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LETTRE DU P£RE JOSE MARIA ANTUNES
A L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
(27-III-1894)
S'OMMAIRE — Renseignem ents au sujet d e la fon dation d e la mission

de Saint M ich el de Q uihita.

E x .mo e Rev.mo Sr.
A'cuso a recep^ao dos oficios de V . E x .a Rev.ma de 1 e 15
de Fevereiro ultimo, aquele sob o n.° 5 0 e este sob o n.° 6 6 ;
so agora posso responder por terem aqui chegado ao tempo
em que estava ausente, ocupando-me da fu'nda^ao da Missao
de S. M iguel do Quihita.
Esta Missao, E x .mo e Revmo Sr., esta em boa via de fundafao; ja nela reside com permanencia um Sacerdote, um Irmao
auxiliar e 1 0 educandos da Missao da Huila. Fez-se uma casa
provisoria de 1 2 m de comprido e 3 ,5 0 m de largo e esta-se
principiando uma outra das mesmas dimedsoes. Construiu-se
uma pon'te de 3 5 m de comprido e cinco de largo, com boas
e solidas madeiras; as chuvas, porem, abundantissimas, que
sobrevieram nestes ultimos mesCs, impediram-me de a lan^ar
no rio Caculovar, em face da (M issao. C om um Irmao coadjutor
e auxiliado pelos indigenas e alguns educandos da Missao da
Huila, abrimos um caminho carreteiro pela margem esquerda
do rio CaculoVar, desde a Missao de S. M iguel do Quihita
ate a Ohibemba dos Gambos, no espa^o de uns 1 2 0 quilometros aproximadamente. Este caminho vai juntar-se com a
estrada carreteira que fizeram os Irmaos da Missao quando
viemos pela primeira vez ao Quihita e que une o Quihita com
a Chibia.
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Depois de construido o caminho da margem esquerda do
Caculovar ate a Chibemba dos Gambos, tive ocasiao die ir
visitar a tribo emigrada dos Ovahimba, povo vindo ha muitos
anos do Damara. Este povo serio e respeitador das nossas autoridades, que tanto tern auxiliado o Governo em todas as excursoes militares e exp ed ites para castigar os povos rebeldes do
H um be, do Cubango e do Bie, quando soube que eu ia com
intengoes de fundar no meio deles, mais tarde, uma Missao,
recebeujme entusiasticamente, com cantos e dangas, em sinal
de regozijo.
M uito se podera fazer com estes povos, E x .mo Sr., podendo-se continuar a estabelecer missoes entre eles. Os Ovahimba
pareCem-me mais acessiveis a civiliza^ao do que os demais e
nutro as maiores esperanfas de polder um Idia anunciar-lhes com
proficuidade a palavra do Evangelbo.
Respondendo ao assunto de que tratam os oficios de V . E x .a
Rev.ma n.os 5 0 e 6 6 , hei a dizer. O aluno Ferreira, de S. Tom e,
escfeveu-me que em breve regressaria acompanhado de bom
numero de alunos para o Seminario Diocesano e que esperava
trazer consigo uns 1 5 , o que eu nao desaprovo, pelas razoes
conhecidas de V . E x .a Rev.ma.
Agrade^o extremamente a benevola interven^ao de V . E x .a
Rev.ma para que fosse concedida passagem gratuita aos dois
Irmaos auxiliares desta Missao, Alvares e Alipio.
E m breve tera igualmente que regressar a Europa o Reverendo Padre M utaton, da Missao do Chivinguiro; o estado de
anemia em que se acha inibindo-ihe que continue com os seus
labores apostolicos.
Agrade^o igualmente os objectos de culto que V . E x .a
Rev.ma se dignou mandar para as paroquias e Missoes do Planalto.
Para a capela da Hufla ainda nao recebemos os paramentos e mais objectos que o nosso Procurador em Mo^amedes diz
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nao lhe terem ainda sido remetidos e que V . E x .a Rev.ma prometeu aos habitantes da Hufl'a, quande aqui veio em visita
pastoral.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Missao Catolica da Huila, 2 7 de Mar^o de 1 8 9 4 .
E x .mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.
O Superior das Missoes da Huila

Jose Maria Antunes
[E n m arge ]: Serie de 1894 / Missao Catolica / da Huila / N° 8.

A A L — Gavetas - Missoes da Hui'la. — Original.
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