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5 - Escolas. Estamos agora a reconstruir as escolas. O govemo entregou tudo,
mas em que estadoL. Desde o telhado ate as portas, janelas, vidros, fechaduras,
etc, parece que foi um furacao que tudo levou. Ja nao falamos na porcaria, passe
o termo, que esta nas paredes de cima ate abaixo. E muita coisa ter-se-a de pintar
porque nao tem nada de formativo.
6 - Situagao. A situagao oficial e de cessar-fogo e de “nao guerra”. So que
a situagao e outra tao grave como a da guerra. Banditismo a torto e a direito.
Ataques a mao armada e quase sempre com mortes. Ninguem esta seguro seja
la onde for. Aqui Kalandula nao falha a regra. Ofensas mutuas, ameagas, tiros,
corrida as autoridades do govemo, etc. Nao sei o que se ira passar aquando e
depois das eleigoes. Ha que saber perder e ninguem esta preparado para perder.
Todos cantam ja a sua vitoria...
Quanto ao resto estamos mesmo mal. Antes da extingao do Comercio intemo
ainda se conseguia alguma coisa, mais ou menos em conta. Agora nao se consegue
nada e o que se vai arranjando e so no prego do comercio paralelo ou candonga.
O povo vive pobre num pais rico...
Vou terminar. Esta carta foi em parte para dar sinal de vida e ao mesmo tempo
coloca-lo ao par das nossas preocupagoes e situagao...
Terminando fico grato por tudo.
Sempre ao seu dispor.
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 25: UIGE
UIGE, 20 DE MAIO DE 1993
Caro amigo P. Casimiro
Os meus cumprimentos amigos a ti, Ir. Silva e a toda essa comunidade e a
todos os confrades da Provincia sem esquecer os nossos doentes. Nao olhes
para a data... nem donde te escrevo, nem se receberas esta carta. Estou aqui
com duas Irmas a ver se conseguimos boleia para Luanda. A situagao e mais
que caotica: e zero... Quern dera que fosse o tempo anterior as eleigoes. O povo
foi traido... Tendes certamente visto como isto esta, por aqui, pela televisao.
Eu perdi 10 kilos, mas outros perderam a propria vida. Isto nao da para contar
e nos, desta vez, fomos ate certo ponto, poupados, embora cidades, so visto.
Ouvi um medico, caritas, que no Ambrizete os Padres Verbitas faziam um apelo
dizendo: nao temos combustivel, gas, lenha, carvao, arroz, oleo, azeite, sabao,
etc, etc. Acudam-nos... E triste e os homens so querem acabar com tudo, em
especial com o povo. Para vir aqui ao Uige (235 km) tive de fazer contas a
vantagem desta deslocagao, por causa do combustivel. Andar estes quilometros
todos e regressar com as maos a abanar!... Gas ja ha varios meses que nao
temos. Tudo a carvao e cada saco 20.000.00 Kz. Came de vaca ou boi nao
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sabemos o que e; peixe igual, etc, etc. Ir para a mesa ou ir para a cama sao
coisas que nao deviam pertencer ao nosso quotidiano. O apetite foi-se, o sono,
idem... Queria dar ai uma saltada, mas onde vamos arranjar cerca de 8 milhoes
de kuanzas? Aqui no Uige fomos a pra9a e queriamos comprar alguma coisa
mas como... seja a lata de sardinha pequena custa 15.000 kuanzas e agora na
Missao somos 12 pessoas visto as Irmas do Lombe se terem refugiado na nossa.
Quanto a medicamentos estamos a usar como gaze os guardanapos de papel,
sem algodao, que ja nao sabemos o que e e como ligaduras retalhos de panos
que trouxe dai. Anti-paludicos usamos raizes fervidas, etc, etc. Antibioticos,
analgesicos, etc, tudo foi e nada veio. Estamos ha 7 meses sem nada receber. O
que valeu e que tinha um stock razoavel que fui fazendo, prevendo tudo isto,
mas tambem acaba. Cerca de 200 consultas diarias, sem contar os que chegam
fora de horas, quer de dia, quer de noite. Material escolar: tudo esgotado e com
as caixas desse material em Luanda enviado por esses professores, mas que
nada chegou. Uma folha de papel de resma custa 250 kuanzas; esferograficas 5.000 kz, etc.... Como viver? Como trabalhar?...
Recebi uma carta tua de Novembro, em Fevereiro. Assinei o papel e mandei
reconhecer em Luanda. Nem sei se o R Geraldo recebeu o correio enviado daqui,
nem se vos tambem recebestes a carta enviada por mim. Nem sei se o meu
passaporte estara em Luanda... estamos assim. Quanto a carrinha sei que chegou
a Luanda. Nada mais sei, nem do problema do Banco... So me dizem que se nao
reclamam e porque alguem pagou... O P. Geraldo foi ao Banco varias vezes e
disse-me que nao me preocupasse. Tambem nao vale a pena pois nem sequer tenho
hipoteses de saber qualquer noticia sobre o assunto. O que estou a pensar muito
bem e num sistema de energia solar por muitos motivos. As Missoes dos Padres
Capuchinhos todas tern e algumas ha 8 anos. Combustivel nao ha e pedem de 5 a
10 milhoes de kz por cada tambor de 200 litros... Depois onde o ir adquirir? Agora
aproveitamos tudo: gasoleo, gasolina com oleo, petroleo e outras composi9oes que
se vao fazendo conforme o que se encontra e que realize uma certa combustao...
So falta aplicar a agua... Nunca esperei que chegassemos tanto abaixo de zero...
50... negativos. E o povo? Um copo de duralex de sal, custa 35.000 kz... Tudo isto
custa ver e ver sobretudo que nao podemos fazer nada por este povo. Costumo
dizer que custa morrer, mas custa tambem muitlssimo ver morrer este povo... e as
vezes coisas que se resolveriam com uns simples comprimidos. Quando podera
este povo viver com um minimo a que tern direito?...
Por exemplo: no proximo dia 7 de Julho de 1993 temos a ordena9ao dum
diacono da Missao de Kalandula. Devia ser a ordena9ao na sede da Missao. Nao
o podera ser, nem ninguem podera ir a Malanje a ordena9ao e e um acontecimento
que nao se repetira nestes anos mais proximos. E triste... Ate nisto podemos
dizer como a Sabedoria: ilusao... tudo e ilusao... desilusao...
Haveria muito a contar. Muita coisa ficara no diario para os vindouros
saberem, mas muito mais fica no anonimato e ainda bem!
51
MISSAO ESPIRITANA

P. a r n a l d o

da

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

Carissimo, renovando os meus cumprimentos so vos pe?o que em Comunidade tenhais uma pequena prece por todos e por este martirizado povo.
Com um abra^o amigo
P. Amaldo Rocha

CARTA 26: UIGE
UIGE, 23 DE MAIO DE 1993
Caro primo P. Jose Rocha
Os meus cumprimentos e votos de bem-estar. Pela Missao todos bem, embora
aumentada com as Irmas do Lombe. Viemos aqui ao Uige na esperan9a de dar
um salto ai, mas estamos a ver que nao sera desta vez. Pelo P. Geraldo soube que
nao ha novidade a respeito da mae. Por outro lado eu queria dar la uma saltada
para a ver e descansar um pouco, mas nao sei quando nem como. O P. Geraldo
pensava que o facto de lhe ter enviado o meu passaporte seria para isso, mas
nao foi porque nao sei como fazer nesta tao conturbada situa9ao. Ja marcaste
viagem? Para quando? O melhor se isto se mantiver como esta, sera melhor enviar
a correspondencia para o Uige, talvez ao cuidado do P. David pois e este que esta
sempre em contacto com avides, cargas e descargas, correio, boleias para Luanda,
etc. Nao sabemos quase nada do que se passa em Malanje. Enviamos varias
vezes, 2 vezes, correio para eles e nem sequer respondem. Combinamos com o
P. Geraldo que as Irmas Dominicanas fossem na Radio as 16,30 hs e ninguem
apareceu e ele avisou-as. Estamos quase em zero em tudo, gas, etc, isso ja ha
muito tempo. O combustivel, igual. Estamos a fazer uma mistura de gasolina e
oleo... Queima e o motor trabalha... Doentes (vamos em 8.000 consultas ate 10
deste mes) as multiddes e a reserva de medicamentos, uns acabaram e outros estao
perto do 0 (zero). Estamos a usar raizes e outras coisas mais. Sal, sabao, oleo,
etc, e coisa rara e por um pre90 astronomico. Uma lata das de margarina, rasa,
de sal, = 35.000 kz; 1 pilha = 5.000 kz; 1 tambor de gasoleo = 12.000.000,00 kz
(12 milhoes). Onde vamos parar e com que pagar ou comprar? 1 lata de sardinha,
pequena, 15.000 kz e agora com 12 pessoas na comunidade! Fomos, aqui, a pra9a,
e por uma quantidade de medicamentos e por uma lata de cloroquina pagamos uns
65.000 kz. Material escolar, e nos temos ai cerca de 10 cxs., pagamos por uma
esferografica 5.000 kz, cademos, igual, etc, etc. Depois ouvimos na Radio uma
oferta de toneladas de medicamentos, generos de primeira necessidade, etc, e nem
vemos o rasto sequer. Escrevi ao nosso Bispo para que nos mandassem alguma
coisa para as Missoes de Kalandula, Caculama e Cacuso e nada. Ora Ndalatando
recebe via Uige. Ja enviamos para Caculama, 2 vezes, hostias e para Cacuso, uma,
mas isto vai acabar porque o gerador nao trabalhando, tudo fica parado. Por isso
estou a pensar em comprar aparelhagem de energia solar. Aqui, no norte, todas as
Missoes dos Capuchinhos tern e outras comunidades tambem.
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