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O MISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

CARTA 1: LUANDA
Lu a n d a , 1 2 /9 /7 6
Caro amigo P. Casimiro*
Cheguei enfim a terra tao desejada, valeu a pena esperar. Comecei uma nova
etapa na minha vida. Queira Deus que ela seja rica para os outros e para mim. Em
Lisboa iamos morrendo de calor e saimos as 16.45 hs. Depois de uma optima viagem
aterramos as 0.10 hs. Controle rigoroso, mas certo, a vinda do aviao. Perguntam
quern passou o salvo-conduto, etc, etc. Depois do autocarro cheio vai-se para a
apresenta9ao de documentos e que demora umas boas horas. Logo que cheguei
meti-me na bicha e dois soldados come9aram a rondar-me. Depois mandaram-me
a v a ta r e passa por aqui passa por ali, para a frente e para tras, falam com este e
com aquele, aparece urn daqui outro dacola e as tantas levam-me outra vez para fora
da aerogare. Caminhei com um policia e um soldado na direc9ao da antiga parte
reservada aos aerotaxis, no sentido do bairro da Casangue. Ai chegados subi para
o 1° andar e mandaram-me hear a aguardar ordens. Antes um soldado um pouco
a medo disse-me que havia ali uma queixa contra mim. Na viagem a caminho do
comandante de policia enchi-me de coragem e calma absoluta e disse-lhes que o
que poderia levar a minha deten9ao seria uma acusa9ao feita ha 3 anos precisamente
neste mes de Setembro, mas aquilo que diziam eu ter feito, se realizou estando eu
em Portugal. La fiquei uns 40 minutos ate que chegam uns dois rapazes. Pediramme o salvo-conduto e um disse-me: eu conhe90 o Sr. Padre. Digo-lhe eu, pois eu
tambem me parece que o conhe90. Afinal era um rapaz da Quinje que conhecia os
padres, as madres, Jose Cana, Alcina, etc, etc. Deu-me o nome e eu disse-lhe logo
de quern era. O outro era sobrinho do P. Pitra. Logo me colocaram a vontade e que
eu seguiria o meu destino e que desculpasse pois tinha havido um equivoco. Como
levava muito peso com a bagagem de mao levaram-me o mais pesado e foram
duma delicadeza e correc9ao que muito admirei e me sensibilizou. Colocaram-me
na bicha (estava em ultimo lugar) despediram-se de mim com mil e uma desculpas.
Passei na apresenta9ao de documentos, etc, e aparece um outro soldado a dizer-me
que ja tinha ali um carro para me ajudar a levar as malas. Como o fimeionario que
estava a conferir os documentos me dissesse que tinha fome la lhes dei e, sempre
agradecidos, se despediram de mim. Fui entao com as malas para a saida e vistoria
das mesmas. Qual foi o meu espanto quando fazendo o gesto para abrir as malas o
fiscal me disse: ah, e o Sr. Padre, passe, passe, e ainda me ajudou a levar ao carro.
Mas esquecia-me de dizer que quando cheguei ao lugar onde fiquei aquele tempo
pedi para que avisassem pelos altifalantes que estava em tal parte indicando o P.
Ribas ou o Sr. Arcebispo. Mas quando voltaram disseram que nao estava ninguem
a minha espera. Sai com a bagagem as 4.15 horas e ninguem. Nao me senti so, por
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um lado porque o soldado que me arranjou o carro ainda foi pedir para me levarem
a casa o que iriam fazer dai a pouco. Porem um Sr. ao ver-me ali perguntou-me
se ninguem me vinha buscar. Disse-lhe que realmente ninguem estava e logo se
ofereceu para me levar e eu aceitei. Cheguei a Procuradoria as 4.30 horas. Ir. Fiel
abre a porta e Ir. Inacio estava a fazer cafe; logo tomei cafe e fui ver se dormia. Mas
nao resisti e as 7 horas estava a pe. P. Ribas tendo adormecido ia buscar-me as 5
horas, mas o Ir. disse-lhe que eu tinha vindo. Nao calculas a calma que tive em tudo
isto. Nao me exaltei com nada apenas me vinha ao pensamento se me recambiariam
para a procedencia. Nem o facto de nao ter ninguem a espera me afectou. Senti-me
feliz em tudo isto e pude ver o respeito e correc9ao para comigo. Sao peripecias
desta 2a etapa da minha vida. Isto da-me ate mais animo e coragem para enffentar
tudo com muita confian9a em Deus. Ele sabe muito bem como conduzir tudo e mais
do que nunca sinto a sua presen9a amiga. Certamente que Ele depois de eu esperar
mais de meio ano nao iria permitir que algo acontecesse contra mim. Era este o meu
pensamento e por isso nunca desanimei ou desesperei.
Depois fui ao Pa90 visitar o Sr. Arcebispo e o primeiro que encontrei e me
abra90U fortemente foi D. Alexandre que se mostrou contentissimo nao deixando de
agradecer o meu regresso. Falou comigo “longum et latum”. Contou-me a situa9ao
religiosa da diocese, dos problemas ou “macas” contra mim e como tudo havia sido
foijado, dos Padres espanhois, etc, etc, e tudo isto daria para umas folhas...
Depois falei com D. Eduardo que nao conseguiu que os olhos nao se
humedecessem quando lhe relatei a minha odisseia, sobretudo quando tanta gente
me aconselhava a nao regressar e os poucos que se conformaram: os meus pais,
irmaos e mais alguns. Falamos, falaram etc. Encontro de amigos que se entendem...
Mas tudo isto e para nos...
Agora irei para o Duque logo que levante a bagagem despachada. A Madre Ines
esta aqui a espera para irmos juntos. O ambiente geral nao me chocou muito. Ha de
tudo um pouco. Ha coisas que faltam, mas as de la necessidade vai havendo. Alguns
estabelecimentos abertos, a cidade iluminada e parece-me muito respeito mutuo.
Pelo Duque tudo corre bem segundo me disse D. Alexandre e por Malanje, tirando
o “virus”, tudo vai bastante bem.
Como sabes o P. Leitao esta retido aqui em Luanda; ontem fui visita-lo com o
P. Ribas. Esta animado e esta como Paulo em Roma. Diz que ate e uma experiencia
pessoal muito valida.
Os outros dois parece que estao numa missao protestante a trabalhar.
Bom por agora e tudo. Da cumprimentos a todos e para ti um abra90 amigo.
P. Amaldo Rocha
*.0 P. Casimiro Pinto de Oliveira e um dos destinatdrios mais frequentes das
cartas do P Amaldo. Nos primeiros anos porque era Provincial dos Espiritanos em
Portugal e, mais tarde, por causa do cargo de Procurador das Missoes, funqao que
ainda hoje ocupa.
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