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MINUTE DU PALAIS ROYAL SUR DUPARQUET
(Janvier - 1867)

SOMMAIRE — Les pretres Strangers ne peuvent pas etre nommes

cures, d’autant plus que Capangombe nest pas une
paroisse. — Delimitation des pouvoirs de I’Eveque.

Minuta:

Constando por Oficios do Governador Geral da Provmcia
de Angola de 29 de Novembro ultimo, e do R.d0 Bispo da
Diocese de Angola e Congo de 28 de Janeiro proximo passado, que o Presbitero Frances Duparquet se apresentara naquela Provmcia com a nomea^ao de Paroco Encomendado
de Capangombe:
S. M . ElRei, depois de ouvir o Conselheiro Procurador
geral da Coroa e o Seu Ajudante junto da Secretaria de Estado
dos Negocios da Maririha e Ultramar, Manda pelo mesmo
Sr. declarar ao dito R.d0 Bispo o seguinte:
i.° Que as Leis do Reino nao permitem a nomea^ao de
Eclesiasticos Estrangeiros para quaisquer Beneficios;
2.0 que nao estando ainda legalmente criada a paroquia
de Capangombe para ela nao pode ser nomeado Paroco nem,
sendo nomeado, mesmo se lbe pode abonar congrua paga
pela Fazenda Publica;
3.0 que podendo ele R.d0 Bispo conceder licen^a a qualquer Presbitero Portugues ou estrangeiro para exercer as Sagradas Ordens na sua Diocese, l’he pode tambem conceder a
faculdade de exercer fun^oes paroquiais na falta de Paroco,
ou em lugar onde este nao esteja, salvos sempre os direitos

que competem ao Paroco da Freguesia em que esteja o territorio em que o Padre nao paroco exercer as fun^oes paroquiais,
substituindo por esta forma a carta de encomendafao que Ihe
nao podia ser dada;
4 ’° que quando por qualquer motivo nomear algum pa
roco encomendado, ou conceder faculdade a qualquer Presbitero para exercer funfoes, devera participar tais nomeafoes
ou a autoriza^ao concedida para tal exerci'cio, a fim de que
o Governo teriha conhecimento do estado das paroquias, para
pela sua parte empregar os esforfos possiveis para que os
Fieis nao estejam privados do pasto espiritual, quando haja
falta de Padres, se lhe haja de prestar quaisquer auxilios convenientes ao bem da Religiao ou do Estado.
Pa^o.
A H U — Angola, Carton 36.
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