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E R E C T IO N D E L A M IS S IO N D E CA C U SO
(ll-V I-1 9 3 5 )

SOMMAIRE —

Erection can on ique et definitive de la m ission
C ac u so com m e filiale de celle de M alan je.

de

PORTARIA N.° 35

Por despacho de 25 de Maio findo foi autorizada a funda^ao duma Missao em Cacuso, na Sede do Posto Administrativo do mesmo nome, pertencente ao actual concelho de
Malanje, distrito e provincia do mesmo nome. Nos termers
do disposto nos artigos 3.° e 18.° do Decreto n.° 12 485,
de 13 de Outubro de 1926, dignou-se Sua Excelencia o Governador Geral desta Colonia dar a sua plena concordancia para
esta nova obra missionaria, por seu despacho de 4 do corrente
mes, como foi publicado no B o le tim O fic ia l de 8 do mesmo
mes n.° 23, 2.a serie.
Para instala^ao da nova Missao, ja antes haviam sido
postas a disposi^ao deste Bispado algumas instala^oes do
Estado, existentes naquela localidade e dispomveis, tudo em
plena concordancia com os pareceres de todas as autoridades
interessadas e que intervieram neste assunto, como nos foi
comunicado pela Direc^ao dos Servigos de Administra^ao
Civil (1). A Missao de Malanje ja tomou conta dessas instala^oes e inaugurou ja os servifos missionaries em Cacuso, em
( x) C ’etaient les edifices de l’Ecole Industrielle. On a tout refait
en 1941. Elle a ete fondee par les Peres M . Antonio de Sousa et
Joseph Ebel.
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2 do corrente mes, e instalou a escola primaria, que ficou
a cargo dum auxiliar da Missao de Malanje.
A povoafao de Cacuso esta em condi^oes excelentes para
centro de acfao missionaria e civilizadora, ligada, como esta,
por boas estradas a Duque de Braganfa, Pungo Andongo
e Lucala, centros importantes que ainda nao tem missao permanente. Existe ja ali uma cristandade, que tem sido trabalhada pela Missao de Malanje e bastante popula^ao escolar,
ate agora desprovida de qualquer escola.
Embora, de momento, nao haja pessoal missionario supe
rior para ali co'locar com caracter de permanencia, o que esperamos se podera realizar antes do fim do ano corrente, pode
a Missao ir funcionando com o professor ja la colocado, sendo
o servigo missionario atribuido aos missionaries de Malanje,
provisoriamente, que ali o irao preenchendo ate que a nova
obra possa ter o seu pessoal privativo.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no
uso da Nossa Autoridade Ordinaria e de acordo com o Nosso
Vigario Geral de Malanje e Superior das Missoes do respec
tive distrito eclesiastico e missionario:
Havemos por bem criar definitivamente a M is s a o de
C a c u so , como Missao Sucursal de Malanje, ficando incluida
na area do respectivo distrito eclesiastico e missionario, e entregue a Corporafao Missionaria do Espfrito Santo, e tendo
por titular — N o s s a S e n h o ra d e F a tim a .
Passara a haver livros separados para o registo paroquial
e triplicados da nova Missao.
Luanda e Pafo Episcopal, 11 de Junho de 1935.
■ f MoyseSy Bispo de A n g o la e C o n g o
A A L — P o rta ria s,

1935-1940, fls. 12-12 v.

BDAC, 1935, n.° 3, p. 69-70.
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