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-ELI:r:st'TOS PARA O ESTUDO DU!:A-

CAUSA [\_!tGULAR 

ARTUR ERNESTO DE CASTRO SORO!lENHO e>:erceu em AnGOLA os se-
guintes cargos e comissÕes de serviço publico: 

---+---
Administrador da Circunscrição Civil de nCa0mpaB.nOg,omn~-e.12pordo porta ria n2, 958, de 9 de Agosto de 1911, publicada 0 

mesmo ano.-
-·-+---

Por motivo de oràem publica foi nomeado para,em comissão, 
desempenhar -o cargo de Administrador da Circunscriç~o Civil de Am-
baca -portaria n2 ~ 1314 ,de 2 de Dezembro de 1911 J publicada no Bo1e-
tim Oficial n2~48 t do referido ~no~-Pomeado definitivamente ~dmi
nistrador dª referida Circunscriçaojpor portaria n2~l359 , de 16 de 
Dezembro de l9ll,inserte no B,Q, n2.50 do mesmo ano.-

-·--+--
Em 21 de Junho de 1912,por portaüa n2.780,publicada no Bo-

letim Oficial n2.25,do dito ano,foi transferido por conveniencia de 
s~rviço para identico lugar no Bié,Nesta altura foi criada a Comis-
sao encarregada de, sob a presidencia de Sua Excelencia o Governador 
Geral , e~tudar , discutir e aprovar propostas sobre as§Umptos de Gdmi-
nistraçao publi0?-1 sendo nomeado membro desta Cmnissao por portaria 
ng,8o8,de Junho de 19l2,publicada no Boletim Ohc1al ng,26 do refe-
rido ano. -

~--+-

Aguardando em Luanda transporte para a Circunscrição Civil 
dQ Bié

1
foi1em 3 de Julho de l912,manado prestar serviço n~ Rep~rtiçao do Gab~nete de Sua Excelencia o Governador Geral.-Declaraçao pu-

blicada no B. O. n2. 30 do referido ano.-
-+--- ,.. 

A  9 de Julho de 1912 foi nomeado membro das sub-Comissoes 
encarregados de estudar o regime das CircunscriçÕes Ad~nist rativ~s 
da Colonia, e bem assim do estudo~e fixaçao~regulamentaçao e cobran-
ça do imposto indigena.-Declaraçao publicaaa no B.O. n!.27 (Suple-
mento)-de 1912.-

---+--
,.. Terminada que foi esta sua missão foi colocado na circuns-

criçao Civil de Huambo como seu Administrador.-Portaria ng.l046 de 
8 de Agosto de l912,publicada no B.O. ng,32 daquele ano. (1) 

---+~-

Organizados os Serviços Administrativos de Angola e esta-
belecida a obrigatoriedade de todos os funcionarias administrativos 
para validarem as suas nomeações, se submeterem a exame de pr ovas 
publicas e ,aprovados que fossem, a concurso peraute o Con2elho do Go-
verno,concorreu e obteve a primeira classificaçao~ -Relaçao ·de 26 de 
Março de l914,publicada no B.O. n2,l3 do mesmo ano.-

--+---
Por conveniencia de serviço porque nada pediu,foi nomeado 

Secret,ario Geral, interino :-do Governador Geral de Angola. -Portaria 
de 27 de Dezembro de l919,p1.l.blicada no :B.O, ng,52 , 2~ .s erie,do mesmo 
ano,-(1) 

---+·--·-· 
Como Secretario Geral ,f'oi encarregado de, juntamente com o 

Secret~r;ho dos Negocias Indigc:ó.as \int:r.Qduzir no Regulamento das Ci:r-
cun~crl.Çoes . .Admi.ni~trativas as al·teraçoes 11 que tem sido feitas o 
qua1.sq~e r d1.sposiçoes que a exporiencie tenha demonstrado serem no-
g~ s~~~~~s" .-Portaria de 28 de Janeiro de 1920>publicada no B. O.n Q, 4 

·----+·4·--
. Por portaria du 28 de Abril de 1920,publicada no B. O,ni,l9 

2'! • Ser:. e ,do ref~rido ano ,foi ex:me:caê.c a seu pedido do cargo de Se-
cretarl.o Geral,l.nteri:Qo, e mandado reassUllli:r. o seu lugar de .Adminis-
trador da Circunscriçao C:l.v:..l d o F.uarabo 

1 
(J.) 

--+·--

(1)-v~;;-L~~~~;;;-;-;;~;~i;i;-;;t;~;~;i;;-~-f~~;;-~~;~-;;-h~~~;-~~-d ;:-

----~=~~=~~-~=-:~~~~:~-~~~=~:~~~:~~-~~~~:: _________________________ _ 
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Em 30 de Junho de 1921 foi nomeado,em comissão~Gd-y~ernador 
do Distrito do Congo,por Decreto do Alto Comissario da Repu~licª,da 
mesma data.-Boletim Oficial n2.27,2§.Serie,de 1921.-

-+-
Qltlssificado Administrador de Circunscriç,ão Civil de~],.§, 

classe (fora do Quadro como Governador do Congo).-Portaria de 20 de 
Maio de l922,publicada no B.O. n!?.20,segunda serie,do dit-o artolo';:. 

--+~-

Exonerado de Governador do Distiito do Congo para ser n9-
IDG~do Secretario Provincial de Colonis~çao . -Decreto do Alto Comis-
sario da Republice.,de 24 de Juibho de 1923-,publicado no B.Oon2o33, 
2~.serie,de 1923,-(l) 

--+--
"' Nomegdo definitivamente Secretario Provincial de Colonj.z:J.-
çao.-Dee-reto do Alto Comissaxiado,de 24 de Julho de l923,no B,O. 33, 
2~.serie 1 do mesmo ano.-(1) ---+---

Nesta qualidade foi nomeado par~ fazer parte da Comiss~o 
11 en~arregada de ~pregiar os relatarias dos Adm:Lnistr?.dores de con.-
Gelho,de Circunscriçao Civil e dos Comandantes de forças que exe~~~ 
taram PÇ\sseios mili.tares,e outroê que por ordem do Governador GerEtl 
lhe forem enviados pela Repartiçao do Gabinete11 .-Portaria n2.188~A, 
de 25 de Setembro de 1923,publ~ .~~o. no B.O. nº.5111Lserie,de 1923. 

~ O decreto da sua nome~ção de Secretario Provincial de Co-
lonisaçao foi pu.bli~ado sem o "visto" do Conselho de Finanças de 
Angola porqlie este organismo estava •:arecido de competencia para 
vis~r os diplo!Ilfl.s ema~Btdos do Po~er Exequ~ivo ,n1,2 caso do Alto com.is-
sar~o.A sua o'Jmp~tenc~a em JDc'l.ter~a. de "visto'1 ,nao ia alem dos di~ 
plomas de nómeaçoes expedidos pelo Goveffiãaõ.L· l}exal e auto:rj tl!=~.des 

subªlternas. 
Assim se entendeu. 

,.. Os decretos que este l':agistrado expedia,no uso de ªtrjhni 
ç1,2es do poder :=:xecutivo,poderes de~que estava legalmgnte J..nvestjdo, 
na o dependiam, pois ,do 11~11 daquele Oonselho para . proàu.zi 1.·cm to-
dos os efeitos legais. 

Em verdade,tendo )2ido ()riado o referi~o Conselho1para,en·-
tre outras,exercer as funçoes do 11viston nos d~plon:as de nomeaçao 
expedidos pelo Governador Geral,pareoe fora de duvida1que estava 
c.arecido de cor.apet encia para visar os decretos do Poder Executivo 1 
no cãso de Sua Excelencia o Alto Comissario da Republic~ ou de Sua 
Excelencia o r.3.nistro das Colonias,se este Alto ~.Iagistrado,no J:egi·-
me de Governo Geral se transport~s~e a Angola e ali prorrulg@sse 

~~~r:t ~: c!~~~~;g~s d;E a!~6;~zi~s~m r~f~~~J~o~~~~~~~e~t :~~~e~~cgnhe~ 
função do uvisto11 em relação a outros dccrGtos,...de nome~ções,expedi
dos pelo mesmo Alto Comissario no uso das funçoes âe Poder Exe.Juti-· 
vo.-Declaração inserta no B.O.nº.4 2~.Serie,de l9D4~-

VolYidos 13 mezes sobre a poêse que lhe foi dada do cargo 
d e Gec.:retario p:rovincHÜ de Colonizaçao,a 30 de Agosto de 19~4,o 
Conselho de Finanças de Angolª,recusou o seu 11Visto11 "ào dec1·eto que 
0 nomeou para aquele ca1·go pelos fundamentos a'õ'CI'eante expostos ...... 

Como dito ftca,a recusa do "visto" ao derreto da nomel:lÇ?O 
(.;ffi ('eiUSê;teve luga:r a 30 de .A-gosto de-r9'24 0 o Senhor Alto CJ2missa-
rio. dR Repu'b2.icª,deixou Angola em fins do Setembro de l933~N~o p'1-
a~ndo o Góve;:r:.ador Geral,por carencia de competenci~ ~mt=~-m;ei.' a n"w."'

11
,. 

9uo <J que fÔ1·n ,improprittmente 
1 
racusado o 11visto11 pelo 'Jonnolho de 

ll~nu:n<.q,J.ças de j,!lgol~,envi'ou o referido docre:tOe mais dezoito d:.o 
~omr-::lçoes e.rp iden.tic8§ circunst~ncias com os funda,mentos da !'ecus0 
1.o 11V"isto11 e. ap:reciaçao e decisao de Sua Excelenciª o Ministro d~s 
r .. ?).onir-l.s)como oonsta do oficio nL684/l9/3Lexpedido 'pela R.gpf\.rt:v-
~a~ d o Gabinete do Governador Geral de Angole,em 6 de Outubro (~a 
~?r.4!e 0omo se mostrA da-port~ria daquele Governo Geral1de 13 ae 
u·...:r.i"':!lYo de 1925.inserta no B.O.nQ.612Lserie,do mesn;o a.no~- .. 
\. . Deu,o éitado oficio,entrada,na Secretaria Geral do t~:.nJ.s-. 
~ P._r J. o das Colr:mi?s em 29 de Novembro de l924,onde fc,:li registaçl.o ~ao 
~ ... r·, ~mer o ~~~~4;e por,..aquela Secrete.riu distribuido a Re~rtj.çe.o ;o 

t>~~~'1~ ~ ~;.~~i~~ng~en~~r~r':f~ctb !::em se sabe G.o seu parade:LYO i ne~ ..::c-
~. y ~ l· .... ,_),,;~ . - . ~~--:---------------:;---------------------

. ~ d . xe s e especna~s ;referencias a forma. corno se houve 

~. 8C> 0r.1~0nh0 ~~ -~~~~~=~-~~~==~~:~~~-:=~~=.:.=--------------· 
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Fundamentou-se a i•e.cuso do 11ViSton lna ]ncom.pe-G-e:ltYi~> f~,,. 
Al1i o Comissario para nomeai". Sec!'etarfõS~ovincia:'.~_ .. _,-

Tal fundamento est8 care~,.,ido de oonsisYencJ.a~ 
o A.l·to coruissario da Republica em Angol~ exe~c~ ... ?. ~.;::. :t'v.n, 

f"'.Ões do Poder Executivo,que lhe foram conferidas pelos a1-<'d.gos 8\~ 
~ ?Ç, respectivamente das leis nQi. l ,005 de 22 de ,Jun~o d.El l92Cc~ 
pubJ.ie;ada ~o Diario do G?verno nQ, ~5l,:JR- ,Sel.·ie }e lo0~2., O: e 2C. ~e ·-' 
Agosto do mesmo ano, publ~cada no Jhar~o du Gove:-~o 11!:: , .... 61 ,2~ .;::la:~:!.. e) 
do já referido ano,-· 

., Esta compet encia, claranente expressa nas citad&o C.:tspo~:i..··· 
çoeg,fol posteriormente rer:;onhecida Eelo Conselho Supe:riOl' daa (;()· 
lon:tas~q_uanto aos decretos de nomeaçoes de outros fuuoio~\f:!,xios -
Che.!:'es de Serv~ço Prov~nclal ·-a que ,pelos mesmos funde..r.neni;Of.\ fÔ"r*-
recusado o nv~sto 11 pelo refe.L~do Conselho de Finançe.s Ce J\ .. r .. gol.&..) 
(consulta n2:;-I04,71926112 ,13,n2 ,279/1926) 

N@. aludida consulta lê-se!11Por este motivo e não pvdel' c 
Al·~a Comissa:cio\,depQiS da publicação da lei l.5ll~mante1' oS r_efc..-· 
rides decretos propoe p. Sua Excelencia o r..;.inistxo que o façª 0\1. n.u:0 
nomeie os referidos engenheiros11 , 

E as nomeações fizeram-se,por decretos de 22 de Setem'Jró 
de 1926 (Diario do Governo n2 , 237 1 2~.serie 1 de 1926) onde se J.il: 
11 •• , ••••••••• , ••• devendo esta nomeaãao ~ considerade ~.§! 'toü_c~. 

~ efe~tõS"Te_gais , esde ~ de.t?. do Decre·~ ::\~~
:&xcei8riCiã õATiõ C'õiiil9sarro,a:e"""T2{fê])ozemorc ct.i 
1922 ,~ .Q. Iiomeou ~ ~ referl~O cãif{~- ~·· 

E não só foi reconhecida,cowo dito fica;a oompetenci~ do 
'Sel'l.b:O-l' Alto Comissario para a nomeo.ça.o em onusfJ,, como igualmen'te o 
foi peta Co:gselho Superior das Colonias como se demonstra do seu. 
douto A·o·o·raao n!? ~ 720 , de lO de Julho de i930 (Diario do Gove:rno n9-i: 
252,21l,Ser-ie,do mesmo ano) em recurso da reousn do 11Vistou ao Di-
ploiD2. do Alt 0 Comissariado da Republico ,que nomeou o--seruior Augus...:. 
to casimiroJSeCretario Provincial do Interior dn Colonia de Ji.ngola·) 

-+--

Extinta a Secretaria Provincial de Colonieaçã.o )pelo Di]?l'O..:. 
ma Legislativo n!?,l7 de 1-! Ç!e Novembro Qe 1924 foiJ como Secreta-. 
rio 'Fl~ovincial de Coionizaçao)na Situaçao de aJido,noS té·:::'lUOS él? .§o 
22. do Artigo 8!,do Diploma Legislativo n!,l de lO de outubro d~ 
1924 ,encarregaào de ,em comissão , e emquant o oÚ.t ra sitv.ação lhe ~np 
fosse dad~ pelo Poder Executivo exercerlinterinamente o cargo de . 
Secretario Provin~ial de Agricuitura,-Despacho de 21 de NoverriJro dl;l 
l924,publica"4o no Boletim Oficial n9 , 49 , 2~~Serie-,do mesmo ano~-

S~te de$pacho foi visado,em j2_ de Novembro de 1924,~ 
tnesmo Co!lse~ho~ FinafçaS,~,tres mezes ªDas~recusora 
o seu ny~sto'' ao Decre o que o nomeoUS€Cre:rarío Prov~n-
:§1.'ãlde-õblõrliZaçâ"Q:"::------- . --~ 

,.. Foi,--lhe contado o seu tempo de serviçolpara efeito de apo--
eentaçao 

1 
çomo Secretario Provincial de cQlqnizaçao ~(Portaria de 24 

de Jul.ho de 19e:l1-
1
puPlicada no B101 nQ 1 ~8 1 fj{l-,6erie 1 do mesmo ano~-· 

, Aip_~a como Seor~tario Provincial de Co~qni~ação , e n~~tn 
quftl~dad~ ~.folrlhe eancedJ.da. licença graoios(J1q_ue veio gofl~r !l M~: 
tropole

1
J!l quando Governador do Distrito qa Lun<lA,-·Portanil nio2.;,1 àe Agosto de l924

1
publioada no B 1 0 , n! , 3$ ~ 2U,Serie,do dito ano, 

.--------,-1-~ 

Como Secretario Provincial,adido
1
servindo em oomissHo e 

~nterinamente o cargo de Secretario Prov~ncial de Agricultura,foi 
nomeadf'_tpor indic~ção ~.i:i.ni.st orial,em oomümê:o 1Govcrnador do Distri .... 
to da HU!LA , ~Por-taria de 29 de Do~embro de l024,publicada no Boletim 
O:f:!.cial n\? ,6,12º!êerie1ç.e J-925 ....... 
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Dada por finda a sua comissão de Sec1·etari·o Provincial de 
A~ricultura para exercer,como dito fica, o cargo de Governador da 
HllrLA . -Desp~cho de 29 de Dezembro de l924,no B .O . nQ . 6 , 2~~ Serie de 
1925. -

-+-
Tendo o Conselho de Finanças de Angola recusado o seu 

nviston à portaria q12-e o nomec;>u Governador do.Distrito da HUI~. , 
fo1 mantida a nomeaçao.Pcrtar1a de 13 de Jane1ro de 1925,publlcada 
no B. O .nL612%.Serie,do referido ano • 

-+--
Tomou poss e do cargo de Governador do distrito da HUILA·. 

como Secretario Provincial1adidoiem 16 de Fevereiro d e 1925.,-Decia-
ração de 13 de l~rç o de l9G5,pub icada no B. O. nQ. ll,2;._seriel.tde 
1925. -

-~+~ 

Inc~mbido . por Sua Excelencia o Alto Comissario da RepU.bli·-

~~t~~ro ~~s~o G~~e~~ ~~ ~~~!:t ~e}~~t~~~~~ ( ~)m a nzona Neutra'' ~.em 
-+-

Transferido para identico lugar no Bié.-Diploma Legisla-
tivo de 16 de Abril de l924,no B. O. n! , l6 , 2~ . serie , do mesmo ilno,Jl) 

--+-
Por decreto 11inisterial de 31 de Dezembro de l928,pu.blice.-. 

do no B ... O. nQ . 5 , 2~ . Serie , de 1929,foi exonerado .... coletivamente do 
cargo de Governador de D1Stticto,com ~ obrigaçao de exercer o mes-
mo cargo,interinamente,até a chegada a Colonia do Àlto Comissario, 

--+--
coino Secretai'io Provincial de Coloni"zação?exercendo inte-

rinamente o cargo de Governador dg Districto do Bie,foi nomeado 
_para exercer este cargo em comissao .-Portaria de 27-de Harço de 
l929,publicada no B .. O .. n2,.l312!}.Serie1do mesmo ano, -(1) 

-+-
"' Sendo Secretario J?rovincial de Coloniza~ão , exercendo em 

Comissao o cargo de Governador do Distrito do Bie,foi exonerado 
deste cargo, e  n omeado Governado!" do Distrito do i11oxi c o.,-Portaria 
de 23 de Janeiro de  l930,publioada no n.o. nQ , 6 l2~ ,Se ~ie , do mesmo 
ano , ~ 

-+-
Transferido do Governo do Distrito do Uoxico para identi-

C'O lugar no Distrito da Lunda,-Decreto r,finisterial de 6 de Setem-
bro de l9301publicado no B, O. n2 . 44 1 2~ . Serie 1 do mesmo ano.,-( 1 ) 

--+-
' Em 9 de Junho de l933,foi-lhe conferida guia para regres-

sar a };etropole , a-fim de gosar 19 mezes e  4 dias de li.cençª gracio .... 
sa,que lhe foi ?o~cedida por portaria de 24 de Agosto de 1924 ~ 

q~ando n o exerclclo-do cargo de Secretario Provincial de Coloniza-
çao.-Decl a raçao publicada no B. o . n Q , 23 , 2~ , Serie , de 1933, -

~elo ex posta mostra=se que desempenhou o cargo de Secreta~ 
rio Provincial  de Coloniazaçao,sendo

1
sempr e

1
antes e depois da i n--

compet ent~ recusa do "vist o11 1 considerado Secretario Provincial de 
Colonizaçao,na situaç~aaido , pela extinção da Secret a ria Pro ...... 
Yincial respectiva.-

~lesta qualidad e praticou  todos os actos da sua oompeten ...... 
aia de Secretario Provincial

1
c om reconhecida va l idad e , e  recebeu  os 

seus.vencimentos1proprios do aargo, i nscrito n o Orçamento Ger a l da 
Colonia.-

Da f orma como sempr e se houve  no desempenho de funQSes 
publioªs1durante longos  a nos de serviço em Angola1falam os l~~~ 
vares que teve e outras referencia s oficiais e of~ciosas e d~ ~m

prensa ,como a fina l  s e mostra.-{l) 

(1) V,"Louvores e especi a:is refer enoi~s à forma coma· $e l::l.o~ye p.o 
dese111penllQ de f1.Ulçoes publicas" 1a final, 

---------------------------~-------~-----~-~~~~~~----==-------~~-~~ 
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Terminada a licença graÇ:iosa,em seu -reqUerimento d-e 2 'rl:e_ 
Fevereiro de l935,pediu a SUa Excelencia o ~.tinistrà das ColoniaS. qü:ê 
lhe destinasse colocação compativel com a sua cat·egoria de Secretal:iÔ 
Provinoial,na sit~ção de aQ:ido~- Este requerimento obteve as Seguin-
tes info:rn@çÕes dª Repartiça.o do Pessoal Civil do Ministerio dc;1s Co-
lo:nias,e os seguintes despachos .. de Sua Excelericia o Ministro: 

UTFOR!I!.!.ÇÃO: 

"O expoente ,na sit"llf3.ção de adido ~está inclv.ido 
11na l§~clªsse da, Tabe le. do Decreto n~,.2-o o 260, 
11de 1931 . ~. mais alta: c!;ltego~ia dos :::unc~on~-
11rios coloniais .. Pede colocaçao compatível co~ .·ª 
11sua categoria em qua·lquer Colonia-.,Junt<;\ ~ o·e:r~ 

ntidão do seu registo biografico .. -4/2/1935.-

DESPACRO :-

11Indique a Repartição colocação ou v·aga que pos-
11sa aproveitar ao expoent e .·-4/2/35•11 

INFORMA.ÇÃO: 

1'Existe vaga de Governador d<ê- Provinoia do Sul 
11do Save 1da Colonia de Moçambique Pª,ra que no·-
nmeou interinamente

1
o,..Senhor Governador da Co-

11lonia,o Senhor Cap2tao Silveira.Existem vagas 
trde Inspectores Administrativos em t adas e.s 
"Colonias,-6/2/35,11 

11Comunique-se às Colonias de G0verno Geri:\~ U. 
"entrada deste requerimento para qe fiha qü.e õS 
"Senhores Governadores tiverem ~rQ~ conVehiert:t-e. 
"13/2/35. -

-==~ 

N Como ~epois d~ extinção da Secretaria Pro~inoi~l de Col o-
nizaçao passou1na situ~çao de adido, a desempenhar o cargo de Governa-
dor de Distrito,em diversos distritos da Colonia

1
-ultimamente da 

L~nda 1 peroeben~o,~onseq~entemente,seus vencim~ntos pelo o~rgo que 
e~erc~a em co~ssao e nao pelo da su~ categor2B de Seoretar~o Provin-
o~al ; e estando no goso de licença graciosa quando ~a extinQao d~~ 
distritos pela Refor~ dos Serviços Ultramarinos1nao exiati~da 1 p~~~ tantolno Orç~mento de Angol~ ,verba par~ ocorrer ªo pagamento de seus 
vencimentos,na qualidade de Secretario Provincial,adido,pediu a Suª 
Excele'{lcia o ~hnistro das Colonias que fosse aberto o o:redito neces-
sario aquele pagamenta.-

Deferiu Sua Excclencia o pedido mandando abrir o oredito
1 porem o Inspector de Fa~enda de Angolo , snr~ Guilherme de ,.,Menezes~in~ .. 

form?u nao haver luear a abertura de credito porquªnto nQ-o se ?Dd:ln 
cons2de~ar, o expoente ~ Secret ~rio ~rovincia.l de Colonizªçaoipc:rq_ue nc 
:respect~vo decreto de nomeuçao fora recusado o nvisto11 pe o oonse·-· 
lho de Finanças de Angola ;sue a sua categoria erãêl"BAdrni:1ist.!'ndor 
de l ~ . ClE\sse de,..Circunsct·içao Civil,oategoria que tiJ:l).10. ante:ric}:mefl.:-; 
te é\ su~ nomeaçao de Secretario Provj.ncial,-

Na referida j.nforroaçBo 1diz-se :-110 Governlldc:l.' Ga;ca~ ou c 
11Alt o Cgmissat·io nao puQli.oou nenhuma portu:ria ma :rt; .:;l'.';.c B 
ttnomeaçao conforme dispoe o A1·tg,22 do Decreto 7·. ~.!.J~.L rlr; 
"l8 de novembro de 1920 r pelo que ,nos termos do S· 2l 'de 
"A:li1go 581, do Decreto ni,l,OBl,de 17. :\e Agos~ o do ::;J.3 
se oons~dera m1lo o diploJ!la ~· nomeaçao e oons~que•,.: o:&n-
"t~ ~legais tpdos os actoA p;:oi\Hoados e tcãae "P :ce""'-""·-
" V!'90Bl'! Tecebid!lS, ' 
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Demais sabia o informante)que:,como já se disse) o e:ave;tn~~ 
dor Geral estava carecido de competencia para manter as nomeaçoes 
do Poder Executvo-·e que à data da recusa do 111listo11 (13 mezes de-
pois do expoente ~er tomado posse do cargo) j~ existia nª Go-
lonia ª-entida..de Alto Comissario-,como tambem sab2a q_11e o Decret'? '@. 
que for?.-r~cusado o 11

viston h.a:yia sido enviado com os í'und?.ment·o~ 
da recusª-a apreAia;:ãOeaecisao de Sua Excelencia o !l~nistro da-s Coloniãs"-

Nada disto podia ignor?.r·:-ryonsta da portaria de 13 de Ja-
neiro de 192:5,publicada no B·.O·, n2 . 6 , 2!hSerie~do mesmo @_no-, -

Em-face desta informção determ.i.nou Sua ZxoelencüJ. o Mi":; 
nistro d&s 0olonias o embarque do expoente p~ra .AngolA;na Situâçao 
de .à.dminist.rador de 1~ . Classe de Cj.rCunsCriçao Civil

1
logo lll-pos o 

termo de sua licença graciosa-.-

Em oonsequencj.-iE\.,em 13 de Março de l935,dirigiU 1.:1 Sua ~-
celenci~ ·a l\1in"istro das Colonias o requerjmento junto sob o nQ ~ I.) 
por cop.ia ~ requerirnento que nilo foi tow.ado em Donsj.d-e:ração>por se 
truta:t dum caso j.á resolvido. 

:~~J~a~:~o~v~~~:do respeitr"') O caso nao ·estavE\ 'e não Bstú 

Assirn,em 18 de Junho de l935;entregou a Sua ExcelE:h·c:t"'\ 16 
1\!inistro das Colonius,Senhor Dr ~Bossa1-um,....memor.ial -expondo a su.a situaçao ,do qual se transcreve (J. cone usao~ 

11

Pelo exposto,parcce demonstrado:" 
11

B)Que o Conselho de Finanças de Angola estava carecido de 
competencia para v·isor O§ decretos promulgados pelo Pode:r 
Executivo,mas se QSsim nno é , 

11

b)Que a recusa do nvisto11niio tem fundamento porq-q.anto U 
oompetencia para nowear Secretario~ Provinoiais estava 
dentro das utribuiç0es de Sua Excelencia o Alto COmiasatio 
e tanto que &ssi;g foi julgado pelo Conselho Superiot das 
Oolonias-Acordao ne,720 de Junho de 1~30 j 

11

o)Que se a~nomeação n~o foi mantida
1
isso àe deve: ....... lO.Ao ta-

cto de nao existir, a data da r~cusa do "v-isto" ,em Angola, ª entidade Alto Comissario, e nao ter o Governaaor Geral 
competencia para m~nter os Decretos tlo Poder Lxecutivo;ei 
ainda:-22.Porque nao aparecendo o oficio óo Governo Gera 
d~ Angola e os 19 Decretos , a que e!e se refere 

1 

~ra deci..., 
sao de Sua Excelencia o 1~nistro , nao foi possive~ 1 embp~u p~ra tanto enVid~sse o melhor dos seus esforços , ta~ ~~lo SUbmeter a despacho. -

" A~ sim e porque a lei não fixa pras o para mant e :r &S nomea--
çoes a que .. tenha sido recusado o "viston ,espera q~e V ,Exti, 
~tendendQ as expostas oi7cunstancias ,liaja por ~em munte:· 
o nomençao ew oausa,oons1derando-o Secretaria P:rpvtno!l.l;\~ 
de Colonizaçao da Colonia de A.ngola

1
na situação de ndide~ ,ll 

Estava o Senhor rlinistro das Colonias M Dr,Jose BossJ;l. ...., ~., 
ra solucionar este caso1quando teve de deixar o ogrgo,-

lmitos outros passos foram daqos baldadamente , ~m Abr~l ~~ 
1936

1
prooqrou o expoente o Senhor Director Geral do l:inist~rio <la~ 

Colonias -Tamag. nini Barbos& n ~quem V~rbalment e expqs q ~~4 oa~o ~ as diligencias feitas , ~ 

Sua Exceleno~a ct i ss~ , a!ltlio , i~ pe<Hr o prqp!l~~o q4a volt~Q.,. se dias depois,-
1 

que 
zer 
lhe 

Volvidos dias o expoente proqq~o4 qe novo aquele Sefiha~ 
lhe manlfestou a JUStiça __ ~u~ lha ~Q~isUa e  o aconseJ.hou FI dn 
~~e;?Pos:J.9ao ao Senhor '·"-nlstrq 4!1~ oo~onias 1 term;illlln<l~ por 

''Jie~ mal em não ter recorr~da ,ll 
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-(Referia-se e.o de':;pacho do SGnhor ~:irlistro,qtl.e considerou o 
~ e~poente Adminmstrador de 1~ . c1asse de Circ~nscriçao Civil) 

Ao deante se dirá a raz~o pela qual ~e não interpôs 
recurso contenuioso,razao que expoz aquele Senhor.-

----+------

A :;bndtcada exposição foi feita e entregue pelo expoen-
te na RerJartiyao do Pessoal Ctvil Uo !·.1inisterio Uas Colo:n.ias ,em 

• ;\bril de 1936, - , 
'Por vezeo fot saber qual o despacho dado a sua expo_s;i.-

ção,m&s nada conseguiu,peilio que requereu,em 16 de Agosto do ~ito 
ano ,que lhe fosse passaQ.a certidao do teor Qo despacho dado aquela 
sua já referida exposiçao . Junte~se a. final,por copias sob os nu-
meros 2 e 3

1
respeDtivamente ,os req,uerimentos de Abril (expo:;:>içao) 

e Agosto de 1936, -

O mesmo desolador resultado. 

por ultimo apareceu no B. O. de Angola ,n!? ~20 - S~.Se:~:;ie ~ 
de 1936 li!. po;rtaria q_ue desliga o ex:po~nte do serviço ,para efeit~s 
de aposentaçao na categoria de Admn1strador de l§.Classe de Clr·-
ounscrição Civil,por nao haver recorrido do despacho ilinisterio.l 
que como tal o considerou. -

não 
É ,pois,chegado o momento de dizer o motivo pelo qual 

interpôs recurso co~tencioso: 

Quando tomou conhecimento do despacho de Sua ~xcelen
cia o Mil}j_stro1que,..o considerou Administrador de l~ . classe de Cir-
ounscriç~o Civ1.l,nao interpôs logo recurso visto ter o praso de 15 
dias para o fazer e necessitar coligir varias elementos -legislo-

• ção e documentos -para instruir o seu recurso.Por isso ,e ainda 
dentro do praso referido , necessitando~8onsultar o processo,voltou 
ao ~:iinisterio ~d.as Colonias -Repartiçao do Pessoal Civil '-onde 
p<:>diu lhe fopse dada vista do mesmo,§endo-lhe dito por essa ocasi-
ao ,pelo Adrn.tnistrador de Circunsciiçao Civil de Angole1ali em BP-r-
viço~ Senhor Antunes Pereira 

1 
que o processo referido descera., por 

0rdem ministerial,ao Conselho Superior de DisciplinaJpar a que este 
se pronunciasse~~ 

Sua Excelencia o Ministro vira a grande injustiça do 
seu despacho-conjecturou o expoente-e quiz repara-lo,ouvindo 
prevj_amerrt e aquele 'Jonse lho. -

Exultou, 

ra,emfim,ser-lhe feita justiça,que esperava e qu8 -
tanto a ela tem jus -espera de quem de direito. 

. Decorridos ~is ªlguns poucos dias volt ou ao L~iniste-
rJ.o,sendo-lhe entao, e so entao,dito pelo referido .Administrador,().ut! 
o processo baixara ao Conselho Superior de Disciplina,onde ainda 
~~c~~contravu , em virtude de informeçao su~ , mas que h~via um equi-

-0 ~rooesso baixa r a de facto àq~ele Conselho
1
n5o par a ~ue se 

pronunc1.asse sobre  o  fundo da questao -categorias -mas tao somen-
te sobre se tendo o expoente atingido 55 anos -limite de edude 
a~~~~~~~~~!~! no novo Quadr o Administrativo,podia dar  i ng resso no 

. , Nesta altura, o praso para interEor recurso co·ntencioso 
havia Ja expirado.Eis

1
a traços largos,a razao pela qual  o expoente 

esteve impedido de rcr.orrer. -
EGte impedioe~to poderá ser provado,pelo referido Admi-

nistrador Senhor Antunes Jlereira, e pelo Chefe da Repartiçao do Pes-
soal .:;ivil d.> h'D.rü.sterio das Colonias,Senhor Eng.Caetano I'J. de Amo-
rim, ja exonerado do referido cargo.Nao bavendo parso fixado pa1·a. a 
interposiçao de recurso gracioso ,dl,rigiu, o  expoente , a Sua EX c e lencia 
o Presidente do Conselho , a exposiçao que junta  a final,sob o nQo4~ 

--!~-

++++++++++++++++++++ ......................................... ,, ........................ . 
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n:anifestado o "muito agrado por zru.;ia uma. ve~ aa prgve.r 
quanto tem sido proficua a sua Administrayao na Cirounecriçao Oi-
Yil do Huambo·e a cr~nça de que com AdJ?in~stradores ..,com ae SU&a.S. 
qualidades e dedicaçao pelo serviço mu1to breve serao realie~ddS 
todos os desejos de Sua Excelencia o Governado~ Gerai,olarBmenta 
el<p~~ssos na circular qu\l acompanhou o Regulamant o, dae Circuns:;; 
"t:t.Qoes Ciiris , ~nJ..festaçao proauz1da em consequenoJ.a da. inepe2eo 
feita aos Serviços dos Negocias Indigene.s daquela Cirounsoriçe.o, 
eal que o Inspector,Secretario dos 'Negocias Indigenas1Senho:r DOU• .. 
tvr Ferreira Diniz

1
informou have-los encontrado montados e org~

nizªdos de forma irrepreensivel e qu~ muito honra o  a ctual AdmJ.-
nistrador1e que registava a orientaç~o como tem sido condutid~ a 
politio€! ;;ndigena na SUÇI CircunscriÇI'O e  o cuidado que lhe merece 
a instruçao profissional ~ agricola como be~ o atesta o interesse 
que tem tom<!do pela criaçao duma escola profissional e  o estabele• 
cimento da grªnja agricole." ,-(Oficio n2,14701de 28 de Julho de 
1914,ão Governo do Distrito de Benguela , p§ , n2 , 22/2~ . ) 

-+-
Louvado 11 pelQ muít o zelo in].eresse e int eligenoia. que mt~.

n:j,!'est ou na organizBçao das inst~>iaçoes para as forças dª Expedi-
çao do Sul de ,l.ngola;nos trl!balhos de estradas militares e outro~ 
serviçus oorre1ativos1sem com iªso diminuir os seus bcne earv~QCS 
na i!dministraçao de. C~rcunscriç<'O Civil a seu cargo que Jontinuou 
sendo cuidada e inteligentemente dirigida• , {B ,O ,n!J3 , 2~ , Sarid 1 de 
l924) 

---+---
como1jpublico testen:unho de muito apreço11 louvado llpelfJ 

aupe:rior oompet encia1inteligencia e lealdade e zelo que demonstrou 
JIO l)esempenho do cargo de Secretario Ger!ll deste Governo Geral", 
(Boletim Oficial n2,19 de l92012§,Serie) 

--+=-
Governador do Distrito do Congo,",.,,,,,,,, .. , ,oa:rgo que 

exerceu com grande zelo e competenQialcom ine~oedivel lealdade e 
em inteira harmonia oom a or;i..entaçao ao Alto Comissario11 .(B.O. 33

1 
2§ serie,de 1923) 

-+-
Felicitad? por Sua Excel~ncia o Alto Comiss~rio d~ ~ep~

blica. rrpelo bom ex~ to da sua missao ao Sul de Angola11 ,misse.o rell"-
oionada com ª chamada zona neutra,em litígio oom o Governo do su-
Ooeste Africano, (Telegrama de Sua Excelenoia ,nl ,370/G ,<le 13 cl<> De·-
lleml>ro ~e l925) -

~+-

Felicitado pelo Chefe do Estado l'aior das For9as do JilliGl'•· 
cito,Tenente C9ronel do Estado Maior,Senhor Ernesto~França t~ohadc 
"pel~ :rapi4e~ ?omo foram rest?belecJ...das as gq.arnições e tudo ter 
oorrJ..do sem 1nc1.dente" ,€1-ssumpto relacionado com a :referida zona .. 
Neutra,(Telegrama do mesmo Snr,,nR,l47/v,de lB de Degembro de l9C5 
P .NI,22/2§, ) 

........ .-+--

,;L?uvado "pelos. relevante~ serviços que prestou ;j .1\J;l!!Ql!i, 
oomo ,i.dm1n1strador de C~rcunscr1çao C>vil,Seoretar•o Provincial e 
Governador ~e Distrito,durante a ~a longa e aSSidua pe~manenoia 
ng Col2nia1em que ~eu semp~e sobejas provas de mqita honestidade, 
oorreçao e l,e!ll.~ade" ,B, o , n~,23,2~ , serie , de 1933) 

............ +-.... 
• "Fazendo justi9a aos seus meritoa e l'fi;>;mando perante "" 

ge;ra9oes o !leu reconhecimento ~noonftln~ivel" o MÚnicip~o il~ Huamho 
d(eu a,uma da_ s a~e;rias de N_ ova~Lisboa 1 o nome

1
de Çà§tro so~omonho, 

Sessao Camararia de De~embfO de ).9~91 

~-
"Com~ prei~ Q de j\lat~9a BQ@ Qeua merit os e de reconjlGo!~ 

men~o pe).a llUa de4~e~Ji9 por eQta terr11~ 1 :t'oi pr,:><>.+a!DI!Iio-"Cidadão de 
~ªj~~~lpelo l~nioipio de ftqêmPo . ~(~easao ca~r~·~a de 4 ~~~ 

=-e-ot~ 
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Abaixo assinado da povoação da caála,dirigido,em 31 de De-
~embro d~ l9~3,ao Governador Geral de Angol~ 7 pediudo ~ue se desse 
a povoaçao o nome de ARTUR SOROMENHO ,aduzindo razoes JUStificati-
vas do galaxdão proposto,desejo a que se opôs,oomo se teriª opôst o 
~ outras homenagens se delas tivesse tid0 previa conhecimento. 

caála te:m hoje o nome dum ~xtrangeiro ilustre ,grande amigo de 
Portugal 1 -ROBERT WILLIAMS, 

-+-
Referiu-se por vezes)a imprensa local e metropolitana,ªo seu 

t:rab~lho em A.ngol?toEnt:re m.~.tros ,destacam-se alguns :recortes: 

"JORNAL DE ANGOLA" de 17 de Junho de 1917'-"0 SEWLO" de 6 e 
24 de Dezembro de 1917 ;-"0 JORNAL DE BENGUELA" ,de 12 de Junho de 
1918 ;-o mesmo jornal de 13 de Junho e  4 de Julho de 1919 ;-"REVISTA 
COI.ONH.L" ,de 15 de Fevereiro de 1920 ;-"A PROVU!ClA DE /u'lGOLA" de 
14 de Abril e 23 de Maio de 1930 ;..:."0 PLANALTO" de 21 e 22 de Setem-
bro de 1930;-o mes:ao jornal1de 4 de OUtubro de mesmo ano~--· 110 :tN~~ 
TR.IINSIGENTE"ide 31 de Dezembro du 1930 ;-"IDCTA DE ANGOLA" 1de 17 de 
Março de 193 ;-"A PROVINCIA DE ANGOLi." 1de 9 de Junho de 1~33 i -
"0 PRIIIEIRO DE JJ.l1EIRO" ,de 9 de Março a.e 1933,-

-+---
Discurso de Sua Exoelenoia o  Alto Comissario da Republicª, 

Senhor Coronel de Engenharia Vicente Ferreira,e.o referir-se a Ar-
tur Ernesto de castro Soromenho ,Governador do Bié, publicado em o 
"NOTICIAS DO I.OBITO" :  ( 18 de Fevereiro. de 1928) 

"ENGRANDEcii~T~g 
0 
cg{M~~. ~~~~~~o. P:~1. e à.: 

" • •.. .. ..• , • • lMPERECIVEL OBBA NO IUAl\IDO.,,,,.," 

--+--
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COPIA Ng .I : 
EXCELEN CI), : 

SENHOR MINISTRO DAS OSLJHIAS 

ARTUR ERNESTO DE CASTRO SORO!.lE~ffiO , tendo tomado conheci-
mento do despacho de Vos~ Excelencia que determine. o seu embarque 
para a Colonia de Angola ,como Adminis~rador de l~.Clªsse?logo que. 
termine a licença g raciosª que tem estado a gosar,vem mu~to l'eSpel·-
tosamente expor  a V.Exa. a sua situaçao: 

o reqUerente foi nome~do Secretario ProVincigl de Colo-
nização por decreto do Alto Comiss~rio d~ Republica,de 24 de Junho 
de 1923.-

Esta nomemção,por ser um acto do Poder Executivo não t~i
nh~ que ser visad~ pelo Conselho de Finanças de Angola que,como é 
obvio,exercia as funçoes do "vistou sobr e os e.ctos do Governador 
Geral  e nio do Alto Comissario.-

Est!! doutrina result<! claramente do disposto no ;\rtigQ 7~ 
do Decreto ng, 7 .077,de 30 de OUtubro de l920,pelo qual ~s nomeaçoes 
d us Secretarias Provinci{tis e r€'m da oompetenciª do Pod er Executivo., 

As ªtribuiçÕes do Poder Executivo PªSSªrªm desde Abril 
de 192l,dllt{! d~ posse do Alto Comiss{irio ,pl'ril .este alt o Funcionllrio, 
nos termos do disposto nª lei n2. l ,022,de 20 de ~gosto de 1920 que 
preceituã no seu ãrtigo 14g.regra ll~ ., que os diplomãs expedidos 
pelos Altos Comissarias sao par~ todos os efeitos equiparªdos a di-
plomas emanados do Poder Executivo. -

E os Altos Comissqrios tinh.ij,m ess~ competencita,que lhes 
foi dMª pelo Arti go 6Q. da lei n2, l .005,de 7  d e Agosto de ~920,·-

Esta doutrina foi de,resto sustentad~ pele Conselho SQ-
perior das Coloniªs no recurso ªcerca da nomeªçªo de â~gusto c~~i
miro,p§.ra Secretario Provinciªl do Interior,feitlli pelo Coronel Se·-
nhor Vicente Fer;reira1quando .Alto Comissario em },ngol@.tendo o sev. 
respectivo Acordao siao publicado no Di~rio do Governo'n2~252~2~. 
Serie,de 1930.- · 

O requ erente foi nomeado Governador do Dist rit~ de Huila 
por ter sido extinta a Secretariª Pr ovin0ial_de Colonizeç~c~tendo 
sido na qu§lidade de Secretªrio de Colonizaçao ,nomeª_do .por o~dem 
ministeri~l , (telegrama n2.1 ,748 de 26 de Dezembro de 1924) Pãra 
Aquel~ cargo,conforme se mostr a da respectivã portar i a de nomeªção, 
quu n1\o tendo sido visl'da pel o Conselho de Finanças foi mãntidg por 
purtari~ , largamente fundament~da , do Governo Gerlll de Angol ã ,de 15 
~; ~:~~~Í~ ~~o ::23 , pub licadª no B. o . ni. 6 ,2t,Serie,de 7 de Feverei-

Em face d o exposto,parece ao r equer e nte que deve ser con-
sider~do funciona ria ad~do com a categoria de Secr et ~r~o Prov1nc~al~ 
Pªra ser colocado em lugar da sua categoria,conforme é determinado 
no  ª rtigo 6 P. do Diplom{i Leg1sl at1vo ni. l 7 do_Governo Gerl!l de ~ngo
l!!,de 14 de Nov embro de  1924, e mais lepslaçao apho(lv el,-

Nestes termos,mui respeitosamente 

considera-lo como 
ª dido, e o coloque 
sua cat eg or i a nos 

LISBOA,l3 de !U.RÇO de 1935 

Pede  a V.Exa, s e digne 
Secret~riQ Provinciªl , 
em situaç~o inhe r ente a 
t ermos das l eis vigentes, 

E .Deferimento 

(J.ssinatura) 
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CóPIA !IR, 2: SENHOR J.tnn STIW, 

-EACELEN CIA: 

ARTUR :UilNESTO DE CASTRO SO!lO!ilENEO, tendo t om~;~do 
conhecimento do des~cho de V.Exa, de 14 domes em curso,que deter~ 
mina a sua aposentação na categoria de Administrador de Ci~cunsori
ção Civil de Angola,por ter atingido o limite de edade,vem1mui xes-
peitosamente,expor e requerer: 

o requetente depois de ter exercido o catgo de 
Administrador de Circunscriçao da referida Colonia elem comissao1oe 
cargos de secretario Geral interinaie de Governador ao Distri·to c:Ld 
Congo respectivamente em 1919 e 192 foi por Decreto, do Alt? COmi"-
sariado da Republica de 24 de Julh2 de 19231nomeado oefin~t~vement~ 
secretario Província i de Coloniza.çao 1 oargo ao qual tomou posse em ], 
de Agosto do referido ano.-Boletins oficiais ni! 33 e 3512ll1Serie1 
de 1923.-

Sucede que o Decreto d!j! sua nomearão pal'a O 
cargo de Secretario Provincial de Colonizaçao 1foi pubhoado se o  O 
"visto" do Conselho de Finanças de Angola,porque o Alto Comissario 
d~ão entendia que os diplomas por ele expedid"s no uso de atn-c' 
buiçoes do Poder Executivo1que lhe foram conferidas pelos al~igos 
6 Q, e ?Q. respectivamente,aas leis ng~ 1.005 de 22 de Junho e .. , ' · .. , 
1022 d e 20 de Agosto 1ambas de 1920 ,nao dependiam do "~" daquele 
conselho para produz~rem todos os seus efe1tos.-

!!ais tarde ,pela retirada de Angola do Senho~ 

[llt o Comissario ,foram enviado~ , pelo Senhor Governador ~eral daquela 
colonia,l9 decretos de nomeaçoe s feitas pelo ex-Alto Com~s sario,de 

Secretarias Provinciais ,Governadores de Distrito er·(Jutros funciona-
rios,ao Çons~lho de Finanças de Angola1que,por maioria1recusou o 
seu uvisto" aqueles diplomas com o funaamento de que o Alto Co!ps-
sario estª'va-carecido de competenci~ para fazer aquelas nomeaçoes1 
facto em aberta desharmonia com a le=b,e tanto que o Conselho Supe-
rior das Çoloni~s , em seu douto Aoordao nQ,7201de 30 de Julho de 
l930,inserto no D1ario do Governg,2~~serie , ng . 252 de 28 de Outubt c 
do mesmo ano1reoonheoeu,em relaçao a nomeaçao de j\ugusto Casimiro 
dos santos1pera o cargo de Secretario Provincial do Intericr1da re-
ferida Colonia1que o Alto Comissario tinha competenoia para nomear 
Secretarias Provinciais. N 

Esta competencia nao constituis. materia novaQ 
Já1pelas citadas leis nii,l005 e l0221ela tora 

conferida ao Alto Comissario da Republica em Angola, 

A recusa do 11vist o" à nomeação do requerente 
1 

teve lugar em 30 de Agoato de l9240isto é,13 mezes volvidos sobr e a 
posse do oargo ,depois do requerente ter exergido oom validade reco-
nhecida todos os actos provrios de suas funçoes e de ter recebido 
os vencimentos atribuidos a sua categoria de Secretario ~rovinoial, 

Não tendo o Senhor Governador Geral competanoi~ 
para manter,no caso de recusa do visto os diplomas expedidos pelo 
Alto Comissario,no uso das faculd~~o Poder Executivo,envio~ 
tais diplomas,incluindo o da nomeaçao do requerente,à apreciaçao e 
decisão de Sua Exoelencia o ~ftnistro das Colonias,como con~ta ên 
oficio ng, 684/19/130expedido pela Repartição do Gabinete do GcYe:cno 
Geral de Angola,em 6 de Outubro de l9241e como se mostra da ol.a~ª 

portaria daquele Governo,de 13 de Janeiro de 1925
1
inserta no B?Oi 

daquela Colonia , 2~,Serie 1 nQ.6 do referido ano. ~ 
:Este oficio deu entrada 1em 29 de Novembl'O ele 

19241na Secretari a Geral do i\linisterio das Colonias 1 onde foi reg:t,.e ... 
t~do sob o nQ p 1.~84i• e, por ag,uela Sec1·etaria distribuido o, Reparti ..... 
çao ~o Pessoal C1vi ~onde nao aparece,onde se nao sabe do se~ p~~ 
radeJio1nem do apdamente que,posstvelmente tetia tido.~ 

Extinta a Secretaria Pxovincial d~ Co~onizu~ 
ção,foi P requerente,na sua qualidade de Secretario Provincial 
nomeado para , inte:riname~te,e enquan1;o Qtlttra situayãa lhe :pão :eQssa 
dlàd!l !"'lo Poder E:xec1!two, exercer Q aa<go de Secre>a~i,Q p~·qv:LnQ~f.\l 
de ,1\gn"l!lturíiJnome!'çao esta a que o tW~mo Conselho <1~ F~nan9ae dê 
~~gl~~4~~0 RE SOU O ~ID ".Yl§!Q" .~(llQl,eHm OficiaJ., 2~,Serte 1 n2,4~ 
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, Terminou esta comissão de se:t·v·iç-o com a :1.omaaç.~fl -Do:r ·or-
dem !Iiniste:tie.l -do requerente para o va::so úe GcYcJ.:nS'..Ii-J:.: t,..; -Dis-

~~~~~~~~ (~~;i!ffan~~ng~~~~~t~:~~r;~s o~~;~~~~j-~c d~g s~~rg~~~~~-~:r~~~; 
1924 1 1nsertÇ~. no B~O. n-~6 7 .:.-~Q-~..::r:u~,c.e .:....:; .... , ... ~-

ident ico l~~a~
0

~~r~~é ~: ~~~t: ~~~t ~=-~·~q~~~-~~~e-_1 ;:c~~~~~~~~~n;~~~an-
dfr -se ·lhe sempre a sua referida cs:teg·o:rJ..n ,e~fiaaJ..o~n-';e :=:;:3.ri:J. o D:Os'-
~rito d@. Lunda, por Decreto lV!i,nlsi; c:d.c.l C~ '3 tle S :;:t <J~\b:::~.J (1.; =•.92C .. ,in'--
serto no B.O. de .!.ngola e no Diario do Go,r'3r~w~2~L~e:::i'3,:1~ ~~ Q.o 
mesmo ano)oargo que desempenhava quando}em ,J"unh:1 de ::_gsS;.v"e:·.n ü M:e-
tropole gosar a sua b.cençe g:ra·r:iosl3,)cu~o teriJ.o teve l'-1-t:a:r eLt 21 de 
Janeí*o de l935,data desde a qual -est<.Í

1
sem vcn('.j .me~r.os ~ag• l.a~<iand o o. 

soluça o do seu caso.-. 

A tudo isto acresce que ~pot porta:r.ia do Goven;.c Ge!al de 
J\ngola,inserta na 2~.serie do n,o. ,nQ~28 de l924:foi co::l'~ado:ao :re-
querente, o seu temp2 de serviço publico prestado ao Es~ado"paxa 
efeito de aposentaçao ,na categoria de Secreta:rio ... Provincial: e q_ue 
no Orçamento Geral daquela Coloni~tvigc'lrante,esta :l.n~lr:.ide. ve:-:-ba de 
despeza para pagamento de seus vencimentos cor:1o S§c~e'!;a:rio Provin-
cial de Colonize.çao 'verba inscrita por det e:rmina.çno Mill..iS1; e:=:ial 
(folhas 214) anterior as duvidas que se lsvuntaram sobr9 a sv.~ o o.~.--~ 
tegoria. -

Excelencia: 

O requerente está precisamente nos cases ~ ~ue se ~aferem 
as t:onsulte.s :g!?§ , 114  e 279 de J.926:dc Conselho Supe:r.:i.o:c das Colo-
nias ~ em relaçao aos Engenheiros Soares Abelha 1 P:~trle:n~~a. d~7. Ca ... Jt:ro. s 
Sá carneiro , a r.ujos diplomas~-firma.doA pelo me~:::;UJQ .Al~; a Comiss~:do 
que  o nomeou Secretario Provincial de Colonizao~,o ~- f:)i :t.ecusado 
o uvist o11 pelos já expostos funr1aoentos ·-~ e. :tn.cÕr:rpe";;GnoiG\ d.o Sznho\t' 
..1\.ltOC'õmissario para fazer tais norr.eaçÕee ~nome2.çO'és ~ralidaC.E.~; :po:t 
Decreto de 22 de Setembro de l92ô~pu.bli c,act o no D:La:r:Lo do Governa 
nQ,23712Lserte,de 8 de Agosto do'mesmo ano~ 

-Pe:an"te os factos expos't os e }"'O:t'g,UG ó. 
le~ nao fi:::a p~aso :;a:ra w.nJ.-e:r D.Ei not-o ; 
mee.çoes a que tenha 3ido ~J:"eci.i.sSdo y 
u~·, ,vem ç i~pet?ante 1 

LISBOA,. __ a e Abril de 1936,-

Pedir a '!oef.!e. ~xoe~B:lOÜ'. se d:i.gm-1 ya ..... 
1üu~r a. no::1ef.çb.o on c\:l.u.sg e f cc-:negqu'3:n-

i~~f~i~f~~:~m~~:r~~-;~:~;:H~~;:~fl~~o 
Defe:·:~.J1do VC'S61Z'. Exr.~J.e::1..:in :ne.s·:;es ~~:t'
~os~?.~din mLü8 qu~ Jhe fc:qse dada -:~o-· 
... ocaçno com;K~-~.;iye~. com e r::-1:8 (;f:l'~c-:go,.-~ 

;r~@.ton,;~~- 1r(:sxa, assif o e~,.·~e~i!~:~,oomQ 
nao se r.~a a 2.-:;R.se~'Xbaça() ert"'.: olr:;:b~of\ po;r 
lim:Lte <:'l.e eõ.u&e ,m<1:-.:.cla.-:~.o e.r:t,esenilA;l' t.\ 
Junta de Saude paJ.'I.=!. e:fBitc de ~~osen.-~ 
'bflÇ8o · c:omo :r.este ae.so se t o1•na neceEk·• 
sa:riog.-
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SENHOR HIJ11 $1'11.0 DAS COLONIAS 

EmELlillCIA: 

ARTUR ERNESTO DE CA5TRO SORO~lEilHD., funcionario col<mial 

agual:'dando· aposentaçãó,por lhe ter sido atribuída a c&tegsria de 

Adm:i.niatrador ãe Circunsoriç-ão. Civil,de l§.Cla.sse,por despacho Mi-

nisterial àe 27 de FeveYeirE> àe 1935·,mui r&apeitoSiUOOnte, 

Requere a Vossa Excelencia se digne man-

d~r pra.ssar-lhe ,pa:ra fins G.onve.nientes, 

certidão do teE>r dG d~spacho que obteve 

o requoriment o· que a V. E;x:a. ãirigiu, em 

Abril do corrente ano.-

E. D, 

L!SBOA, 1 5 de AG05TO de 1936 

(Assinatura) 
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./ SErfHOR PR3SID~l'fE Do OOliSELEO 

· E:'>:C:::DE!TOIA: 

ARTUR EIDJESTO D:l CASTRO SORO!\ElTHO ,é funoione.1·io oo-
lonio.l. h.':\ 2Z' anoSth.::vendo exel'cido 03 oe.r~os de Aê!.minis"t:caó.or. ~~ 
CircunsCriçc.o Civ~l,em Ango:!.D.~luga:r qur.: o~t~ve cm oonc~:rs? P:tOl.:LcO; 
Secreterio Geral. interino 1do Governo {:}er&l o.a IDCSI!la Colom..O.~ü-gve:r·
nador do DistritO do Congo1Sec:l::ete.:;.·ia Prov-incial d.e Coloni2lflÇE!.o de 
nomeação difinit;hva;re,nesta gategol'i~~de110is da ~x~~nta a Secreta~~ 
ria de Colonizaçao~rJ.a situaçao de o/-d~ao e em comlssaa .. os.à.e Secre-
tario Provincial de Agrj.cultnre,imjeJ:ino ~Governador do D:u,-t:r:ito r.'l.s. 
HuiJ.a,Bié,I.i.oxioo e 3ult~~.mamente~ll933) d~ Lu.nda;cargo que deixou de 
exercer estando a expoente no goso de l1.oen~a graciose.,por te:reru 
sido exÜntos os distritos ,pela Reorganizaçao Administrativa Ultra-
marinª-~ 

Nesta conformidade, requereu a Sua Excelencia o !.Ii-
nistro d~s Colonias que fosse aberto credito para ~gamento de seus 
vencimentos como Secretario Proyincial de Colonizaçao,adido,porque 
no Orçamento Geral da Colonia nao existia verba_para yal pagamentm, 
visto1o expoente ter percebido depois da eÁ~inçao da referida Se-
cretaria f.:rovinoial, seus vencimentos pelos cargos que desempenhou 
em oomisse.oo-

Sua Excelencia o ~Jinist r o das Colonias atendeu o seu 
pedido mandando_abrir o oredit~ , porem 1 o Inspector de Fazenda deNAn-
gola1informou nao haver luga1· a nbel;tura do credito porquanto nao 
podia con~iderar~se valida a nomeaçao de Secretario Provincial de 
Colonizaçao, porque a ela fora recusado o 11visto11 pe).o Conselho de 
Finanças_de ,\ngola;quo a sue. categoria era~dministrador de Cir-
ounscriçao Civil t de 1~ ~Classe, cat ego1·ia qu0 tinha ant erio1·mont0 ~~ti·· 

Cita,o Senhor Inspcctor>legisla.ção rosterior à sua 
nomeação de Secretario Provino~al,prctondendo dar_ fie efe1to rotro~ 
activo1c invoca a-lei que cons1dera nula a nomeaçao que,depois d~ 
recusa do visto,nao for mantida por quem de direito,alegando que 
nem Q Alto-vomissario,nem o Governad?r Gera~ 1 mantiveram aquela no-
meaçao,quando o Senhor Insvector sab1a que a data da. reousa do visto 
( 13 mezes apos a sua posse) na o exil)t ia a entidade Alto Comissa~ 
como s~bia que o Governado• Geral nao tinha oompàtenoia para manter 
nomeaçoes do Poder Exeoutivo~-

Tudo isto sabia o .. Senhor Inspector,como tambem não 
ignorava que o deereto da nomeaçao do expoente com outros em j.den ..... 

~~~a~x~!f~:~!a6ci':~i~·~~o~~vj.ado ao Governo Cent1·a1 para decisão de 

.  . Nã?. podia.ignorar este ~·acto • ele consta duma po~i:;~ ... 
r1a que d:.z respeJ.ljQ ao urt:eJ.·ess~do,pv.ol:!.cadt=i no Boletim Ofio:.:.al da 
,1\ngola,~ 

casos identicos ao do SiS!1a1.ial·io se deram ooru. out:rcs 
funciona:t:ios cujas :nomee.çoes foram Ol8.!1t:i.des C:J.I Decre-tos exuedj.C.os 
pel?-pÇtsta cl?s Color..:l.?s ,fi;crúS.dos por Sua EJ:ceJ.enoia o actuâl Ser.hoi:-
Presidcnte ds RepubliGa;. · 

Não fo~ iibe~·~o o credit.o determirindo~~s,no O:::çar::~ento 
Geral da ?oloniª foi :;.r:f..:Cl"rl.ia ve:r:ba r;azoa :;ee~mento ao exnoente de 
seus 7enoJ.mentos como Sec1·etario Provincial de Colonizaçaot-

( 

Concordou St:a Bxoeletl.cic. o fiinist ro das ColoP.iO.s -
Doutor ,Armindo Hontei1·o -com a infc:rmoção C.a Dite cção de Fazende. de 
.AngolE} .• considexando-·o J.dministra.do:c de l fi,. Classe de Circunso1"irão 
Civilo·-Em oonsequencia,ex})oz o sj_gno.ta:rio de~:'.; e memorial a a-11.e. ":g;~oe·· 
lencjf!. o i\ê..nist:ro o assura.pt 0 em ca·c~so. deTJcT.n·G-..<?.ado oue a Sl.l.U c{:l.togo-
ri~ 81'0. (:e ~ ocratc. ; ··j o T)·o-rin~iul d o cb ~:.0 ~1 :·:.zaç~o e não de Ac1mir!is·crª-
dor do G:lrco.nscriJ.a~iYila.=.,. --
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(Continuaçiío dQ. corrA 4) 

S~a Excclcncia
7
em despachO ~abl'e a. e:cposição do sigreta.:rig, 

unica quo havia fcita,ohamou a atençao do Sonho~ Chefe da Ropartiçao 
do pessoal Civil para o facto de ser novamente submetido a despacho 

um caso já resolvido. 

Finalmente, ~ar portaria do Gov~rno Gerf;l 6.0 ~1\ng?la 1Bolctim8~ 
Oficial n<l: , 20 1 2z. , Scrlc ~ do uno em oursa, e o expoente: a.csh.gatlo do sex-
viço1para efe1to de anosentação1na ~ategoria de Administtador de 1~ , 
Classe

1
de Circunscriçiío Civil1por neo haver rcco>rido do despacho mi 

niste:n.al ~ que como tal o considera ...... ··-

se o expoente n2.6 usou do direito de r ccu:rso,foi porque para tal estü~· 
esteve impedido em virtude de haver o seu processo descido ao Conse-
lho Superior de ~is?i~li~aipara este se manifestar,não sobre a cate-
goria co:rno de pTll1ClplO JU gou o expoente,mo.s t!lo somente sobre o 
l~m~to de j_dadc

1
(55 anos) onde ostevc at6 muito depois de ter expi-

rado O pl'(l.SO (lo recurso, 
Senhor P!GlSIDE!1TE DO CO!TS:SLHO , o s).gnatur:Lo 

LISJ30,\ , 18 de J.gost o de l936, 
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