
 

 

Caros amigos, 
 
Dom Antônio de Orleans e Bragança foi acometido do 
COVID-19, e, em estado gravíssimo, ficou internado por 
cerca de um mês na unidade de terapia intensiva da Casa 
de Saúde de São José, parte da Associação Congregação 
de Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Foram frustradas 
varias tentativas de extubá-lo. Por fim, em 27 de março, no 
momento em que, em Roma Sua Santidade o Papa dava a 
benção “urbe at orbe” rogando a Deus o fim da pandemia, 
veio a notícia de que a equipe médica havia conseguido 
êxito e Dom Antônio pode voltar a respirar em ar ambiente 
sem o uso de aparelhos. O céu de Roma estava um lindo 
azul que me lembrou o manto da Virgem Santíssima. Por 
intercessão da Divina Providência, Dom Antônio de Orleans 
e Bragança foi assim salvo e hoje está fora de perigo, graças 
a Deus.  
 



Quando soube do seu acometimento, imediatamente voltei-
me a Deus, rezando com intensidade profunda a novena de 
São Frei Galvão e rezando o terço diariamente por sua cura 
e salvação. Outras pessoas tb que rezaram e pediram a 
intercessão da Princesa Isabel, sua bisavó, que tem 
processo de beatificação aberto no Rio de Janeiro. 
 
DOAÇÕES  
 
Pela crise financeira dos últimos tempos, Dom Antônio e sua 
família não puderam continuar com o plano de seguro de 
saúde. Resultou então haver uma conta em aberto que tem 
que ser quitada junto ao hospital. A família empenhou-se e 
conseguiu quitar um terço da dívida. Os honorários médicos 
também foram pagos.  
 
S. A. I. R. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, irmão de 
Dom Antônio, pediu-me para ajudar a estabelecer um plano 
de doações e de negociação junto ao hospital e contribuir 
com ideias para se mitigar a dívida. Imediatamente comecei 
a pensar e a realizar contatos. Propomos à direção do 
hospital e da rede de Santa Catarina um plano que inclui o 
descerramento de uma placa de agradecimento, missas de 
ação de graças, um vídeo documentário e outras ações.  
 
Estou pedindo também o envolvimento de amigos 
monarquistas e da Casa Imperial ae apoiadores de “A 
Jornada dos Príncipes”.  O primeiro passo desse plano está 
sendo contatar um grupo de amigos que possam fazer 
doações iniciais para assistir formando um fundo de caixa. 
 
Envio os dados bancários para depósito de uma contribuição 
sua para o pagamento dos custos hospitalares com a 
internação de Dom Antônio de Orleans e Bragança.  
 
A sugestão de nosso amigo Dr. Rubens Brito, fundador do 
Pró Monarquia, é que todos façamos uma contribuição 
mensal pelos próximos quatro meses. 



 
CONTA 
 
Seguem abaixo os dados bancários da conta de Dom Rafael 
de Orleans e Bragança, filho de Dom Antônio no banco Itaú 
que está sendo usada exclusivamente para este fim.  
 
Banco Itaú 
Ag. 9639 
C/C. 18232-9 
CPF 059.408.307-90 
Rafael Antonio M J F M G G de O e Braganca 
 
Peço que me envie o comprovante de seu depósito inicial 
para contabilizarmos, e fazermos um balancete que será 
apresentado a Dom Bertrand de Orleans e Bragança.  
 
Pedimos confidencialidade ao menos de início, pois Dom 
Antônio de Orleans e Bragança  está ainda debilitado e 
preocupado com a dívida e não queremos que ele sofra 
nenhum stress ou nervosismo. 
 
Faço essa ação entre os meus amigos, na certeza da sua 
compreensão e possível ajuda. Todos nós entendemos a 
difícil situação econômica do país e a delicada situação de 
saúde pela qual todos nós passamos. 
 
Estou à disposição, por favor entre em contato por telefone, 
WhatsApp ou por e-mail. 
 
Muito grato pela sua compreensão e ajuda. 
 
Cordialmente, 
 
Malcolm 
+55 11 99984-5016  malcolmforest@gmail.com  
 


