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LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
AU ROI HENRIQUE II DU CONGO
(9-II-1856)
SOMMAIRE — Remercie les lettres du Roi et montre sa satisfaction
four le bon service du chanoine Sardinha. — Promesse

d’envoi du n fretre a demeure une fois reedifiee
une des eglises, four M ai frochain, et aussi d’un
frofesseur des fremieres lettres.

A Sua Majestade El-Rei Catolico do Congo.
Tive a satisfa^ao de receber as vossas duas cartas de 13
de Dezembro ultimo, que chegaram com os vossos filhos, e
o Reverendo Cdnego Domingos Pereira da Silva Sardinha.
Muito me lisonjeia que este Sacerdote vos merecesse toda
a considera^ao, pela digna maneira com que m desempenhou
os seus deveres. Ja vos assegurei que serao frequentes as Missoes eclesiasticas a esse Vosso Reino. De novo vo-lo prometo,
bem como que, logo que seja reedificada alguma das Igrejas,
ai havera um Padre, com permanencia.
Sendo reconhecido que o encargo de tal reedi'fica^ao pertence a Coroa Portuguesa, tenciono desempenha-lo o mais
breve possrvel, como ja vo-lo declarei. Sera para o proximo
mes de Maio: em que a esta^ao e mais favoravel. Entao ira
tambem o Mestre de primeiras letras.
Levarei ao conhecimento de Sua Majestade, El-Rei de
Portugal, conforme o Vosso desejo, a boa opiniao que ficastes
formando do Reverendo Conego Sardinha; e nao duvido de
que ele receba alguma prova da Regia Munificencia, em aten^ao a Vossa mui valiosa recomenda^ao.

Pelo que respeita ao vosso filho D. Nicolau, ficai certo
de que sera sempre aqui bem tratado. Ele propoe-se a ir para
esse Reino, no mes de Maio. Penso que, pelos conhecimentos
que tem aqui adquirido, e pelas suas boas inclinafoes, Vos podera ser de muito auxilio, na grande obra de civiliza^ao do
Vosso Povo. Ser-lbe-ao conservados os vencimentos, que ao
presente tem.
Satisfiz imediatamente o Vosso pedido, mandando dar
baixa do servi^o, aos tres mo^os que acompanharam o Reverendo Conego Sardinha.
Renovo os meus protestos da alta estima e venera^ao que
Vos tributo, pelas Vossas excelentes qualidades, e rogo-vos
que me deis o prazer de receber as vossas cartas com frequencia.
Palacio do Governo Geral da Provmcia de Angola, em
Luanda, q de Fevereiro de 1856.
Jose Rodrigues Coelho do Amaral,

Governador Geral
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