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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
(31-I-1867)

SOMMAIRE — Informations sur la personality du Roi du C ongo.

Confidential:

Il.mo e Ex.m0 Sr.
Tenho a honra de passar as maos de V . Ex.a a carta inclusa
aue me dirigiu o rei do Congo, datada de 5 do corrente.
O meu fim remetendo a V. Ex.a este doeumento e simplesmente dar a V . Ex.a uma pequena prova do pouco que
vale este potentado, e do quanto se acha ainda pouco civilizado; cumprindo-me acrescentar que documentos semelhantes,
do mesmo individuo, existem em grande copia no arquivo
deste governo.
Segundo estou informado, a escolha que se fez deste
individuo para rei, foi pessima, pois nao so nunca teve influencia alguma no Congo, mas pelo contrario, goza duma geral
e manifesta antipatia para aumentar a qual, sem duvida, muito
tern concorrido os pessimos costumes de que e dotado, entregando-se a todos os vfcios. De maneira que se nao fora a for^a
armada que temos no Congo, e que o conserva, e muito provavel que ele seria logo destronado pelos povos e ate mesmo
massacrado.
Concluindo, direi que o maior trabalho que tern o
comandante do posto militar do Congo, e confer o rei dentro
dos seus limites, e apaziguar os conflitos que incessantemente
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ele provoca, roubando ou insultando os sobas que in nomine
Ihe sao subordinados, mas que tern muito mais prestigio e
poder do que ele.
Deus Guarde a V. Ex.a
Luanda, 3 1 de Janeiro de 1867.

Il.me Ex.mo Sr. / /
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
s j Francisco Antonio Cardoso

G.or G.al
A H U — Angola , Carton 36.
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