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L E G ISL A T IO N M ISSSIO N N A IR E P O R T U G A ISE

(17-VII-1935)

SOMMAIRE —

Interpretation auth en tiqu e du S ta tu t M ission n aire.

PORTARIA 8172

Considerando que os missionaries e auxiliares, segundo o
estabelecido no artigo 36.° do Estatuto Organico das Missoes,
aprovado pelo Decreto N.° 12 485, de 13 de Outubro de
1926, gozam dos beneficios e das vantagens concedidos ao
funcionalismo publico, mas nao sao funcionarios do Estado,
com o que perfeitamente se combina a disposigao do artigo 24.°
do Acto Colonial, que atribui as Missoes personalidade juridica
e as manda proteger e auxiliar como institutes de ensino;
Considerando que o artigo 24.° do mesmo Estatuto Mis
sionary determina que aos prelados compete nomear, colocar,
transferir, exonerar e mandar apresentar a junta de saude o
pessoal das missoes, concedendo-lhes licenga e determinar todo
o seu movimento;
Considenrando que, menos especificamente, mas com o mes
mo sentido, o artigo 4.° do Estatuto das Missoes do Padroado
do Extremo Oriente, de 28 de Junho de 1919, determina
que e da competencia unica do prelado da diocese de Macau
a admissao e exc'lusao dos sacerdotes das missoes do Padroado;
Considerando que nenhuma lei posterior passou estas atribuifoes para o Governador da Colonia e por isso, na portaria
do Governo de Macau N.° 1757, de 6 de Abril ultimo, nao
podia invocar-se o N.° 21.° do artigo 33.° da Carta Organica
do Imperio Colonial, pois que precisamente fa'lta a lei a que
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esse numero se reporta, existing, ao contrario, o Estatuto da
Missao, que atnbui a invocada competencia a outra autoridade;
Manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro
das Colonias, o seguinte:
l-° — Que, nos termos do artigo 12.° da Carta Organica do Imperio Colonial, aprovada pelo Decreto N.° 23 228,
de 15 de Novembro de 1933, seja anulada, por ilegal, a portaria do Governo de Macau N.° 1757, de Abril deste ano;
2.° — Que, de acordo com o artigo 4.° do Estatuto das
Missoes do Padroado do Extremo Oriente, de 28 de Junho
de 1919, e, quanto a Timor, o artigo 24.° do Estatuto Organico das Missoes Catdlicas Portuguesas de Africa e Timor,
aprovado pe'lo Decreto IN.0 12 485, de 13 de Outubro de
1926, as provisoes do prelado da diocese de Macau produzam
todos os efeitos legais necessarios como emanando da autori
dade competente para ordenar todo o movimento do pessoal
missionario na area da sua jurisdi^ao.
Para ser publicada nos
Macau e Timor.

B o le tin s O fic ia is

das Colonias de

Ministerio das Colonias, 17 de Julho de 1935. — O Mi
nistro das Colonias, Jo se S ilv e stre F erreira B o ssa .
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