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o M is s io n a r io

d e k a jl a n d u l a

- MALANJE

CARTA 2: KALANDULA
KALANDULA, 5 /1 0 /7 6
Caro amigo P. Casimiro
Duas palavras agora do Duque de Bragan?a*. Parece-me um sonho a minha
presen9a aqui. Cheguei com a Irma Ines no passado dia 25. Em Luanda estive
uns quinze dias a espera da bagagem despachada. Pois e verdade depois dumas
peripecias cheguei. Fomos bem recebidos e o ambiente e optimo. O ambiente
de guerra e tensao desaparecem. As barreiras existentes quase desapareceram
e as existentes nos seus elementos sao duma grande simpatia. O povo acolheunos com alegria. Isto e para nos um estimulo e da-nos animo para trabalhar.
As Irmas estao animadas e ninguem morre de fome. Outros estarao piores
do que nos. A Missao foi guardada e bem guardada. A parte o meu quarto,
a cozinha e a biblioteca que estao irreconheciveis tudo esta normal. Ha uns
pequenos “senoes” mas o resto, a maioria, esta tudo em ordem. Uns vidros
partidos vitimas das fisgas dos miudos e nao da guerra como seria normal. Os
responsaveis do govemo estao dispostos a colaborar connosco. Alguns foram
ate seminaristas. Pode-se trabalhar pois ha boa vontade entre todos. Muita
coisa que se diz por ai nao corresponde a verdade. Falo do Duque, de Malanje.
As nossas igrejas foram respeitadas excepto a de Cateco que esta bastante
danificada. Cateco foi a regiao martir nesta area. De resto tudo animado e
pode-se trabalhar e o povo esta disposto a colaborar. Ja algumas decisoes
pastorais se tomaram no sentido da maior colabora9ao. Eles terao um papel
importante nas catequeses e tudo sera apresentado pelos responsaveis; uma
especie de conselhos paroquiais. O Sr. Bispo esta animado e ja falou bastante
comigo e tern sido duma simpatia a toda a prova. Fez-me tres recomenda9oes:
“quero que os meus missionaries descansem bem, rezem bem e comam bem e
se nao tiverem comida que venham a Malanje reclamar o que houver. Acho-o
mais comunicativo e satisfeito pela minha volta. Por isso tudo propicio para se
recome9ar. Em Malanje a cidade vai tomando um aspecto de normalidade e ha de
tudo um pouco. Muita actividade e o ambiente tenso da guerra desapareceram.
Nao sera assim no sul e norte mas aqui e verdade. Estou animado e oxala que o
desejo de regressar nao esmore9a. Oxala tambem que a generosidade seja uma
palavra que ainda exista apesar de outros nossos confrades estarem ainda a
sofrer. Que o seu sofrimento seja para o rejuvenescimento desta nova Angola
independente.
Com um abra9o do sempre amigo
P. Amaldo Rocha
*Duque de Braganga, na Provincia de Malanje, e o nome original da atual
Missao de Kalandula, terra conhecida pelas famosas Quedas.
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