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A C O R D D U ROI D U C O N G O H E N R IQ U E II
(26-V I-1845)

SOMMAIRE — Permission aux Portugais pour s’etablir a Ambriz . —
Reedification d’une eglise ancienne pour le culte. —

Manutention d’un missionnaire et (Tun professeur des
premieres lettres. — Defense du roi contre ses enemis.

Eu Dom Henrique 2.0 Rei Catolico do Congo, querendo
testemurihar o grande apre^o em que tertho a estima de Sua
Majestade Fidelissima a Sr.a Dona Maria 2.a Rainha de Por
tugal, e dos Algarves, e bem reconsiderando o que me foi
presente pelo seu Embaixador, o Capitao dos seus Reais Exercitos Antonio Joaquim de Castro, Cavaleiro de Sao Bento
de Avis, encarregado de solicitor permissao, para que os Portugueses se possao estabelecer nos meus Dommios do Ambriz,
a'li coloear Autoridades Militares, Civis, e Administrativas,
e constituir Fortalezas, que protejam o licito comercio, evitando que por aquele ponto sejam introduzidas fazendas por
contrabando em manifesto prejuizo do meu Reino, e da miriha aliada; querendo ao mesmo tempo estreitar mais as antigas rela^oes de amizade entre as na^oes de Portugal, e Congo
por meio da aproxima^ao: Fui servido declarar perante toda
a minha Corte, ouvindo os grandes do meu Reino, e de acoido
com o dito Embaixador, que dou o meu pleno consentimento
para que os Portugueses se estabele^am nos ditos meus Dominios do Ambriz na forma ja dita, com as condifoes dos cinco
Artigos seguintes:
1 .° — Que Sua Majestade Fidelissima, mandara reedificar
uma das antigas Igrejas, que ouveram na Corte deste Reino

do Congo, entre as quais ainda existem as paredes de algumas
aproveitaveis: e mandara as necessarias Imagens, a fim de
que nela se celebrem todos os oficios com decencia, e se adore
o verdadeiro Deus, desterrando a heresia que se introduz pelo
abandon© da Religiao de Jesus Cristo Nosso Senhor.
2° — Que tera sempre na dita Igreja um Missionario
Apostolico, Vigario Geral, de bons costumes, que nos conduza
pelo caminho da Fe.
3° — Que tera igualmente sempre na Corte deste Reino,
um mestre de primeiras 'letras que ensine, e guie a mocidade.

4° — Que estes empregados, sejam pagos por Sua Majestade Fidelissima, pois que a pobreza do Reino do Congo o
nao permite.

5*°
Que estabelecidos que sejam os Portugueses no
Ambriz, terao obriga^ao de defender com as suas armas, e
seus auxilios, o Rei do Congo, quando seja atacado pelos seus
vizinhos dentro da sua mesma Corte.
Em testemunho do que assinei com o Embaixador de
Sua Majestade Fidelissima, e se fizerao dois do mesmo teor,
que mandei selar com as minhas armas Reais, ficando um
com cada uma das partes contratantes.
Feito em Sao Salvador do Reino do Congo, aos vinte e
seis de Junho do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 1 845.
s) Don Henrique 2 °
E l Rei do Congo
Locus ‘f’ sigilli
s) Antomo Joaquim de Castro
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