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E R E C T IO N D E L A M IS S IO N D E SA U R IM O

(20-11-1930)

SOMMAIRE —

B ref historique de la mission. — L e F ere Bren del est
ch rage de choisir la localisation de la nouvelte m is
sion . — Erection canonique.

PORT ARIA N.° 9

Sendo necessario prosseguir com a ac^ao missionaria no
distrito da Lunda, onde, numa area territorial de 164 800
quilometros quadrados e com uma populagao numerosa, apenas
ha duas missoes catdlicas, ambas do lado ocidental do distrito
e a entrada dele;
Considerando que, em prosseguimento dos trabalhos da
missao do Minungo, ja o respectivo superior iniciou estudos
para uma nova funda^ao, mais internada, de acordo com este
Bispado, o Governo da Lunda e o Vigario Geral de Malanje,
a qual essa funda^ao ficara subordinada como sucursal, como
o e a do Minungo;
Tendo obtido ja a concordancia do Governo da Colonia
para a nova fundagao, nos termos do artigo 18.° do decreto
n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, e estando habilitado
com os meios materiais necessarios para despesas de insta'la^ao,
concedidos em 18 do corrente pelo Governo, em satisfa^ao da
proposta feita;
Na conformidade das leis canonicas e no uso da autoridade
ordinaria: hei por bem criar no distrito da Lunda uma missao,
em prosseguimento dos trabalhos da missao do Minungo
e como sucursal da de Malanje, indurda no antigo grupo b ) ,
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corporagao missionaria do Espirito Santo, confirmando assim
o despacho de 11 do Corrente mes, que foi mandado para o
B o le tim O fic ia l da Co'ldnia. Ao mesmo tempo encarrego
o superior da missao do Minungo, Rev.0 Padre Brendel, de
escolher o local da nova missao, de acordo com o Rev.° Vigario
Geral de Malanje, e de tratar da sua fundagao, confiando da
reoonhecida experiencia e zelo apostolico destes missionarios
que se haverao neste servigo como convem aos interesses da
evangelizagao e da soberania portuguesa. Oportunamente sera
proposto o titular da missao. Os referidos missionarios procurarao, na escolha definitiva do local, o acordo do Governo
da Lunda.
Secertaria do governo do Bispado, 20 de Fevereiro de 1930.
O Vigario Capituilar do Bispado
C o n e g o M a n u e l A lv e s d a C u n h a
A A L — P o rta ria s,

19294934, £ls. 8-8 v.

N O T A — Le Pere Jacques Brendel a ete nomme superieur de
cette nouvelle mission par ordonnance de l’eveche, n° 18, du 24-1V -1930. — Ibidem, fls. 11-11 v.
Sur la fondaction de cette mission le Vicaire Capitulaire a emis
la Portaria n° 34, dont void le texte:
Em confirmafao do despacho de onze de Feverdro do corrente
ano e com a concordancia do Governo da Colonia, foi criada, por por
taria de 20 do mesmo mes, uma nova missao no distrito da Lunda,
sucursal da de Malanje, dependente deste Bispado, e providendado
sobre o seu estabelecimento definitivo. A nova missao come^ou a funcionar em 1 de Maio corrente. no Saurimo, numa granja que era
explorada pela drcunscrigao dvil e que foi cedida, provisoriamente,
ate ser regularizada a concessao definitiva, nos termos da Id em vigor.
Foi ja nomeado o pessoal missionario, entregue o subsidio para despesas de instaagao e dotagao ordinaria para os meses de funcionamento no presente ano economico.
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Por isso, em conformidade das Ids candnicas e no uso da autoridade ordinaria, e sob proposta do reverendo vigario geral e superior
das missoes de Malanje:
H d por bem determinar que a referida missao seja denominada
Missao do Saurimo, situada na drcunscri^ao civil do mesmo nome, no
distrito da Lunda, junto a vila Henrique de Carvalho, e tendo por
titular Nossa Senhora de Lourdes.
Pa^o Episcopal em Luanda, 19 de Maio de 1930.
O Vigario Capitular

Conego Manuel Alves da Cunha
A A L — Portarias, 1929-1934, fl. 16 v.
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