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L E G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E P O R TU G A ISE
(24-X II-1926)

SOMMAIRE — Suppression de

I’Institut des Missions Coloniales laiques
de Cernache do Bonjardim. — Les edifices, terrains,
dependances et mobiliaires sont devolus aux Missionnaires seculiers portugais.

A lei de 2 de Agost© de 1856 criara o Colegio das Mis
soes U'ltramarinas em Cernacbe do Bonjardim, para a forma^ao
de padres seculares consagrados as Missoes Catdlicas das nossas colonias e do Padroado portugues do Oriente. Fora aproveitado para isso um grande edificio conventual que mi existia O .
Embora nao fosse perfeito na sua maneira de ser e de
funcionar e tivesse o defeito saliente de nao ligar os missio
naries ao seu destino pelos la^os fortes de uma associa^ao de
auxuio mutuo, como sucede com imensas vantagens nas corporafoes estrangeiras de padres seculares, para trabalhos civilizadores analogos, o Colegio concorrera apreciavel e vantajosamente para a comefada restaura^ao das missoes religiosas
nacionais, necessidade visivel do dominio espfritual e temporal
do nosso pais. Dali safram dedica^oes valiosas e benemeritas
e alguns dos mais distintos sacerdotes e bispos que nos tempos
O C ’etait le Seminaire du «Grao Priorado do Crato», inaugure
le 14-X-1794. Ferme en 1834 l’edifice a ete destine le 12-VIII-1856
a la formation des missionnaires seculiers portugais. Cf. Candido da
Silva Teixeira, O Collegio das Missoes em Sernache do Bom Jardim,
Lisboa, 1905.
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modernos mais cooperaram no prosseguimento da ac^ao historica de Portugal.
O Governo da Republica, logo no princfpio, cedendo aos
primeiros impu’lsos de uma certa politica transitoria, deu um
golpe radical nas casas de habilita^ao de pessoal missionario,
sem contudo deixar de reconhecer, por varios modos, que elas
eram indispensaveis. Assim o proprio decreto de separa^ao
do Estado e das igrejas, de 20 de Abril de 1911, no seu artigo
189.° autorizou que se desse forma nova ao mesmo Colegio
de Cernache, como estabelecimento religioso ainda para os
mesmos fins.
Em oposi^ao a propria letra e espirito desta disposi^ao
previdente, o decreto n.° 3352, de 8 de Novembro de
1917 (2) fundou naquele mesmo edificio do Colegio de Cer
nache, o Instituto de Missoes Coloniais, como escola de educa^ao de alunos destinados a ser agentes de civiliza^ao nas
possessoes portuguesas. O Colegio mudava absolutamente de
natureza, passando a preparar missionaries exclusivamente civis.
Entao se quis realizar a ideia de satisfazer as necessidades
espirituais e sociais do indigena por uma pedagogia inteiramente desprovida de influencia do principio religioso, o qual
fora apontado sempre como indispensavel e essencial, em face
da situa^ao daquelas ra^as. O Estado, para esta nova tentativa
gastou no Instituto milhares de contos desde o comedo ate
agora, passando a ser de 874 contos as verbas que se acham
consignadas as suas despesas no ano economico de 1926-27.
Em Angola e Mozambique chegaram a ser estabelecidas
varias missoes civilizadoras laicas, com pessoal recrutado para
esse fim fora do Instituto e outro saido do Instituto de Missoes
( 2) Diario do Governo, 1917, l.a Serie, n.° 154, p. 812-815. Ce
decret a ete signe par Bernardino Machado, Afonso Costa, Almeida
Ribeiro, Norton de Matos, Alexandre Braga, Ernesto de Vilhena, etc.
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Colonials. Atingem tambem decerto milhares de contos as
somas dispendidas com elas pelos governos dessas colonias.
A experiencia feita condenou logo o propro princfpio da
existencia de missoes civilizadoras laicas, no testemuriho geral
dos nossos governadores e colonialistas, ao mesmo tempo que
todos julgavam preciso e conveniente o desenvolvimento das
missoes religiosas portuguesas. Todos consideravam quase de
todo inutil a despesa feita com as primeiras, vendo-se em todo
o caso que dlas, bem ao contrario das segundas, nao correspondem de modo nenhum nem podem corresponder ao fim educativo que se pretende atingir para a educa5ao e imediato contacto com as populates nativas.
Como consequencia logica, todos opinaram tambem que
o proprio Instituto de Missoes Colomais nao satisfazia nem
podia satisfazer ao objectivo invocado para a sua cria^ao. Desde
logo reinava esta ideia nos proprios meios politicos, onde se
transigia dificilmente com o prolongamento de uma anormalidade, cuja extin^ao la mesmo se julgava inevitavel.
O Governo tinha obriga^ao de olhar para este importante
assunto.
Mas, antes de adoptar qualquer decisao definitiva, mandou fazer, por funcionarios competentes e absolutamente
insuspeitos de qualquer parcialidade politica ou religiosa, inqueritos ao Instituto de Missoes Coloniais.
A ultima comissao apresentou, em 12 de Novembro, as
suas conclusoes, acompanhadas de relatorios substanciosos e
de documentos abundantes. A respeito da organiza^ao e funcionamento dos servi^os administrativos e pedagogicos do
Instituto de Missoes Coloniais, ela declara e mostra que tudo
e um caos. Mas ainda isto nao e o mais decisivo.
A comissao, pe'los seus estudos e experiencias, e em harmonia com as opinioes acima aludidas, julga impossfve'l o Ins
tituto de Missoes Coloniais realizar os fins civilizadores para
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que foi criado, quando se considera o estado social do indigena.
E, pelo contrario, e'la e de parecer que o estabelecimento deve
ir outra vez para a posse das Missoes Catdlicas dos Padres
Seculares Portugueses, em aplica^ao do art. 11.° do decreto
n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926.
Se as missoes civilizadoras laicas pudessem corresponder
as necessidades e circunstancias das rajas indigenas; se militasse a favor delas a experiencia das najoes civilizadoras e
especialmente a de Portugal, o Governo limitar-se-ia a reformar
o Instituto de Missoes Coloniais, sem lhe mudar a natureza,
adaptando-o ao seu destino; ao mesmo tempo que fora dai
continuaria a auxiliar as missoes religiosas portuguesas, que
tern a seu favor os factos do passado e do presente. Mas uma
vez que se nao da aquela hipotese, uma vez que elas nao
deram nem podem dar nenhuns resultados praticos, uma vez
que sao contra elas todos os juizos atendiveis, o Governo tinha
de as abolir necessariamente, de extinguir o Instituto de Mis
soes Cdloniais e de reentregar o ediffcio para a forma^ao do
pessoal respectivo.
Procedendo assim, em concordancia com as ideias da
Comissao de Inquerito, o Governo realiza o proprio designio
do artigo 189.° do mencionado decreto de separa^ao, de 1911,
que admitia o Colegio de Cernache como estabelecimento reli
giose com forma nova para educa^ao de missionaries. A modifica^ao necessaria no sistema do antigo Colegio de Missoes
Ultramarinas esta garantida pela organiza^ao independente do
Estado que ela fica tendo, em harmonia com o regime de
separa^ao, e pelo artigo 12.° do decreto n.° 12 485, ja citado,
que presupoe nos missionaries de que se trata a disposi^ao
de se associarem, finalmente, em corpora^ao de padres seculares
para a mais perfeita realiza^ao da sua obra civilizadora e patriotica.
Os restantes preceitos do decreto que sobre tal assunto
o Governo publica nesta data, representam igualmente dou535

trina das conclusoes definidas pela comissao para assegurar
direitos adquiridos do pessoal e conveniencias dos alunos do
Instituto de Missoes Colonials e os interesses do Estado.
Assim, pelo novo diploma, o Governo apenas trata de
executar com justifa um acto de boa administra^ao, que a imposto pela experiencia, exigido pelas necessidades do nosso imperio
ultramarino, reclamado pela opiniao geral dos funcionarios
superiores das nossas colonias e aconselhado por uma comissao
idonea e imparcial, que fez um inquerito consciencioso antes de
se adoptar a providencia que de todos os lados se ju'lgava
indispensavel, acrescendo que todas as suas conclusoes foram
corroboradas pelo parecer da reparti^ao competente do Ministerio das Colonias.
Por todos estes fundamentos:
Usando da faculdade que me confere o n.° 2.° do artigo
2.° do decreto n.° 12 740, de 26 de Novembro de 1926, sob
a proposta dos Ministros de todas as Reparti^oes:
Hei por bem decretar, para valer oomo lei, o seguinte:
Artigo 1.° — £ extinto o Instituto de Missoes Colomais
estabelecido em Cernache do 'Bonjardim, sendo entregues os
edificios, terrenos, dependencias, mobiliarios e utensilios, mediante o devido inventario, aos missionaries seculares das mis
soes catolicas portuguesas, para estabelecimento de educa^ao
do pessoal respectivo, nos termos do n.° 1.° do artigo 11.° do
decreto com for^a de lei, n.° 12 485 de 13 de Outubro de
1926, que aprovou o estatuto organico das mesmas missoes.
Art. 2.° — Em diploma especial sera fixada a situa^ao do
pessoal em servi^o do extinto Instituto de Missoes Coloniais,
tendo em aten^ao os seus direitos adquiridos e aptidoes.
§ l.° — O mesmo pessoal, que tenha sido nomeado ou
contratado legalmente, fica adido ao Ministerio das Colonias
ate a publica^ao do referido diploma.
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§ 2 .°— Ao pessoal contratado nao serao garantidos direicos nerihuns alem do prazo de dura^ao dos respectivos contratos.
Art. 3 ,° — Os alunos habilitados com o curso complementar do Instituto de Missoes Colonials e habilitados com
o curso preparatorio do mesmo Instituto poderao matricular-se,
gratuitamente, na Escola Colonial, os primeiros como alunos
ordinarios no curso geral e os segundos como alunos ordinarios no curso para colonos e empregados do comercio.
§ 1,° —■ Os alunos habilitados com os mencionados cursos do mesmo Instituto e os alunos aprendizes deste ficam
tendo a garantia de preferencia para embar<jue, se o requererem,
como colonos.
§ 2.° — Os mesmos alunos aprendizes, com o periodo de
aprendizagem completa, serao preferidos nos contratos a realizar do Ministerio das Colonias para os servi^os das respectivas especialidades nas colonias.
§ 3.° — Os livros de termos de exames feitos no sobredito Instituto serao entregues no Liceu de Castelo Branco, para
deles serem extrardas e passadas as certidoes pela forma adoptada nos liceus do Pais.
Art. 4.° — O Conselho Superior de Finan^as julgara as
contas do Instituto extinto, apurando quaisquer responsabilidades de pessoas que houverem ocupado cargos de administra^ao.
§ l.° — Todos os livros e documentos respeitantes a contabilidade administrativa e escolar do mesmo Instituto serao
arrolados e entregues ao Conselho Superior de Finan^as.
§ 2 .°--- O processo do lnquerito ao Instituto de Missoes
Coloniais, logo que possa ser dispensado no Ministerio das
Colonias, sera enviado ao mesmo Consdlho para fins deste
artigo.
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Art. 5 .°— Ficam desobrigadas de quaisquer pagamentos
as pessoas que prestaram garantia pela permanencia dos alunos
no Instituto de Missoes Coloniais.
Art. 6.° — O Ministro das Colonias nomeara um de'legado especial com atribuifoes para praticar todos os actos de
arrolamento, e de inventario e entrega, de que trata o presente
diploma, e para fazer as despesas respectivas, as quais serao
pagas pela dotagao ornamental do actual ano economico do
Insituto de Missoes Coloniais.
Art. 7.° — Deixam de existir as missoes laicas formadas
ao abrigo da respectiva legisla£ao com o pessoal do Instituto
de Missoes Coloniais e com outro qualquer, sem prejuizo de
poderem ser transformadas em escolas especiais, pelos governos das colonias onde estao estabelecidas, as que sejam susceptiveis por circunstancias excepcionais.
§ unico — Os mesmos governos definirao em diplomas
especiais a situa£ao do pessoal das Missoes extintas, tendo em
vista as suas aptidoes e os seus direitos adquiridos.
Art. 8.° — Este decreto entra imediatamente em vigor
e revoga a legislanao em contrario.
Determina-se portanto a todas as autoridades, a quern o
conhecimento e execu£ao do presente decreto com for^a de lei
pertencer, o cumpram e fafam cumprir e guardar tao inteiramente como ne'le se contem.
Os Ministros de todas as Repartees o fa^am publicar
e correr.
Para ser publicado nos B o le tin s

O fic ia is

de todas as colonias.

Dado nos Pajos do Govern© da Republica, em 24 de
Dezembro de 1926.
A n to n io O sca r d e F r a g o so C a rm o n a
tan h o
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d e P a sso s e S o u s a
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DIARIO DO GOVERNO, 1926, l.a Serie, n.° 288,
p. 2341-2342.
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