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E R E C T IO N D E L A S T A T IO N D E O M U P A N D A
(30-VII-1926)
SOMMAIRE

Erection de la station de Omufanda comme succursale
de la mission de Evale (M u fa ).

PORTARIA N.o 55

Sendo reconhecida a necessidade do estabelecimento duma
missao religiosa na regiao do Cuanhama, proximo da fronteira,
para prover ao servifo missionario da evangelizafao e para atender as circunstancias de ordem politica e aos mteresses nacionais nesta regiao, onde se vai sentindo a influencia de obras
missionarias estranhas a ac^ao portuguesa;
Atendendo a que neste sentido foram feitas sugestoes a
este Bispado por parte do Governo da Colonia;
Considerando, porem, que as presentes circunstancias do
pessoal missionario nao permitem a organiza^ao duma missao
completa, como convinba as necessidades e interesses referidos,
para largamente desenvolver o seu esfor^o, o seu ensino e a
sua propaganda nesta regiao, ja tao provada em sacrificios, dedicajoes e servigos, para as antigas missoes que ali funcionaram;
Considerando que se pode satisfazer a essas necessidades
por uma forma transitoria, que servira de base a uma obra de
mais largo alcance missionario, permitindo que o pessoal da
missao do Evale Q , a mais proxima do Cuanhama, ali va
prestar os seus servi^os, funcionando assim essa missao como
um segundo estabelecimento, permitido tambem pelo artigo
l.° do decreto n.° 8351, de 26 de Agosto de 1922;
(-1) Etablie a Mupa.
499

Tendo o Governo da Colbnia concordado com esta iniciativa e posto a disposi^ao da Direc^ao das Missoes Religiosas,
para este fim, as antigas instala^oes duma missao na Omupanda (2), dentro da regiao interessada, como consta do despacho de hoje de Sua Ex.a o Encarregado do Governo Geral:
Hei por bem, no uso dos meus poderes e na parte que
me respeita, autorizar a Missao Catblica do Evale a funcionar
em Omupanda, no Cuanhama, como segundo estabelecimento,
alem da sua actual sede.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de Julbo
de 1926.
O Vigario Capitular do Bispado
Director das Missoes Religiosas
M a n u e l A lv e s d a C u n h a

AAL —

P o rta ria s,

1919-1929, fls. 88 v.-89 v.

( 2) Ompanda dans 1’original.

