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E T A B L ISS E M E N T D E L A M ISSIO N D E G A N D A
(26-X-1927)

SOMMAERE — Installation de la mission de Ganda. — Nomination
du personnel de la nouvelle mission.

PORTARIA N.° 23

Tornando-se mister dar a missao da Ganda, distrito de
Benguela, cuja funda^ao foi autorizada por despacho de 18
de Agosto findo (B o le tim O fic ia l n.° 35, II Serie, de 27 de
Agosto de 1927) os elementos precisos para a sua ac^ao fecunda e proficua, em ordem ao escopo de civi'liza^ao e progresso
que nos orienta, e, desses elementos, sendo o mais indispensavel o pessoa'l competente e em numero bastante para a expansao daquela actividade que de tal estabe'lecimento e lrcito
esperar;
Atendendo ao que, a este respeito, foi proposto pelo Su
perior das missoes do distrito de Benguela;
Considerando que no Cap. l.°, art. 13.°, secgao l.a do
or^amento em vigor, se encontra consignada a verba relativa
a esta missao;
Nos termos do art. 24.° do Decerto n.° 12 485, de 13
de Outubro de 1926 e usando dos poderes que me estao conferidos sobre o servi^o peculiar das missoes;
Hei por bem transferir dos seus respectivos lugares para
a missao central da Ganda: os missionaries da missao do
Huambo Jose Maria Figueiredo e Jose Breitenstein, ficando
o primeiro como Superior, e os auxiliares Ambrosio Antonio
Luis Louren^o, Agostinho Francisco Alves da Trindade e Ar547

naldo da Fonseca, respectivamente das missoes do Huambo,
Gallangue e Bailundo.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 26 de Outubro de 1927.
O Vigario Geral do Bispado,
Director das Missoes Religiosas
C o n e g o A d e lin o d a C o st a e S ilv a
A A L — P o rta ria s, 1919-1929,

548

fls. 103 V.-104.

