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A C C O R D M ISSIO N N A IR E E N T R E LE SA IN T -SIE G E
E T L A R fiPU B LIQ U E P O R TU G A ISE
(7-V -1940)

SOMMAIRE — Devision eccleciastique et organisation missionnaire.
— Creation et remaniement des circonscriptions missionnaires. — Nomination des Eveques. — Personnalite
juridique des dioceses et instituts missionnaires. —
Subsides aux Corporations missionnaires. — Disposi
tions diverses.

Considerando:
Que na data de hoje foi assinada a Concordata entre a
Santa Se e a Republica Portuguesa;
Que na dita Concordata, nos artigos XXVI-XXVIII estao
enunciadas as normas fundamentals relativas a actividade missionaria (*);
Que durante as negociagoes para a conclusao da mesma
Concordata o Governo Portugues propos que as ditas normas
fossem uiteriormente desenvolvidas numa Conven^ao particular;
(*) V oid les articles concordataires:
V III
R e g im e d a s m isso es e d io ceses no U ltr a m a r

ART. X X VI
A divisao eelesiastica do Ultramar Portugues sera feita em dio
ceses e circunscri^oes missionarias autonomas. Dentro de umas e de
outras podem ser erectas direc^Ses missionarias pelos respectivos prelados, de acordo com o Governo.
Os limites das dioceses e circunscii^oes missionarias serao fixados
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A Santa Se e o Governo Portugues resolveram estipular
urn acordo destinado a regular mais completamente as relates
entre a Igreja e o Estado no que diz respeito a vida religiosa
no Ultramar Portugues, permanecendo firme tudo quanto tem
sido precedentemente convencionado a respeito do Padroado
do Oriente.
Para este £im nomearam Plenipotenciarios, respectivamente
Sua Eminencia Reverendissima o Senhor Cardeal Luigi 'Ma
gi ione, Secretario de Estado de Sua Santidade; e Sua Excelencia o Sr. General Eduardo Augusto Marques, antigo Ministro
das Colonias, Presidente da Camara Corporativa, Gra-Cruz
das Ordens militates de Cristo, de S. Bento de Aviz e da Ordem
do Imperio Colonial; Sua Excelencia o Senhor Doutor Mario
de Figueiredo, antigo Ministro da Justiga e dos Cultos, Pro
fessor e Director da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, Deputado e Gra-Cruz da Ordem militar de San
tiago da Espada; Sua Excelencia o Sr. Doutor Vasco Francisco
Caetano de Quevedo, Enviado Extraordinario e Ministro Ple-

de maneira a corresponderem, na medida do possfvel, a divisao administrativa.

ART. X X V II
A vida religiosa e o apastolado missionario nas dioceses serao
assegurados pelo respecdvo Bispo residencial, e nas circunscrifoes
missionarias por corpora^oes missionarias.
As corpora^oes missionarias reconhecidas estabeleeerao em Por
tugal continental ou ilhas adjacentes casas de formagao e de repouso
para o seu possoal missionario. As casas de formagao e de repouso
de cada corporagao constituem um unico instituto, subsidiado pelo
orgamento da Metropole.
As dioceses e circunscrigoes missionarias, as outras enddades eclesiasdcas e aos institutes religiosos das colonias, e bem assim aos ins
titutes missionatios, masculinos e feminines, que se estabelecerem
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nipotenciario junto da Santa Se, Gra-Cruz da Ordem militar
de Cristo e Cavalciro de Gra-Cruz da Ordem de S. Gregorio
Magno; os quais sob reserva de ratifica^ao, concordaram em
quanto segue:
I
D iv is a o e cle siastica do U ltr a m a r P o rtu g u e s
O rg a n iz a g a o m ission dria

ART. 1

A divisao eclesiastica das Colonias Portuguesas sera feita
em dioceses e circunscrigoes missionarias autonomas.
em Portugal continental ou ilhas adjacentes, e reconhecida a personalidade jundica.
As dioceses e as circunscri^oes missionarias serao subsidiadaS pelo
Estado ( x) .

ART. X X V III
Os Ordinarios das dioceses e circunscri^ao missionarias, quando
nao haja missionarios portugueses em numero suficiente, podem, de
acordo com a Santa Se e com o Governo, chamar missionarios
estrangeiros, os quais serao admitidos nas missoes da organizagao
missionaria portuguesa, desde que declarem submeter-se as leis e tribunais portugueses. Esta submissao sera a que convem a eclesiasticos.
Quando dentro de cada diocese ou circunscrifao missionaria forem estabelecidas novas direcgoes missionarias, a nomea^ao dos respeetivos directores, nao podendo recair em cidadao portugues, so
sera feita depois de ouvido o Governo Portugues.
Todos os missionarios, do clero secular ou de corporafoes religiosas, nacionais ou estrangeiros, estarao inteiramente sujeitos a jurisdifao ordinaria dos prelados das dioceses e circunscrifoes missionarias
no que se refere ao trabalho missionario.

i1) —• A cto Colonial, a r t. 24.° C a r ta Orga.nlca d o Im p6rio, a rt. 248.°
D ecretd 12 485, a rt. 5.°.
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Aos Bispos das dioceses cabe organizar, por intermedio
do clero secular e regular, a vida religiosa e o apostolado da
propria diocese.
Nas circunscri^oes missionarias a vida religiosa e o aposto
lado serao assegurados por corporajoes missionarias reconhecidas pelo Governo, sem prejui'zo de, com autoriza^ao deste,
se estabelecerem, nos ditos territories, missionaries de outras
corporafoes ou do clero secular.
ART. 2

Os Ordinarios das dioceses e circunscrijoes missionarias,
quando nao haja missionarios portugueses em numero suficiente, podem, de acordo com a Santa Se e com o Governo,
chamar missionarios estrangeiros, os quais serao admitidos nas
missoes da organiza^ao missionaria portuguesa, desde que dedarem submeter-se as lei e tribunais portugueses. Esta submissao sera a que convem a eclesiasticos.
ART. 3

As dioceses serao governadas por Bispos residenciais e as
circunscri^oes missionarias por Vigarios ou Prefeitos Apostolicos, todos de nacionalidade portuguesa.
Tanto numas como noutras, os missionarios catolicos do
clero secular ou de corpora^oes religiosas, nacionais ou estrangeiras, estarao inteiramente sujeitos a jurisdi^ao ordinaria dos
sobreditos pre'lados no que se refere ao trabalho missionario.
ART. 4

As dioceses e as circunscrigoes missionarias serao representadas junto do Governo da Metropole pelo respectivo prelado
ou por um seu delegado, e as corporajoes missionarias pelo
respectivo Superior ou por um seu delegado.
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Os Superiores e os delegados aqui mencionados, terao a
nacionalidade portuguesa.
ART. 5

As corpora^oes missionarias reconhecidas estabelecerao em
Portugal continental ou llhas adjacentes casas de formafao e
de repouso para o seu pessoal missionario.
As casas de forma^ao e de repouso de cada corporafao constituem um unico instituto.
II
C riap ao e alterapao d e d io ceses e circu n scrigoes m issio n aries
N o m e a f a o d o s B isp o s e A d m in istr a d o r e s A p o sto lic o s

ART. 6

Sao desde ja criadas tres dioceses em Angola, com sede
em Luanda, Nova Lisboa e Silva Porto; tres em 'Mozambique,
com sede em Lourenfo Marques, Beira e Nampula; uma em
Timor, com sede em Dili. Alem disso, nas ditas co’lonias e na
Guine poderao ser erectas circunscrizoes missionarias.
A Santa Se podera, de acordo com o Governo, alterar o
numero das dioceses e circunscrizdes missionarias. Os limites
das dioceses e circunscrizoes missionarias serao fixados pela
Santa Se de maneira a corresponderem, na medida do possivel,
a divisao administrativa e sempre dentro dos limites do territorio portugues.
ART. 7

A Santa Se, antes de proceder a nomeazao de um Arcebispo ou Bispo residencial ou dum Coadjutor cu m iu re su cce s
s i o n s , comunicara o nome da pessoa escolhida ao Governo
Portugues, a fim de saber se contra ela ha objeczoes de caracter
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politico geral. O silencio do Governo, decorridos trinta dias
sobre a referida comunicafao, sera intcrpretado no sentido de
que nao ha objec^oes. Todas as diligencias previstas neste
artigo ficarao secretas.
Quando dentro de cada diocese ou circunscrifao missionaria forem estabelecidas novas direc^oes missionarias, a nomea^ao dos respectivos directores, nao podendo recair em cidadao portugues, so sera feita depois de ouvido o Governo Por
tugues.
Criada uma circunscrifao eclesiastica, ou tornando-se vacante, a Santa Se, antes do provimento definitivo, podera
imediatamente constituir um Administrador Apostolico provisorio, comunicando ao Governo Portugues a nomea^ao feita.
III
R eco n h e cim e n to d a p e rso n a lid a d e ju rtd ic a

ART. 8

As dioceses e circunscrigoes missionarias, as outras entidades eclesiasticas e aos institutos religiosos das colonias, e bem
assrm aos institutos missionaries, masculinos e femininos, que
se estabelecerem em Portugal continental ou ilhas adjacentes,
e reconhecida a personalidade juridica.
IV
S tib std io sj o u tra s v a n ta g e n s, isen^oes
P e n so e s de a p o sen tap ao

ART. 9

As corpora^oes missionarias reconhecidas, masculinas e
femininas, serao, independentemente dos auxilios que receberem da Santa Se, subsidiadas segundo a neoessidade pelo
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Governo da Metropole e pelo Governo da respectiva colonia.
Na distribuifao dos ditos subsidios, ter-se-ao em conta nao
somentc o numero dos alunos das casas de formagao e o dos
missionaries nas colonias, mas tambem as obras missionarias,
compreendendo nelas os seminarios e as outras obras para o
dero indi'gena. Na distribuifao dos subsidios a cargo das colo
nias, as dioceses serao consideradas em paridade de condi^oes
com as circunscrigoes missionarias.
ART. 10

A'lem dos subsidios a que se refere o artigo anterior, o
Governo continuara a conceder gratuitamente terrenos disponiveis as missoes catolicas, para o seu desenvolvimento e novas
funda^oes. Para o mesmo fim, as entidades mencionadas no
artigo 8 poderao receber subsidios particu'lares e aceitar heran^as, legados e doa^oes.
ART. 11

Serao isentos de qualquer imposto ou contribui^ao, tanto
na 'Metropole como nas colonias:
a ) Todos os bens que as entidades mencionadas no artigo
8 possuirem em conformidade com os seus fins;
b) Todos os actos in te r v iv o s de aquisifao ou de alienajao,
realizados pelas ditas entidades para a satisfafao dos seus fins,
assim como todas as disposi^oes m o rtis c a u sa de que forem
beneficiarias para os mesmos fins.
Alem disso, serao isentos de todos os direitos aduaneiros
as imagens sagradas e outros objectos de culto.
ART. 12

Alem dos subsidios previstos no artigo 9, o Governo Portugues garante aos Bispos residenciais, como Superiores das
missoes das respectivas dioceses, e aos Vigarios e Prefeitos
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Apostolicos honorarios condignos e mantem-lhes o direito a
pensao de aposenta^ao. Para viagens ou desloca^oes, porem,
nao havera direito a qualquer ajuda de custo.
ART. 13

O Governo Portugues continuara a abonar a pensao de
aposenta^ao ao pessoal missionario aposentado e para o futuro
da-la-a aos membros do clero secular missionario quando tiverem completado o numero de anos de servi^o necessario para
tal efeito.
ART. 14

Todo o pessoal missionario tera direito ao abono das despesas de viagem dentro e fora das colonias. Para gozar de tal
direito basta que na Metrdpo'le o Ordinario ou seu delegado
apresente ao Governo os nomes das pessoas, juntamente com
atestado medico, que comprove a robustez fisica necessaria
para viver nos territorios do Ultramar, sem necessidade de
outras formalidades. Se o Governo, por fundados motivos, julgar insuficiente o atestado mAlico, podera ordenar novo exame,
que sera feito na forma devida por medicos de confian^a, sempre do sexo feminino para as pessoas deste sexo.
As viagens de regresso a Metropole por motivo de doen^a
ou em gozo de licenga graciosa serao, por proposta dos respectivos prelados, autorizadas segundo as normas vigentes para os
funcionarios publicos.
V
D isp o sip o e s d iv ersas

ART. 15

As missoes catolicas portuguesas podem expandir-se livremente para exercerem as formas de actividade que lhes sao
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proprias e nomeadamente a de fundar e dirigir escolas para
indigenas e europeus, colegios masculinos e femininos, insti
tutes de ensino elementar, secundario e profissional, semi
naries, catecumenatos, ambu'lancias e hospitais.
De acotdo com a Autoridade eclesiastica 'local, poderao ser
confiados a missionaries portugueses os servifos de assistencia
rdigiosa e escolar a suhdites portugueses em territories estrangeiros.
ART. 16

Nas escolas indigenas missionarias e ohrigatorio o ensino
da lingua portuguesa, ficando plenamente livre, em harmonia
com os pnncipios da Igreja, o uso da lingua indfgena no ensino
da religiao catolica.
ART. 17

Os Ordinarios, os missionaries, o pessoal auxiliar e as irmas
missionarias, nao sendo funcionarios publicos, nao estao sujeitos
ao regulamento disciplinar nem a outras prescrigoes a que
possam estar sujeitos aqueles funcionarios.
ART. 18

Os Prelados das dioceses e circunscrifoes missionarias e os
Superiores das corporafoes missionarias na Metropole darao
anualmente ao Governo informafoes sobre o movimento missionario e actividade exterior das missoes.
ART. 19

A Santa Se continuara a usar da sua autoridade para que
as corpora^oes missionarias portuguesas intensifiquem a evangelizafao dos indigenas e o apostolado missionario.
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ART. 20

Mantem-se em vigor o regime paroquial da diocese de
Cabo Verde.
ART. 21

Os dois textos do presente Acordo, em lingua portuguesa
e em lingua italiana, farao igualmente £e.
Feito em duplo exemplar.
Cidade do Vaticano, 7 de Maio de 1940.
( L . S . ) L . C a r d . M a g lio n e .
E d u ard o A u g u sto M a rq u e s.
( L . S . ) M a r io de F ig u e ire d o .
( L . S . V asco F ra n c isc o C a e ta n o de Q u e v e d o .

L. Selo branco da Republica Portuguesa e um
selo a lacre.
A A S— 1940 (XXXII), p. 235-244. (Texte italien et
portugais).
DIARIO DAS SESSOES, 1940, n.° 88 (Suplemento),
p. 68(9)-68(14). (Texte italien et portugais).
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