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R A P P O R T D U P £R E JO SE M A R IA A N T U N E S
SU R L A M IS S IO N D E Q U IT E V E
(9-III-1895)

SOMMAIRE — D anger des missions protestantes allem andes. — L e
Q uiteve point ideal pour la penetration de la brousse
et du C uanham a. — Besoin d e I’etablissem ent a un
poste militaire et d ’une mission catholiqu e dans ce pays.
— Projet de budget. — C e que c’est qu ’une mission.

U m a linha de missoes de penetragao que atinjam com
a maior rapidez possivel a fronteira ocidental do Zambeze,
torna-se cada dia de mais urgente necessidade, nao so para
chamar os povos selvagens da regiao do Ovampo ( x) a cornunhao dos nossos interesses, do nosso comercio e da nossa civiliza^ao, mas sobretudo para defendermos, contra a invasao
estrangeira a nossa fronteira sul, que nos separa da coloma
aiema, e a da nossa fronteira leste, para aquem da qual vem
o soba do Barotze estendendo o dominio ingles, com tao grande
detretimento nosso, que ja nas cartas inglesas, publicadas nestes ultimos anos, se ve a nossa fronteira, nao iomo o devia
ser, con'finando com a do Barotze, por meio do rio Zambeze,
mas sim avan^ada de mais de trezentos quilometros para oeste.
£ bem para temer, que dentro em pouco se llimite a nossa
possessao de Angola, a uma nesga de terra ao longo do oceano,

( x) D ’apres le Pere C. Estermann les Hereros du Sudouest africain appellent leurs voisins du nord O va-am bo, dont 1 equivalent
phonetique des Donga et O va-m po. Estermann prefere A m bos.
Cf. Etnografia do Sudoeste d e A n gola, Lisboa, 1956, I, p. 65.
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e nos arrebatem o dominio dos territories do interior, que ja
nos vao sendo disputados, nos privem da vantagem de podermos aproveitar para o nosso comercio as grandes vias fluviais
do Zambeze-ocidental e seus afluentes, tais como o Lungue-Bungo, o Luena, o Cuando, etc., todos navegaveis em grandes
extensoes, e alguns dos quais chegam a ter um curso superior
a mil quiolometros.
Para se penetrar no vale do Cubango for^oso e ter um posto
missionario nas margens do Cunene, num sitio escolhido, que
pela sua posi^ao, comercio e re la te s amigaveis com os povos
vizinhos, seja como a chave de tddas aqudlas tribos. Ora nenhum outro pais se apresenta com a garantia de todas estas
vantagens como o Quiteve.
O Quiteve, pequeno sobaido, situado na margem direita
do Cunene, em frente do rio auri'fero Ochitanda, era um antigo
sobado que as co'n'tmuas incursoes das tribos guerreiras do Cuanhama (Kuanyam a) e do Vale tinham tornado deserto, ha
obra de uns vinte anos.
A coragem, actividade e caracter energico de um trabalhador incansavel e destemido, M anuel Ferreira Pinto, denominado c-Manuel da M uloia», se deve a restaura^ao deste pe
queno reino, completamente despovoado. «Manuel da Mulola»
faleceu ha poucos anos; mas um africano inteligente, «Januario», continua a sua obra fazendo respeitar, dos sobas poderosos do Ovampo, o pequeno mas temido so'bado do Quiteve.
Para penetrar no Cubango e o Quiteve o caminho mais
curto, partindo da Mulola dos Gambos, onde se vai brevemente fundar uma missao, do qual distara obra de 2 7 0 quh
lometros; tern a vantagem de ser um pequeno reino sob o
dommio e influencia de um soba civilizado e cristao, reconhecendo nao so o nosso domtnio, mas aceitando as nossas leis.
£ o ponto central entre os povos do M ulondo com os quais
confina ao norte, os da Cam ba com os quais confronta ao sul,
os da Handa, do Vale e do Cuanhama que Ihe ficam fronteiros,
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na margem oposta do rio Cunene, nao distando de nerihum
destes mais de 7 0 quilometros ou dia e meio de viagem; tem
o Quiteve ainda a vantagem de estabelecer re la te s faceis de
comunica^ao entre a missao de Cassinga e a da M ulola [dos
Gam bos], ficando a meio caminho entre estes dois pontos.
A popula^ao do Quiteve deve ter uns 4 a 5 . 0 0 0 habitantes.
N ao goza da reputa^ao de ser sitio mais sadio do que o Hum be,
devido isto talvez a escolha que fizeram os primeiros europeus
que ai se vieram estabelecer, de um local para residencia situado
entre uma lagoa do rio Cunene. Esta posi^ao que os protegia
das incursoes dos Vacuanhama, nao os defendia dos terriveis
microbios das febres palustres. Creio que melhor escolha se
podia fazer, quer para um posto militar, quer para uma missao.
Todas as vantagens que acabo de expor nao sao desconhecidas do sr. governador actual da provincia, e excelentissimo
senhor conselheiro Alvaro da Costa Ferreira, que ja propos
oficialmente ao E x .mo Sr. Ministro da M arinha a ocupa^ao do
Quiteve por meio de uma missao e de um posto militar.
U m a vez estabelecida uma missao no Quiteve, facil sera,
continuando em direc^ao a leste e desviando-se um tanto para
o sul, fundar uma missao no Cuanhama, ja ocupado por duas
missoes protestantes e onde consta que a Alemanha tem pretensoes de estabelecer um reside'nte oficial; seria esta medida,
por parte da Alemanha, a afirma^ao de uma ocupa^ao pura
e simples, consequencia da nossa incuria e do facto de nos ter
ali precedido a Alemanha por meio de duas missoes protestantes.
Julgo que o estado nao hesitara de modo algum, em fazer
o sacrificio de alguns fundos, para firmar o nosso dommio no
Cuanhama, que e o povo mais inteligente, mais susceptivel
de civiliza^ao de todo o Ovampo, que bem o tem provado
pela superioridade que exerce em todas as tribos, desde a Ondonga ate ao N ano, no espa^o de perto de 8 0 0 quilometros.
M uito mau e para nos que a Alemanha ja ai exer^a uma
influencia, que necessariamente nao pode deixar de ser muito
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funesta a nossa acjao, e que nao possamos desde ja estabelecer
nesse povo, um posto militar ou uma missao bem organizada,
que seja um trtulo seguro de ocupa^ao e de posse. A funda^ao,
porem, da missao do Quiteve, da-nos uma facilidade incontestavel, para caminharmos para o Cuanhama com seguran^a.
O que e necessario e nao perder tempo, alias dentro em pouco
ficara irremediavelmente perdido para nos, e com a perda do
Cuanhama pettlenamos, com toda a certeza, todo o nosso prestigio no Ovarnpo. Seria de toda a conveniencia que desde o ano
economico proximo se fundasse a missao do Quiteve, que devera servir de escala ou etape para o Cuanhama e cuja funda^ao
deve estar preparada, para que se possa efectuar logo depois
da da Mulola [dos Gambosl.
N ao se julgue que £ pequeno trabalho o da funda^ao de
uma missao nesta localidade. O Quiteve nao dista de M o$amedes menos de 4 0 0 quilometros. Necessita-se para a funda^ao desta missao abrir uma estrada carreteira de 1 5 0 quilo
metros, entre a Mulola dos Gambos e o Quiteve, estrada que
nao existe e cuja constru^ao levara mais de quatro meses de
trabalho. Sera preciso fazer previamente a aquisi^ao de carros
para transporte dos materials de constru^ao, de gado para os
carros, de barracas para habitar nos primeiros meses, telhas
zincadas para cobrir as primeiras habita^oes, mobilia, utensilios indispensaveis para os missionarios e os operarios, etc., etc.
£ pois necessario, se se quiser fundar esta missao, para o
fim do proximo ano economico, que se lhe destine uma verba
ornamental, no proximo ornamento, para de antemao se fazer
aquisinao do que for necessario.
A verba ornamental proposta por Sua E x .a o sr. Bispo de
Angola e de 5 . 0 0 0 $ 0 0 0 reis, para o primeiro ano. Esta verba
diminuir-se-a uma vez construidas as casas, para cuja construnao estao destinados no mesmo projecto de ornamento
2 . 8 0 0 $ 0 0 0 reis.
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Efectuada a constru^ao das casas poderia a missao subsistir
com tres contos de reis, ate que o seu desenvolvimento lhe
permitisse diminuir ainda mais o or^amento ou subsistir sem
ele, o que tera lugar uma vez que haja terrenos cultivados,
dos quais se retire uma fonte seria de receitas.
Concluirei este pequeno relatorio fazendo observar que
uma missao, e especialmente sendo ela de penetra^ao do inte
rior, nao e mais nem menos do que uma colonia agricola e
civilizadora, na qual se procura inculcar no animo do gentio
o amor do trabalho e o respeito pela nossa soberania. Por esta
razao nenhuma missao se devera fundar no interior, sem ser
acompanbada, desde a sua funda^ao, de uma aldeia ou pequeno
povo de familias, compostafs de educandos e educandas da mis
sao central. £ neste nucleo de familias civilizadas, que o missionario enconttra os operarios e os agricultores, que o coadjuvam nos seus trabalhos, principalmente nos primeiros anos
de uma funda^ao. £ tambem na aldeia crista que os selvagens
veem o exemplo vivo do que lhes ensina o missionario.
U m a colonia constituida deste modo, se bem que sejam
pretos que a componham, logo que estes sejam moralizados
e trabalhadores, nao pode deixar de produzir um nucleo de
ocupa^ao, e de estender e firmar a nossa influencia. £ isto
o que entendemos por missoes.
Lisboa, 9 de Mar^o de 1 8 9 5 .

PS Jose Maria Antunes
A H U — l a Repartifao — Angola - Carton 1 5 . — Origi
nal.
P O R T U G A L E M A F R IC A , Lisboa, 1 8 9 5 , (I I ), p. 5 3 4 -5 3 7 .
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