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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU ROI DU CONGO D. PEDRO V
(31-VII-1872)

S O M M A I R E — E n v o ie un pretre au Rot du C o n go tout en le recom 
m andant a sa protection et bienveillance.

Dam Tomas Gomes tie Almeida, por merce de Deus e
da Santa Se Apostolica, Bis'po de Angola e Congo, etc., etc.
A Sua Majestade Catdlica, Rei do Congo e aos seus subditos,
que todos sao Nossos filhos espirituais em Jesus Cristo, Sal
vador e Redentor Nosso, Saude, Paz e Ben$ao.
ConStando-nos por Sua Ex.a o Sr. Governador Geral desta
Provincia, dos vossos muitos desejos de que vos fosse enviado
um Sacerdote, Ministro da Santa Religiao de Jesus Cristo —
a qua! e para nos a maior ventura professar — para fazer a
encomenda$ao da alma de vossa defunta esposa, e rainha
D. Maria 5.* e de vosso prezado filho D. Antonio, e acudir
as necessidades espirituais de vossos subditos, administrando-lhes o Santo Sacramento do Baptismo e da Confissao, cujas
necessidades tanto compungem o vosso coragao piedoso e pa
ternal, nos, a quern o Senhor encarregou do cuidado pastoral
dos fieis da Diocese de Angola e Congo, desejando muito
anuir aos desejos de Vossa Majestade Catdlica, e prover de
remedio as necessidades desses povos, que sao muito caros ao
nosso cora^ao, vos enviamos o Reverendo Antonio Castanheira

Nunes, paroco encomendado de Nossa Senhora da Conoei^ao
da Ilha de Luanda (x).
Muito recomendamos ao vosso cuidado este Sacerdote Missionario. Tratai-o com respeito e amor, que se deve aos Ministros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cuimpri os seus preceitos,
que sao os da nossa Santa Religiao e escutai seus avisos e conselhos. Se die for bem recebido por vos, se a sua missao a esse
Reino for frutosa ( sic) e contribuir para estreitar mais os lagos
de respeito e amizade para com Sua Majestade E’l-Rei de Por
tugal e as autoridades dele nesta Provfncia, alem de ser para
Nos motivo da maior satisfa^ao, sera para vos garantia da
especial benevolencia e dos seus ddlegados aqui, e da nossa
particular afei^ao para convosco. Se in'felizmente — o que
nao esperamos — suceder o contrario, isso nos impedira de vos
enviar para o futuro outros missionarios da nossa Santa Religiao. //
Os Senhores Reis de Portugal foram sempre decididos
protectores da Religiao que professamos, e o ensino dela foi
o maior beneffcio feito aos povos descobertos pelos Portugueses, e ela foi tambem sempre la^o de uniao entre uns e outros.
Das muitas provas de afecto do Santfssimo Padre Pio IX, Pontifice Romano e Pai Comum dos Fieis, para convosco, e os
vossos subditos (2) , vos constara das faculdades por ele concedidas, por nosso lntermedio, ao Reverendo Missionario que vos
enviamos em nome do Serihor. / /
Dada em o nosso Pa$o Episcopal de Luarida, sob nosso
Sinai e Selo das Nossas 'Armas, aos trinta e um de Julho de
1872.
(x) AAL — Ib idem , fls. 5V.-6.
(2) Les rois du Congo ont toujours eu en grande veneration les
graces accordees par le Souverain Pontife, depuis le XVIe siecle.

Estava o Sinai do Selo. / /
D . T o m a s , B i s f o d e A n g o la e C o n g o

E eu Florencio Rodrigues da Costa, escrivao da Camara
Eclesiastica, a registei.
AAL —

P ro viso es e

O ftcio s,

1872-1879, fls. 4 V.-5 v.

