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INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE
AU MINISTRE D’OUTREMER
(17-II-1869)
SOMMAIRE — Oliveira Lim a donne an M in istre quelques renseigne *
merits stir les activites du Pere D uparquet en A n gola.

O P.e Duparquet, Missionario apostolico no Congo, em
uma carta que dirigru ao Nuncio, e que a este Ministerio foi
transmitida pelo dos Negocios estrangeiros, queixa-se das dificuldades que se tem oposto aos estabelecimentos que a missao
francesa tem pretendido fazer no Ambriz e Mo^amedes. Querendo evitar, segundo ele diz, que a Santa Se nos retire o Padroado nos territories nao sujeitos ao dominio portugues, pede
que o Nuncio procure concluir algum acordo com o governo,
submetendo-se os Missionaries a fazer o que estiver no seu
poder para contentar o mesmo governo.
O Ministro dos Estrangeiros pede ser habilitado a respon
der com brevidade ao Nuncio de Sua Santidade.
Este P.e Duparquet fez em 1867 uma proposta para 0
estabelecimento de um Seminario em Mopmedes, a qual esta
junta a esta informa^ao.
Anteriormente fora admitido na Provmcia de Angola pelo
actual Bispo, sem conhecimento do governo. Veio depois a Lis
boa, e por essa ocasiao o Governador Geral da Provmcia e o
Governador de Benguda informaram que ele era dedicado aos
interesses de Franca, mais do que convem a um ministro da
Igreja. Pediu protec^ao para o P.e Fulgence Lapeyre, que ia
missionar no Congo: entao se determinou que para o Congo
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so fossem Padres portugueses. Tambem se declarou que so Pa
dres portugueses podem ser nomeados Parocos.
Creio que em poder de V. Ex.a esta uma proposta feita
por este Padre.
17 de Fevereiro 1869.
M . Jo r g e d ’ O . L im a .
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