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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU CONSEILLER OLIVEIRA LIMA
(28-I-1867)

SOMMAIRE — L ’affaire de la nomination dpi Pere Duparquet comme
cure amovible de Capangombe. — Le Pere a signe

I’acte d’obedience au Gouvernement et a I’Eveque.

Il.ffi0 e Ex.mo Sr.
Satisfazendo ao Oficio de V. Ex.a de 26 do corrente,
incluindo o oficio que devolvo do Governador Geral de An
gola de 29 de Novembro, participando a chegada a provmcia
de Angola do Presbftero Duparquet, nomeado por mim para
paroquiar por encomenda^ao em Capangombe, a fim de eu
dar informafoes sobre a referida nomea^ao, cumpre-me dizer
que estando eu em Mo^amedes, uma das coisas que me dava
bastante cuidado era ver que na Colonia de Capangombe, distante alguns dias de viagem da vila de Mo^amedes, nao
havia um Sacerdote que acudisse com os socorros espirituais.
aquele povo.
Os Colonos de Capangombe procuraram auxiliar-me a dar
remedio a este mal, apresentando-me uma rela^ao, pela qual
todos, segundo suas posses, se comprometiam a fazer uma
congrua anual ao eclesiastico que por mim fosse nomeado
com jurisdifao paroquial para aquella colonia, somando a dita
rela^ao duzentos mil reis em moeda forte, o que na verdade
era pouco. Apesar da minha solicitude ser auxiliada por aqueles
colonos, nao pode entao ter lugar a nomea^ao por falta de
Sacerdote.
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No mes de Outubro do ano findo requereu-me o Presbitero
Duparquet que o admitisse a paroquiar em qualquer ponto
da diocese de Angola que por mim lhe fosse designado, e
em 15 do referido mes despachei-o para paroquiar por encomenda^ao na Coldnia de Capangombe, com a expressa condi$ao de assinar termo de obediencia ao Governo de Sua
Majestade Fidelissima, e ao prelado diocesano, o que foi
cumprido.
Julgo ter feito bom servi^o a Igreja acudindo com esta
nomeagao as necessidades espirituais dos Colonos de Capan
gombe. O que tenho a honra de participar a V . Ex.a para
levar ao conhecimento do Ex.mo Sr. Ministro da Marinha e
Ultramar.
Deus guarde a V . Ex.a
Lisboa, 28 de Janeiro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro
Manuel Jorge de Oliveira Lima
Jose, Bis'po de Angola
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