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L E G ISL A T IO N M IS S IO N N A IR E P O R T U G A ISE
(26-V III-1922)

SOMMAIRE — Reorganise les missions civilisatrices religieuses. — Le
directeur des missions sera leur superieur hierarchique.
— Representation dans la metropole par des procu
r e r s . — Dotation des missionnaires par l’£tat.

DECRETO N.° 8351

Tendo a experiencia demonstrado que e de necessidade modificar algumas disposi^oes dos decretos n.os 5778 e 6322, de
10 de Maio e 24 de Dezembro de 1919, no que respeita as
missoes civilizadoras religiosas;
Usando das facu'ldades que me confere o artigo 77-B da
Constituifao Politica da Republica Portuguesa;
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.° As missoes civilizadoras religiosas, constituidas em harmonia com o decreto n.° 6322, de 24 de De
zembro de 1919, podem, cada uma, funcionar num so ou mais
edificios, na mesma ou em diferentes localidades.
Art. 2.° Em cada colonia onde existam as missoes referidas no artigo antecedente, havera um director de missoes, que
sera o superior hierarquico dos missionaries, a quern compete
a orienta^ao geral e administra^ao superior das missoes, a nomeafao, coloca^ao, transferencia e exonera^ao de todo o pessoal.
§ l . ° O seu vencimento sera igual ao dos directores de
servifo da colonia, com as ajudas de custo e mais vantagens que
a estes pertencem.
§ 2.° Anualmente apresentara ao governo da metropole,
por intermedio do da colonia, um relatorio de trabalhos e contas, resumindo os dos chefes de cada missao.
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Art. 3.° O director das missoes podera formar um ou
mais grupos de missoes e modifica-los depois de estabelecidos.
§ l.° Estes grupos serao representados na metropole por
procuradores, ouvidos os chefes das missoes e constituidos pelo
director das missoes, que l'hes arbitrara vencimentos, saidos das
dota^oes, das respectivas missoes, quo nao poderao exceder os
de chefe de missao. Estes procuradores tratarao com o ministro
das Colonias e mais entidades oficiais dos assuntos missionaries
que interessem aos grupos.
§ 2.° Enquanto nao forem revogados os seus mandatos
pelos directores das missoes continuarao nos seus cargos os pro
curadores dos diversos grupos ja constituidos.
Art. 4.° Todos os missionaries presbiteros de qualquer
grupo terao o vencimento anual de 900$00 e os auxiliares de
600$00, com o direito uns e outros a mais 25 por cento dos
seus vencimentos quando completem oito anos de servi^o efectiv, e, depois de cada periodo de cinco anos, mais 25 por cento
dos referidos vencimentos, nao podendo nunca este aumento
exceder 100 por cento do vencimento primitivo, e todos serao
pagos na mesma especie em que o forem os funcionarios pub'licos.
§ umco. O governo da colonia devera estabelecer ven
cimentos anuais de exercicio ou subven^ao aos missionaries e
auxiliares, em conformidade com as circunstancias dos lugares
em que prestam servi^o.
Art. 5.° Se o desenvolvimento do servi^o missionario exigir pessoal que o or^amento ja aprovado nao comporte, pode
o director das Missoes ou os procuradores dos grupos, pedir
as passagens necessarias ao governo colonial ou da metropole,
que as concedera, como aos demais missionaries, ficando sem
vencimento o dito pessoal ate que possa ser inelmdo no orjamento da respectiva colonia.
§ unico. O tempo de servijo deste pessoal ser-lhe-a con485

tado desde a data em que entrou em servi^o e tem direito tambem a passagens dentro da cdlonia e de regresso.
Art. 6.° Os missionaries presbiteros e os auxiliares europeus que estejam ao abrigo do mencionado decreto n.° 6322
terao direito a uma pensao vitalicia anual, respectivamente de
900$>00 e de 450$00, se houverem prestado, pelo menos,
dez anos de servigo.
§ unico. Se excederem dez anos de servi^o terao direito
ao aumento de 10 por cento por cada ano, alem dos dez, nas
referidas pensoes.
Art. 7.° As verbas destinadas no or^amento da colonia
as missoes civilizadoras religiosas serao pagas na mesma especie
e conduces em que as reparti^oes publicas.
Art. 8.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
P a ra ser p u b lic a d o nos «B o le tin s O fic ia is » de A n g o la , M o 
z a m b iq u e e T im o r .

O Mimstro das Colonias assim o tenha entendido e fa^a
executar.
Pa^os do Governo da Republica, 26 de Agosto de 1922.
A n to n io Jo se de A lm e id a

—

A lfre d o R o d rig u e s G a s ■ par

DIARIO DO GOVERNO, 1922, 1 * Serie, n.° 175,
p. 888-889.
N O T A — Le decret n° 8213, du 26-V I-1922, avait determine les
condtions selon lesquelles les missionnaires seculiers pouvaient etre
employes dans leur «Colegio das Missoes», en consequence du decret
n° 7600, du 2 0 -V II-1 9 2 1 .— Diario do Governo, 1922, l .a Serie,
n° 127, p. 624.
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