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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
AU ROI DU CONGO HENRIQUE II
(4-VIII-1855)

SOMMIARE — Le Gouverneur envoi avec les ambassadeurs du Congo

le chanoise Sardinba pour satisfaire les desirs mani
festos par le Roi. — Desirs de paix avec les popula
tions du Congo et surtout d’Ambriz. — L ’eslavage.

Recebi vossa carta de 26 de Julho (*), com a maior satisfa^$ao, pelos bon's sentitmentos que nela mani'festais a todos os
respeitos.
Os vossos filhos D. Domingos e D. Alvaro ficam a
partir, com a sua comitiva, tendo aqui recebido o melhor agasalho, como eles vo-lo dirao. Em sua companhia vao, o vosso
outro filho D. Nicolau, que nesta Cidade tern residido, e que
mostrou sumo desejo de aproveitar esta ocasiao para lr visitar-vos; e o Reverendo Conego Domingos Pereira da Silva Sardinha, para os fins religiosos indicados na vossa carta. Se ha
mais tempo me houvesseis feito este ultimo pedido, te-lo-ia logo
satisfeito, pois que ninguem esta mais do que eu convencido
da justi^a e conveniencia que nele se dao. Podeis estar certo
de que farei toda a diligencia para que nao deixe mais de 'haver
um Sacerdote, ao menos, nessas vossas terras. Sera, porem,
indispensavel, que concorrais para a reedifica^ao de alguma das
Igrejas que ai existem, e que disto seja mais susceptivel. O

(x) Nous ne connaissons que la lettre du 29-VI-1855.
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Reverendo Conego Sardinba vai incumbido de tratar convosco
sobre este objecto. Os auxilios que forem precisos, em operarios e alguns materials, daqui vos serao dados, se por eles
mandardes.
Agradefo os vossos louvores, pelo castigo que infligi ao
Riegulo do Ambriz. Ele o merecia, na verdade, pela sua ma
conduta. Torno a fazer-vos o pedido de que procureis dissuadir
os vossos povos do receio que ainda manifestam de voltar ao
Ambriz com negocio. Algumas quibucas de marfim se hao
dirigido para o Ambrizete, movidas daquele infundado receio.
Todos os indigenas, que de outras partes do interior ali concorrem, de cada vez mais numerosos, com cargas de outros
generos, poderao dizer se nao te'm sido bem recebidos, e se
nao bao gozado de toda a protec^ao e seguran^a nas suas
transac$:oes. O mesmo ba-de acontecer aos do Congo. Lisonjeio-me de que dareis toda a aten^ao a este assuntto.
Sobre a louvavel disposi^ao em que vos achais, de tomar
todas as providencias para acabar com o cruel trafico da escravatura nos vossos Estados, so tenho a dizer-vos que isso, indo
de acordo com os sentimentos religiosos que vos animam, do
que a vossa carta da prova, abona e bonra tambem a vossa
inteligencia. Aquele trafico nao e so desumano: e tambem
prejudicial. Se a inumeravel quantidade de homens que tern
saido dos vossos Estados, por aquele motivo, houvesse sido
empregada na agricultura, no maior aproveitamento dos produtos que o pais oferece naturalmente, e no comercio com as
na^oes civilizadas, as circunstancias desse Reino seriam hoje
bem diversas do que sao. O trabalho ter-vos-ia dado a riqueza:
na frequencia do trato com os subditos daquelas na^oes haverieis ganho a ilustragao. Com estes predicados poderfeis tomparar-vos aos Potentados da Europa. Sempre e tempo de come^ar. O que nao fizeram os vossos Predecessores, fazei-o vos
agora, que os bons resultados sao seguros.
9^

Mando-vos um mimo de algumas espingardas, conforme
o vosso desejo. Os vossos Filhos tam'bem foram por mim presenteados.
Desejo-vos saude e prosperidades, e espero que me dels o
gosto de receber amiudadamente as vossas noticias.
Palacio do Governo em Luanda, 4 de Agosto de 1855.
Jose Rodrigues Coelho do Amaral, Governador Geral
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