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MEMORIAL DU PROCUREUR DE LA COURONNE
SUR LA JURIDICTION DU PERE DUPARQUET
(23-II-1867)

SOMMAIRE — Raisons juridiques qui etaient des obstacles a la jun-

diction du Pere Duparquet a Capangombe.

Senhor
Em execu^ao da Portaria expedida em data de 18 do corrente mes de Fevereiro, para informar com o meu parecer
acerca da nomea^ao para Paroco encomendado da Colonia
de Capangombe feita [pelo] R.d0 Bispo de Angola, tenfio
a honra de informar o seguinte:
O Prelado de Angola, ou qualquer outro Prelado do Reino
nao pode nomear estrangeiro algum para exercer as fun^oes de
Paroco na falta do proprio, pelas razoes expendidas 'pelo Conselheiro Ajudante do Procurador Geral da Coroa na sua consulta de 9 do corrente, com o qual inteiramente me conformo
neste ponto. Mas se nao podia nomear um estrangeiro para
exercer as fun^oes de paroco em qualquer parte dos dominios
portugueses, bem podia autorizar e dar licen^a a um sacerdote
qualquer, fosse ou nao estrangeiro, para exercer o poder que
lhe con'fere a Ordem, que e de institui^ao divina, em toda a
parte da sua diocese onde nao bouvesse Paroco proprio. Digo,
onde nao houvesse Paroco proprio, porque onde o houvesse,
ninguem senao este, podia delegar a sua jurisdi^ao paroquial.
A igreja catolica, por isso mesmo que e universal, nao
reconhece nacionalidades, porque ela mesma e, para assim
dizer, uma Na^ao, composta de todos os Catolicos do Mundo.
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Ora um presbitero pode tudo o que pode um Paroco; porque
um Paroco nao e mais que um presbitero, nao tem mais
ordens do que ele. O presbitero pode administrar o sacramento
do baptismo, da penitencia, da eucaristia, pode pregar o evangelbo a toda a criatura, doutrinar toda a gente nos misterios
da religiao e nos preceitos da sua moral, e finalmente praticar
todos os actos que se compreendem no poder ordinario dos presbiteros, salvo a restrifao imposta pelos canones ao exercicio
das suas ordens, que e a necessidade de autoriza^ao e licen^a
para as exercer, do proprio paroco, nos limites da su'a
paroquia, e do Ordinario nos limites da sua Diocese, muito
principalmente onde nao houver parocos proprios. Segundo
estes principios (que sao rudimentares e que se acham ai em
qualquer livro classico de Direito Canonico, que se abra a
esmo) o Bispo de Angola podia dar autoridade canonica
ao presbitero Duparquet para exercer as suas ordens na Colonia de Capangombe, ou em qualquer outra parte onde nao
houvesse paroco proprio, suposto nao pudesse dar carta de
Encomenda^ao.
Ja se ve portanto que o meu parecer e opiniao deve ser
a que dimana, como consequencia necessaria, destes principios,
e vem a ser — que se diga ao Governador Geral de Angola
que nao reconhe^a o Padre Duparquet como Paroco da Colonia de Capangombe, nem lhe preste, como tal, cbngru'a ou
subsidio pecuniario, se algum for de costume prestar-se-lhe;
e que se diga ao Bispo de Angola que retire a carta de Encomenda^ao que conferiu ao mesmo Padre, substituindo esse
diploma por outro que o autorize simplesmente para fazer uso
das suas ordens, sc o mesmo Bispo quiser e o julgar conveniente.
Deste modo ficam salvas as prerrogativas da Coroa; salvos
os direitos do Episcopado e da Igreja; e satisfeitas as necessidades espirituais dos fieis catolicos, porque em estes tendo
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quern lhes administre o pasto espiritual, pouco se lhes deve
importar o titulo e o modo por que o recebem.
Enquanto a congrua ja disse que lhe nao pode ser fornecida pelo Estado, porque o Estado nao pode empregar um
estrangeiro; mas ninguem pode impedir que os Catblicos
daquelas paragens (como se diz que o querem fazer) se colectem a si mesmos para sustentar o Medico da alma, como se
poderiam colectar para sustentar o Medico do corpo.
Este e o meu parecer.
Procuradoria Geral da Coroa, 23 de Fevereiro de 1867.
O Procurador Geral da Coroa
s) Sebastiao de Almeida e Brito
Arret marginal: Conforme

26-2-67
V. da P. G. \Visconde da Praia Grande]
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