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E R E C T IO N D E L A M IS S IO N D E C U IM A
(13-V I-1938)

SOMMAIRE — Bref bistorique de la mission. — Erection canonique
comme mission succursale. — Delimitation territoriale
de la juridiction de la mission.

PORTARIA N.° 46

Entre os ultimos trabalhos do venerando e saudoso missio
nary, Monsenhor Keiling, indui'a-se a funda£ao duma Missao
no Cuima, na area do posto do mesmo nome, do concelho da
Caala. £ da sua iniciativa a proposta inicial desta funda^ao,
que nao pode efectivar-se durante a sua vida devido a falta de
missionarios; preparou-se, em todo o caso, esta filial, que ele
sempre ammou com o seu esprrito apostolico, para se atender
a numerosa popula^ao indigena que ali existe. De dia para dia
se foi acentuando a necessidade de estabelecer no Cuima pessoal permanente e localizado, para cuidar de perto da evangeliza^ao que os missionarios vizinhos, sobretudo os de Galangue, por ali tern desenvolvido com notavel zelo religioso e
patriotico, impondo-se por isso o estabelecimento duma Missao
autonoma.
A iniciativa de desenvolvimento da evangeliza^ao e fins
civilizadores das nossas Missoes foi renovada peio Reverendissimo e zeloso Vigario Geral e Superior das Missoes do planalto de Benguela que, interinamente, sucedeu na autoridade
que desempenhava Monsenhor Keiling (x). Para esta obra mis(1) Le Pere Joseph Felrin
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sionaria se oferecem agora, por merce de Deus, condigoes necessarias e oportunas, para o que aquele dedicado Superior
propos ja os missionaries fundadores, destacados de outras
missoes.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas, no uso
da nossa autoridade ordinaria e de acordo com o mencionado
Vigario Geral e Superior das Missoes do Huambo:
Havemos por bem cnar a M is s a o S u c u rsa l do C m m a , na
area do posto do Cuima, do concelbo da Caala, distrito do
Huambo e circunscrigao missionaria do Huambo, ficando
indluida no grupo b ) e entregue a corpora^ao missionaria do
Espirito Santo.
A referida Missao, sujeita a nossa jurisdi^ao, tera por titu
lar S a n to A n to n io d e L isb o a .
Tera livros separados para o registo paroquial e triplicados
consoante os regu'lamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim d a D io c e se .
Luanda e Pago Episcopal, 13 de Junho de 1938.
■f
AAL —

M o y s e s , B isp o de A n g o la e C o n g o

P o rta ria s,

1935-1940, fls. 98 v.-99.

BDAC, 1938, p. 81.
N O T A — Les Missions de Quilengues et Cuima on ete reconnues comme missions catholiques portugaises par arrete du Gouverneur General, du 16-V I-1938. Vid. BO A, 2.a Serie, n.° 26, 1938.

PORTARIA N.° 24
N o uso da Nossa Autoridade Ordinaria e sob proposta do Muito
Reverendo Vigario Geral e Superior das Missoes do Huambo:
Havemos por bem determinar que a area de jurisdigao da Missao
de Santo Antonio do Cuima seja assim delimitada:

A Norte e Nordeste, o rio Calai ate a linha do C. F. de Benguela;
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A Oeste, ate a escola de Cbeinga (a 7 quilometros da pova£ao do
C u m a);
A Sudoeste, todas as escolas de Chicuma que vao ate o rio
Quembei, dum lado, e, do outro ate 15 quilometros dos limites do concelho de Caconda e do posto dc Chicuma;
Ao Sul, ate a distancia duns 13 quilometros da margem direita
do Cunene;
A Sueste, o rio Chunhangamua.
A povoa^ao do Cuma pertence a Missao da Ganda, e as povoafoes de Calenga, Lepi e Longonjo a da Caala, com esta povoa^ao.
Publique-se no Bolettim da Diocese.
Luanda e Pa^o Episcopal, 28 de Fevereiro de 1932.

f Adoyses, Bis-po de Angola e Congo

BDAC, 1939, p. 35.

662

