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L E G IS L A T IO N M IS S IO N N A IR E P O R T U G A IS E
(22-IV -1926)

SOMMAIRE

—

Nom ination d ’u r seul Procureur General fo u r toutes
les M issions religieuses.

DIPLOMA LEGISLATIVO N.° 104

Atendendo a que as missoes civilizadoras religiosas das
nossas colonias sao todas do mesmo credo e na sua maioria
constituidas por clero secular portugues, convindo, por consequencia, que sejam representadas junto das reparti^oes do
Estado por um so procurador geral, para melhor regularidade
no servifo e maior uniformidade e eficacia de ac^ao;
Considerando que e de necessidade providenciar sobre as
missoes e paroquias de S. Tome, Cabo Verde e Guine;
Sendo necessario fazer algumas modificagoes urgentes, que
a pratica aconselha, na legisla5ao respeitante as citadas missoes
religiosas, enquanto se nao publica o regimento das missoes
coloniais portuguesas;
Tendo ouvido o Conselho Colonial, e usando da faculdade
que me confere o artigo 67.°-C da Constitui^ao Politica da
Republica Portuguesa:
Hei por bem, sob proposta do Ministro das Colonias,
decretar o seguinte:
Artigo l.° O director do Colegio das Missoes Religiosas
dos Padres Seculares, que sera sempre escolhido de entre o
clero secular portugues, de preferencia um prelado ou mis
sionary do ultramar, desemperihara o cargo de procurador geral
de todas as missoes religiosas das Colonias portuguesas e do
Padroado do Oriente e Extremo Oriente, tendo um substituto
494

da sua escolha, igualmente do clero secular e da aprova^ao
do Governo.
§ l.° Qualquer grupo de missoes religiosas que nao pertenfam aos padres seculares sera representado na metropole,
perante o procurador geral, pelo seu procurador particular.
§ 2.° Todos os grupos das missoes religiosas so poderao
dirigir-se ao Governo em assuntos relativos as missoes ou aos
estabe'lecimentos de preparafao dos missionaries, por mtermedio
do director das missoes ou do procurador geral.
§ 3.° O procurador geral das missoes podera nomear em
cada diocese, prelazia ou vicanato das colonias um chefe de
grupo dos padres seculares que, representando-o junto do direc
tor das missoes, com ele trate de todos os assuntos relativos ao
mesmo grupo, propondo-lhe as nomea^oes e transferences do
pessoal e tudo que for necessario para o bom andamento das
missoes.
§ 4.° Alem do relatorio enviado pelo director das missoes
ao Mimstro das Colonias, devera ser remetida uma copia ao
procurador geral das missoes.
Art. 2 0 As missoes de um grupo so poderao passar para
outro com o consentimento expresso do pocurador geral das
missoes.
§ l-° O grupo d ) , a que se refere o artigo 8.° do decreto
n.° 6322, de 24 de Dezembro de 1919, fica desde ja anexado
ao grupo c) da colonia de Mozambique.
§ 2.° As paroquias de S. Tome e Principe sao consideradas sucursais do grupo a j d e Angola, enquanto por si so
nao possam formar um grupo autonomo.
, § 3 ,° As paroquias e missoes das provincias de Cabo Ver
de e Guine formarao um grupo proprio nas mesmas condizoes
das almeas do artigo 8.° do decreto n.° 6322, de 24 de De
zembro de 1919, e artigo 2.° do decreto n.° 8351, de 26 de
Agosto de 1922.
Art. 3.° A dotazao ouro consignada no orzamento de
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Mozambique as missoes religiosas sera distribuida por todas
as missoes na propor£ao das suas necessidades, incluindo as
existentes em territories das companhias majestaticas.
Art. 4.° Nenhum missionario podera ser desligado da
servifo sem que o requeira, a nao ser que os seus servi^os nao
convenham as missoes.
§ l.° A exonera£ao por motivos disciplinares so sera feita
pelo director das missoes da colonia, dando disso conhecimento
ao procurador geral das missoes.
§ 2.° Os membros das missoes, depois de desligados do
servigo, poderao receber nas colonias onde residirem as pensoes
a que tiverem direito, nas mesmas condizoes dos funcionarios
publicos, se tiverem nota de bons servi^os.
Art. 5.° Os membros de cada missao religiosa, central ou
sucursal, subsidiada pelo Governo serao, na sua maioria, portugueses e inalteravelmente portugues o seu chefe.
§ unico. Os que tenham de ser estrangeiros so poderao
ser nomeados se tiverem suficiente conhecimento da lingua
portuguesa e quando naturalizados portugueses.
Art. 6.° O tempo de servi^o prestado em quaisquer car
gos publicos pelos missionaries ou auxiliares so sera contado
para os efeitos da pensao se tiverem nas missoes pelo menos
dez anos.
Art. 7.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Colonias assim o tenha entendido e fa^a
executar.
P a ra se r p u b lic a d o n os «B o le tin s O fic ia is » de to d a s a s colo
n ias.

Pa^os do Governo da Republica, 22 de Abril de 1926.
B e rn a rd in o A d ach ad o

—

E rn e sto M a r ia V ieira d a R o c h a .

DIARIO DO GOVERNO— 1926, l.a Serie, n.° 86,
p. 436.
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