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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U P £ R E JO S E P H M A R IE P O U SS O T
(3-IV -1866)

SOMMAIRE — L ’Eveque lui dit toute sa satisfaction pour son arrivee

et lui promet la concession de la juridiction necessaire
pour tout son diocese.

Il.mo e R.mo Sr.
Tive a satisfafao de receber a carta que V. S.a R.ma me
dirigiu, datada de dez de Mar^o, na qual participando-me
que tendo vindo com um outro eclesiastico, acompanhados
por um secular, para trabalhar na salvajao das almas, principalmente na missao do Congo, ou em qualquer outro lugar
em que se concordasse, conclui por dizer que o seu pensamento primitivo
ao sair de Franca era vir directamente
a Luanda, falar-me e entender-se comigo, mas que, tendo sabido em Lisboa, que eu me achava em Mo^amedes, ddltberara
ficar no Ambriz com o R.d0 Espitallie (Xavier), ponto
mais proximo do Congo, onde ficariam esperando minbas instru^oes, que V .a S.a procuraria dbter pessoalmente.
Em resposta, teriho o prazer de significar a V .a S.a R.™*
que me foi muito agradavel saber da sua chegada a esta provincia com um fim tao santo, pois que era esse justamente
o meu desejo. Congratulo-me, pois, com os R.dos padres Poussot e Espitallie pela sua boa vinda. Duvida nenhuma tambem
tenho em conceder-lbes toda a jurisdifao que de mim depende,
desde ja, nesta cidade de Luanda: e do mesmo modo duvida
( x) N o original: permitivo.

nenhuma tambem terei em conceder-lhes esta jurisdi$ao para
missionarem no Congo, ou em outra qualquer parte desta
diocese, logo que do Governo de Sua Majestade Fidelissima
haja recebido as indispensaveis comunicafoes, as quais nao
recebi nem o Ex.mo Governador Geral desta provincia, com o
qual ja ifa'lei sobre este assunto, a firn de obter dele a permissao
de V .a S.a poder partir para o Congo, e Sua Ex.a declarou
que so a daria, logo que recebesse a tal respeito comunica^oes
do Governo de Sua 'Majestade Fidelissima. Estas comunica5oes tambem vou procura-las do Governo e conto que brevemente se receberao. No entretanto podem V .as S.as Rev.roas
ficar nesta capital, onde pela midha parte 1'hes serao prestados
todos os auxilios e socorros de que carecem, e que de mim
dependerem, tendo ja dado as necessarias ordens para que
V .as S.as Rev.mas sejam recebidos no Seminario Episcopal, sendo
tratados com toda a considera^ao que lhe [e] devida a respeitavel missao de que vem encarregados, e as suas virtudes
e distinto merecimento.
Sou de V .a S.a Rev.ma
Vn.or e A t.0 Servidor
"t- Jose, Bis-po de Angola e Congo
A H U — Ministerios, 1 866. — Original.
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