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junto da obra e ao mesmo tempo sera uma marcha silenciosa a pedir a PAZ para
esta pobre terra arruinada pela teimosia dos homens.
Quanto aos medicamentos, consta que o Comissario Provincial, nao quer que
recebamos medicamentos do Estado, porque, argumenta, e Municipio controlado
pela Unita. Se e controlado pela Unita de quern e a culpa? Nossa nao e de certeza.
Mas, gra?as a Deus, nao temos necessidade desses medicamentos, embora nao
os recusemos ou nao os agrade9amos. O nosso Centro tern muitissimo servi90
e muito mais teria se uma boa parte da popula9ao nao se tivesse ausentado para
a cidade ou arredores de Malanje. Temos recebido medicamentos sobretudo da
Memisa e tambem alguns da Caritas, embora me pare9a que na ajuda da Caritas
as coisas poderiam ser de outra maneira. Creio ou suspeito que nao ha uma boa
colabora9§o entre os responsaveis, daqui e os da Central estrangeira. Mas nao me
compete a mim julgar ou meter-me nesses assuntos.
Ainda quanto a minha longa correspondencia com a Misereor, desde a minha
ultima carta de 5/12/89, nunca mais recebi qualquer resposta. Tambem nao a
esperava como nao espero. Isto quer dizer que o assunto esta encerrado para nao
dizer que morreu. Tambem compreendo que nao podem atender a todos e que
alguem tera de hear sem ser atendido. So que agora e com um carro com dez anos,
quern tera de resolver o problema sera o Sr. Bispo.
Paz em Angola! Nao me parece que as conversa9oes sejam serias. Fala-se
muito, demais ate e aqui esta um dos grandes males. Diz-se em portugues: muita
parra e pouca uva. Muita conversa e ...
As comemora9oes dos cem anos da Missao de Malanje correram bastante bem
para os tempos em que vivemos. Parece-me que o Sr. Bispo esperava muito mais.
Mas tambem os tempos nao estao para grandes festas...
Vou terminar. Mais uma vez os meus sinceros agradecimentos por tudo quanto
me tern dado. Sinto-me falido diante das contas... mas ja nao posso pagar...
Termino com os cumprimentos das Irmas e meus.
Grato por tudo e ao dispor.
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 19: KALANDULA
KALANDULA, 25 DE NOVEMBRO DE 1990
Carissimo amigo P. Casimiro
Os meus cumprimentos amigos e votos de boa saude, extensivos ao amigo
Irmao Silva.
Antes de mais quero desejar-te a ti e ao Irmao Silva muito Boas Festas do
Natal e um Ano de 91 muito prospero e que ele nos traga a PAZ para esta pobre
terra de Angola.
Quero tambem por teu intermedio agradecer a nossa Provincia a oferta desta
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maquina com a qual estou a escrever. Muito e muito obrigado. Tambem agradeci
ao P. Eurico mais aquela oferta e que tu me destes a conhecer. Estou ou fico
sempre preocupado por nao saber se eles recebem as cartas e a agradecer da
minha parte. Suponho que receberam porque de contrario seria nao so falta de
educa9ao como uma vergonha. So que eu aponto a data das cartas que escrevo
e a data em que as envio para o correio.
Tenho tambem recebido outras encomendas que muito agrade90 e que no
momento presente sao ouro. Afinal aquelas que tu me assinalas como vindo de
Viana do Castelo nao sao para mim mas para um irmao duma freira que antes
estava no Barreiro e que agora esta em Viana do Castelo. Ela abusa um pouco...
Haja caridade!...
Como creio ja te comuniquei que agora estamos mesmo sem qualquer ponte.
Aquela que dava acesso a Pousada tambem foi pelos ares vai para quase tres
meses. O que nos vai valendo e uma canoa. Agora as chuvas tern caido e a placa
que tinha mergulhado na agua esta outra vez com agua. Ou arrega9ar as cal9as
ou passar pela canoa. Triste situa9ao que nos limita muito e que martiriza ainda
mais o povo. Depois os carros, candongueiros, tern receio de virem a ponte e o
povo, carregando nas bicicletas dois ou tres sacos vai ate Malanje na esperan9a
de conseguir um pouco de sal, peixe, sabao, etc... So que na volta, muitas
vezes fica sem as coisas. E quando ou por quanto tempo andaremos nesta
brincadeira !... De resto a vida e normal... este normal ate da para o que e na
verdade anormal... Agora voltamos a tomar conta das escolas, intematos, etc.
So que esta tudo irreconhecivel. As salas ao menos sao ou estao bem arejadas...
vidros nao ha... portas quase igual... a chuva cai e sai... as cabras passeiam a
vontade e os bois nao porque ja acabaram com eles todos. E uma realidade que
ja faz parte do dia a dia. A reconstru9ao nao e facil, mas vai-se fazendo pouco
a pouco porque tudo isto nao e para se fazer, mas, sim, ir-se fazendo...
Envio-te uns negativos para fazeres o favor de mandar fazer novas copias.
Quando for assim e para nao atrasar muito podes mostra-las ao Firmino Cachada
pois pode ser que lhe interessem para alguma coisa, ou ao P. Torres Neiva. So
eles e que poderao saber da utilidade delas.
Em fins de Dezembro ou principio de Janeiro, talvez passe por ai a Irma
Luzia, superiora daqui, a caminho de Madrid, onde vai como delegada ao
Capitulo Geral delas. Ela quer passar por ai e talvez so no regresso previsto
para fins ou meados de Fevereiro. Ela quer ir a Farmacia “Castro” onde
comprais os medicamentos, nao so comprar mais alguns, mas tambem para
conhecer essa Farmacia e o seu pessoal e ver se ha qualquer coisa mais que
interesse. Podes abonar-lhe o dinheiro que for necessario, pois e para nos, para
a comunidade. Ela precisa tambem de um relogio mais certo para o seu trabalho
no dispensario, talvez electronico, que nao sao caros e sao muitissimos certos.
Se ela quando passar por ai nao o tiver ainda, podes comprar-lhe um e p5e nas
nossas contas.
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Nao tenho tido noticias de minha Mae nem da minha irma Irene. Se puderes
e te lembrares da-lhes uma telefonadela e dizer que estou bem, so que nao
tenho recebido carta ou noticias.
Quanto ao resto, como ja te tenho dito, tudo nos faz jeito porque tudo nos
faz falta e agora com a famosa troca de dinheiro. E que estamos numa zona
onde o povo praticamente nao fez qualquer troca e por isso tambem nao nos
pode dar ou ajudar. Somos nos que os temos de ajudar. Bom vou acabar todas
estas historias porque elas nao acabariam mais.
Renovo os meus Votos de Boas Festas do Natal e de um Ano Novo de 91
totalmente renovado e que ele tenha a honra de ser o ANO da PAZ para esta
pobre terra de ANGOLA. Que estes cumprimentos sejam extensivos a toda a
Provincia, a todas as Comunidades e a todos os Confrades, sem esquecer os
nossos queridos doentes, P. Felicio, Irmao Pedro, etc. Que seu sofrimento seja
para termos uma PAZ rapida e duradoura.
Para ti e para o Irmao Silva aquele abra90 fratemo e amigo.
Grato por tudo e sempre ao dispor
P. Arnaldo da Rocha Ferreira

CARTA 20: RECAREI
RECAREI, 13 DE AGOSTO DE 1991
Amigo Sr. P. Quirino
Os meus cumprimentos amigos e votos de boa saude que eu, gra9as a Deus,
estou bom, preparando-me para regressar a Kalandula no dia 12/9/91.
Recebi, hoje mesmo, a sua carta de 4/8/91 que muito agrade90, bem como
a oferta de Va. Rev3, de 1.000 florins. Muito e muito obrigado e que o Senhor o
recompense com os juros que so ele sabe dar.
Agrade90 tambem a pe9a para a carrinha. Suponho que o P. Ducrot ja a tera
levantado e ate enviado para Malanje. Tambem o meu sincero e reconhecido
muito obrigado.
Sim, as Irmas ja voltaram a Missao e ate ja foram as catequeses onde nos
iamos quase ha 7 anos. O povo, dizem elas por carta, parece um sonho ao ver o
jeep e os missionaries que nao viam ha tanto tempo. Bendito seja Deus!
Quanto a historia de Kalandula, posso dizer que a Missao tern um diario
bastante grande desde a sua funda9ao e sobretudo dos tempos mais actuais. Tenho
tudo escrito ate ao pormenor e os livros estao todos na Procuradoria de Luanda,
alem de artigos que tenho escrito para alguns jomais e revistas. Por isso esteja
descansado pois tudo ficara para a historia da missao e da Congregaqao. Sempre
fiz os diarios e agora muito mais a partir de 1976, com pormenores das guerras
sofridas e da ocupa9ao definitiva da area de Kalandula pela Unita.
Ainda nao colocaram a ponte, mas informaram-me que a iriam colocar
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