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LE G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E PO R TU G A ISE
(6-VI-1963)

S'OMMAIRE — M anage canonique-concordataire entre avizinhos das
Regedorias». — Definition de uvizinhov.— Proces preliminaire. — Le consentement du manage. — L ’enregistrement paroissial. — Obligations du cure ou du
missionnaire qui assistent au mariage.

DECRETO N.° 45 063

Por efeito da extin^ao do regime de indigenato, determinada pelo Decreto n.° 43 893, de 6 de Setembro de 1961 (1),
o casamento canonico passou a ser regulado pela lei geral.
Tal facto teria reflexos imediatos nos servifos do registo
civil e, por isso, diploma publicado naquela mesma data procedia a sua reorganiza^ao.
Apesar das providencias tomadas, nao podem ainda aqueles servi^os cobrir devidamente todo o extenso territorio das
provincias ultramarinas. Largas distancias os esparam, quer
das missoes catdlicas, quer dos nucleos populacionais organizados em regedorias, onde, na maior parte dos casos, continua
a aplicar-se exdusivamente o direito privado tradicional.
Torna-se deste modo imperioso facilitar a ac^ao das miss5es catdlicas na ce'lebragao do casamento entre as pessoas que
se regem por esse direito, tarefa, alias, facilitada pela circunstancia de o Decreto n.° 35 461, de 22 de Janeiro de 1946,

o

Ce notable document a ete publie dans le Diario do Governo,
1961, 1.a Serie, n.° 207, pg. 1101-1103.

990

ter perfeitamente regulado o assunto, fixando assim as bases
essenciais para a solu^ao do problema.
As medidas agora tomadas destinam-se apenas a resolver
as questoes mais instances, reservando-se tudo o mais para o
Codigo do Registo Civil, ja em adiantada prepara^ao.
Nestes termos, ouvido o Conselho Ultramarino; e
Usando da faculdade conferida pelo n.° 3.° do artigo 150.°
da Constitui^ao, o ministro do Ultramar decreta e eu promu'lgo o seguinte:
Artigo 1.° — 1. O casamento canonico dos vizinhos das
regedorias regular-se-a pe'las disposi^oes aplicaveis ao casamento
catolico, com as altera^oes do presente diploma.
2. Para o efeito do disposto neste diploma, sao havidos
como vizinhos das regedorias todos aque'les que, tendo domicflio numa regedoria, devam considerar-se vizinhos segundo o
direito tradicional.
Art. 2.° — 1. Antes da celebra^ao do casamento, os parocos ou missionaries organizarao e instruirao urn processo preliminar de acordo com as leis candnicas, para o que as paroquias e missoes serao consideradas de'legacias do registo civil.
2. O casamento nao podera em qualquer caso ser celebrado se o paroco ou o missionario apurar a existencia dos
impedimentos de casamento civil anterior nao dissolvido, ou
de demencia judicialmente verificada.
Art. 3.° O consentimento para o casamento que deva ser
dado pelos pais ou legais representantes do nubente, quando
este seja menor de 21 anos ou nao esteja emancipado, pode
ser suprido pelo missionario, se entender que assim o exige o
bem do mesmo nubente.
Art. 4 .°— 1. O assento paroquial sera lavrado em duplicado e conforme modelo oficialmente aprovado, logo apos a
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celebra^ao do matrimonio, e ne'le deverao figurar as seguintes
indicates:
a J Circunscri^ao eclesiastica, data e hora da celebra^ao,
bem como a circunscri^ao administrativa, se nao coincidir com
aquela;
b) iNome completo do paroco ou do missionario do lugar
e do sacerdote que tiver oficiado no casamento;
c ) Nome completo, idade, estado, profissao, naturalidade
e residencia dos nubentes e o nome profano, se for diferente
do nome do baptismo em caso de conversao a fe catolica;
d J Nome completo, estado, naturalidade e residencia dos
pais e indica^ao de que sao vivos ou ja fa'lecidos, bem como
os nomes dos procuradores dos nubentes, se os houver;
e J Referencia ao regime de bens do casamento;
f ) Apelidos do marido adoptados pela nubente;
g ) Referencia a existencia do consentimento dos pais ou
representantes legais dos nubentes menores nao emancipados,
ou seu suprimento;
h J Declara^ao preStada pelos nubentes de que realizam
o casamento por sua livre vontade;
i J Men^ao de que se nao verificaram os impedimentos
previstos na lei canbnica e no n.° 2 do artigo 2.°;
j ) Nome completo, estado, profissao e residencia de duas
testemunhas;
k ) Nome completo da pessoa que tiver lavrado o assento.
2. O assento, depois de lido em voz alta, sera assinado,
bem como o duplicado, pdlos conjuges e testemunhas, quando
saibam e o possam fazer, pdlo sacerdote oficiante e pe'lo que
lavrou ou mandou lavrar o assento.
Art. 5.° — 1. O paroco ou o missionario e obrigado a
enviar, ate ao dia 10 de cada mes, a reparti^ao do registo
civil da area do lugar da celebra^ao o duplicado dos assentos
do mes anterior, para ali serem transcritos no respective livro,
apos o que o casamento catolico produzira todos os efeitos civis.
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2. A obriga^ao da remessa do duplicado nao e aplicavel:
Aos casamentos de consciencia, cujos assentos so podem
ser transcritos perante certidao de teor e mediante denuncia
feita pela autoridade eclesiastica;
b ) Aos casamentos em que, logo apos a celebra^ao, se
verifique a necessidade de convalidar o acto mediante a renova^ao do consentimento dos conjuges na forma canonica, bastando remeter a reparti^ao do registo civil, quando assim seja,
o duplicado do assento paroquial da nova celebra5ao.
Art. 6.° A transcri^ao dos actos de casamento ce'lebrados
nas paroquias ou nas missoes catdlicas, agindo como delegacias do regiso civil, e lsenta de se'lo e de emolumentos.
Art. 7.° — 1. Incorre em responsabilidade civil e nas
penas de desobediencia qualificada o sacerdo'te que deixar de
observar o disposto no n.° 2 do artigo 2.° e no n.° 1 do
artigo 4.°.
2. As penas aplicaveis serao obrigatoriamente convertidas
em miilfca na primeira condena^ao e na primeira reincidencia.
a)

Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
Pa^os do Governo da RepuMica, 6 de Junbo de 1963.
— A m e ric o D e u s R o d rig u e s T h o m a z — A n to n io d e O liv e ira
S a la z a r — A n to n io A u g u s t o P e ix o to C o rreia.
Para ser publicado no B o le tim O fic ia l de todas as provmcias ultramarinas. — P e ix o to C o rreia.
DIARIO DO GOVERNO — 1963, l.a Serie, n.° 134,
p. 686-687.
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