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LES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES DANS L’OUTREMER
(17-III-1902)

SOM M AIRE — Publication dans I’O utrem er du decret du 18 Avril

1901. — Publication des statuts des A ssociations Relig ieu ses.— A pprobation gouvernem entale des statuts
des A ssociations Religieuses creees dans I’Outremer.

Portaria N .° 1 4 9 -A
Dispondo o decreto de 18 de Abril de 1 9 0 1 , publicado
no Diario do Governo n.° 8 7 , de 2 0 do mesmo mes, que nenhuma associafao de caracter religioso podera instituir-se ou
funcionar no pais sem previa autoriza^ao do Governo, e estabelecendo as condi^oes essenciais para ser concedida esta autoriza^ao;
Considerando

que

as disposi^oes daquele diploma sao

extensivas ao ultramar,visto como na lei que extinguiu os conventos, mosteiros, colegios e quaisquer casas religiosas de todas
as ordens religiosas se faz expressa men^ao de Portugal e seus
dormnios;
Considerando que em observancia ao mesmo decreto foram
ja aprovados por portarias regias de 18 de Outubro do re'ferido
ano, publicadas no Diario do Governo n.° 2 3 7 , os estatutos
de diversas associates religiosas com sede no reino, algumas
das quais tern tambem por fim exercer a sua ac$ao nas provrncias ultramarinas, so'bressaindo entre estas a Associapao dos
Missiondrios do Espirtito Santo, em cujos estatutos, no paragrafo 3.° do artigo 2.°, se declara que preparara e fornecera o
pessoal missionario as missoes da provmcia de Angola no
mesmo paragrafo designadas;
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Considerando que as aludidas missoes e consequentemente
os respectivos estatutos (com excepfao da de Landana e suas
filiais) pertencem ao Padroado da Real Coroa, como foi expres-

f

samente declarado em portana regia de 2 6 de Fevereiro do ano
corrente, publicada no Diario do Governo n.° 4 6 , de 2 7 do
dito mes, pois que a sua mstala^ao e manuten^ao tem o Go
verno do Real Padroado aplicado e continua aplicando avultadas dota^oes pecuniarias, inscritas anualmente nas tabelas
or^amentais da referida provmcia de Angola, alem de impor
tances subsidios extraordinarios;
Considerando

que,

por convenience

da

ad m in istrate

eclesiastica, tem os bispos da diocese de Angola e Congo aproveitado o auxilio oferecido pelos missionaries do Espirito Santo,
decerto movidos pelo seu louvavel zelo apostolico e acrisolado
fervor pe'la propaga^ao da Fe catolica e nao por qualquer intuito
de interesses ou vantagens de ordem temporal, o que repugnaria ao espirito da sua missao evangelica, incumbindo-os de diversos servifos relativos as missoes do Real Padroado e confiando-lhes a direc^ao dos respectivos institutes;
Considerando, finalmente, que tais institutes, quer sejam
dirigidos por missionaries portugueses, quer por missionaries
de associates religiosas de quaisquer proveniencia, tem como
estas, de sujeitar-se as leis do reino, formu'larido as associa^oes
os seus estatutos e os institutos os seus regulamentos para
serem submetidos a aprova^ao do Governo os primeiros e a
dos governadores das provmcias, os segundos.
'Ha Sua Majestade el-Rei por bem determinar:
1.

° Que os governadores das provmcias ultramarinas e

distrito autonomo de Tim or fagam publicar nos respectivos
boletins oficiais, para ter a devida execu^ao, o citado decreto
de 18 de Abril de 1 9 0 1 ;
2.

° Que pela mesma forma fafam publicar, para serem

observados, na parte aplicavel, os estatutos e portarias regias
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que os aprovaram, das associates religiosas com sede no reino,
mas que tambem se destinam a exercer a sua acfao no ultramar portugues, e bem assim a portaria regia de 2 6 de Fevereiro
do corrente ano, que se refere a Associapao dos Missiondrios do

Espirito Santo;
3.

° Que para a apresenta^ao dos estatutos de quaisquer

associates religiosas que se constitui'rem nas respectivas provincias,

estabele^am os prazos que julgarem convenientes,

tendo em vista as distancias e os meios de co m u m ca to ou
outras circunstancias atendiveis;
4.

° Que recebidos os estatutos a que se refere o numero

antecedente, os submetam sem demora a aprovafao do Governo pela Secretaria de Estado dos Negocios da M arinha e
Ultram ar, informando o que se lhes oferecer.
O que pela dita Secretaria de Estado se comumca aos mencionados governadores das provmcias ultramarinas e distrito
autonomo de Tim or para seu conhecimento e devidos efeitos.
Pa^o, em 1 7 de Mar^o de 1 9 0 2 .

Antonio Teixeira de Sousa
B O A — 1 9 0 2 , n.° 1 6 , p. 1 8 8 - 1 8 9 .
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