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L A M ISSIO N D ES B A N G A LA S TRA N SFER EE
A U X M ISSIO N N A IR ES D E V A SC O N G A D A S
(2-II-1964)

SOMMAIRE — Motivation de la transference. — Les hiens de la mis
sion sont transferes aux Missionnaires de Vascongadas avec Vevangelisation de son territoire.

PROVISAO

Dom Pompeu de Sa Leao e Seabra, por merce de Deus
e da Santa Se Apostolica, Bispo de Malanje.
Aos que a presente Provisao virem, Saude e Ben^ao.
Tendo-se acentuado de ano para ano a escassez de pessoal
missionario da Congregate do Espirito Santo para atender e
desenvolver a ac^ao missionaria, mesmo nas Missoes e Obras
que lhe estao confiadas, em tao vasta area, sem esperan^as de
grande aumento de pessoal num futuro mais ou menos pro
ximo;
Tendo os Superiores da Congrega^ao do Espirito Santo
manifestado o desejo de que se entregue a outros missionaries
ou congregates algumas das suas obras, por falta de pessoal
missionario;
Reconhecendo o esfor^o gigantesco dos Missionaries da
Congrega^ao do Espirito Santo que, ha mais de sete decadas,
desbravaram e abriram a evangeliza^ao a maior parte da area
desta vasta Diocese, onde se gastaram e consumiram vidas de
grandes missionaries, mas reconhecendo tambem que, com o
desenvolvimento e incremento que tomam as obras, diffcil e
ter o pessoal suficiente para a tudo atender;
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Surgindo a possibilidade de a'lgum alivio e de corifiar aos
Missionaries das Vascongadas a Missao Catolica dos Bangalas, por ser area que confina com o territorio que 'lhes esta
confiado, ao norte da Diocese, no Distrito de Malanje-,
Ouvidos e tudo acordado com o Superior Principal dos
Missionaries da Congrega^ao do Espirito Santo e o Superior
dos Missionaries das Vascongadas;
No exercicio da Nossa jurisdi^ao ordinaria havemos por
bem determinar o seguinte:
1. A partir de boje a Missao Catolica dos Bangalas e confiada, com todos os bens moveis e imoveis e o mais que nao
seja pessoa'l, aos Missionarios das Vascongadas;
2. A Missao Catolica dos Bangalas continuara incorporada no Arciprestado de Malanje e com a mesma area de evangelizafao;
3. Todos os bens entregues deverao ser inventariados,
3. Todos os bens entregues deverao ser inventariados,
remetendo-se uma copia do inventario ao Arquivo da Curia
diocesana.
Registe-se e cumpra-se.
Dada em Malanje, sob o Nosso sina'l e selo, aos dois de
Fevereiro, Festa da Purifica^ao de Nossa Senbora, de 1964.
T

Pom -pen, B isp o d e M a la n je

BEAST, 1963-1964, p. 90-91.
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