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L E T T R E D U RO I D E C O N G O H E N R IQ U E II
A U G O U V E R N E U R -G E N E R A L D ’A N G O L A
(29 -V I-18 55)

SO M M AIRE— Remerciements par le chdtiment inflige an roitelet
d’Ambriz. — Lute contra I’esclavage. — Demande

urgente de pretres pour baptiser, confesser et faire
professer les nobles ses sujets et tout son peuple.

Ao Governador Geral da Provincia de Angola.
Por duas vezes tenho pedido ao Excelentissimo Bispo que
viesse a este Reino, mas ele o nao quer fazer, e por isso agora so
pejo que, de entre Conego Antonio Francisco das Necessidades (que ja aqui esteve), Conego Manuel Monteiro de Morals
e Padre Antonio Candido de Barros, se me mande um para
baptizar, confessar e professar os Fidalgos meus subditos, e todo
o meu povo, em cumprimento do segundo Mandamento da
Santa Madre Igreja, que diz assim: «Todo o Cristao deve confessar-se ao menos uma vez cada ano, na certeza de que nao
o fazendo ira para o inferno)). Eu fazendo este pedido por
repetidas vezes, declino a culpa que me possa caber perante
Deus, como Chefe do povo deste Reino, e como tal o competente para procurar-lhe o remedio espiritual para a salva^ao
de suas almas. Em referenda ao Conego Necessidades, devo
dizer que em epocas remotas Frei Maximo e Frei Rafael de
Castro ( sic), vinham a este Reino, uma, duas, e tres vezes por
ano, administrar os Sacramentos da nossa Religiao. Uma das
razoes porque pe^o em nome de Jesus, Maria, Jose, um Sacerdote, e para o enterro do cadaver de meu mano o marques do
Hembo D. Manuel, que se acha depositado, por falta de Sacer-
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dote que o encomende. Por esta ocasiao vos dirijo os metis louvores pelo castigo que fosteis dar ao Regulo do Ambriz, porque
sendo ele outrora tributario dos Reis do Congo, ha tempos
a esta parte que ja nao tributa. Respeito a extin^ao do trafico
da escravatura, vou adoptar as medidas convenientes para castigar alguns dos meus subditos; pego que envieis algumas
espingardas, Nada tenho com que vos presenteie, porque
hoje se nao quer escravos. Sao portadores desta os meus filhos
D. Domingos d’A'gua Rosada e Sardonia, e D. Alvaro de
Agua Rosada e Sardonia.
Escrita no Palacio de Sao Salvador do Reino do Congo,
aos vinte nove de Junho de mil oitocentos cinquenta e cinco.
Dom Henrique segundo, Rei Catolico do Congo

BOA, 1855, n.° 514.

88

