Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1596-1867

Spiritana Monumenta Historica

1966

Séminaire Diocésain d’Angola et Congo — (14-XI-1856)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol1
Part of the Catholic Studies Commons

Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1966). Séminaire Diocésain d’Angola et Congo. In Angola: 1596-1867. Pittsburgh, PA:
Duquesne University Press.

This 1856 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne
Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Angola:1596-1867 by an authorized administrator of
Duquesne Scholarship Collection.

SEMINAIRE DIOCESAIN D’ANGOLA ET CONGO
(14-XI-1856)
SOMMAIRE — Providences

officielles en vue de I’instalation du
Seminaire diocesain de Luanda,

Sendo da maior utilidade para a propaga^ao da £e catolica
nos vastos sertoes da diocese de Angola e Congo, que ali se
forme um clero indi'gena suficientemente instruido; e tendo-se
retardado a organizagao do Seminario diocesano, determinada
por decreto de 23 de Julho de 1853 (x); manda Sua Majestade
El-Rei pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar, que o Vigano Geral daquela diocese tenha em
toda a considera^ao e de acordo com o Governador Geral.
execute o seguinte:
1 .° Que fa^a abrir na cidade de Luanda o Seminario criado
pelo dito deoreto de 23 de Julho de 1853.
2.0 Que o edificio para o dito Seminario devera ser uma
parte do Pa^o Episcopal, como se acha ordenado no mesmo
decreto.
3.0 Que por ora so deverao ser admitidos quinze ate
vinte alunos, e que teriham exemplar conduta.
4.0 Que a despesa a fazer com a manuten^ao do Semi
nario sera abonada pelas verbas de receita de que tratam os
artigos 2.0 e 3.0 do citado deoreto.
5.0 Que o Vigario Geral, de acordo com o Governador
Geral da provmcia, a quern nesta data se expedem as
convenientes ordens para o auxiliar neste objecto, propora
( 1 ) V id. document, pag. 58.

e informara o Governo de Sua Majestade dos Professores que
sao necessarios para as aulas do Seminario, e de tudo o mais
que for preciso para cumprir a presente portaria, tendo em
vista as disposi^oes do sobredito decreto de 23 de Julho de
i 85 3 -

Pa^o, em 14 de Novembro de 1856.
Visconde de Sd da Bandeira
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