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CR EATIO N DE L A «JU N T A GERAL DAS MISSOES»
(16-IX-1887)

S'OMMAIRE — Finalite de la «Junta» des Missions et pouvoirs qui

lui sont accordes par ce document.

Tomando-se em considera^ao o relatorio do ministro e
secretario de estado dos negoeios estrangeiros e interino da
marinha e ultramar (*) e tendo ouvido a Junta Consultiva do
Ultramar, hei por bem decretar o seguinte:
A'ttigo i.° £ criada, junto da secretaria de estado dos
negoeios da marinha e ultramar, uma junta geral de missoes
portuguesas ou do real padroado.
A rt. 2 .0 A junta e composta de dez vogais efectivos e
de sete suplentes, nomeados por decreto real.
§ i.° A nomeafao dos vogais efectivos e suplentes recaira
em individuos de reconhecido mereci'mento e que tenham
dado provas de zelo pelo servi^o publico, e em eclesiasticos
ilustrados e recomendaveis pelas suas virtudes.
§ 2 .0 A nomeagao dos vogais sera feita de maneira que
na junta haja sempre pelo menos tres eclesiasticos entre os
efectivos e igual numero entre os suplentes. Os prelados do
ultramar, quando venham a Lisboa, tomam parte nos trabalhos da junta, e sao para todos os efeitos considerados como
vogais efectivos.
§ 3 .0 O director-geral do ultramar e vogal nato da junta.
(*) Nous ne publions pas Ie long rapport du ministre Barros Go
mes, d’ailleurs fort interessant. Vid. le texte in B O A , 1887, p. 965-968.
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§ q.° Os vogais suplentes serao chamados a preencher os
lugares dos efectivos que faltarem tomporariamente.
A rt. 3 .0 O presidente e o vice-presidente da junta serao
nomeados de entre os sens vogais por decreto real.
A rt. q.° A junta podera convidar, sempre que o julgue
convenience, as suas sessoes, quaisquer funcionarios ou outros
indmduos cuja oprniao ela entenda poder eselarecer alguma
importante questao, de entre as que cabem na competencia
e a'lfada da's suas atribui^oes.
A rt. 5 .0 A s fun^oes de vogal efectivo ou suplente da
junta sao gratuitas.
A rt. 6.° A junta celebra as suas sessoes na secretaria de
estado dos negdcios da marinha e Ultramar, e para prover ao
respectivo expedience o ministro designata, de entre os empregados daquela secretaria, os que, segundo as necessidades de
servi^o, sejam para esse fim indispensaveis.
A rt. 7 .0 A junta item por fun eselarecer e aconselhar o
governo acerca da manuten^ao dos direitos e do desempenho
dos deveres que incumbe ao regio padroeiro, propondo ao
ministro os meios conducentes a tornar proficuo o exercicio
desses direitos e cabal cumprimento desses deveres.
§ unico. N o desempenho da missao conferida por este
artigo compete a junta:
i.° Examinar todos os documentos e conhecer dos ser
vices rela'tivos as missoes e estabdlecimencos missionarios,
tanto na mecropole como alem-mar, nos territories do real
padroado, e propor ao governo as providencias que lhe parecerem apropriadas a regularizar ou melhorar a administrafao
e aumentar o prestigio daquelas instituicoes, nos limites da
accao que o real padroado permite e impoe;
2 .0
Provocar e manter directamente correspondencia oficial rdlativa a informacoes e eselarecimentos sohre assuntos
da sua competencia, com os prelados, missionarios, e autoridades ultramarinas, para melhor fundamento das propostas,
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que, dentro da esfera do real padroado, houver de submeter
a considera^ao do ministro;
3 .0 Consultar sobre a nomea^ao do pessoal das missoes e
sobre a mel'hor forma do provimento nas faltas rmprevistas,
tudo segundo as prerrogativas do real padroado, e respeitadas
as atribuifoes e jurisdifao dos re'spectivos prelados;
4 .0 Propor, de acordo com as reclama^oes dos prelados
do ul'tramar, a coloca^ao e destine dos missionaries, tanto dos
admitidos por indica^ao da junta e acordo dos prelados, como
dos saldos dos institutes superiores das missoes, acabados os
respectivos cursos;
5 .0 Propor ao ministro os meios adequados para suprir a
fa'lta do pessoal missionario;
6.° Consultar acerca da cria^ao de novos estabelecimentos missionaries e reforma dos existentes, bem como da instalafao de novas missoes, tudo sobre a boa informa^ao dos
respectivos prelados, ou de acordo com estes, organizadas
essas missoes por forma a assegurarem, com a propaga^ao da
fe, um reconhecido service prestado a ciencia;
7 .0 Promover junto dos prelados das dioceses do reino e
do ultramar, a cria^ao de comissoes diocesanas e paroquiais,
sob a presidencia dos respectivos bispos e parocos, tendo por
fim auxiliar e engrandecer a ac^ao missionaria, promovendo
donatives e subsrdios, animando voca^oes e estabelecendo,
assirn, uma ac$ao comum em todo o pais, em favor do
padroado e da consequente propaga^ao da missao portuguesa;
8.° Propor os subsidios as missoes e aos missionarios, e
quaisquer auxrlios extraordinarios por ocasiao da sua partida
ou regresso para o reino, tendo em conta as circunstancias
espetiais das regioes ultramarinas onde lhes caiba prestar
servi^o;
q .° Proceder ou fazer proceder ao inventario e cadastro
dos bens e rendimentos das missoes, e propor os melboramentos possrveis em sua administra^ao;
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10 .
° Formular as propostas e redigir as consultas acerca
de quaisquer assuntos, dizendo respeito aos direitos e ac^ao
do real padroado, e sobre os quais o governo entenda dever
ouvir a mesma junta;
11.
° Examinar as contas de todos os servi^os missionarios e consultas sobre o projecto do or^amento da receita e
despesa desse servifo, 'formuladas pela repartifao de contabilidade do ministerio, em harmonia com as indrca^oes propostas
pela junta e aprovadas pelo ministro.
A rt. 8.° Urn regulamento especial, elaborado pela junta
e aprovado pelo governo, determinara a extensao e a forma
dos trabal'hos da junta.
A rt. q.° Havera uma biblioteca ou arquivo especial de
obras, estudos e documentos para facil e rnais completa informa^ao em assuntos relatives as missoes e ao servi^o eclesiastico no ultramar.
§ unico. Superintendera nesta biblioteca e arquivo a junta,
que tera como auxiliares os empregados da biblioteca e arquivo
do ministerio.
A rt. io .

Com o titulo de .Anais das M.issoes Portugue-

sas publicara a junta periodicamente a colec^ao dos relatorios,
contas, documentos acerca das missoes portuguesas, sua gerencia, direcfao, disciplina e resultados.
A rt. n . ° Toda a correspondencia expedida pela junta
tera caracter oficial, e cumpre as autoridades dependentes do
ministerio da marinha e ultramar satisfazer os pedidos de
informafoes que por ela Ihes sejam dirigidos. A correspondencia directamente endere^ada a junta, pela seeretaria do
ultramar, ser-ihe-a lmediatamente enviada pela reparti^ao em
que der entrada.
A lt.
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1 2 . 0 Fica revogada a legisla^ao em contrario.

O mmistro e secretario de estado dos negdcios estrange!ros e interino da marinha e Ultramar assim o tenha entendido
e fa$a executar.
Pafo, em 16 de Setembro de 18 8 7 .
REI.
tien riqu e de Barros Gomes
B O A , 18 8 7 , n.° 4 6 , p. 96 8-569.
P O R T U G A L E M A F R IC A ,

19 0 0 (7 ) , p. 3-4.
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