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E R E C T IO N D E L A PAROISSE D E N O V A SIN T R A
(1-1-1966)

SOMMAIRE — Erection canonique. — Delimitation territoriale. — Confiee a la Congregation du Saint-Esprit.

PROVISAO N.° 32/CE/66

Manuel Antonio Pires, por gra^a de Deus e da Santa Se
Apostolica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta nossa Provisao virem, saude, paz e ben^ao
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
O desenvolvimento material e o crescimento demografico,
verificados nos u'ltimos anos, da vila de Nova Sintra, sede do
concdlho de Catabola, estao a exigir a cria^ao de uma paroquia
propria para a conveniente assistencia re'ligiosa desta popula^ao.
Passa de trinta anos que a vila de Nova Sintra vinha sendo
assistida re'ligiosamente pda vizinha Missao da Chitalera.
Parece justo e oportuno nesta ocasiao reconhecer e salientar o
merito e o valor, religiose e social, desta assistencia espiritual,
ao longo de trinta anos, e o sacrificio que a mesma representava para a referida Missao.
Com a cria^ao desta paroquia, a Missao ficara mais disponivel para poder dedicar um esfor^o rnaior a ocupa^o
missionaria da sua area, e a popula^ao da vi'la de Nova Sintra
beneficiara duma assistencia re'ligiosa mais presente e assidua.
Assim, ouvido o parecer favoravel dos Reverendos Consultores Diocesanos, residentes em Silva Porto, do M. Rev. Supe
rior dos Missionaries do Espirito Santo e do Rev. Superior da
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Missao da Chitalera, no uso da nossa jurisdi^ao ordinaria,
havemos por bem determinar o seguinte:
1.
° — Erigir canbnicamente a paroquia de Nova Sintra,
sede do concelho de Catabola;
2.
° — Atendendo ao desejo da maior parte da popula$ao
da referida Vila, dar por Titular desta nova paroquia Santa
Teresinba do 'Menino Jesus;
3.
° — Determinar como territorio proprio desta paroquia
a area urbanizada da referida Vila e mais as seguintes aldeias
ou escolas: Sao -Pedro, Santa Teresinba, Santo Antonio, Camanha, Bomba, Cangovi, Oamussito, Passagem, Cachitumga,
Senga, Cacunho, Balavosso.
Nomeamos paroco desta paroquia de Santa Teresinba de
Nova Sintra o Rev.0 P.° Guilherme Carlos Ribeiro, da Congrega^ao do Espirito Santo, com todos os direitos e deveres
que o Direito Canonico e as Constitutes Diocesanas conferem. O paroco tern obriga^ao de celebrar a Missa pro-populo
nos dias indicados mo can. 306, e os paroquianos tern por sua
vez a obriga^ao de concorrerem para a sustenta^ao do paroco
e do culto, segundo determina o quinto preceito da Santa Mae-Igreja.
Registe-se na nossa Camara Eclesiastica, comunique-se e
cumpra-se.
Dada em Silva Porto e Pa$o Episcopal, sob o nosso Sinai
e selo das nossas Armas, em 1 de Janeiro do amo de 1967.
(L ie u d o S c e a u )
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M a n u e l A n to n io F ir e s

D o c u m e n t o rigin al.

N O T A — Dans le Boletim Eclesidstico de Angola e S. Tome,
Luanda, 1965-1966, p. 172-173, a ete publiee une «Provisao» d’erection
de cette paroisse, substantiellement identique a celle-ci, mais sous la
date du 22 Decembre 1966.
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