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L E G ISLA T IO N M ISSIO N N A IR E PO R TU G A ISE
(13-X-1926)

SOMMAIKE — Rapport introductoire.— Missions catholiques portugui
ses. — Personnalite juridique. — Personnel et maisons
de formation. — Classification des missions. — Dota
tion annuelle. — Programme des missions.— Directeurs
des missions.— Missionnaires et auxiliaires.— Personnel
assalarie. — Dispositions generates. — Dispositions transitoires. — Maintien des procureurs des missions.

RELAT6RIO

A superficie das Coldnias de Cabo Verde, Guine, S. Tome
e Principe, Angola, Mozambique e Timor vai a cerca de
2 080 000 quilometros quadrados. Corresponde a vinte e tres
vezes a area de Portugal. Embora, por falta de bases satisfatorias, sejam variados os calculos da popula^ao indigena compreendida nestes grandes territories, e crivel que ela orce pelos
8 500 000 almas.
Entire as nossas maiores necessidades politicas, morais e
economicas de potencia colonial sobressai a de se nacionalizarem e civilizarem esses mrlhoes de seres humanos, em rela^ao
aos quais os nossos deveres de soberama nao ficam em piano
inferior aos dos nossos direitos. E absolutamente preciso.
E absolutamente preciso chama-las da barbaria e da selvajaria
em que se encontram em grande parte, para um estado social
progressive em que elas tenham cada vez mais as vantagens
morais e materiais da familia bem constitufda, da vida muni
cipal e nacional, da agricultura e do comercio evolutivos de
um verdadeiro organismo economico.
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Nao basta para isso a'largar a ocupagao militar, expandir
a m a q u in a administrativa, multiplicar as redes de caminhos de
ferro e de estradas, melhorar os portos, desenvolver a navegajao maritima e fluvial, amplificar os servi^os de instru^ao, de
saude, e de agricultura, fomentar a coloniza^ao e o comercio.
Nao haveria recursos de gente e de capital para se procurarem
com rapidez, por esses meios de ac^ao indispensaveis, os grandes resultados de assimilafao do indigena pela nossa propria
civrliza^ao e pelo espirito nacional. E mesmo que fosse possivel
o emprego de todos eles em larga escala, ainda ficaria para ser
usado um dos que a historia de todos os tempos modernos e
o pensamento unanime dos estados da nossa epoca poe entre
os mais importantes: a missao religiosa, com todo o caracter
civilizador que a recomenda aqueles mesmos que nao tern
preocupafoes de ordem espiritual. O mesmo consenso dos Esta
dos reconheceu que nem seria pratico multiplicar escolas meramente civis de instrufao primaria e profissional no meio das
numerosas populafoes indignas das colonias, para as absorver
pela civiliza^ao das metropoles, nem se conseguiriam unicamente por esses processes, quando fosse possivel emprega-los
com tal amplitude, os efeitos complexos que se pretende atingir
no espirito simples e virgem dessas ra^as, tao especialmente
dispostas a deixar-se influenciar pela ac^ao religiosa.
Aqueles povos estao ainda entregues, frequentemente, a
um estado de barbarismo cruel, sujeitos ao despotismo de regulos e sobas; abismados em degradafoes de varias especies;
babituados a lan$ar geralmente o peso dos trabalhos agrfcolas
para cima das mulheres e das filhas, deixando assim aos homens
a especula^ao da poligamia, que obtem rendimentos do esfor^o
feminino e das vendas da prole; dominados em tudo pelas
superstifoes mais grosseiras e brutais; explorados pela chusma
de feiticeiros, que chegam a formar seitas ocultas e que por vezes
fazem ou provocam assassmios, mutilafoes e torturas. Precisam
de ser chamados por todos os meios morais e materiais para um
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estado familiar domestico, social e economico, inspirado pe'lo
espirito da civiliza^ao europeia. E e bem certo que, para essas
transformazoes indispensaveis, o missionario emprega, alem
de muitos outros meios de natureza exclusivamente civil, a
influencia de principios religiosos, que atacam na sua propria
essencia aqueles males existentes e os substituem por condifoes
fundamentalmente analogas as das nossas sociedades adiantadas.
Pe'las razoes que ficam resumidas, os tratados internacionais tendem a estabelecer progressivamente um certo direito
novo para as missoes religiosas ultramarinas, obrigando-se as
potencias coloniais a admiti-las, seja qual for o credo confessio
nal e ate a nacionalidade. Os principios de liberdade e protecfao a tal respeito, havendo come^ado a vigorar com limita^oes
geograficas pelas conferencias de Berlim e de Bruxelas, acabaram por ter consagra^ao amplissima no Pacto das Na9oes.
Da tolerancia que vinha de longe e de outros compromissos internacionais, resultou que se formaram e se espalharam
na Africa portuguesa missoes exclusivamente estrangeiras, boje
numerosissimas em Angola e sobretudo em Mozambique, com
numerosas sucursais e estafoes dependentes e as suas escolas
e centros de catequese.
Sustentadas por sociedades da Europa e da America, dispoem de recursos de centenas de milhares de dblares para a sua
manuten^ao, desenvolvimento e propaganda. Promovidas e
estabelecidas fora de todo o espirito das nossas tradizoes nacionais e religiosas e de todas as relazoes com o povo, o Governo
e a economia de Portugal, estao infinitamente longe de ser,
por si mesmas, padroes do nosso dominio, centros de radiazao
da nossa lingua, das nossas ideias, dos nossos usos e costumes
e pontos de apoio dos nossos emigrantes e co'lonos. Nao tern
a alma portuguesa, chegam a ter em muitos casos outra oposta
a ela e ao amor de Portugal e ao seu prestigio. Serviram desfgnios desfavoraveis aos nossos direitos, prepararam factos graves
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contra eles, ao pe do Niassa e do Barotze. Depois, nao foi raro
ate hoje serem focos de intriga nao so entre os indigenas, o
que ja nao seria pouco, mas tambem na America do Norte,
onde as sociedades a que pertencem ou que as subsidiam ou
ainda outros elementos guiados pelas suas comunica^oes injustas
e falsas, promovem a aparecimento sucessivo de publicagoes,
discursos e atoardas contra Portugal. O Governo acaba de apurar, por um inquerito rigoroso, que sao desta origem as acusafoes ultimamente feitas la fora com ruido f1).
Portugal tern assim de acentuar o esfor^o de desenvolver
nos seus domrnios as missoes religiosas portuguesas, para exercer direitos, cumprir obriga^oes, dominar estrangeirismos cavilosos e continuar na Africa e no Oriente, com a plenitude dos
meios de ac^ao expansiva, a obra da sua soberania ultrama
rina e da civiliza^ao portuguesa.
So podemos considerar servi^os missionarios nacionais nas
colonias de Africa e em Timor os que foram constitmdos, sustentados ou desenvolvidos com subsidios do Estado, ainda que
em parte exercidos transitoriamente por elementos estrangeiros,
que para isso estudaram a nossa lingua. Agrupemo-los pela
forma devida, olhando para os factos positivos.
1.° — Serv ip o s de -paroqm as m issio n d rias. Podemos dar
este nome a todas as paroquias das nossas provmcias de Africa
e de Timor. Os parocos eram e sao ainda, na sua quase totalidade, missionarios seculares saidos do colegio das missoes
u'ltramarinas de Cernache do Bonjardim. Propagavam e ministravam a religiao catolica entre as populates indigenas, cumulando geralmente com este servi^o o ensino da lingua portu
guesa.

(1) Reference au Rapport des professeurs americains Edward Ross
et Melville Cramer a la Societe des Nations. C£. Relatorio elaborado
■pelo Governador de Distrito D r. Oliveira Santos, Luanda, 1926.
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2.
M is s o e s cato licas de p a d re s su cu la re s. Estes padres
eram e ainda sao totalmente do mencionado colegio, que as
estabeleceram especialmente em Mozambique, em Angola e
em Timor. Em tais estabelecimentos encontra-se mais do que
o ensino da religiao e da lingua portuguesa aos indigenas;
acresce o ensino de praticas agricolas e profissionais. As vezes,
mas rarissimamente, ha tambem all corporazoes de auxiliares
do sexo feminmo, como sucede em S. Salvador do Congo, educando-se em institutes distintos e adequados as raparigas indi
genas, que depois vem a casar com os rapazes educados na
missao.
Todas estas missoes, bem como as paroquias missionarias,
prestaram e prestam servizos mui relevantes a causa da soberama nacional e da civilizazao nas coldmas portuguesas. Mas
elas tern dificuldades imensas para se constituirem com os tres
elementos civilizadores da missao completa — padres, auxi
liares masculinos e auxiliares femininos. E-lhes dificilimo obter
cooperadores, porque os padres nao formam uma associazao
especial missionaria, que dentro desta os prepare. E-lhes tam
bem dificil conseguir cooperadoras, porque, pertencendo estas
em geral a corporazoes, que traba'lham paralelamente com
outras de homens, consagradas as missoes, e com esses que estao
naturalmente dispostas aos trabalhos da civilizazao.
Os proprios sacerdotes seculares, por nao fazerem parte de
uma sociedade organizada, que lhes de garantias na velhice
e na invalidez, estao sujeitos a necessidade natural de iimitar
muitas vezes a intensidade e o tempo de servizo e a cuidar do
seu futuro. Para eles terem a maior e mais longa actividade
possivel e ficarem a coberto de todas as contingencias, desde
longe houve a ideia de os reunir em associazao, como outras de
padres seculares, que existem no estrangeiro. Ela acudiu espontaneamente ao espirito de alguns homens de estado portugueses,
entre os quais sobressaiu Antonio Enes, que chegou a formular estatutos para uma nova corporazao, que ele chamou con507

grega^ao missionaria portuguesa da Africa Oriental (2) . Outros,
como Mousinho de Albuquerque e o grande missionario secular
D. Antonio Barroso preferiram nacionalizar e utilizar congre
gates missionarias estrangeiras. O Governo esta informado
de que se trabalha para levar enfim a cabo, de forma conveniente, a associa^ao missionaria do clero secular, e ja se tern
isso em vista no decreto que este relatorio justifica.
3.° — A iis s o e s ca to lica s d e so cied a d e s m issio n a ria s especiais d e a m b o s os se x o s. Estas missoes, segundo a sua constitui^ao comum, sao as mais completas no testemuriho dos nossos africanistas. Cada uma delas divide-se em duas partes bem
distintas: estabelecimentos para o sexo masculino, e outros
para o feminino. A direc^ao do conjunto pertence aos padres,
que rarmente sao mais de dois ou tres; poucas vezes ha um
so. Junto deles ha um numero variado de auxiliares do sexo
masculino, quase todos europeus, mas tambem alguns indigenas, formados em escolas especiais das missoes mais importantes. Todos esses colaboradores se ocupam em mesteres de civiliza^ao e do ensino da lingua portuguesa, da agricultura e de
artes e oficios. Os rapazes sao especialmente instruidos e civilizados por esses elementos educadores. As auxiliares do sexo
feminino educam as raparigas nos seus estabelecimentos, iniciando-as em tudo o que serve de base a vida familiar, social
e economica da mulher; e formando tambem cooperadoras
que vao prestar servifos identicos em novas missoes e sucursais.
Os rapazes e as raparigas da missao acabam por constituir entre
si familias cristas e civilizadas, sendo estabelecidas as vezes,
em novas aldeias proximas, onde ha a propriedade ou o usufruto individual, a agricultura, as artes e oficios e todas as raizes
de uma futura vida social. A missao projecta naturalmente a

(2) Cf. Mozambique / Relatorio apresentado ao Governo por An
tonio Enes, Lisboa, 1946, p. 200-227 et 401-420.
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sua influencia civi'lizadora, em ccrtas propor^oes, sobre as tribos
indigenas do seu raio de ac£ao, produzindo muitos dos seus
beneficios nos adultos. Para tudo isto ela tem internatos, escolas, campos de cultura, oficinas, enfermarias e dispoe de conhecimentos para todos os ramos de instru^ao adequada aos fins
que se pretendem atingir, para a aplicafao dos remedios e curativos mais frequentes e para o estudo pratico das regioes.
Os mesmos elementos missionarios ap'licam tambem as
suas aptidoes especiais, quer a educafao mais completa dos filhos
dos europeus, em estabelecimentos apropriados, quer aos servifos humanitarios do Estado. Tem isto grande importancia na
administra^ao publica e na coloniza^ao.
Para esta classe de missoes foram organizadas modernamente sociedades especiais de ambos os sexos. Como no comedo
as nao bavia em Portugal, as inicia^oes missionarias desta especie foram principalmente feitas na Africa Portuguesa por sacerdotes e auxiliares estrangeiros, que logo cuidaram de formar
na metropole pessoal nacional para o desenvolvimento da obra.
A maior parte dos missionarios e quase todos os auxiliares
acabaram por ser portugueses do continente e das ilhas adjacentes. Se-lo-iam no fim totalmente, por tal caminho, cessando,
portanto, a necessidade de colabora^oes estranhas. Diga-se desde
ja que estas missoes foram subsidiadas pelo Estado, desde o
tempo da monarquia, com certas interrupgoes apenas parciais,
sendo por isso portuguesas para todos os efeitos.
No fecho de todo o edifrcio esta o prelado, verdadeiro direc
tor geral das missoes no territorio da sua jurisdifao espiritua'l;
e ele portugues e ai esta outra garantia saliente de que a ac$ao
daquelas e nacional e patridtica.
Mas tanto as paroquias missionarias como as missoes de
ambas as classes acima indicadas--- as dos antigos padres de
Cernache e as de corporagoes especiais — entraram num periodo
de crise por circunstancias extraordinarias. Nos primeiros tem
pos do novo regime politico fecharam-se todas as casas onde
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se formavam os missionaries e auxiliares de ambos os sexos,
extinguindo-se provisoriamente o proprio colegio das missoes
ultramarinas de Cernache, apesar de estar prevista a sua admissao com a mesma natureza no art. 189.° do decreto de 20 de
Abril de 1911. Foram-se tambem diminuindo os subsidios que
se davam as missoes religiosas de Angola e Mb^ambique.
Finalmente o decreto de 22 de Novembro de 1913, separando o Estado e as Igrejas na Africa Portuguesa e em Timor,
ao mesmo tempo que se via obrigado a manter as missoes
religiosas, exigia a transforma^ao das existentes, por maneira
que a pratica mostrou ser de todo impossivel.
De tudo isto resultou, transitbriamente, uma perturbafao
e decadencia formidaveis em todos os servifos missionaries de
Africa e de Timor, que as leis e o Governo da Republica e das
colonias julgavam de algum modo indispensaveis e que, pelo
contrario, tendiam a desaparecer no fim, com perigosas consequencias para Portugal e para a causa da civilizafao, no proprio
periodo em que, por varias instrufoes internacionais, o desenvolvimento das missoes exclusivamente estrangeiras nas possessoes portuguesas ia atingir propor^oes impressionantes e
dignas do maior cuidado.
'Compreende-se que, tendo deixado de funcionar as casas
de formajao de missionaries e de auxiliares de ambos os sexos
na metropole e baixando ainda algum tanto os subsidios as
missoes nas colonias, quando as condifoes de vida iam, afinal,
encarecendo em alto grau, a falta de pessoal para substituir os
que terminavam ja o seu tempo de servi^o, ou faleciam, ou se
invalidavam, e bem assim a escassez de recursos, iam determinar depressa o encerramento de muitas paroquias missionarias e de muitas missoes nacionais, diminuir sucessivamente os
quadros, a ac^ao e os beneficios das restantes e amea^ar todas
de um complete e proximo aniquilamente.
Por tais vias, seria perdido quase tudo o que o Estado fizera,
promovera ou auxiliara nesta mesma obra de civiliza^ao durante
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muitas decadas, com despesas consideraveis, e os nossos missio
naries seriam inevitavelmente substituidos por outros a sombra
do direito geral de propaganda e das garantias espirituais da
nossa epoca, realizando eles os seus apostolados absolutamente
fora das relafoes com as nossas autoridades e do nosso pensamento nacional.
Os numeros falavam ja muito claro em 1919. Em Angola,
das trinta paroquias antigas poucas estavam em fun^ao, e das
quatro missoes do clero de Gernache, duas estavam fechadas e
as outras podia suceder o mesmo; das vinte e quatro missoes
do Espirito Santo, duas haviam sido fechadas e as restantes
achavam-se com pessoal cada vez mais reduzido, prevendo-se
que muitas iriam desaparecer em tais condigoes. Em Mozam
bique, das dez paroquias missionarias, apenas quatro tinham
servijos e de trinta e uma missoes, ja dezassete nao funcionavam, e quase apenas as quatro dos franciscanos portugueses
e algumas dos padres seculares esperavam ainda veneer as dificuldades. No resto das colonias que vimos considerando, a
situa^ao era ainda pior. As paroquias missionarias em actividade
haviam passado de cinco a duas na Guine, de dez a quatro em
S. Tome e Principe, de dezasseis a menos de metade em
Timor, onde as missoes dos padres seculares desapareciam umas
apos outras.
O proprio Estado recoriheceu, por fim, que era preciso impedir a continua^ao da derrocada e auxiliar a reconstru^ao.
O Governo da Republica, embora transitoriamente fosse
levado, pelas circunstancias anormais, a fechar na metropole
todas as casas de forma^ao de pessoal missionario, admitiu sempre, desde o primeiro momento, as missoes religiosas que elas
tinham nas colonias e continuou a subsidia-las, fazendo tambem
desde o comedo a promessa de atender a necessidade de insti
tutes educadores, de pessoal, em substituigao dos que havia
encerrado. O proprio decreto da separa^ao do Estado e das
Igrejas, de 20 de Abril de 1911, autorizou no artigo 189.°
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forma nova para o Colegio de Cornache, Como estabelecimento
religioso. Os procuradores das outras missoes das sociedades
receberam sempre de todos os Governos, tambem desde Outubro de 1910, a declaragao oficiosa da forma^ao de elementos
para a conserva^ao e desenvolvimento da sua obra civilizadora.
Na pratica nao so o Governo central, mas tambem, com
seu consentimento e por suas indicates os governos provincials
mantiveram e subsidiaram todas as antigas missoes religiosas,
apesar de parecerem extensivas a maior parte delas, segundo
certas interpreta9oes de alguns diplomas abolicionistas, as extin50es, que haviam tido seu efeito na metropole. ‘As necessidades
politicas, diplomaticas e ate jurfdicas exigiam com toda a for^a
das circunstancias a aceita^ao, o reconhecimeno e a protec^ao
das proprias missoes de sociedades missionarias, para a continua^ao de um apostolado civilizador e tambem nacional. Dai
veio naturalmente uma hermeneutica muito especial neste
assunto.O Estado admite essas missoes, consideradas como ins
trument© de civiliza^ao das colonias, sem lhes restringir a liberdade de oonsciencia e de propaganda espiritua'l, que esta garantida nos tratados e na Constitui^ao. O Estado trata unicamente
com elas como institutes que, nos actos exteriores e positivos,
aparecem a exercer um ministerio desejavel e louvavel pelos
seus efeitos humanos e nacionais. O Estado aceita os meios
essenciais e necessarios para esses fins.
O proprio decreto n.° 233, de 20 de Novembro de 1913,
fazendo a separa^ao do Estado e das Igrejas na Africa e em
Timor, tentou con^ar a tarefa de promover a reorganiza^ao
missionaria colonial, com disposi^oes que, embora nao tivessem
resolvido o problema, assinalaram a mesma ideia fixa de que
a Republica reconhecia a necessidade das missoes religiosas, como
missoes civilizadoras e tiveram o merito de abrir caminho para
uma ulterior solu^ao de todos os principios em concorrencia.
A pratica, mais forte do que tudo, exigiu que os governadores,
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com a anuencia do poder central, conservassem em todos os
assuntos respectivos a situa^ao anterior.
Depois disso, o decreto n.° 5239 tentou regular a questao
de outra maneira. Mas a sua duragao foi efemera; nem e'le foi
aplicado, sendo certo que demais a mais ele podia conduzir
inconvenientemente ao fornecimento de subsfdios as missoes
puramente estrangeiras.
O decreto n.° 5778, de 10 de Maio de 1919, revogando
o anterior, quis avanjar muito mais no caminho aberto pelo
de 22 de Novembro de 1913.
Em 1917 havia-se criado o Instituto de Missoes Coloniais
para formafao de pessoal leigo destinado as missoes civilizadoras leigas no ultramar. Aquele Instituto foi instalado no
antigo Colegio de Cernache, ficando ainda em aberto o problema do estabelecimento de uma casa de sacerdotes missio
naries, conforme estava previsto no artigo 189.° do decreto
de 20 de Abril de 1911. Ora o decreto n.° 5778 dispunha
que se sujeitassem, em geral, ao mesmo regime das missoes
civi'lizadoras leigas as missoes religiosas, para o fim de terem
dotafoes analogas, garantido-lhes a liberdade de consciencia e
de propaganda.
Este diploma era ainda impraticavel em muitos pontos
essenciais. Nem por isso deixava de se reconhecer ja bem expressamente que era de grande necessidade admitir e subsidiar as
missoes religiosas, como elementos de civiliza^ao e de nacionaliza^ao no Ultramar, querendo-se que para esse fim a maioria
do pessoal fosse portugues.
A logica das ideias e a for^a dos factos levaram finalmente
o Governo a publicar o decreto n.° 6322, de 24 de Dezembro
de 1919 e o decreto n.° 8351, de 26 de Agosto, de 1922.
Todas as missoes catolicas estabelecidas ou subsidiadas pelo
Estado foram declaradas nacionais e continuaram a ter dota^oes
e os missionaries e auxiliares de ambos os sexos ficaram tendo
certos vencimentos e vantagens como os funcionarios publicos,
33
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embora o Estado os nao considerasse como tais, por sc estar em
regime separatista, e prosseguindo tudo com as garantias de
liberdade de consciencia e de evangeliza^ao, sob a superintendencia dos directores de missoes, que sao os prelados ou os
governadores das dioceses.
Atendendo-se tambem a que a necessidade fundamental
e instante era de casas de forma^ao de pessoal portugues e para
conservar, desenvolver e multiplicar os estabelecimentos mis
sionaries das colomas, admitiu-se que destes destinassem aqueles 20 por cento da importancia das suas dotafoes anuais.
Na vigencia destes diplomas, pelos esforfos estrenuos do
prelado de Mozambique e do governador do bispado de Angola
e dos seus colaboradores
, foi possivel sustar nas duas coldnias
a decadencia das missoes catolicas portuguesas e dar-lhes mesmo
alguns incrementos apreciaveis. Mas o pessoal, que leva longo
tempo a formar, continuava a ser eseassrssimo a tal ponto que,
nas outras possessoes de Africa e de Timor, as dificuldades
de reorganizafao eram invendveis. Sucedia isto quando, por
todas as razoes expostas, era lndispensavel dar um impulso largo
e forte ao movimento missionario em todos esses dominios.
Dependendo tudo absolutamente das casas de educa^ao de
pessoal missionario, a situa^ao e ainda grave. O novo instituto
de Tomar, fundado sob os auspicios dos bispos e da Santa Se
para a forma^ao de padres seculares portugueses, e auxiliado
depois pela benemerencia de um antigo missionario secular
portugues com o oferecimento da casa de Cucujaes (4), so passados dez anos podia come^ar a produzir missionarios; nao ha'bilita cooperadoras, tendo so agora come^ado a habilitar cooperadores; embora o espirito corporativo, reclamado pelas
( 3) M gr Rafael Maria da Assunc^ao, O. F. M . et le Vicaire
Capitulaire de Luanda, le chanoine Manuel Alves da Cunha, collaborateurs dans la redaction de ce decret.
(4) Jose Vicente do Sacramento.
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necessidades ja indicadas, esteja expresso nas suas bases, lanZadas pelo trabalho da comissao de 1910 e constantes da
organiza^ao vigente, e certo que a sua efectivafao pratica
come^a so agora a esbo^ar-se.
As duas corporates de missionaries de Mozambique e de
Angola nao chegaram a ter ainda recursos bastantes para estabelecimentos de formazao adequados, sucedendo, por isso, que
ou os principiaram sem condizoes suficientes e portanto sem
a eficacia pretendida, ou continuaram a educazao fora do Pars,
o que a limita em extremo e a torna canssima.
A situazao e, pois, caracterizada pela realidade viva de que
finalmente o Governo da Republica, em vida separada do Estado
e das Igrejas, mas em relazao com a Santa Se e com os prelados
directores gerais das missoes catolicas ultramarinas e com os
seus representantes em Lisboa, admite, protege e auxilia as refendas missoes e as casas de formazao de pessoal que elas precisarem de estabelecer exclusivamente para os seus fins: despreocupando-se de quaisquer outras considerazoes que nao sejam
a de as deixar desenvolver todo o seu esforzo possivel para continuarem a exercer o seu ministerio de civilizazao, inteiramente
ao abrigo da liberdade de consciencia e com todas as vantagens
para a consolidazao do nosso dommio, assimilazao do indigena
e expansao da nossa lingua, do nosso genio e da nossa gloria.
O Governo actual, tirando as legitimas consequencias da
evoluzao rea’lizada depois de 1911, dos principios ja firmados
na legislazao vigente e dos factos que eles mesmos determinaram e das necessidades praticas da soberania nacional, vai
fixar num so diploma o regime das missoes catolicas portuguesas, consideiadas em si mesmas e nas suas dependencias essenciais, constitmdas pelas casas de formazao e entendeu que para
isso devia antes ouvir pessoalmente os prelados directores gerais
das mencionadas missoes na Africa Portuguesa, que tanto se
assinalam pelos seus conhecimentos, pela sua experiencia, pelo
seu patriotismo e pela sua autoridade.
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O decreto adiante publicado, obedecendo a tais intuitos,
aperfei^oa, desenvolve, sistematiza e estabiliza disposi^oes que
estavam em vigor. As casas de forma^ao de missionarios e de
auxiliares de ambos os sexos passam a receber o subsidio directamente do Ministerio das Colonias, como e mais simples e
natural, tanto mais que se trata de uma despesa de soberania.
Ao Institute leigo de Missoes Colonials o Estado forneceu,
alem do antigo estabelecimento dos padres de Cernache do
Bonjardim, com ampla capacidade, recursos progressives, que
somam ja cerca de 3500 000$00 ate esta data, consignando-lhe o orfamento de 1926-1927 874 000$>00 pelas verbas
conjuntas.
As casas de forma^ao missionaria catolica o Estado apenas
deu 695 000$00 ate o presente e destina o subsidio de
300 000$00, no or^amento de 1926-1927. Acresce que Ihes
nao entregou nenbum predio, salvo uma pequena parte do convento de Tomar aos padres seculares, e essa mesma insufientissima. Mas os tres grupos de missoes catolicas nacionais das
nossas colonias precisam abolutamente de ter na Metropole
diversas dependencias para a educagao de pessoal, sendo, pelo
menos, uma casa para a de missionarios de cada um deles, tres
para a das cooperadoras correspondentes e tres para a de auxi
liares do sexo masculino, em desenvolvimento do que foi ja
esbo^ado por efeito da legisla^ao vigente. Sucede tambem que
nas regioes adequadas a formafao, o Estado nao tern edificios
e teirenos disponiveis que lhes possa confiar, a nao ser por
alguma excep^ao muito rara, pois todos se acham em geral
ocupados por servifos publicos.
Nestes termos for^oso e entregar aos directores das missoes
portuguesas de Mozambique e de Angola um subsidio extraor
dinary de 1 500 000$00 para as instalazoes desta natureza
e elevar a 1 350 000$00 o subsidio anual para todas as casas
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de formagao, o que para cada uma representa dotagoes modestas em si mesmas e em comparagao com as obtidas pelo Insti
tute leigo de Cernache.
O Governo chegou a ver assim o problema, praticamente,
depois de haver considerado todas as necessidades estabelecidas
pela evolugao historica de Portugal, pelas responsabilidades da
sua soberania, pela vastidao dos seus dominios, pelas condigoes
dos povos nativos, pelos pretextos que elas determinam em
espiritos e sociedades tendentes a levar muito alem o pensamento da Conferencia de Berlim na transformajao da geografia
politica da Africa. £ ja evidente que os esforgos desses elementos vao ser exercidos com a invoca^ao dos maiores interesses
morais da vida e do trabalho dos indigenas, estando por detras
de tudo isso a propria acjao das missoes religiosas das nossas
e de outras colomas, como os factos e os documentos mostram
com toda a clareza.
O Governo reconhece que por todos os motivos deve pro
mover com intensidade o lncremento das missoes portuguesas,
querendo que elas mesmas concorram em alto grau para o
cumprimento dos destinos de Portugal.
A Republica Portuguesa faz tres declara^oes categoncas
diante das outras nafoes da Terra. Uma e de que Portugal,
antes de todas elas espalhou nas outras partes do Mundo as
ideias superiores e universais que estao na base da civilizafao
moderna. A outra e de que Portugal vem sustentando, com
recursos importantes do Tesouro Publico, as missoes religiosas
que se dedicam ao levantamento das condijoes das ragas indfgenas, em continuagao das tradigoes mais generosas do seu
dominio aperfeigoado. A ultima e a de que a Republica Portu
guesa, depois das perturbagoes trazidas a esse trabalho honroso
por certas circunstancias excepcionais, sendo ainda maiores as
da Guerra, vai decididamente dar-lhes um impulso vigoroso,
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para os mais altos fins humanos e nacionais, em desenvolvimento das protecfoes e auxilios acentuados ja desde 1919.
Com os fundamentos expostos, o Governo da Republica
decreta para valer como lei, o seguinte:
MISSOES CATOLICAS PORTUGUESAS

Art. 1.° — O Governo da Republica Portuguesa mantem
e garante a liberdade de cultos e a separa^ao do Estado e das
Igrejas nas Colonias Portuguesas, sem prejuizo do direito aplicavel aos territories do Padroado do Oriente e do Extremo
Oriente e das leis e regulamentos que forem publicados sobre
a instru^ao e politica dos indigenas.
Art. 2.
O Governo aceita a colabora^ao das missoes
catolicas portuguesas em condifoes especiais consignadas neste
diploma.
Art. 3 0 Sao oficialmente consideradas missoes catolicas portuguesas as que, tendo sido ou vindo a ser estabelecidas de acordo com o Governo em possessoes de Portugal,
tenham dotafoes or9amentais e estejam inteiramente sujeitas
a jurisdifao espiritual e vigilancia dos prelados portugueses.
Art. 4.° — As missoes catolicas portuguesas podem livremente estabelecer-se nas colonias e exercer a sua ac^ao civilizadora em todos os seus territories, compreendidos os que estejam
entregues a administra^ao de companhias privilegiadas, ou a
explorafao de quaisquer empresas, ou 'a propriedade colectiva
ou individual.
PERSONALIDADE JUR1DICA

Art. 5.° — As missoes catolicas portuguesas constituent
pessoas morais com capacidade juridica e sao legitimamente
representadas pelos pielados e seus delegados, que sao os viga518

rios gerais, ou superiores distritais de missoes, ou superiores
destas, os parocos e quaisquer procuradores, com os poderes
que os prelados lhes conferirem.
Art. 6.° — Ficam sendo propriedade das referidas missoes
e isentos de quaisquer contribui$oes gerais ou locais os templos,
as escolas, as oficinas, as residencias episcopais, missionarias ou
paroquiais, todos os bens imobiliarios ou mobibarios eclesiasticos e missionaries, arrolados ou nao pelo Estado, e outros
que lhes venham a pertencer, assim como os terrenos que o
Governo ou qualquer corpora^ao administrativa ou entidade
particular lhes tenham concedido ou vierem a conceder, e o
mais que tenham adquirido ou vierem a adquirir por meios
legitimos.
§ unico — Nas colonias onde o Governo houver tornado
posse dos pa^os episcopais ou nao os houver, o Governo providenciara para que seja dada residencia condigna ao director
das missoes
Art. 7.° —- Os imobiliarios gratuitamente concedidos pelo
Estado nao podem nunca ser 'hipotecados ou alienados sem
a sua autoriza^ao; e, quando essa for concedida, ficam os respectivos actos sujeitos as formalidades legais.
Art. 8.° — O Estado reserva-se o direito, no caso de
necessidade de expropria^ao por utilidade publica, de reaver
qualquer parcela de terreno indispensavel, que tenha sido gra
tuitamente concedido, sem outro onus de expropria^ao, alem
da indemniza^ao das benfeitorias que por ventura hajam sido
feitas.
Art. 9.° — O Governo continua a conceder gratuitamente
as missoes catolicas nacionais o terreno necessario para o seu
desenvolvimento e para novas funda^oes e a fazer-lhes gratuita
mente a demarca^ao definitiva.
§ unico — Estas concessoes, em Angola e Mozambique,
nao podem exceder a area de 2000 hectares contmuos e nas
outras colonias a area de 100.
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PESSOAL

E CASAS DE FORMAgAO

Art. 10.° — As missoes catolicas portuguesas serao compostas de missionaries e de auxiliares de ambos os sexos, de
nacionalidade portuguesa, educados em seminarios, colegios ou
casas de forma^ao de pessoal a elas destinado, os quais sao
admitidos como parte integrante das mesmas missoes.
§ 1.° — Os referidos colegios missionaries ficam autorizados a aceitar quaisquer legados e doa^oes com isen^ao de contribuifao de registo; e as suas propriedades, mesmo arrendadas
anteriormente a data deste diploma, sao isentas de contribui^ao
predial enquanto os mesmos colegios se destinarem a forma^ao
missionaria (5).
§ 2.° — As casas de forma^ao subsidiadas pelo Estado
so poderao funcionar em territorio portugues, sendo concedido
o prazo de dois anos para o cumprimento complete desta disposigao.
Art. 11.° — O Estado auxilia os estabelecimentos de forma^ao de missionaries e auxiliares de ambos os sexos:
1.
° — Entregando gratuittamente para esse exclusivo destino, edificios e propriedades que o Estado tenha disponiveis
ou de que venha a dispor.
2.
° — Concedendo subsrdios extraordinarios para a sua
conveniente instala^ao;
3.
° — Inscrevendo no or^amento anual da Metropole um
subsidio de 1350 contos, destinado aos mesmos estabeleci
mentos.
§ unico — As despesas feitas pelo Estado em execu^ao
deste artigo sao consideradas de soberania.
Art. 12.° — A verba a que se refere o n.° 3 do artigo
precedente sera distribmda em partes iguais pelas tres corpo( 5) Vid. decret du 4-V III-1927.
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ra^oes que actualmente recebem subsrdios para forma^ao tie
pessoal missionario, considerando-se tambem desde ja como em
associafao de padres seculares, para os efeitos deste decreto,
os missionaries que iniciaram os servi^os desta natureza em
Tomar e Cucujaes. Esta disposi^ao entender-se-a sem prejuizo
de poderem ser estabelecidas, em harmonia com o presente
diploma, outras corpora^oes missionarias, quando o Governo
julgue isso indispensavel para o desenvolvimento das missoes.
§ l.° — Cada uma das corpora^oes, distribuira o seu subsidio pelos diversos estabeiecimentos de forma^ao missionaria
e de auxiliares de ambos os sexos, que eduquem ou venham a
educar para as missoes respectivas.
§ 2.° — Do emprego deste subsidio prestara contas ao
Governo o respresentante de cada uma das corpora^oes mis
sionarias, ate 31 de Agosto do ano economico seguinte.
Art. 13.° — O representante de cada uma das sobreditas
corporafoes missionarias na metropole tratara com o Governo
da Republica e as estates oficiais os assuntos que interessem
ao movimento das missoes correlativas, sendo-lhe entregue o
subsidio que pertence aos correspondentes estabeiecimentos de
forma^ao.
§ unico — Cada um dos referidos representantes e os seus
substitutes serao membros das respectivas corporafoes e serao
indicados pelos prelados das colonias onde estao estabelecidas
as missoes da sua corpora^ao, ou por quern suas vezes fizer,
ficando tambem entendido que, no caso especial dos missiona
ries seculares, considerados desde ja em corporafao pelo artigo
1 2 .°, esse representante e o prelado que tenha, por quern de
direito na hierarquia eclesiastica, sido investido nas fun^oes de
director dos colegios da mesma corpora^ao.
Art. 14.° — Enquanto nao houver missionarios e auxi
liares suficientes nas condifoes do artigo 10.°, o Governo aceita
a colabora^ao de quaisquer outros missionarios e auxiliares
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que queiram trabalhar inteiramente subordinados aos pelados
portugueses.
§ unico — Os missionaries que nao forem portugueses
terao de renunciar por escrito ao foro da sua nacionalidade, nos
termos legais.
C L A S S I F I C A g A O D A S M IS S O E S

Art. 15.° — Nas colonias havera missoes centrais e sucursais, com lrradia^oes de pequenas filiais ou estajoes de propa
ganda nacional.
§ unico — As paroquias podem ser classificadas conforme
a sua importancia missionaria, ficar isoladas ou dependentes
de outras missoes, ou agrupadas entre si formando uma so
missao.
Art. 16.° — Ficam oficialmente consideradas missoes cen
trals e sucursais as missoes e sucursais que actualmente assim
estejam classificadas.
Art. 17.° — Cada missao pode funcionar num so ou mais
edificios, na mesma ou em diferentes localidades, e com varias
instituifoes para cada um dos sexos.
Art. 18.° — De acordo com o governo da colonia, pode o
director das missoes transferir ou alterar a classifica^ao das mis
soes, extinguir as anteriormente estabelecidas e fundar outras
novas.
D O T A gA O A N U A L

Art. 19.° — A dotafao de cada missao central ou sucursal
sera fixada anualmente no orjamento de cada colonia, tendo
em atenfao a necessidade e importancia das obras missionarias,
as circunstancias dos lugares ou outras, nao podendo ser infe
rior os quantitativos actualmente estabe'lecidos nos or^amentos
coloniais.
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§ 1.° — No orfamento anual da colonia havera uma outra
verba de dota^ao global, que o director das missoes empregara
em obras missionarias ou novas funda^oes, consoante as necessidades do programa missionario.
§ 2.° — Continua fixado em 900$00 o subsidio anual
para fundo de reserva de cada missao.
Art. 20.° — Todas estas verbas serao pagas na mesma
especie de moeda e nas mesmas condi^oes em que as despesas
da maior parte das reparti$oes publicas da colonia forem pagas.
PRO GRAM A

Art. 21.° — O programa geral das missoes nacionais e
volver o seu progresso moral, intelectual e material, em toda
a possivel extensao do seu significado, conforme o permitirem
as circunstancias de cada missao.
Faz parte deste programa:
a ) A educa^ao e instrufao do nativo portugues, homem
e mulher, dentro ou fora da colonia, procurando aperfei^oa-lo
pela morigerafao dos costumes, pelo abandono das suas superstifoes e se'lvajarias, pela eleva^ao moral e social da mulher e pela
dignificafao do trabalho. O ensino da lingua portuguesa,
coadjuvado, provisoriamente, pela lingua indigena, com exclusao absoluta de qualquer outra, sera obrigatorio em todas as
escolas indigenas, e nelas, com o ensino da moral e das letras,
se devem dar lifoes das grandezas c glorias de Portugal;
b ) A educafao e instru5ao geral, para a cultura e engrandecimento das colonias, podendo os directores das missoes fundar escolas, colegios ou estabelecimentos de educa^ao e ensino,
e ceder pessoal missionario a quaisquer corpora^oes ou associates
com estatutos aprovados pelo Governo;
c ) O ensino agrfcola, fundando, desenvolvendo e dirigindo
hortas, jardins de ensaio, granjas ou herdades, nas quais o indi523

gena possa aprender praticamerrte as variadas culturas por metodos de progressiva evolu^ao, melhorando gradualmente os seus
rudimentares e primitivos processos de trabalho, dando-lhe
nofoes de novas culturas, de aperfei^oamento das usadas, de
selec^ao de sementes, de silvicultura, e outras igualmente uteis;
d j O ensino da pecuaria £eito, quando possivel, com ensaios de novas e melhores ra$as ou cruzamentos aperfei^oados;
e j O ensino profissional, fundando, administrando ou
dirigindo escolas de artes e oficios ou simples oficinas;
f ) O ensino domestico, procurando fazer da mulher indigena cuidadosa dona de casa e boa mae de familia;
g ) A assistencia sanitaria ao indigena, ja realizando-a pela
ac^ao domiciliaria nas povoa9oes, ja colaborando com as autoridades na extin^ao de epidemias e no ensino pratico da
higiene, abrindo dispensarios, hospitais, enfermarias, asilos cre
ches, gafarias ou outros estabelecimentos de caridade e de
beneficencia, ou cuidando de quaisquer instituifoes dessa natureza;
h ) As observances meteorologicas e colecnoes de historia
natural, fornecendo o Governo os instrumentos e preparos indispensaveis para estes servi^os e as colecjoes etnograficas.
i ) Auxiliar pela sua colaboranao as publicanoes geograficas, historicas e economicas, subordinadas aos superiores
interesses da civiliza£ao mundial e do imperio colonial portugues, que o Governo ju'lgue conveniente promover ou desenvolver.
D IR E C T O R E S D A S M IS S O E S

Art. 22.° — Os prelados portugueses, directores das missoes catdlicas nacionais nas colonias, sao oficialmente considerados como chefes de servigo publico provincial, para o efeito
dos vencimentos, ajudas de custo e mais vantagens que sao
concedidas aos funcionarios superiores desta categoria.
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§ unico — Os governadores do bispado, quando directores das missoes tem direito:
a ) As mesmas vantagens que os prelados, na fa'lta destes;
b ) A vencimentos identicos aos dos chefes de service distrital, no caso de ausencia temporaria do prelado por mais de
um mes fora da colonia. Em Cabo Verde, quando se de este
caso, os vencimentos serao iguais aos de sub-directores da
Fazenda.
Art. 23.° — Os prelados, ou quern as suas vezes fizer,
podem corresponder-se oficialmente com o Ministro das Colomas e com todas as autoridades da colonia.
Art. 24.° — Aos prelados compete dirigir superiormente
as missoes, orientar e vigiar a sua administra$ao, nomear, colocar, transferir, exonerar e mandar apresentar a junta de saude
o pessoal das missoes, conceder-lhe licen^as e determinar todo
o seu movimento.
Art. 25.° — Nas colonias onde for julgado necessario
podem os prelados, de acordo com os governos coloniais, criar
direc^oes missionarias distritais ou regionais, com area mais
ou menos vasta, contfnua ou intercalada, conforme for mais
conveniente ao interesse colonial e missionario.
Art. 26.° — Se algum prelado resignar ou retirar para
a metropole antes de dez anos de permanencia nas missoes,
o Governo da metropole fixar-lhe-a uma pensao vitalfcia em
harmoma com a sua condi^ao social e o tempo que serviu nas
missoes, incluindo o de simples missionario.
Art. 27.° — Depois de dez anos de servifo, os prelados
tem direito a uma pensao igual a concedida aos funcionarios
publicos de vencimentos identicos.
Art. 28.° — Os prelados apresentarao ate 30 de Junho
ao Ministro das Colonias, por intermedio do Governo colonial,
um relatorio dos trabalhos missionarios do ultimo ano, que
sintetize os relatorios dos superiores das missoes, com as consideragoes que julgarem necessarias. Igualmente apresentarao
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ao governo da colonia, ate 31 de Dezembro, nota explicativa
da aplica^ao das dota^oes missionarias concedidas durante o
ultimo ano economico.
Art. 29.° — Para os e'feitos deste decreto, a Guine con
siderate como pertencente a diocese de Cabo Verde, e S. Tome
e Principe a diocese de Angola.
Art. 30.° — As eescolas das missoes catolicas portuguesas
sao consideradas de ensino livre e ficam directamente dependentes do director das missoes, que no fim de cada ano lectivo
enviara a Direc£ao da Instru^ao Publica da colonia os mapas
anuais do movimento escolar.
M IS S IO N A R IO S E A U X IL IA R E S

Art. 31.° — Missionaries sao os saoerdotes que, inteiramente subordinados aos prelados portugueses, vao para as colonias consagrar-se exclusivamente a civiliza^ao e engrandecimento da sua popula^ao; e auxiliares sao os que nao sendo
sacerdotes, com eles cooperam na realiza^ao do mesmo objec
tive, a que absolutamente se consagram.
Art. 32.° — Os missionaries terao o vencimento anual de
900$>00 e os auxiliares de 600$00, com direito uns e outros
a mais 25 por cento dos seus vencimentos quando completem
oito anos de servi^o efectivo, 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 venci
mento primitivo, e todos serao pagos na mesma especie em
que o fbrem os funcionarios publicos.
§ unico — O governo da colonia devera estabelecer, nos
termos da legisla^ao em vigor, vencimentos de exercicio ou
subven^oes aos missionarios e auxiliares, em conformidade
com as circunstancias dos lugares em que prestam servi^o.
Art. 33.° — Os missionarios e auxiliares que, depois de
dez anos de servifo nas colonias, forem mandados para a me526

tropole como professores ou mestres nos colegios de forma^ao
missionaria, de acordo com os respectivos superiores destes
colegios, entram no gozo da pensao vitalicia conforme o numero de anos de servifo.
Art. 34.° — Os missionarios terao direito a uma pensao
vitalicia anual e igual a da aposenta^ao dos primeiros oficiais
da colonia ou seus equiparados. Os auxiliares gozam de metade desta pensao, e tem direito ao abono de passagem em 2.a
classe sendo do sexo masculino, e em 1.a sendo feminino.
Art. 3 5.
So os missionaries e auxiliares portugueses
ou os nacionalizados tem direito ao beneficio da pensao.
Art. 36.° — Os missionarios e auxiliares gozam dos beneficios e das vantagens concedidas ao funcionalismo publico,
mas nao sao funcionanos do Estado; sao considerados como
pessoal em servi^o especial de utilidade nacional, inteiramente
dependentes dos directores das missoes, e so gozam das van
tagens que este decreto lhes concede enquanto se conservarem
no exercicio do seu ministerio, ou quando, terminado o tempo
necessario para a pensao vitalicia, devidamente autorizados, regressarem a metropole.
§ unico — Os missionarios com 60 anos de idade e trinta
de bom servifo missionario, sendo devidamente autorizados,
assim com os naturais da colonia onde prestam servifo, podem
gozar a pensao vitalicia nas proprias missoes.
Art. 37.° — Os missionarios demitidos pelos seus legitimos superiores perdem todos os direitos aos beneficios deste
decreto, exoepto o de passagem de regresso a metropole, nas
condifoes em que o Estado o concede aos seus funcionanos.
Art. 38.° — Se o desenvolvimento do programa das
missoes exigir pessoal missionario que o or^amento ja apro*
vado nao comporte, pode ele ser nomeado sem direito a vencimentos, ate que possa ser incluido no or^amento, mas com
todas as outras vantagens do pessoal missionario nomeado
527

com vencimentos, incluindo a contagem do tempo para a
pensao vitalicia.
Art. 39.° — Nas colonias onde houver necessidade de
formar clero lndigena subsidiado pelo Governo e privativo da
colonia, e ao governo da respectiva colonia que compete resol
ver com o director das missoes, dentro da esfera do regime
de separa^ao, sobre as condifoes em que deve ser concedido
esse subsidio.
P E S S O A L A S S A L A R IA D O E C O N T R A T A D O

Art. 40.° — Alem dos missionaries e auxiliares, pode
tambem haver nas missoes pessoal assalariado e contratado.
§ unico — A nomea^ao do referido pessoal e feita pelo
director das missoes.
Art. 41.° — O pessoal assalariado pode ter vencimentos
segundo as suas aptidoes e os services que preste nas missoes.
Art. 42.° — Os assalariados europeus, quando professores ou sendo do sexo feminino, tern direito a passagem de 2.a
classe, e sendo operarios, de 3.a, e gozam as regalias dos auxi
liares que forem compativeis com a sua situa^ao.
Art. 43.° — Em casos particulares de acordo, com os governos colonials, podem os directores das missoes contratar
pessoal para servi^os especiais dentro do programa missionario.
D IS P O S ig O E S G E R A IS

Art. 44.° — Ao pessoal missionario nao e permitido aceitar qualquer comissao de servi^o ou encargo alheio ao servi^o
das missoes, sem especial autoriza^ao do director das missoes.
§ unico — A todo o pessoal das missoes e proibido exercer directamente ou por interposta pessoa o comercio, industria
ou agricultura, nao se entendendo como tal a agricultura e as
artes e oficios da missao e a venda dos produtos do seu trabalho.
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Art. 45.° — O movimento de pessoal missionario sera
publicado no B o le tim O fic ia l.
Art. 46.° — Todos os anos, nos orfamentos de cada colonia serao inscritas as verbas necessarias para o pessoal missio
nario e dota^oes das missoes, as quais serao pagas na mesma
especie de moeda e nas mesmas condi^oes que aos empregados
e as reparti^oes publicas.
§ unico — As despesas feitas com as missoes e seu pessoa'l, incluindo as pensoes vitalicias, sao por conta das respectivas colonias.
Art. 47.° — A pedido dos directores das missoes, podem
os governos coloniais autorizar, livre de quaisquer imposifoes
do Estado ou corpora9oes administrativas, a importa^ao do
material e outros artigos destinados exclusivamente as missoes.
Art. 48.° — Aos mancebos das corpora^oes de forma^ao
missionaria, incluindo os auxiliares, quando chegarem a idade
do recrutamento militar serao permitidos adiamentos anuais
de alistamento, para efeitos dos seus cursos ordinarios ou de
aperfeifoamento cientifico, literario ou profissional, ate entrarem no servi^o das missoes, que sera considerado equivalente
ao servi^o militar, ficando eles entao isentos deste para todos
os efeitos.
§ 1.° — Estes adiamentos serao requeridos pelos interessados ao Ministro da Guerra e acompan'hados dum oficio comprovativo, mandado pelo representante da corpora^ao missio
naria a que pertence.
§ 2.° — Se antes de conclmdo o tempo obrigatorio do
servifo militar algum dos mancebos deixar a corpora^ao mis
sionaria, volta a ficar sujeito ao servi^o militar, e o director
das missoes ou o seu representante na metropole dara imediata
comunicafao oficial do facto a autoridade militar competente.
Art. 49.° — As missoes religiosas pertencentes ao Padroado do Oriente e do Extremo Oriente sao reguladas por
diploma especial, excepto as missoes de Timor, as quais se
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aplicara a doutrina deste decreto, ficando sujeitas ao bispo de
Macau.
§ unieo — Aos prelados do ultramar, sempre que viagem
a custa do Estado, e aplicavel, quanto a dasse de passagens,
o disposto no artigo 165.° do decreto n.° 12209, de 27 de
Agosto de 1926, tendo tambem direito a ter ao seu servico
o pessoal especificado no artigo 66.° do mesmo diploma.
D IS P O S ig O E S T R A N S IT O R IA S

Art. 50.° — Aos missionaries e auxiliares que, ao abrigo
das leis vigentes, estao servindo nas missoes ultramarinas, sao
garantidos todos os direitos adquiridos, se nao optarem pelos
consignados neste diploma.
§ unieo — £ igualmente aplicavel este artigo aos missio
naries do clero secular que haja necessidade de nomear durante
0 periodo dos primeiros dez anos, se nao optarem pelos beneficios do presente diploma.
Art. 51.° — Em execu^ao do n.° 2.° do artigo 11.° deste
diploma, e concedido desde ja o subsidio extraordinario de
1 500 000$00 para instalafao de casas de forma^ao de missionarios e auxiliares, sendo a importancia do mesmo subsidio
depositada na Caixa Economica Portuguesa, a ordem dos
directores de missoes de Cabo Verde, de Angola e de Mo
zambique, para ser distribuida em partes iguais nos termos
do artigo 12.°.
Art. 52.° — Sao mantidas todas as disposi^oes das leis
especiais vigentes sobre a direc^ao, pessoal, funcionamento e
administrazao do Instituto de forma^ao dos sacerdotes seculares, enquanto nao forem substituidas por outras, subordinadas
aoas fins do presente diploma, e em especial o artigo 2.° do
decreto n.° 7600, de 20 de Julho de 1921.
Art. 53.°--- Para os efeitos deste decreto continuam a
ser considerados representantes dos directores das missoes
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perante o Ministerio das Coldnias os actuals procuradores e
seus subtitutos.
Art. 54.° — Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quern o
corihecimento e execugao deste decreto com for$a de lei pertencer, o cumpram e fa^am cumprir e guardar, tao inteiramente
como nele se contem.
Os Ministros de todas as Repartees o fa^am imprimir,
publicar e correr.
Dado nos Pa^os do Governo da Republica, em 13 de
Outubro de 1926.
— M a n u e l R o d rig u e s
— Ja im e A fr e ix o — A n t o 
de B e tte n c o u rt R o d rig u e s — A b tlio A u g u s t o V a ld e s
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