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L E T T R E D U P £R E JO SE SE V E R IN O D A SIL V A
(1-III-1898)

SOM M AIRE —

Situation geographique de la mission de Quihita. —
Fondation de la mission. — Constmtions. ■— Produc
tions agricoles. — Bonnes relations de la mission avec
les Sobas et la -population du pays.

M eu amigo
Escrevo-lhe esta da encantadora missao do Quihita, onde
vim passar alguns dias.
Amparada pela pitoresca montanha do Eloe pelo lado de
leste, quebram-se-lhe aos pes as lufadas ardentes, que se revolvem pdla imensa plamcie, que se estende ao oeste; acariciada
pelo perfume balsamico das flores plantadas nas margens do
Caculovar, que lhe fica ao norte, e dominando as pequenas
lombadas de granito que lhe molduram o sul, a missao de
S. Miguel do Quihita oferece-nos uma paisagem formosissima
e atraente, uma das mais belas nesta orla africana.
Vicejam-lhe pelos vales e encostas do soberbo Eloe as
omipapa e os omutyati.
A uma distantia de 2 0 0 qui'ldmetros a leste de M o$amedes, por entre as manchas esverdeadas dos seus bosques,
tern o Quihita em torno de si numerosas a'ldeias de gentios.
Esta missao foi fundada em Fevereiro de 1 8 9 4 pelo reverendo padre Jose M aria Antunes, Superior das missoes do
Cunene e colocada sob a protec^ao do arcanjo S. M iguel.
Explorados os terrenos, escolheu-se o sitio para as constru^oes. A principio levantaram-se dificuldades de todo o ge-
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nero, tais como:

inundajoes do Caculovar, que obrigavam

os missionaries a abandonar as suas barracas e habitar na montan'ha; desigualdade do solo, carestia de viveres e mil outros
obstaculos.
Foi, pois, com trabalhos inert veis que se removeram rochedos pesadissimos, que se nivelou algum terreno, que se cortaram muitas arvores, que se rasgou um canal de 4 0 0 metros
para conduzir agua ao jardim e a borta, que se principiaram
as construfoes, e enfim com muito boa vontade e perseveran^a
transformaram-se estas brenhas inacessiveis em uma linda e
pequena Sintra, com as suas casinhas espalhadas pela montanha e unidas entre si por zig-zags tortuosos e inclinados e por
escadas de pedras toscas.
Actualmente a missao consta, come^ando pelo cimo da
montanha, de uma pequena casa com o dormitorio dos rapazes; mais abaixo a cozinha, a esquerda o nosso refeitorio, a
direita destes dois pequenos quartos que servem de depositos,
ainda mais abaixo um barracao coberto de capim, que contem
alguns quartos, uma sala de aulas, a carpintaria e celeiro; ao
sul deste barracao a aldeia crista e ao norte a nossa capela,
situada no meio da horta ( x) .
Esta, a for^a de muito trabalho produz: couves, nabos,
alfaces, cenouras, cebolas, repolhos, feijao, batata, milho e
fava; o pomar produz: laranjas, cidras, limoes, morangos, uva
ferral preta, bananas, goiabas, maracujas, ananazes, nesperas,
mangas, figos e cafe.
N ao se suporiha, todavia, que estamos em um paraiso;
quando esperamos colher alguns legumes ou frutas, eis que
algumas vezes, para nao dizer muitas, enormes nuvens de
gafarihotos pairam sobre a nossa propriedade, precipitam-se

( 1) La mission primitive a ete fondee sur le mont Vindondi et
transferee en 1914 a l’endroit actuel.
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sobre as p'lanta^oes e devastam-nas; e um flagelo: roem tudo,
inclusive a haste do milho, as folhas dos eucaliptos e os troncos
das bananeiras.
Toda a missao e cercada por uma palissada de 2 metros
de altura; da porta principal ao Caculovar fez-se uma avenida
plantada de eucaliptos e sobre o rio construiu-se uma ponte
de madeira de 3 5 m de comprido por 4 de largo.
N este rio pescam-se alguns omihabi, ovipali, caranguejos
enormes e lindos bagres, um dos quais atingiu 1 ,0 5 m de
comprido sobre 0 ,7 0 m de circunferencia; veem-se igualmente
grandes jacares de 3 , 4 e 5 m de comprido, verdadeiros monstros armados de dentaduras medonhas.
A s on^as e as hienas abundam em grande quantidade.
U m dos nossos caes esteve em tratamento de uma ferida feita
pelos raivosos dentes de uma onfa que o atacou ha dias junto
da nossa sala de jantar pelas 1 0 horas da noite.
As nossas relacoes com os gentios sao as melhores possiveis,
desde o Soba, que se chama Congo (sabedoria), ate aos u'ltimos
chefes e gentios, todos nos visitam, todos recebem optimamente os missionaries em suas casas, todos aprendem com
facilidade o catecismo e alguns deles ja se tern baptizado; muito
maior bem se poderia fazer se houvesse mais operarios nesta
vinha; mas infelizmente ha apenas dois padres e dois irmaos.
Gongo e um destes velhos simples, que nao fazem cerimonias em parte alguma; tern muito receio de entrar na nossa
capela, porque diz que esta sempre vendo a hora em que
S. M iguel desce do altar e vem atravessar-lhe a barriga com
a sua langa; e apesar de lhe dizermos que isso nunca acontecera e que esteja completamente descansado,

ainda assim

Gongo nao nos acredita e conserva-se afastado o mais possivel,
admirado de ver os missionaries e os rapazes aproximarem-se
do altar com tanto sangue frio e sem medo de que o glorioso
arcanjo os venha trespassar com a lan^a.
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Entre os muitos cbefes dos arredores citarei Muene-Ta'la
em primeiro iugar, e o So'ba do H ahe em segundo.
M uene-Tala sofre de obesidade. Goza de uma influencia
poderosissima entre os gentios, e e talvez o mais rico em propriedades e gado em todas estas paragens; os missionaries
deram-lhe

de

presente

uma

barretina

com

um

penacho,

objecto este que ele estima muito e de que so se serve nos dias
de festa e para decidir questoes importantes; nestas ocasioes
afecta um ar de autoridade e exerce as fun^oes de juiz; as suas
decisoes nao admitem ape'lo nem agravo; ele e a lei viva, e
por assim dizer e o supremo tribunal de justi^a.
Quando nao pode sair de casa para decidir as contendas,
envia um dos seus pretos com a barretina de que acima falei
e todos respeitam o portador desta, como se o proprio chefe
estivesse presente.
O Soba do H abe mora a oeste da Missao, a distancia de
1 8 a 2 0 quilometros. Este dhefe de uma tribo selvagem e guerreira, ja nos veio visitar tres vezes, trazendo-nos presentes de
cabras e um boi; protesta sempre que deseja ter connosco as
relafoes mais amigaveis possiveis e que nao receemos nada
absolutamente da sua gente.
Com excelentes disposigoes, trabalhamos sempre, enquanto
Deus nos ajudar, na evangelizacao e civilizacao dos gentios.
Quibita, 1 -3 -9 8 .
De V ., etc.

Padre Jose Severino da Silva
P O R T U G A L E M A F R IC A — Lisboa, 1 8 9 8 ( 5 ) , p. 1 5 1 -1 5 4 .
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