Tornarido em considerayào o L\elatorio
do Secretario de Estado dos RTegocios da
Marinlia e do Ultramar, Hei por berri
Decretar o seguinte:
Artigo 1 Os Domiiiios Africanos foririario tres Governos geraes, e uni particular; a saber: o primeiro deCaboVerdc,
o qual se coniporá do Archipelago destc
nome, e dos pontos 4tuados na Costa de
Guiné, c suas dcl)endeiicias; o segundo
tle Angola, o qual sc c*oiiipoii do Reino
deste nonie, e de Benguella, c todos os
pontos tle Africa 0c.cidental Austral, a
c111e teni direito a Coroa Portugueza; o
terceiro de Mocaiiibiquc, o cpal comprehende todas as Possessões I'ortugiiczas na
Africa Oriental. As Ilhas de S. Tliorné e
Priiicipe formarào iiin Govcrno partieiilar, do (jual cleperidcrá o Forte de S. João
Baptista de A-judá.
Art. 2." 0 s 1)oriiiiiios ,4siaticos h r rnarão outro Governo geral, coiii a denorniri;iqào de Estado da Iridia.
Art. 3 ." Uiii I)et,reto regiilanicntar designará os Distr ictos, c SiiLdi\ isões territoriaes que convenha fazer dentro dc
cada urn dos referidos Governos geraes,
ctoiii aquellas iriotlificacões que exigirem
as circuiiistanc~ias p;lrticukarcs dc cada
iim delles.
AI t. 4." Eiii cuclii uni dos rncsmos Govcrrios haverá urn Governador geral, a
quem ficarão sii~ieitastodas as Authoricl:idcs ali estabelecidas, c dc qiialqurr
tlenoriiinn$io qiic forein. A cscollia recahirá scrnpre ein indivicluo que tenha
tido expxiencia de negocios por prática
;idquirida erii algunia das c;irreiras da
,Idriiinistracão i'ublira. Os Covernadores gcracs terào as iriesiiins lionras que
craiii coiicedidas aos Capitàeb Generacs;
C O seu renciinciitu, cissiiri coino a gi8atificayio p r a n tlssp13za (Ia ida e volta,
.O

vai iiiarcado lia 'Tabella juiita, que i&z
partc do prescnte Decreto.
Art. 5." O Governador geral reune siiiiiiltnneainentc. as attribuições adniinistratiuas e iiiilitarcs, com absoliita exclusào de toda e qualqiier ingercncia directa ou indirecta nos negocios judiciaes.
As funecõcs administrat i \ as do Governador gcral estiio designadas no Decreto de
dezoito de Jiillio de inil oitocentos trinta
e cinco; assiiii coino as suas rclacões com
as Jiiritas de Districto, escepto no que
diz respeito ao Conselho de Districto, o
qual será substituido por uni Conselho
dc Governo, coiiio se cleteririina no artigo 6.". do presente 1)ccreto. i1 authoridade inilitar do Governador geral estj
rias 1,cis que servciii tlc nornia aos Generaes das Proviiicins t l o Rrino.
Art. 6." Junto a cada u m dos Governadores geraes liaverá iini Conselho de
Governo coiriposto dos Cliefes das Reparticões Judicial, Militar, Fiscal, e Ecelcsiastica, e de iiiais tlois Concelheiros
escolhidos pelo i;ovrrri;idor gcral entre
os quatro l\leiiibros mais ~otaclosdas Juntas Proviiiciaes.
Art. 7." No iinpediiiiento do Governador geral fará as su;ls vczes o Conselho de Governo, sendo presidido pelo Conscllieiro riiais antigo ria ordeiii da no~iieacào.
Art . S." O Gover~iadorgeral nào tomará aibitrio algum eni negocio de i ~ n portaricia, seni oiivir o Consclho, cii.jo
voto, ou deliberacào iiào seri todavia obrigndo a seguir ou adoptar. Quando as ordens forsiii conformes com a opinião c
maioria do Conscllio, ;i sua 1)ulilicacãocomeqar3 pela li)rriiula seguinte: =O Coz~~,I-Tz(z~/oI.
Geral egrr Conselho deternzina o
seguir)te. =
Art. 9.' Quando o negocio submettido 5 tleliberayão do Conselho envolvcr
accusacào contra alguni dos sciis Mcmbros, este não será presente.
Art. 10." Al6rri do Secretario geral,
q11e detcl,i Iiarer erii cxda iirn dos Governos, qc Itie ítggregarão o i Officsiac-

necessarios para o expediente das respe- irielhoraiiicntos que iicllc se posa;'Lnfazer,
e t i ~ a sSecretarias; e no cornpctente Or- e tudo o riiais quc lhe parecer conveprncrito será incluida a somiria iiidispen- niente levar ao corihec*iineiito do Secresavel para esta despeza. O Secretario ge- tario dc Estado da Repartiçào do ~ 1 ral tencerá por anno o ordenado rilar- tramar.
Art. 16." O Coternador Geral
eado na citada Tabella junta.
Art. 1 1 ." Rcgulaineritos particulares Conscllio, ao qual podcrá reunir quaesdeterminario o eitabele,.imento da Forca quer cidadiios probos c iritelligenies,
militar e naval, necessaria para a defeiisa fará exainiriar a I,egisla$ío moderna, e
e coriservayZo dos Estados Ultramarinos; mandar6 por em prática a parte ou o
bem como a organisacão das Autlrorida- todo de qu:~lquer Lei ou Dccrcto, que
de5 Judiciaes, Administrativas, Munici- for exeqiiivcl, dando immecliataii~ent~
parte motivada ao Governo das inedidas
paes e Fiscdes.
Art. 12." Em cada uni destes gover- que adoptar sobre cada uma erri parnos haverá o necessario Estado Maior, e ticular.
Art. 17." Em cada um dos Presidios
Engenheiros, os quaes d e ~ e r ã oproceder
sem demora a levantar Cartas Geografi- e Estabeleciincntos maritimos, ou no inL ~ S e, a recolher noticias estadisticas; terior do Continente, haverá um Goverbem corno sc deverá proceder a levantar nador subalterno, que exercerá a authoCartas Hydrograficas dos Portos e Cos- ridadc administrativa e iiiilitar, servindo-lhe de regra, a respeito desta, o qiie
tas de cada Governo.
Art. 13." Debaixo da inspeccào de cada está dctrrmiriado para os Governos suGoverno geral se imprimirá uin Bole- balternos das Prayas do Reino.
Art. 18." Provisoriamcrite o Governo
tim, no qual se publiqiiem as Ordens,
P e ~ a sOfficiaes, Extractos dos Decretos de Tiinor e Solor ficará dependente do
regulamentares enviados pelo respectivo Governador de Macau.
Art. 19." Fica revogada toda a LegisMinisterio aos Governos do Ultramar;
layào
em contrario. O Secretario de E;
bein como notirias maritimas, preqos correntes, informaqks estadisticas, e tudo tado dos Kegocios da Marinha e IJltrao que for interessarite para conhecimento mar o tenha assim entendido e faça esecutar. Paqo das Necessidades, em sete
do Publico.
Art. 14." No primeiro mez de cada de Dezembro de mil oitocentos trinta c
Antonio ~VnnoçlLoanno os Go: erriadores formario os seus wis.=RAINHA.=
Relatorios de quanto deterininarairi no pes Yieira de Custro.
anno anterior; da eucciicào qiie tiveram
as Leis prornrilgadas; as Ordcris do Governo, e as suas proprias, o11 que oljstaculos se oppozeratn a ellas; e criviario ao
Bfinisterio estes Ke!atorios coin a maior
brevidade. Farão igualnientc as Propostas que entenderem wr uteis aos Povos;
e enviarão as Consiilias, e copias das
Actas das Juntas geracs. Alei11destas contas annriacs os Governadores geracs eii- i
treterio ro:n o Governo a mais ~ r p e t i d aI
c.~)rnmuiiicugiioqiie. podercin.
Art. 1 5 Csda Rlembro do Conselho
do Governo enviar5 na mesma epoclia as
kuas nbscrva$ies so!)re o estado do Pajz.
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