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E R E C T IO N D E L A M IS S IO N D E B A L O M B O
(14-IX -1934)

SO M M AIRE —■Bref historique de la mission. — Erection canonique

et definitive de la mission de Balombo.

PORTARIA N.° 65

Por despacho de 28 de Junho findo e com a concordancia
do Governo da Colonia, como dispoe a lei em vigor, sobre
Missoes diocesanas, foi autorizada a funda^ao duma Missao
no Balombo, area do posto administrative do mesmo nome (1),
concelho do Bailundo, distrito do Huambo, como foi publicado no «Bo'letim Oficial» n.° 26, de 30 do mesmo mes de
Junho. Ha ja uma cristandade nesta regiao, onde tern trabalhado com dedicafao o reverendo missionario padre Gregorio
Le Guennec, tern ja uma cape'la e casas provisorias para o pessoal. Foi tambem ja considerada no or^amento do Estado para
1934-1935 com a sua dota^ao, e por portarias de 10 do corrente foram ali colocados dois missionaries, sendo o reverendo
padre Le Guennec nomeado seu superior local. / /
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no
uso da Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso
Vigario Geral do Huambo e Superior das respectivas missoes
do distrito eclesiastico: havemos por bem:
1) Elevar a categoria de Missao Sucursal da da Ganda,
assim criada definitivamente, o estabelecimento missionario
do Balombo, ficando incluida na area do Vicariato Geral do
(*) Aujourd’hui Vila Norton de Matos.
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Huambo e circunscri^ao missionaria respectiva, entregue a Cor
porate Missionaria do Espirito Santo;
2) A referida Missao tera por titular Nossa Senhora do
Loreto;
3) Determinar que passe a haver livros separados para
o registo paroquial e triplicados da nova Missao, pe'lo menos
a partir de 1 de Janeiro proximo, caso nao possa ser desde
agora.
Remeta-se ao Rev.mo Vigario Geral do Huambo.
Luanda e Pa^o Episcopal, 14 de Setembro de 1934.
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