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INSTRUCTIONS DU GOUVERNEUR-GfiNfiRAL
AU CHANOINE RAMOS DE CARVALHO
(15-V-1866)
SOMMAIKE — Consignes precises sur la mission religieuse et poli

tique confiee au chanoine Carvalho envoye an Congo.

Confidencial

Vai Vossa Senhoria desempenhar uma missao para a qual
muito se chama a sua aten^ao, pois que, a par dos servi^os
que vai prestar a bem da igreja e da salva^ao das almas, vai
tambem auxiliar as vistas politicas do governo de Sua Majestade Fidelissima.
Como Vossa Senhoria sabe, ha na^oes estrangeiras que se
esforcam por obter clandestinamente e por meios indirectos
e menos leais, certo predommio e ascendente sobre os povos
do Congo, a £im de ganharem sobre eles influencia, levando-os a perderem o justo respeito que tern tido pela coroa de
Portugal, e a rejeitarem ate o dommio que sempre tivemos
sobre aquele territorio. Foi com este fim que vieram para Africa,
segundo e de supor, os dois missionaries franceses que com
Vossa Senhoria tern vivido no pa^o episcopal, os quais se
gundo o acordo feito com Sua Excelencia reverendissima o
Bispo, ali estao residindo. Assim estabelecidas as coisas, claro
esta o quanto Vossa Senhoria deve de ser cauteloso e avisado
nos seus passos, de modo que, como acima se diz, ao mesmo
tempo que no desempenho das suas fun^oes como ministro
de Jesus Cristo tern de fazer espalhar e propagar os verdadeiros
e saos principios religiosos, deve igualmente aconselhar e incutir,
por meios suaves e suasorios, nos animos daqueles povos rudes:
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Primeiro— Que El-Rei de Portugal semprc teve e tem
verdadeiros e legitimos direitos sobre o Congo, e tudo quanto
dele e dependente.
Segundo — Que, portanto, nenhuma outra nafao que
nao seja a portuguesa pode entrar em ajustes ou tratados com
potentados daquelas partes, sem que previamente seja ouvido
e consultado o Governo portugues.
Terceiro — Que aquele nosso direito se tem convertido
na protecfao que sempre Ihe temos dado, tanto ao proprio
rei do Congo, como a todos os seus subditos.
Quarto — Que o rei do Congo tem direitos incontestaveis
sobre o Zaire, e toda a costa para o sul ate ao Quicembo, perto
do Ambriz, e que portanto muito convem que ele cbame a sua
obediencia todos aqueles potentados, sem contudo Ihes mover
guerra.
Quinto —- Que muito pode [m] prejudicar o futuro do
rei do Congo, as relates que os estrangeiros mantem com
os povos do Zaire e Quicembo; por quanto, o comercio que
eles ali conservam, pode leva-los a mais mtimas relagoes e conhecimentos com os mais poderosos do pais, o que talvez depois
venha a prejudicar os interesses do mesmo rei do Congo,
e de seus subditos.
Sexto — Que muito meflhor faria o rei e todos os seus,
facilitando e estreitando as rela^oes com os portugueses, seus
antigos e leais protectores, como o atestam os restos da sua
grandeza que se veem ainda em S. Salvador: sendo certo que
foi na epoca em que nos residiamos no Congo, com urn numeroso clero, abrindo ao povo os nossos belos e numerosos
templos erigidos ao Serihor, que mais floresceu a sua terra e
melhor e mais felizes eles viveram.
Setimo — Que, portanto, para que voltem esses tempos
para eles de boa memoria, e eles tenham tudo quanto podem
ambicionar; e essencial que as rela^oes que temos se de novo
vigor, cessando o costume de irem os subditos do rei do Congo,
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ao Quicembo e Zaire, levar os generos de negocio que com
toda a seguran^a poderiam e deveriam ser encaminbados para
o Bembe e Ambriz, onde seriam comprados por bom pre^o,
e com muito menos trabalho para os condutores. Deve, todavia,
Vossa Senhoria, guardar com muito cuidado estas instru^oes,
nao as mostrando a pessoa alguma, porque de contrario pode
riam provir questoes desagradaveis, que o governo quer evitar.
Achando-se perto do Congo, o rio Zaire, Vossa Senhoria
devera investigar quais os pretos que mais o frequentam, donde sao, quern os induz a incam'inharem-se para ali, em vez
de se dirigirem ao Ambriz, qual a na^ao a que pertencem
as feitorias de brancos ali estabelecidos, etc. Pretender convencer os pretos de que devem preferir o nosso trato, aos dos
estrangeiros, e urn dos principais fins que Vossa Senhoria
deve ter em vista, com reservadissima cautela, bem entendido.
A missao de que Vossa Senhoria e director ha-de ser refor^ada
com outros missionaries. £ claro que todos ficarao debaixo da
sua direc^ao e inspeefao. / /
Se pois, algum deles se desviar do caminho que tanto
importa seguir, ou praticar algum abuse, etc., etc., Vossa
Senhoria, alem de o advertir logo, dara imediatamente parte
dele, confidencialmente, para este governo geral, e dara tambem uma outra parte, a autoridade superior eclesiastica da dio
cese. Ao comandante do posto de S. Salvador do Congo, se
determina que preste a V . S.a toda a coadjuvafao de que
Vossa Senhoria carecer e que lhe for pedida por Vossa Senho
ria. Assim, pois, e de esperar que aconte^a. Do mesmo modo
se lhe ordena que proceda a construgao duma casa para sua
residencia, com as comodidades possiveis, a qua! Vossa Se
nhoria podera dirigir, querendo.
Por ultimo, devo dizer a Vossa Senhoria, que do seu zelo
e prudeneia, espero conseguir tudo quanto se pede esperar,
dum eclesiastico esclarecido e exemplar em virtudes e cornportamento, sendo-me muito agradavel ter de levar ao conhe-

cimento do Governo de Sua Majestade El-Rei de Portugal
os bons e relevantes servi^os que de Vossa Senhoria aguarda, a
bem da rehgiao que professamos e do governo portugues. j j
Palacio do Governo, quinze de Maio de mil oitocentos
e sessenta e seis.
s) Francisco Antonio Gonsalves Cardoso

governador geral
Esta conforme:
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 20 de Maio de
1866.
Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao

S. G.al
A H U — Angola, 1866. Carton 36.
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