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LETTRE DU ROI HENRIQUE II DU CONGO
AU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
(n-X-1855)
SOMMAIRE — Arrivee de son fils et du chanoine Sardinha. — Manu
festations publiques de joie. — Regrets du roi -pour

son age avance, qui contrecarrait ses projets.

El-Rei Catolico do Congo ao Governador da Provincia de
de Angola.
Cumpre-me comunicar-vos que em o i.° de Setembro do
corrente ano, entraram nesta Cidade de S. Salvador do Congo,
o Principe D. Nicolau, meu muito prezado filho, que nessa
Cidade tem residido sob a protecfao do Governo Portugues,
e que me veio visitar, e o muito Reverendo Conego Domingos
Pereira da Silva Sardinha, que, em atenfao ao meu pedido,
vos vos dignastes de me mandar em Missao, pelo que vos
dirijo os meus sinceros e devidos agradecimentos.
As demonstra^oes de regozijo publico, que tiveram lugar
por ocasiao da chegada dos dois viajantes, devem por certo
fazer persuadir ao ultimo, pelo que toca a sua vinda, que muito
aprecio a vossa condescendencia para comigo a este respeito,
e que por isso bendirei sempre o vosso esclarecido Governo,
que tem sabido dar solu^ao aqueles negocios (bem como este)
para que os outros olhavam com indiferen^a, sendo alias de
reconhecida conveniencia.
A carta que me dirigistes, com data de 5 de Agosto, £oi
tambem por mim recebida com sumo prazer, e tudo quanto
nela me dizeis, avaliado devidamente. Resta-me, porem, a
desconsolagao de, pela minha avan^ada idade, nao ser eu talvez

a quern compita a gloria de encetar a ardua empresa de procurar
para o meu Reino, como me aconselhais, a precisa ilustra^ao.
Contudo farei diligencias, certo de que vos nao deixareis de
me coadjuvar.
Sobre a reedifica^ao dum dos meus anrigos templos, devo
dizer-vos que em tempo oportuno darei resposta definiriva.
Agrade^o-vos sobremaneira, nao so pelo mimo com que me
brindastes, mas tambem por aquele que destes a meus filhos
D. Domingos e D. Alvaro, e pelo bom acolhimento, que estes
confessam terem ai encontrado.
Desejo-vos a melhor saude e felicidade, e pe^o aceiteis os
protestos da minha subida estima.
Palacio em S. Salvador do Congo, 1 1 de Outubro de 1855.
Dom Henrique 2 ° , Rey Catbolico do Congo
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