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O M i s s i o n Ar i o

de

KAIANDULA - MALANJE

CARTA 22: KALANDULA
MISSAO DE KALANDULA, 1 3 /1 0 /9 1
Querida Irma Quiteria
Faz precisamente hoje um mes que cheguei a Luanda as 6,15 hs da manha.
Boa viagem. Estive em Luanda a espera de transporte e finalmente cheguei a
Missao no dia 27/9. Muito antes da Missao apareceu muito povo a cantar e a
danfar. O cortejo foi de 2 Kms e tal. Tive de ir a pe e tantos abragos apanhei que
me iam rebentando com as costelas. Na Missao estavam outros grupos que com
batuques me esperavam. Depois ficaram ate a tardinha a cantar e a dan$ar e se
nao fora a chuva que veio teriam ficado toda a noite. Se outro motivo mais nao
houvesse, so para viver estes momentos valia a pena regressar apesar de tantas
incompreensoes, persegui?oes, etc. O povo, este povo e agradecido e nao cobarde
ou hipocrita. Depois foi um continuar de aparecer gente de todos os lados para me
cumprimentarem trazendo cabritos, galinhas, leitoes, etc. E assim que este povo
manifesta a sua alegria, quando alguem regressa e ao mesmo tempo agradece pelo
facto de voltar ao seu meio. Sim, eles sabem que eu sempre trabalhei e lutei com
eles e por eles, que nunca os abandonamos, mesmo quando corremos o risco de
ficarmos e estarmos sozinhos na Missao.
Ontem, dia 12/10, chegou o camiao de Malanje com os sacos de roupa e as
caixas. Tudo chegou muito bem e nao roubaram nada. Chegou ainda outra bagagem
que tinha em Lisboa e outra que ja tinha chegado a Luanda mais cedo. O pior foi
o transporte do rio uma vez que ainda nao colocaram a ponte. O importante e que
na verdade a guerra acabou e ja nao se ouvem mais tiros. O resto o povo e nos ja
nos habituamos a passar o rio ou a pe ou de canoa. Agora j a se pode transitar nas
estradas a vontade. Mesmo de noite embora nao seja muito de aconselhar porque
ha grupos de bandidos que aproveitam para roubar.
Como vai a Mae? E tu? Olha, o meu reumatismo ainda nao passou. Paciencia.
Diz a Rosinda que diga ao Fernando que toda a bagagem que levou a Lisboa
chegou toda muito bem. Mais uma vez muito obrigado. Comunica isto mesmo ao
nucleo da LIAM dai. Depois escreverei.
Da cumprimentos a todos e para ti um forte abra<?o de teu irmao.
P. Amaldo da Rocha Ferreira
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CARTA 23: KALANDULA
de D ezem bro

K a l a n d u l a , 15

de

1991

Amigo Sr. P. Quirino
Os meus sinceros votos de um Santo Natal e de um Ano Novo de 92 cheio das
mais abundantes ben^aos de Deus Menino.
Ja lhe enviei os meus votos natalicios, mas agora venho para lhe dar noticias,
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P. A r n a l d o

da

R o c h a F e r r e ir a

que nunca faltam, e que nem sempre sao as melhores. Para ja nao temos ainda
ponte, nem sei se a teremos nestes meses mais proximos. Nao sei onde esta o
impedimento, nem tao pouco procuro averigua-lo. O certo e que ja pagamos
mais uma factura da ponte com mais uma vitima num total desrespeito por um
povo que trabalha e ve o seu pagamento ser feito com o sofrimento e com o
holocausto da propria vida. Tanto se fala em direitos humanos, etc, etc, mas
que sempre terminam com bons almoqos e “tomadas de medidas” ... Ainda
ontem regressei de Malanje com um pouco da muita carga da Caritas que
tenho em Malanje para transportar e chegando a ponte, com a canoa a meio
do rio, e cai uma carga de agua. Resultado: tomei banho com os pilotos, os
bagageiros e a carga que era de arroz. Bern queria dar a este pobre povo um
Natal diferente, mas parece que ate a natureza nos e contraria... Agora para
poupar tempo, combustivel e o “cadaver” fa?o visitas as catequeses do lado de
Malanje e no fim da visita, a tardinha, sigo para Malanje e de manha carrego
o que houver e volto a Missao. Fa90 isto tres vezes por semana: segundas,
quartas e sextas-feiras. O que nos da for9a e coragem e a Fe deste povo amigo
e sofredor. E este povo que da de comer a milhares de pessoas, em Malanje e
ate Luanda, e ao qual ninguem liga o minimo de importancia. Estas situa9oes
e que deviam ser observadas pelas institui9oes intemacionais... Teria muito
que contar...
Agora um outro assunto: e o seguinte. Se nao me engano pelo mes de Julho
passado eu li num jom al que haviam criado uma associa9ao de Pescadores do
Rio Lucala com sede em Kalandula. Achei uma ideia optima e muito feliz. Mas
acontece que Angola esta cheia de muitos pianos, pianos a mais. Muito poucos
se realizam ou concretizam. Esquemas que tern impacto internacionalmente em
que os jom ais falam, etc... Mas nada... Falando com o dono da canoa e com
outros homens que se dedicam a pesca propus a cria9ao de uma cooperativa,
nao estatal, para fins piscatorios. Disseram-me que seria preciso pelo menos
um barco e algumas redes e de varios tamanhos de malha. O barco seria de
tamanho medio, talvez uns 6 ou 7 metros e com um pequeno motor. O rio
Lucala, o das famosas Quedas, e muito rico em peixe havendo lugares em
que aparecem especies com trinta quilos de peso. Que parece a Va. Rev3 esta
ideia? Havera hipotese de se concretizar ou sera mais uma ideia dum “idiota”?
- desculpe a maneira de falar. Se achar que isto nao sera bem aceite ou sera
uma utopia resolve-se tudo muito facilmente: encerra-se o assunto.
Quanto ao pedido que f i z a S. Pedro Claver para uma nova carrinha estou
a espera de resposta.
Quanto ao resto estou a visitar todas as catequeses aonde posso chegar.
Picadas quase irreconheciveis e o capim mais alto que o jeep. Dizem-me que
nao ha m inas... acredito!... Que Deus esteja onde elas porventura estiverem...
Ha lugares onde so Ele sabe... Confiemos nele.
Renovando os meus votos de Santo Natal e de Bom Ano de 92 me subscrevo
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confrade muito grato e sempre ao dispor. Receba cumprimentos enviados
pelas minhas Irmas.
Muito grato
R Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 24: KALANDULA
MISSAO CATOLICA DE KALANDULA, 10 DE AGOSTO DE 1992
Amigo Senhor R Quirino
Os meus cumprimentos amigos e cordiais sauda9oes. Cheguei dum pequeno
descanso de 45 dias em Portugal e de visita a minha Mae que se acha um pouco
adoentada. Suponho que recebeu a minha carta enviada da minha terra por ocasiao
das suas Bodas de Ouro Sacerdotais. Agora queria expor a Va. Rev3 alguns
pontos:
1 - Ponte: Finalmente colocaram uma ponte metalica para se poder passar de
carro e o povo sem perigo. Tivemos de esperar 30 meses.
2 - Carrinha: Finalmente tambem comprei uma carrinha nova em Portugal.
Custou cerca de 3 mil contos. Ainda nao a paguei mas suponho que o dinheiro esta
garantido, mas pagarei em Kwanzas. Cerca de 15 milhoes de Kwanzas. Espero
poder paga-la com a venda da Mercedes que esta j a muito gasta e nao compensa
meter pe<?as novas. Fiz varios pedidos, mas ainda nao recebi resposta. De qualquer
maneira a compra esta feita.
3 - Dispensario e Medicamentos. Com o regresso da Irma Maria de Jesus a
esta Missao o movimento triplicou. Por outro lado o Hospital da Vila esta a cargo
da Unita e estes tambem tern poucos medicamentos. Por isso eu fazia um apelo
a Va. Rev3 no sentido de nos conseguir alguns por intermedio da Memisa. Ja ha
muito tempo que nao recebemos nada desta Instituipao que sempre nos ajudava.
O que nos valeu foi uma dadiva da Caritas Italiana, porque de contrario teriamos
de fechar o Dispensario, o que seria muito mau por causa da grande afluencia de
doentes.
Temos comprado alguns em Lisboa, mas ficam sempre muito caros e nao
temos disponibilidade financeira para os pagar.
4 - Matemidade. Agora que temos ponte vamos arrancar com esta obra que
sera de grande importancia para esta area. Comprei agora em Portugal alguma
aparelhagem propria. Sao instrumentos sempre muito caros mas indispensaveis.
Quando fiz o pedido a Misereor para uma ajuda a esta obra, eles perguntaram se
nao pensava nos instrumentos. Disse-lhes que seria numa segunda fase. Sera que
ainda estarao na disposi<?ao de ajudarem a pagar estes instrumentos? Por exemplo
uma marqueza para partos custa 800 contos; uma incubadora, 750 contos; e assim
por diante. Se Va. Rev3, puder saber agradecia informar-me para eu arranjar as
respectivas facturas proforma como sempre pedem para darem a respectiva ajuda.
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