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ER E C T IO N D E L A M ISSIO N C A T H O L IQ U E
D E N O S SA SE N H O R A D A N A Z A R E
(2 - II - 1 9 5 3 )

SOMMAIRE — Delimitation territoriale de la nouvelle mission. — Pre

cisions sur la juridiction de la paroisse de Benguela
( Populo) et celle de la mission de Nazare.

Dam Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da
Santa Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude e Ben^ao.
Fazemos saber que desejando dar uma assistencia espiritual e intellectual mais intensa as cristandades indigenas de
Benguela, necessidade que ja se vinha sentido ha muito tempo;
Sendo da Nossa autoridade ordinaria e em conformidade
das Leis Canonicas;
Havemos por bem criar a Missao Catolica de Nossa
Senhora de Nazare de Benguela, confiada a Congrega^ao do
Espirito Santo.
Os limites da nova Missao sao os seguintes:
Ao Norte, desde a Foz da Damba Maria ao quilometro 26,900 do Caminho de Ferro de Benguela, seguindo
uma linha entre a divisoria das aguas dos afluentes do rio
Catumbela e Cavaco ate a confluencia dos rios Catumbela
e Cubal da Flanha e deste local outra linha que vai ate ao
quilometro 170 do Caminho de Ferro de Benguela.
A Leste, do quilometro 170 do Caminho de Ferro de
Benguela, segue outra linha que passando pelo Monte Calumbinga vai ate a nascente do rio Sapa e desde aqui a linha
divisoria das aguas do rio Caimbambo e dos rios Tarala
e Coporolo.
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Ao Sul, desde a confluencia do rio Tara'la com o rio
Copordlo, pelo curso deste para juzante ate a confluencia dos
rios Coporolo e Calahanga e daqui todo o curso do Cala
hanga ate a sua nascente, desde este local uma linha que
passa pela nascente do rio Equimina e serras da Neve e do
Hime ate a nascente do rio Cangala, terminando na sua foz,
no Oceano Atlantic©.
Pelo Oeste, a praia do Oceano Atlantico desde a foz do
rio Cangala ate a foz do Damba Maria.
Na cidade de Benguela, todas as sanzalas indigenas pertencerao a nova Missao de Nossa Senhora de Nazare.
A Missao Cato'lica de Benguela tera por Padroeira Nossa
Senhora de Nazare, cuja festa se celebrara anualmente no dia
14 de Setembro.
Tera livros propnos para o registo paroquial e triplicado
conforme os regulamentos em vigor.
Publique-se na Revista Mensa'l das Missoes Catolicas da
diocese de Nova Lisboa.
Dad a em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal,
sob o Nosso Sinai e Selo, aos dois de Fevereiro do ano de
mil novecentos e cinquenta e tres, na Festa da Purifica^ao
de Nossa Senhora.
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BEAST, 1953-1957, p. 171-172.
N O T A — Par ordonnance du 12-VII-1953, M gr Daniel Gomes
Junqueira fixe les limites juridictionnelles de la mission catholique de
Benguela:

Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da
Santa Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
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Tendo sido criada a Missao Catolica de Nossa Senhora
de Nazare de Bengue'la;
Havendo necessidade de bem fixar a jurisdigao da nova
Missao junto da Paroquia de Nossa Serihora do Pbpulo de
Bengue'la;
Usando dos Nossos poderes ordinarios;
'Havemos por bem decidir como por esta decidimos o
seguinte:
1.
° A Paroquia de Bengue'la fica circunscrita a area abrangida pelo foral da eidade de Bengue'la, exercendo a sua jurisdi^ao sobre europeus e assimilados que habitam dentro da
referida area.
2.
° A Missao de Nossa Senhora de Nazare ficara com
a jurisdi^ao sobre todo o Concelho de Benguela fora do foral
da eidade, incluindo todas as pescarias, povoa^oes, fazendas
agricolas, nudeos de comerciantes, agricultores e industriais,
bem como os indigenas nao assimilados que vivam dentro
do foral da eidade.
3.
° Os livros de registo de Baptismos, de Casamentos
e de Confirma^oes de indigenas que estejam separados dos
livros de europeus, serao entregues pe'la Paroquia a Missao.
4.
° Da mesma forma serao entregues a Missao os livros
separados dos da 'Paroquia e nos quais foram feitos os registos
de indigenas e europeus nas pescarias, nas povoa^oes e outros
nucleos de europeus, visto ficarem a pertencer a jurisdi^ao
da Missao.
5.
° Ficando a Capela de Santo Antonio a pertencer a
Missao, a esta ficara tambem a pertencer qualquer feceita
ou despesa da mesma Capela e Escola.
6.
° A Paroquia dara a nova Missao tudo o que o Reverendissimo Paroco achar que podera dispensar sem prejuizo
para a Paroquia, que fica muito aliviada com a fundagao da
nova MissaO, ha tanto tempo desejada e esperada.
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7.
° Havemos por bem outrossim nomear Superior da
Missao de Nossa Senhora de Nazare o Rev.mo Padre Luciano
Scherring, da Congrega^ao do Espirito Santo, que acumulara
com este cargo o das fun^oes de Procurador das Missoes
Catolicas do Espirito Santo do Distrito de Nova Lisboa.
8. ° Estas determina^oes entram imediatamente em vigor.
Publique-se no Bdletim Eclesiastico e na Revista das Mis
soes Catolicas da diocese de Nova Lisboa.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal,
sob o Nosso sinal e Selo, aos 12 de Junho de 1953, na
Festa do Sagrado Cora^ao de Jesus.
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