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LETTRE DU GOUVERNEUR DE BENGUELA
AU SECRETAIRE GENERAL D’ANGOLA

(30-1-1884)

SOMMAXRE

Activites commerciales des missionnaires americains
dans le B ie .— E nvoi de missionnaires catholiques
competents pour cette meme region.

Il.mo E x .mo Sr. / /
Os subditos americanos da missao Evangelica que ainda
ha pouco tempo estavam estabelecidos no Bailundo, abandonaram este ponto e foram para o Bie. Esta retirada da missao
a maneira de fuga, foi de certo modo contrariar a vontade do
Soba do Bailundo, o qual por estar ausente da libata grande,
nao pode impedir aquela partida. / /
N o Bie a missao tern procurado seduzir com largas promessas e presentes ao respective Soba, com o fim evidente
de estabelecer ali um interposto comercial, como V . E x .a podera
ver pela declaracao reduzida a auto, cuja copia remeto, feita
pelo seculo Larmidimba-Nambi. Este facto, a ser de 'todo o
panto exacto, como parece, mostra bem quais os fins reservados
da missao, e e de tal lmportancia que e necessario tornar serias
providencias para obstar se rea'lizem aquelas pretensoes. Para
isso tomei ja algumas medidas que espero S. E x .a o Sr. Governador Geral aprove e no caso de as nao julgar oportunas me
diga qua! deve ser o meu procedimento em presenga de tal
facto.
Convidei o cidadao Eduardo Braga para, de acordo com o
benemerito Silva Porto, a quern ha tempo escrevi pedindo-lhe

a sua valiosa coadjuva^ao na ocupa^ao do Bie, tratar de convencer o Soba — lembrando-lhe as antigas re la te s de amizade
que sempre os sens antecessores mantiveram com o Governo
portugues e de que ele proprio tern dado provas — que nao deve
permitir no seu Sobado quaisquer intrusos que com falsas promessas intentem de futuro prejudica-lo, e que solicite deste
Governo uma mais eficaz protec^ao, representada pelo pedido
de uma Autoridade que regule as re la te s entre os seus filhos
e os europeus, de forma a garantir-lhe ordem e seguranga do
seu es'tado. j /
A o convite feito acedeu da melhor vontade o cidadao
Eduardo Braga, que deve em breve partir no desempenho desta
missao especial que I'he confiei, pedindo-lbe toda a circunspec^ao e maximo sigilo. Para auxiliar esta combinagao tomo
a liberdade de lembrar que seria conveniente mandarem-se pa
dres missionarios, com as condi^oes requeridas, os quais por
serem ali desejados mais abonariam a eficacia dtstas diligencias. O cidadao Silva Porto nao esta no Bie, mas segundo me
mformaram, deve ali chegar dentro de pouco tempo.
Pefo a V . E x .a se sirva fazer presente este meu oficio a
S. E x .a o Sr. Governador Geral, para que o mesmo E x .mo Sr.
resolva sobre o asssunto o que julgar melhor.
Deus guarde a V . E x .a / /
Governo de Benguela, 3 0 de Janeiro de 1884.
II.mo E x .mo Sr. Secretario Geral do Governo. / /
assinado — Caetano Rodrigues Caminha.
Esta conforme.
Alberto Carlos d ’Epa de Queiros.
A H U — / .“ Re-particao — Angdla - Carton q.
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