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A Lei Orghnica do Ul'tramar (Lei n . ~  2,066, de 27 
de Julho de 1953) contkm vhrio* prweitos relativos a 
popula$jes indigenas das provincias da Guin6, Angola 
c Mo~ambique. Alkm das bases componentes da sac~iio 
cspecialmente qpigrafada <<Das poprulas6es indigenas,, 
encontram-se, nomeadamente, o n.O V da base LXV, 
sobre o julgmento das questties gentilicas, e o n.O I1 
da bass LXIX, sobre a extms% dos s i s tmas  penal e 
peniteneihrio. 

A r eg~ la~en ta s i io  dos principios geraisi contidos 
nestas bases exige que sejam alterados alguns dos pre- 
ceitos dos chamados aEstatuto Politico Civil a Criminal 
dos Indigenas, e <<Diploma OrgBnico des RdasBes de 
Direito Privado entre Indigenas e niio Indigenas, (De 
cretos n.O-6.473 e 16.474, de 6 de Feivereiro de 1929), 
que, por outro lado, haveria j$ antwiormente conve- 
niGncia em modificar e aditar em parte, a fim de uni- 
formizar procedimentos, extinguir regimes locais inade- 
quados e alargar o $mbito das reformas. 

Com efeito, em leis ggerais de carhcter fundamental, 
c m o  o Acto Colonial, a Carta Orginica do Imp6rio 
Colonial PortuguGs e a pr6pria ConsitituiqZio Politics, 
dgumas das regras contidas no estatuto e no diploma 
orglnico foram gradualmenta aperfeisoadas, ao mesmo 
tempo que outros diplomas - como o Decreto n.O 35.461, 
de 22 de Janeiro de 1946, sobre o casamento - enun- 



davam preceitos que bem wberiam no estatuto? Acr&ce 
que certm mat6rias imp&ntm, mtre as quais a aqui- 
si@o da cidadania por antigolr; indigenas, eram regu- 
laidas apenas em textos locais, falhols de hmogeneidade. 

0 presente decreto aplica os principicrs fundamen- 
tais, hoje comignadas na CoinstituigBo Pditica e na Lei 
Orgiinica, e desmvolve-os, na extens60 coonpzkivcrl corn 
a sua natureza, devendo seguir-sdhe outros diplomas 
que mpcialmente se ocupem de certos apec tw qua 
exigem regulnmenta~Ba prmenorizada. 

Deseja-se acentuar tar havido agora a p~eocupagiio 
de, ,am enfraqueoer a plrotec~Bo legal dispmsada ao 
indigena, comilderar situas6as espwiaie an que d e  pode 
encontrar-se no caminho da civilizagiio, para que o Es- 
tad0 tern o dever de o impdir. 

Nsstes termos : 
Usando da fsculdade ccmferida pela 1." pa&e do 

n . ~  2.0 do artigo 109.qa CCsntui@03 o Governo deweta 
e eu promulgo, para valer coimo lei, o seguinte: 



DOS INDfGENAS PORTUGUE'SES 
E DO SEU ESTATUTO 

Artigo 1." Gozam de lesktuto especial, de hamnoa,ia 
corn a ConstituigBo Politics, a Le,i Orghnica do Ultramar 
e o p re~se~ te  diplo~ma, 01s indigenas das provincias d,a 
Guin6, Angola e Mo~ambique. 

§ 6nico. 0 estatuto do indigena portugu6,s 6 pwoal,  
devendo ser respeitado m qualiquer parte do territ6rio 
portugugs onde se ache o individuo que dele goze. 

Art. 2." Comideram-se indigenas das referidars gro- 
vincias os individuois de raca negra ou e u s  deseendentes 
que, tendo nascido ou vivendo habiitualmmte ndas, nZio 
possuam ainda a ilustra@io e hiibitos individuajs e 
sociais pressupostos para a integral ap1imc;Zio do direito 
pfiblico e privado dos cidadbs portugueses. 

5 tinico. Consideram-ss igualmente indigenas os indi- 
viduos nascidos de pai e m5e indigena em local mlxanho 
Bquelas provinciais para onde os pais pe tenham t a p *  
riiriamente deslomdo. 

Art. 3.0 Salvo quando a lei dispu~ser ;diorutra maneira, 



os indigenas regem-se pelos usm e costumes pr6prioa 
das respectivas sociedades. 

5 1.0 A contemporizag50 corn os usos e corstumw 
indigenas 6 limitada pda moral, pelos ditames da huma- 
nidade e pelos interesses superiores do livre exercicio 
da sobesania portuguesa. 

§ 2 . O  Ao aplicarem os usos e costumes indigenas as 
autoridades procurarHo, s a p r e  que possivel, harnoniz6- 
-19s com os principios fundamntais do direito pablico 
e privado portuguGs, buscando promover a evolugBo cau- 
telosa das institui~Sas nativas no sentido Jndicado por 
esses principios. 

fj 3.0 A medida de apliagiio dos usas e ,costumes indi- 
genas @erg regulada tendo em wnta o grau de evolugW, 
as qualidades morais, a aptidgo profissional do indigena 
e o afastamento ou integraggo d a t e  na sociedade tribal. 

Art. 4.0 0 Estado promovmli por tOdw OIS meios o 
nielhoramento das condigBas materiais e morais da vida 
dos indigenas, o desenvolvimento das sum aptid6es e 
faculdades naturais e, de maneira geral, a sua educagZio 
pelo ensino e pelo trabalho para a transformag80 dos 
seus usos e colstumes primitivos, valcwiza@o da sua acti- 
vidade e integl-ag8o activa na comunidade, mediante 
acesso B cidadania. 

Art. 5 . O  0 Estado prestarli a assisthcia necwsiiria 
ao melhoramento da saliidade das popula@m e e u  eras- 
cimento demogrfifico, e bem swim & introdugZio de novas 
t6cnic.a~ de produgZio na economia das swiedadw nativas. 

Art. 6." 0 ensino que for especialmente destinado 
aos indigenas deve visar aos fins gerais de educaq5o 
moral, civica, intelectual e fisiea, estabelecidw nm leis 
e tamb6m & aquisigilo de hhbitos e aptidaes de krabaho, 
de harrnonia com os sexos, as condigBes sociais a as con- 
veni6ncias das economias regionais. 



8 1: 0 m i n o  a que a s k  artigo se refere procurarg 
seanpre difundir a lingua portugues'a, mas, como instru- 
mmto dele, poderh ser autorizado o emprego de idiomas 
natives. 

S 2.0 Aos indigenas habilitad80,s corn o msino de 
ada~plta~Hs ou que mostrem, pela forma que a lei previr, 
desnecessidade dele, 6 garantida a actmisYs5.0 ao ensmino 
pfiblico, nos termos aplicAvei.3 aos outros portugueseis. 



CAPITULO I1 

DA SITUAGAO JURfDICA DOS INDf GENAS 

Art. 7.0 As iwtituig6es de natureza politica tradi- 
cionais dos indigenas &o trmxi't6riaanente mantidm e 
conjugam-se com as instituigBes administrativas clo 
Fstado Portuguk p l a  f o m a  'declarada nad lei. 

Art. 8." 0s agregados politicos tradicionais slio gm6- 
ricamente considwados regedorias indigenas, cmen-  
tindo-se embora a 'dRsignag5.o estabelecida pelo uso re- 
gional (sobado, regulado, reino, &.). 

5 finico. Quando a Bus extensgo o justifique as rege- 
dorias psdem ser divididas em grupos de pvoag8es e 
em povoagBes. 

Art. 9." A cada regedmia pertencan todm olsl indi- 
genas que no seu territ6rio habitam permanentemente. 
0s qus neb8 apenas rmidaan transithriamente, ainda 
que por efeib de contrato de trabdho; s6 para efeitos 
de plfcia dependem dm autoridades gentilicais locais. 



$ bnico. A mudan~a de residhcia de um indigena 
de uma para outra regedoria, dentro da mesma circunsr 
cri~60, depende de autoriza@o da entidade administra- 
tiva local; a mudansa para regedoria situada nautra 
circunscri@io depende de autorizag 50 dos administra- 
eoras interwsados. 

Art. 10.0 Em cada regedoria indigena exerce auto- 
ridade sobre as popula~aes gentilicas um regedor indi- 
gena. Em cada grupo de povoagc?es ou povoagh serh esm 
autoridade confiada a urn chefe de gmpo de povoag6es 
ou fde povoa~50. 

3 1: 0 exercicio das fungBes de autoridade gentilica 
6 nomalnrente remnaerado. 

$5 2.0 0s r e g e d o ~ s  e chef- de grupo de povoagGes 
ou de povoagHo desempenham as fung6es atribuidas pel0 
uso local, com as limita~6es estabelecidas neste diploma. 
A obedigncia que as populqi5es Ihes devem 6 a msul- 
tante cla tradi~8o e serh mantida enquanto wpeitar  os 
principios e interescses da adrnini~tm~80, a contento do 
Governo. 

Art. 11.0 0s regedoes ,si%o eleitos ou de sucessh di- 
recta ou colateral, conforme os urns e costumes locais. 

$5 iinico. A investidura dos regedorw que a eleiggo 
ou a sucess%o 'designarm fica dependente de homolo- 
gag50 pelo governador da provincia ou do distrito, que 
podem igualmente destitui-las quando n8o desempmhem 
convenientemente as  fungBes do seu cargo. 

Art. 12.0 0s chefes de grupos de povoa@es e os che- 
fes de povoaggo ser8o escolhidos, conforme 0s usos, pel- 
regedores, com aprovagHo ldw entidades administrativas 
locais. 

Art. 13." As mulheres podem ser investidas no cargo 
de chefe de povoagBo quondo esta formada por uma 
s6 familja e xe derem as hip6tases de aus6ncia tempo- 



r h i a  do chefe ou da menoridade dwte, seu tutor, ou 
quando m a  for a tradi$o local. 

Art. 14.0 As populag6es n i o  padem depor 0s chefes 
gc~ntilicos investidos em exercicilo de fung6w por auto- 
ridade administrativa, nem reintegrar quem delas legi- 
t;imamente tenha aido destituido. 

Art. 15." 0 s  chefm gentilicos t b  os privilegios que 
os usos e costumes indigenas lhes conferirem, podendo 
ser-lhes recueadols aqueles cujo exercicio se mostre incon- 
veniente ou imoral. 

Art. 16.0 Junto de cada regedor poderg havw um 
conselho de! sua escolha, fomedo pelos indigmas de 
maior respeitabilidade c2a regedoria ou povoagaes, hmdo 
por dever auxiliar o chefe no exercicio das suas funsBes. 

5 1." 0 s  rcgecores ddeer2io apresentar B autoridade 
administrativa os indigenas que fizerem parte do con- 
selho referido no presmte artigo e nHo pockrib subs- 
titui-10s sem conhecimento dela. 

5 2.0 0 s  indigen% que fagam parte do xsonselho tm50 
a designa~Ho que, por uso antigo, lhes pertencer e 0s 
regedores poderiio confiar-lhes a direcgHo de detemni- 
nados neg6cias indigenas. 

Art. 17.0 E proibido aos chefes gentilicos, sob pena 
de prisBo ou de trabalhos piiblicos de quinze dias a, dez 
rncses, aplicada nols termols da lei: 

1." Cobrar imposbs em aeu proveito; 
2.0 Aplicar multas; 
3.0 Servir-se do n m e  da autoiridede adminis'trativa 

ou dols seus delegados, siem aeu pr6vio conheci- 
mento, para aons'ecugZio de quelquer fim; 

4 . O  Sair da &yea da sua circumrigiio sem prkvia li- 
cents da aurtori'dade administrativa compdente; 



5.0 Opor resist6ncia ao cumprimento das ordens das 
autoridades administrativas ou incitar a :ela; 

6." Proteger ou deixar de reprimir o fabric0 ou 2 

venda ilegd de bebidas alcodlicas ou t6xicas ou 
outros actos imorais e crimino,sos; 

7.0 Manter encaz$cerado dgum indigena, sem dar ime- 
diato conhecirnento B autorldade adrninis,trativa. 

Art. 18." 0s chefs  de grupos de povoa~6es ou de 
povoag5o esao directmente subordinados b regedorias 
indfgenas; edes ficam na dependhcia do administrador 
da circunscrigtio. 

8 bnic,o. Aso rdens 'e instzugBes sera0 transmitidas 
Bs aubridades gentflicas, quer directamente pel0 admi- 
nistrador, (qua  pelos chef% dos postos administrativos 
em cuja Area residirem. 

Art. 19.0 As autoridades administrativas exercerlio 
as suas atribuig6e-s legaia relativamente aos indigenas 
que vivam em regime tribal com a coadjuvagk dos che- 
fes dos apcgadop, politicos formadas segundo ss usos 
tradicionais. 

Art. 20.0 0s chefes gentilicos gawurartio desempe- 
nhar-se das fungBes que lhes incumbem, respeitando, 
qualito possivel, os usos, costumes ou tlwadi~6es permi- 
tidos pelo artigo 3.0 e seus parhgrafos deste diploma; 
A autoridade administrativa curnpre dirigi-10s por f o m a  
a, com reconhecimento pftblico, integrar a sua acgBo na 
obra civil5adora. 

Art. 21.0 As autoridades admini,strativar, exercet-50 
Tor si abs 'jurisdig50 e policia sobre os indigenas que 
deixarem do estar integrados nas organizag8es politicas 
tradicionais. 

A&. 22.0 Quando se tenham formdo aglomerados 
populacionais constituidos exclusivamente por indigenas 



nas candi~6es do artigo anterior, poderiio aa autoridades 
administrativas nomear, de :&re os habitantes,, rege- 
dores administrativos e cabos de ordens, aos quais s e r k  
atribuides fun~6es  policiails e de auxiliares da, admi 
n i , s t r q k  civil. 

S Gnjco. A mmpet6ncia destcs auxiliares e as demais 
Yegrss necessbr,ias & adrninistra~iio dos referidos aglo- 
merados populacionais serdo estabelecidm em diploma 
eslpcial. 

Art. 23." NBo sdo concedidos a m  <indigenas direitos 
politico6 em relagdo a instituig6es nZio indigenas. 

$ Gnico. 0 s  indigenas terdo representantas, escolhidos 
pela, forma legal, nos conselhos legi,slativos ou de Go- 
verno de cada provincia. 

Art. 24." 0 s  indigenas t6m as direitos de petigio e 
de rec!ama@o, que podem sor exercidos em todos os 
graus de hierarquia administrativa e, em especial, pe- 
rante 0s curadores dos indigmas e 0s inspectores admi- 
nistrativas. 

5 6n.ico. Conlstitui infrac~do disciplinar dols funcio- 
nhrios ~ltramarino~s a tenhtiva de ob~ststiculo oiu de repre- 
sklia relativamente ao exercicio pelos indigenas do direito 
conferi'do no corpo do artigo. 

Dos crimes e das penas 

Art. 25.0 Na, f d t a  de leis mpecialmente destinadns 
aos indigenas serdo aplicaveis as leis penais comuns. 

$ dnico. 0 juiz apreciara lsempre as  condutas e comi- 
nara as penas, considerando a influ6ncia que sobre o 



delinquente e os actos derste exercerem as circunstAncias 
da vida social dos indigenas. 

Art. 26." As penas de pri&o podem ser subslt?tuida; 
pox trab1ho obrigak6ri.o. 

5 fmico (tralsit6rio). Enquanto niio for publicado 
o novo sjatema penitencihrio ultramarine, wntinuam em 
vigor os parhgrafos do artigo 13." do Decreto n." 16.473, 
de 6 de Fevereiro de 1929. 

Da -Go pela I,ei m u m  e dos factos que importam. 
a mpliaapcio destck 

Art. 27." 12 permitido aos indigenas optar pela lei 
comum em mat&% de relag8es de familia, sucess6w, 
com6rcio e propriedade imobilihria. 

$ 6nico. A o p q a  pode ser requerida pelo interessado 
ou aceite pelo juiz com limitaqgo a algumas das espkies 
de relaqbm indicadas no ccrrpo do artigo. 

Art. 28.0 A opqk seerh feita perante o juiz municipal 
da resid6ncia do interwado, e s6 deverh ser aceite de- 
poi8 de o juiz s e  ter certificado, pela abonaqiio de dois 
cifiadiios id6neos e outras dilig6ncias que julgue neces- 
s8riaa, de que o requerente aidoptou, com ca rk t e r  defi- 
nitivo, a conduta pressuposta para a aplica~iio dessas 
leis. 

§ unico. Da aceitaqiio da opgiio ser6 lavrado temo,  
cle que seriio passadas as c6pias aut6nticas pedidas. 

Art .  29.O Pder t i  ser deteminado por diploma legis- 



lativo que nos aglomeradas rreferidos no artigo 22.0 d a t e  
diploma as relag6es cornerciais entre os seuls habitantes 
ou entre eates e nko-indigenas sejam exclusivamente 
reguladas pelai lei Icomum e pelos urns correntes do 
com6rcio. 

Art. 30." 0 s  indigcnas loaptizados podem celebrar o 
casamento nos t emos  das leis can6nicas perante os mi- 
nistros da Igreja Cat6lica, desde que retinam I as I con- 
diqBes exigidas pela lei civil. 

fi 1." A mulher indigena 6 livre na escolha do m a  
rido, nHo sendo reconhecidos quaisquer costumes que 
se oponham a essa liberdade ou segundo os quais a mu- 
lher ou cxs dlhos devam eonsiderar-se pertenqa de pa- 
rentes do marido ou pai quando este falecer. 

8 2.0 0 ~asam~ento celebrado entre indigenas nos ter- 
]nos das leis can6nicas produzirh na ordem civil todos 
os efeitos de natureza pessoal respeihntes quer ao &n- 
juge, ques aos filhos, mas s6 esses, pelo mero faicto de 
na delegacia do registo civil ser lavrado o respactivo 
assento, que substituirs a transcriq5o. 

I fi 3.0 I A celebraqgo do matrim6nio segundo o rito 
cat6lico e de acordo com as leis can6nicas, mesrno com 
dispensa do impediment0 da religigo mista ou de dispa- 
ridade de culto, importars a rendncia por parte de arnbm 
os nubentes B poligamia e aos usos e cos,tumes contrhrios 
ao casamento can6nico. 

Art. 31.0 0 direito de propriedade sobre coisas m6- 
veis 6 reconhecido e prohegido, nos t emos  gerais dc 
direito. 



Art. 32.0 0 Estado procurarii fazer reconhecer p l o  
indigena que o trabalho constitui elemento indispensAve1 
de progresso, mas as autoridades s6 p d e m  impor o tra- 
balho nos casos espwlficamente previstus na lei. 

Art. 33." 0,s indigenas podem livrmente escolher o 
trabalho que dese jm efatuar ,  quer de conta prcipria, 
quer de eonta alheia, ou nas suas terras que para esse 
efeito lhes forem destinadas. 

Art. 34.0 A prmtaqiio de trabalho a Go-indigenas 
assenta na  liberdade contratual e no direito a justo sa- 
lhrio e aslsisti?,ncia, devendo ser fiscalizada pel0 Estado, 
atravks de 6rggos apropriados. 

Dos direitos sobre coisas imobzlidirias 

Art. 35.O Aos indigenas que vivam em organiza@es 
tribais G o  garantidos, em conjunto, o uso e a frui$Co, 
na forma consuetucPinAria, das iterras necesshrias ao I 

estabelecimento das s u w  povoac$es e das suas culturas 
e ao pascigo do seu gado. 

5 tinico. A ocupa~Zio realizada de hamonia corn o 
corpo do artigo n8o confere direitos de propriedade indi- 
vidual e serh regulada entre os indigenas pel- respec- 
tivos usos e costumes. 

Art. 36." N6o serZio efectuadas conc&es de terrenos 
a nCo-indigenas sem que, pela forma prescrita na lei, 
s j a  protegida a situaqHo dm indigenas atabelecidas 
rimes terrenos. 



Art. 37." 0 Esbdo reconhece e favorece direitas indi- 
viduais de indigenas sobre pr6dios rbsticos e urbanos. 

Oa indigenas que tenham optado pela lei comum em 
magria  de propriedade imobiliaria podem adquirir o 
direito de propriedade ou outros dlireitw reais sobre 
bens imbveis por heran~a,  legado, doa@i.o ou mmpra. 

Na falta de op@.o, os indigenas podem adquirir di- 
reitos sobre bem imbveis, com as limita~6es conatantes 
das artigos seguintes. 

5 finico. 0s contratos de compra de bens im6veis em 
que o eomprador seja indigena e os ~ ~ c t u s  de  disposiq50, 
a titulo oneroso ou gratuito, de bens dessa natureza 
pertencentas a indigenas, quando feitos a favor de nib- 
-indigenas, s6 a e r h  validas depois de autorizados pelo 
juiz municipal, que se certificarii da capacidade daque- 
les e de que o,s seus interesses niio wfrem lesiio. 

Art. 38. Sdo aproprihveis individualmente os terre- 
nos vagols ou abandonados, aqueles em cuja apropria~iio 
consintam os seus propriethrios e os que forem objecto 
da provid6neia 'especial referida no § 1.0 deste artigo. 

§ 1.0 A requerimento dos regedores, com o voto con- 
cordante dos seua ccmselheiros, pode o governador do 
distrito autorizar que sejam tornados individualmente 
apropriiiveis terr,enos anteriormente destinados a frui- 
~ i i o  conjunta, onde a s t e jm instaladas, com carhcter es- 
thvel, povoa~6es e culturas indigenas. 

§ 2.0 Nos terrenos referidoa no parhgrafo anterior, 
s6 os indigenas da resp,ectiva regedoria siio legitimos 
para adquirir b a s  im6veis. 

§ 3: N5o 7siio reeonhecidos direitos sobre pr6dios 
rusticos de extemBo inferior a 1 ha ou sobre constru- 
~ S e s  que n5o p o s m  ser consideradas definitivas. 

Art. 39.0 S5o ap'enas os seguintes os titulos de aqui- 
si~;iio destw direitos : 



a) Concessdo do govern0 da provincia; 
b )  Concessiio ou subcancessb feita por particulares, 

devidamente autorizada, nos termos legais; 
c) Transmissdo de harmonia corn o artigo 46.0 da te  

diploma ; 
d) Posse de boa fE, continua, pacifica e p~iblica du- 

rante dez anos, pelo menos, de tem'onos anterior- 
mente vagos ou abandonados, onde se prove tra- 
tamento de Brvores ou cultura permanente reali- 
zados pelo passuidor. 

$ unico. 0 direito concedido podel-8 corisistir apenas 
no dominio titil, com a taxa de foro que for especial- 
mente estabelecida por lei. 

Art. 40.O 0 indigena que p~:&ender demoontrar a 
aqui,si@o da propriedade nols termos da alinea d) do 
artigo anterior, justifich-la-6 perante o juiz municipal 
110s termos seguintes : 

1.O 0 pedido verbal do intwessado sera reduzido a 
auto, no qua1 se consignark a descriqib, quanto 
pwsivel exact& da area powuMa e 08 demais 
factors alegados pelo justificante ; 

2." juiz municipal pmcederh, por si ou por funcio- 
nario em quem deleigar, a vistoria do p&dio, para 
verificar os facbs alegados pel0 justificante, e, 
no caso de este ser favoravel, despaehara para 
que se f a ~ m  o registo provis6rio da propriedade 
e a passagem do titulo provis6rio; 

3." 0 s  autos serfio seguidamente enviados aas servi- 
I 90s I cadastrais, que proceder20 a identificagiio, 
demarca~do e pmsagem do titulo definitive. 

A&. 41." propriet6,rio indigena 6 obrigado a man- 



ter o prkdio r6stiw permanmtemmte limpo, a edher us 
frutos produzidos e a transformar progressivamente a 
cultura por formas primitivas rn cultura ordenada, fi- 
cando nesse caso dispensado de obrigaqBes piiblicas que 
envolvam afastamerlto dad3 suas terras por mais de t r b  
meses, ,salvo as resultantw do serv i~o  militar ou de sen- 
t e n ~ a  judicial. 

Art. 42.0 A propriedade concedida 6 resoldvel du- 
rante o period0 qu,e a lei fixar, desde que o concessio- 
llhrio n5.o aproveite a terra, a aban'done, a deixe de 
cultivar sem motivo de f o r ~ a  maior ou seja expulso jus- 
tificsdamente do agregado social em razZio do qua1 hou- 
v a s e  recebido a concessZio. 

Art. 43.0 Salvo nos casos previstos na lei para a 
caducidade das concessbes, o propriethrio indigena niio 
pode ser privado da propriedade conlstituida de harmo- 
nia com os artigos anteriores, a n5o ser em virtude dte 
expropria~50 por utilidade publica, mediante compen- 
~ Z i o  com outros terrenos disponiveis ou indemnizaqh 
nas termos legais. 

Art. 44.O 0s direibs referidos nos artigos 38." e ,se- 
guintes deste diploma sZio transmissiveis apenas entre 
indigenas, de harmonia com o que es,tiver disposto na 
lei ou no acto da constituiq5.0 deksses direitos uu segundo 
o prwcrito pelos usos e costumes. 

3 dnico. 0 s  pr6dios situados fora ,das Areas destina- 
das a frui~Zio conjunta dos indigenas organizados em 
tribos podem ser transmitidoe por sucess5o legitima a . 
individuois n5o-indigenas chamados ii he ran~a  nos ter- 
mos da lei comum. 

Art. 45.0 No juizo municipal ou nas conservat6rias 
do registo predial existir50 registos especialmente des- 
tinados B inscric2io dos direitow de indigenas. 

$ 1." inscri~iio ddos direi'tos titulados de harmonia 



com as  alineas a)  e d) do artigo 39.0 far-se-6, oficiosa- 
mente; nos casos dm alfneas b )  e c )  do mesrno artigo 
dqende de requerimento de quaJquer dos interessados. 

$ 2.0 0 s  direit08 fundados em transmissb s6 d'qmis 
de registados s5o protegidos pel0 Estado. 

Art. 46." 0 s  prkdios rfisticas e urban@& dos indigenas 
silo impenhoraveis e i~~susceptiveis de servir de garan- 
tia a obriga~$ies, salvo quando estas fonem assumidas 
perante orgallismas de cr6dito ou de assis@ncia wo- 
116mica estabelecidofi por lei a favor dos, indigenas. 

§ tinico. No caso de os organismos a que este a1.tig-o 
se refere virem a adquirir os pr6dios dados em garantia 
dos seus crhditois, a6 poderZio alien&-10s de novor z in- I 

digenas. 

Das rrelag6es civis e cornercia& mCe indigenas 
e nZo in,digewns 

Art. 47." As rela~8es de natureza civil ou comercial 
entre indigenas e pessoas que se fiegem pda  lei cclmurn 
s e d o  reguladas por esta ultima, quando n5o houver ou- 
tra especialmente aplicavel. 

Art. 48.0 Ao aplicar a lei, nos t e m o s  do artigo ante- 
rior, o juiz decidi1.j sempre de modo a n5o impor ao 
indigena o cumprimento de dmeres que ele n5o pudesse 
raz&velmente ter previsto ou querido aceitar. 

Art;. 49.O A venda a niio-indigenas d'e g6neros da 
producgo agricola do$ indigenas pode ser condicionada, 
limitada ou proibida pelas autoridades administrativas 
nos casos seguintes: 

1." Sempre que da alie;na@o de g6nerols alimentares 
possa resultar a escas.sez das alimento,s na regi5o; 



2.0 Quando o produto oferecido se apresente extraor- 
dinhriamente depreciado em rela~iio aas tipos 
correntes negmii,v,eis por motivo de colheita an- 
tecipada, prepara~;Bo deficiente, rnau estado de 
conserva@o ou outra causa de deteriorag5.o; 

3.0 Quando seja neceshrio para cumprimento da lei 
que imponha regime cspecial dwom pra em bene- 
ficio direct0 do cultivador, para melhormento 
da produ~iio ou no intemsse da economia geral. 

S iulico. Onde as eircunsthncias o aconselharerm, po- 
derh a venda por produtos dos indigenas a nZio-indigmas 
ser autorizada unicamente em feiras peri6dicas ou em 
mercados, sob a vigilhncia das autoridadas e em eondi- 
~ 6 e s  de preCo por elas reguladas para acautelar os inte- 
resses dos produtores. 

Art. 50.O 0 s  produtw vendidos peios indigenas a n2io- 
-indigenas ser-lhe,s-do sempre pagos exclusivamente a 
dinheiro e a pronto pagamento, sendo proibida a per- 
muta com outros produtos ou artigos. 

Dos tribuwis e cEo mocesm 

Art. 51.0 Aos juizes municipais competem a instru- 
Cgo 0 0 julgamento dos seguintes processm, quando por 
lei n lo  forem especialmente atribuidos a outros tri- 
bunais : 

a )  Processw civeis e comerciais, quando o autor e 
r6u =jam indigenas; 

b )  Processes relativois a crimw contra a propriedade 



cornetidos por indigenas, a que corlsesponda perm 
correcciond, e relatives aos restantes crimes, 
quando rbns e ofendidos sejam indigenas. 

Art. 5 2 . O  0 juiz municipal, para o julgamento dos 
processos a que se refere o adigo anterior, s,era msk- 
tido I por I dois assessores indigenas, que o infomargo 
sobre os usw e costumes locais. 

$ finico. 0s assessores s e r k  ascolhidos pelo adminis- 
tsador da respectiva circunscriqiio ou concelho, de entre 
os chefes ou outrofi indigenas de reconhwido prestigio 
que conheqam as  tradiq6es juridicas locais. 

Art. 53.0 Das senten- do juiz municipal proferidas 
nestes processes cabe *ampre recurso para o juiz de di- 
reito, de cujw decis6es se  recomer6 para o Tribunal da 
Relaqgo, ou obrigatciriamente, c m o  a lei deteminar, 
ou facultativamente, fora (da respectiva alqada. 

Dos ac6rd5os do Tribunal da Relag50 pmferidos nes- 
tes processos n b  h6 recurso. 

$ tinico. As gentenqas doa juizes municipais que 
cominem pena maior s6 se tornam execut6rim depois 
de confirmadas pel0 juiz de direito ou pelo Tribunal da 
Relaqlo, conforme ngo exis;tisse au existisse recurso 
obrigat6rio. 

Art. 54." Diploma especial regular6 os termos do pro- 
cesso perante os juizes munieipais. 

§ Gnico. 0 processo sera sumhrio e adequado As cir- 
cunst&ncias, devendo, porch, ser acautdadm ois meios 
de prova que permitam o exame das instkncias de r e  
curso nos casos em que este seja admitido. 

Art, 55.0 Compete aos juizes de direito conhexer das 
acqbes civeis, comerciais ou criminais em que s e j m  in- 
teressados indigenas, desde que uma das pa&% ou dos 
co-r6us ou dos ofendidos ngo seja indigena. 



5 finico. Aos juizes municipais poderb s.er ,incumbich 
a ins'tru~iio do procwso, no todo ou .em parte, e a pre- 
sid6ncia da tmtativa de conci1iac;iio quando a ela haja 
lugar, na qua1 s,e tlerA aempre em conta a s'itua,qZio dos 
indigenas, devendo ser-lhes dispensada a protecqiio que 
for necessaria e ju.sGta. 



D b  EXTlNCAO DA CONDI(rA0 DE INDfGENA 
E DA AQUISICAO DA CIDADANIA 

Art. 56.O Pode perder a condiqiio de indigena e adqui- 
r i r  a cidadania o individuo que prove satisfazer cumu- 
lativarnente aas requisites seguintes : 

a)  Ter mais de 18 anm; 
b )  Falar correctamente a lingua portuguesa; 
G )  Exercer profiss50, ar te  ou oficio de que aufira 

rendimento necexsArio para o sustento pr6prio e 
das pexsoas de familia a seu cargo, ou pomuir 
bens suficientw para o mesmo fim; 

d) Ter bom comportamento e ter adquirido a ilus- 
traqHo e os h8bitos pressupastols para a integral 
aplicaq20 do direito piiblico e privado dos cida- 
dlos portugueses ; 

e )  N5o ter sido notado como refracthrio ao xerviqo 
militar nem dadb como desertor. 

$ 1.0 A prova dos f a c b  referidos no corpo deste 
artigo far-se-8 pelas formas previstas n w  leis, mas os 



requisites das alineas b), c )  e d) podem tamb6m pro- 
var-se por certificadoe dos administradores dos conce- 
lhos ou circunscrir;Ges onde o individuo tenha residido 
nos ultimos tr8s anas. 

Para prova do bom comportamento, alBm deste ates- 
Lado, 6 indispenshvel certidgo do registo criminal de- 
monstrativa de que o individuo n% sofreu condenagiio 
em pena maior, nem mais de duas condenaqties ean prilsiio 
correctional. 

1 $ 2.O1 Da recusa da passagem de certificados pelos 
administradores cabe recurso para aas entidades referi- 
8as no artigo 58." deiste diploma, as  quais decidira em 
Ciltima instiincia, depois de terem mandado proceden 4ns 
diligGncias que julguem convenientes. 

S 3.0 Para efei'bs de concessHo da cidadania consi- 
dera-se anulada a nota de refractario, uma arez cumprido 
o servigo militar. 

Art. 57.O A mulher indigena casada com individuo 
quo adqnira a cidadai~ia nos tennos do artigo anterior, 
e os filhos legitimos ou ilegitimos perfil9iaclos, menores 
de 18 anos, que vivam sob a direcgHo do pai B data da- 
cluela aquisi~do podem tambem adquiri-la, no caso de 
satisfazerem aos requisit,os das alineas b ) ~  e d )  do 
artigo 56.0. 

Art. 58.1) 0 requerimento para a aquisiqh da cida- 
dania deve ser dirigido ao govei-nador do di'srtrito da 
residencia do interessado, cru, na GuinB, ao governador 
da provincia, e eerh entregue, na sede do concelho, cir- 
cunsrigiio ou posto administrativo, convenientemente 
instruido com os documentoe tornadus necess6rios pelo 
presente clipla111a e plos reguladora do bilhete de iden- 
ti dade. 

5 6nico. 0s administradore,s do concelho ou circuns- 
crisZio devem enviar os requerirnentos para despacho, 



com o seu parecer concreto e fundammtado, nos q~iinze 
dias seguintas B recepq60 deles. 

Art. 59.0 Dl0 despacho de indeferimento cabe recurso, 
a interpor no prazo de quinze dias, para o Tribunal da 
Relaqgo. 

0 despacho de deferimento serh comunicado oficio- 
samente B entidade competente para a passagem de bi- 
lhete de identidade. 

S iuiico. 0 bilhete de identidade serh mtregue ao in- 
teressado, depois de satisfeitas as  condigdw regulamen- 
tares que n5o xejam contrarias a este diploma. 

Art. 60." 0 bilherte de identidade serh pasisado sem 
dependsncia clas forn~alidades previstas neste diploma 
a quem apresente documento comprovativo dalguma das 
seguintes circunstiincias : 

a.) Exercer ou ter ex,ercido cargo piiMico, por no- 
mew50 ou contrato; 

21) Fazer ou ter feito parte de corpos administrativols ; 
c) Possuir o 1.0 ciclo dos liceus ou habilitag5.0 lite- 

rhria equivalente ; 
d )  Ser comerciante matriculado, scicio de sociedade 

comercial, exceptuadas as andnimas e e m  coman- 
dita por acq6es, ou propriethrio de estabelecimento 
industrial que funcioine 1egalm)ente. 

S iinico. NBo 6 considerado para o efeito da  alinea a )  
o exercicio de cargo ptiblico que tenha terminado por 
demissiio ou rescisiio do contrato por motivo diseipllinar. 

Art. 61.O 0 s  governadores die provincia po'deriio con- 
ceder :a cidadania corn dis,pensa da prova dos requisites 
exigidos no artigo 56." aols individuois que noariamente 
os possum ou que tenham prestado slervigo~ considera- 
dm distintos ou relevantes ii Patria Portuguesa. 



Art. 62.0 0 bilhete de identidade faz prova plena da 
cidadania e,i no icaso der se iter extraviado, pode a sua 
concess5o provar-se pelos m&os admitidos em direito. 

8 dnico. 0s alvargs de assimilq8o e outros dacumen- 
tos actualmente destinados a provar a qualidade de nlio- 
indigena podem, em qualquer tmpo ,  ser substituidas 
pelo bilhete cle identidade, mediante simples pedido dos 
interessados B elltidade comp,etente para a passagem dos 
bilhetes, mas, enquanto n5o o f o r m ,  p roduza ,  quanto 
ii cidadania, o efeito do bilhete. 

Art. 63.0 0 process0 de aquisi~iio da cidadania 6 gra- 
tuito, excepto quanto 5s taxas normais do bilhete de 
identidade. 

Art-. 64." cidedania concedida ou oreconhecida nos 
terrnos (10s artigos 58.0 e 60." podera ser revogada por 
deeisiio do juiz de direito da resgpectiva comarca, m'e- 
diante justificag80 promovida pela competente autori- 
dade administrativa, corn intervengZio I do iMinist6rio 
Pdblico. 

W 1 . O  A decisHo serh notificada aos interessados, que 
dela podem recorrer, no prazo de trinta dias, para a 
Relaggo. 

2: Julgado definitivamente o recurso, serh apreen- 
dido o bilhete cle identidade e o interessado voltara a 
ser considerado indigena, excepto para o cumprimento 
das obriga~8es que haja assumido para com terceiros. 

Q 3.0 0 procesm de recurso 6 isento de custas e selos. 



DA EXECU(JA0 DO ESTATUTO 

Art. 65.0 Compete aols governadores das provincias 
ultramarinas ~uperintend~er em tudo quanto respi te  A 
protec~iio, bem-estar e progress'o das popula~8es indige- 
nas e fazer 08bservar as  disposiq6~ do presente estatuto 
em todos os ramos e graus de admini,stra~Ho pdblica. 

Art. 66.0 A Inspec~Ho Superior dos Neg6cios Indige- 
nas averiguarii regularmente o modo como 6 aplicado 
o presente estatuto e, em especial, como s5o garan,tidos 
aols indigenas os direitos que por ele Ihes ssib reconhe- 
ci,dos. 

Art. 67.0 0 s  Covernos da Guin6, Angola e Mo~am- 
bi4que remetergo, at6 30 de Abril de cada ano, a Inspec- 
~ 5 o  Superior dos Neg6cios Indigenas relat6rio da apli- 
ca~Ho do presente estatuto do ano anterior e nomeada- 
mente sobre a situa$io 'das populapdes indigenas em 
materia de educa~bo, justiqa, saQde, bem-es'tar e regime 
do terras. 

A Inspec~i?io enviarii es,ses relat6rios', acompanhados 
cle outros elementos que tenha por convenientes, ao Con- 



selho Ultrarna,rinq que mbre eles elaborarh ;parecer, em 
sessgo plena. 

3 6nico. Para elaboras8o do parecesr rrcrferido no corpo 
do artigo, o Coasdho Ultrema8r~no p d e r 6  solicitar a 
quais,quer autoridades e servips acs; informagika de que 
necessi te. 
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