os indigenas o conhecimento
da lingua portuguesa, cumprindo aos missionaries substituir
sucessivamente e o mais possivel em todas as su’as relates com
os indigenas e na catequese as lmguas indigenas pela lingua
portuguesa.
Art. 4.° As disposi^oes dos dois artigos antecedentes nao
impedem os trabalhos linguisticos ou quaisquer outros de iovestiga£ao cientifica, reservando-se, porem, o Governo o direito
de proibir a sua circula^ao quando, mediante inquerito admi
nistrative, se reconhecer que ela pode prejudicar a ordem pub'lica e a liberdade ou a seguranga dos cidadaos e das populates
indigenas.
Art. 5.° As missoes nao poderao constituir sucursais ou
escolas entregues a nativos ou encarregar nativos da obra da
catequese de propaganda religiosa, sem que estes nativos estejam munidos do competente bil'hete de identidade passado
pelo respectivo administrador ou capitao-mor e tenham sido
apresentados pelo superior da missao.
§ 1.° Quando se tratar de sucursais com escola nao podera
ser passado o bilhete de identidade sem que o professor nativo
saiba falar portugues.
§ 2.° O bilhete podera ser retirado quando haja infrac^ao
ao disposto nos artigos 2.° e 3.° ou quando o administrador
ou capitao-mor reconhe^a que a ac^ao do professor ou do encarregado da catequese e inconveniente a seguran5a e ordem
publica, devendo ser previamente ouvido o superior da missao
e o interessado.
§ 3.° Da recusa do bilhete de identidade ou da sua cessa^ao ha recurso para o Governador do distrito, que resolve
em ultima instancia.
Art. 6.° As missoes religiosas serao dadas as seguintes
vantagens:
a ) Uma concessao gratuita ate 500 hectares de terreno,
ficando as missoes estrangeiras sujeitas ao que sobre estran463

geiros dispoe o regulamento das concessoes de terrenos do Estado
na Provmcia de Angola;
b) Corte gratuito de madeiras nas matas do Estado para
edificafoes e quaisquer constru^oes, incluindo mobiliario, para
uso exclusivo das missoes e suas dependencias;
c j Um subsidio anual de 3 000$00 a cada missao que
tenha em servi^o permanente um professor europeu, missionario ou nao, que possua as condi^oes e habilitates necessarias
para bem ensinar a lingua portuguesa;
d j Um subsidio anual de 360$00 por cada escola rural
permanentemente regida por um professor nativo com as habi
litates que forem exigidas para os professores nativos a que se
refere o decreto n.° 15, do Alto Comissariado, de 19 de Maio
de 1921.
Art. 7.° Aos missionaries estrangeiros aplica-se o disposto
na Carta Organica da Provmcia relativamente a estrangeiros.
§ unico. Os bilhetes de residencia e a sua renova^ao sao
isentos do imposto de selo e de qualquer taxa ou emolumentos.
Art. 8.° Qualquer missao religiosa sera extinta pelo Governador Geral, em Conselho Executivo, quarido:
1.
° Na sua constituifao e servi^os deixe de manter o estabelecido neste decreto;
2.
° Se torne incompative'l com as popula^oes indigenas da
regiao onde se tiver instalado;
3.
° A sua presen^a e funcionamento sejam inteiramente
destituidos de ac^ao civilizadora;
4.
° A sua permanencia se torne nociva aos interesses da
Soberania Nacional e a ordem e seguranga publica.
§ unico. A extin^ao duma missao sera sempre precedida
de inquerito administrativo, com audiencia dos missionarios
e mais pessoal da missao.
Art. 9.° As missoes religiosas que estiverem ou vierem
a estar ao abrigo do decreto n.° 6322, de 2 de Janeiro de 1920,
terao as obriga^oes e vantagens por esse decreto estabelecidas
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e ficarao sujeitas nao so as suas disposifoes como as deste
decreto.
Art. 10.° As missoes religiosas darao cabal cumprimento
ao disposto no presente decreto ate 31 de Dezembro de 1922.
Art. 11.° Os servigos que respeitem a missoes religiosas
sao considerados como provinciais, competindo a Secretaria
de Colonizafao e Negocios Indigenas, aos governadores de distrito e aos administradores de circunscri^ao e capitaes-mores
a fiscalizagao do disposto no presente decreto e a organizagao
do registo das missoes religiosas.
Art. 12.° Fica revogada a legsla^ao em contrario.
Determino, portanto, que todas as autoridades a quern o
conhecimento e a execu^ao deste decreto pertencer, o cumpram
e fagam cumprir tao inteiramente como nele se contem.
A'lto Comissariado da Republica, em Luanda, 9 de Dezem
bro de 1921.
O Alto Comissario,
Jo se M e n d e s R ib e iro N o r to n de M a t o s
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