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L E G ISL A T IO N M IS S IO N N A IR E P O R TU G A ISE
(12 -X II-1942)

SOM M AERE— Consignes precises du Gouvernement au sujet de la

construction des eglises, chapelles et etablissements
d’enseignement religieux en Angola.

P O R T A R IA N .° 33

Como ja por vezes o Ministro das Cdlonias teve ocasiao
de afirmar, nao se deve perder qualquer oportunidade no sentido de vincar um curiho de portuguesismo em todas as povoa£oes da Colonia. Para o efeito ha que manter, por um lado,
sem a macula de quaisquer arranjos ou adapta^oes, os edificios,
os bairros ou os locais que, pdlo seu caracter ou pela sua graga,
definam uma epoca ou marquem um periodo de historia colo
nial, e, por outro lado, ha que construir, sem arremedos de
gostos estranhos, segumdo as normas tradicionais duma arquitectura nacibnal que, quase sempre, e possivel adaptar as condifoes especiais dos climas e das paisagens angolanas.
Os edificios re'ligiosos, por exemp'lo, foram sempre, no
nosso pais, e sao-no quase sempre, ainda hoje, o centro aglutinante do casario das vilas e cidades provincianas e evidenciam-se, entre eles, pela sua grandeza relativa ou pela beleza das
suas iinhas. Ha, portanto, que assegurar-lhes, em Angola, a
mesma posi^ao que desfrutam na Metropole, pondo a sua constru^ao ao abrigo da fantasia de desenhadores de mau gosto
e de inbvadores com ausencia completa de espirito cristao.
Com as disposi^oes que sao adoptadas na presente portaria
nao se pretende, por forma alguma, coarctar ou limitar a li'ber834

dade de construgao de igrejas ou capelas que, pelo contrario,
e de desejar que se intensifique, mas tao somente prestar colaboragao, que se julga uti'l, aos prelados, no sentido das construgoes desses manumentos religiosos atingirem p'lenamente a
beleza religiosa que devem possuir dentro da tradigao arquitectural portuguesa (x).
Assim, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 32 057,
de 2 de Junho de 1942, manda o Governo da Republica Por
tuguesa, pelo Ministro das Colonias, que se observe o seguinte:
Artigo l.° Sem prejuizo da liberdade de construgao de
edificios religiosos, os projectos de novos edificios destinados
a igrejas, capelas e quaisquer estabelecimentos de e'nsino religioso, bem como os da reconstrugao, ampliagao ou restauro das
existentes, devem ser submetidos, por intermedib dos prelados,
antes de se iniciar a sua execugao, a concordancia do Governo
da Co'lonia, que podera ouvir os Servigos de Obras Publicas e
tambem, quando o julgar necessario, a Comissao de Monumentos Nacionais de Angola ou quaisquer outras entidades
de caracter tecnico ou artistico.
§ unico. O Governador Geral dara a sua resposta a consulta feita dentro de trinta dias apos a sua cdlebragao, entendendo-se que concorda com o projecto, se passado este prazo
nada tiver dito ao prdlado.
Artigo 2.° O Governador Geral nao tera de se pronunciar quanto a necessidade religiosa da construgao cm si mesma,
de que e o unico juiz o pre'lado, mas apenas quanto a seguranga
(1) Malheureusement cette disposition legale est devenue lettre
morte, par neglicence blamable des autorites civiles et ecclesiastiques.
Chacun se croit architecte et ingenieur et on construit un peu partout
dans les missions de vrais modeles de mauvais gout. Qui habet awes
audiendi. ..
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e caracteri'sticas arquitectonicas do edifi'cio, respeitando sempre
as exigencias oanonicas.
Gabinete do Ministro das Colonias, em Luanda, aos 12
de Dezcmbro de 1942.
O Ministro das Colonias
F ra n c isc o V ieira M a c h a d o

BOA, 1946, l.a Serie, n.° 46 (Suplemento), p. 1180.
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