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LETTR E D U CURE D E M O ^A M ED ES
AU

GO UVERNEUR

DE

L ’E V E C H E

D ’A N G O L A

(25-XI-1866)

SOMMAIRE — O-position du cure de M o^dm edes d la nomination
du Pere D uparquet com m e cure de Capangom be . —
M o tifs de cette opposition.

Il.mo e R.mo Sr.
Acuso a recep^ao do oficio n.° 22 com data de ontem,
em que V. S.a R.ma me fazia saber que ficava sem efeito a sua
provisao de 3 do corrente mes, pela qua! eu tinha sido nomeado paroco missionario dos concel’hos sem paroco do distrito de 'Mo^medes, em razao de ter sido despachado por
Sua Ex.a o sr. Bispo para o desempenho das mesmas fun^oes,
o R.d0 M . Duparquet, vindo de Lisboa neste ultimo paquete.
Em resposta cumpre^me declarar em primeiro lugar, que
as ordens de V. S.a serao fielmente cumpridas, entretanto
seja-me permitido observar o seguinte:
Parece-me que a nomea^ao de M . Duparquet prejudica
tanto a minba nomeagao, como a minha prejudica a dele.
Sua Ex.a o sr. Bispo nomeou M . Duparquet paroco missionario
dos concelhos sem paroco no distrito de Mofamedes, porque
julgou e bem que eles, segundo os factos do passado, careciam
da assistencia de um sacerdote pelo menos, o que era melhor
de que nenbum. V. S.a, julgando o mesmo, nomeou-me para
o mesmo cargo, ignorando a nomea^ao de Sua Ex.a. Disto
resultou acharem-se dois missionarios prontos e autorizados
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a exercerem o seu ministerio em tres concelhos da provmcia,
onde ate hoje nao ihouve paroco ou missionario algum; mas
de certo nao resulta que um deles deixe de exercer a missao
para que foi nomeado, e que o sacerdote frances seja preferido
ao sacerdote portugues, em tais circunstancias.
Nem eu nem M . Duparquet podemos estar ao mesmo
tempo em mais de que num lugar dos tres concelhos sem
paroco do distrito de Mo^amedes, por isso, parece-me, que
tanto eu, como M . Duparquet, pessoa a quern dou toda a
considera^ao, podemos exercer as nossas atribui^oes naqueles
tres concelhos: ele exerce-las-a em um lugar, eu noutro. Das
nomea^oes apenas se segue que, onde estiver M . Duparquet
ha paroco, e portanto ai cessa a minha jurisdi^ao; onde eu estiver
ha paroco, e portanto ai cessa a jurisdifao de M . Duparquet.
Assim e que eu compreendo que se devem conciliar as duas
nomeafSes, tanto mais que um caso identico, dado comigo,
j a assim se resolveu.
Eu fui nomeado em Setembro do ano passado, paroco
missionario de todas as freguesias vagas do interior da pro
vmcia: em Maio deste ano, quando eu estava no Duque de
Braganfa, desempenhando a minha missao, chegou de Lisboa
a esta capital, o sr. P.e Ramos, que estava pronto a aceitar a
pardquia de Malange, entao vaga, e o sr. Governador do Bis
pado de entao, procedendo como lhe ordenavam as conveniencias publicas, nomeou-o logo paroco missionario daquela
freguesia e da de Cassange deu-me parte dessa nomea^ao, sem
me anular a provisao pela qual eu havia sido nomedo anteriormente para missionario de todas as freguesias vagas.
Podia expor a V. S.a muitas e mais fortes razoes pelas quais
deixasse ver que tenho mui justificados motivos para lhe pedir
que a minha provisao seja modificada, mas nao anulada;

entendo, porem, que sao tiodas elas desnecessarias para que
V. S.a haja por bem satisfazer este meu pedido.
Deus guarde a V . S.a
25 de Novembro de 1866.
Il.mo e R.mo Sr. Governador do Bispado.
Augusto Severino Freire de Figueiredo

Paroco de Mojamedes
A A L — Gavetas — Original.
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