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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

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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Suponho que tens tido noticias de casa e do Domingos. Ele tinha a inte^ao
de passar por Angola no seu regresso a Provincia. Como nao tenho qualquer
correspondencia nao sei dos pianos dele, nem quando regressa ou ate se ja
regressou. Se houver por ai correspondencia ou que for para mim podes enviar,
bem embalado e bem visivel o seu destinatario e havera portador, daqui para
Kalandula, ou ficara aqui a nossa espera. Vamos esperar aqui ate 3a feira proxima,
dia 25, a ver se vem algum aviao da Caritas. Se nao vier vamos regressar, pois
ja viemos na 3a feira passada. Vamos praticamente com o Jeep vazio e com a
carteira... pois gastamos cerca de 3 milhoes e nao sei em que... Agora e assim
mas o povo nao tern dinheiro porque nao pode vender os seus produtos. Temos na
Missao cerca de 150 sacos de bombom, mas nem temos sacos, nem possibilidade
de a vender, ou levar para ai e para Malanje onde morrem a fome. E triste!
Por hoje e tudo. Cumprimentos para toda a comunidade
P. Amaldo Rocha

M is s a o

CARTA 27: KALANDULA
4 d e ju l h o

de kalandula,

de

1993

Rev.mo e Amigo Sr. P. Quirino
Os meus sinceros cumprimentos e votos de boa saude. Ja ha bastante tempo
que nao escrevo a Va. Rev3. Nem tao pouco tenho tido noticias suas. Tambem
desde o mes de Setembro que praticamente estamos isolados, e mesmo noticias
da familia nao as tenho. Estamos fechados numa grande gaiola onde nos podemos
movimentar; temos uma porta de saida que e Uige, mas nao nos atrevemos a
sair porque podemos encontrar a porta aberta para sair e encontra-la fechada
para entrar. Estive ha dias no Uige onde fui levar uma Irma muito mal para ser
evacuada para Lisboa pois suspeitava-se de doen9a grave. Ia mesmo muito em
baixo. Oito dias depois chegou ao Uige um Irmao Capuchinho e dois dias depois
fomos sepulta-lo vitima duma hepatite fulminante. Fomos ainda ao Uige na
inten9ao de comprarmos alguns generos de primeira necessidade para podermos
sobreviver. E que a nossa comunidade aumentou a partir do dia 9 de Janeiro com
0 recuo das Irmas do Lombe, Irmas de S. Joao Baptista. Come9aram a cair obuses
muito perto das casas delas e tiveram de vir para aqui, onde estao, Deus sabe
ate quando. Tudo esta carissimo. Estamos com grande dificuldade em arranjar
combustivel para o gerador pois sem ele quase temos de fechar a Missao. No
Uige, onde ha quantidade, tivemos de pagar cada tambor de 200 litros, 3 milhoes
de Kwanzas; cada litro de petroleo, 20 mil Kwanzas; 1 lata de sardinha e ffaca,
15 mil Kwanzas; 1 saco de farinha de trigo de 45 kg custa de 500 mil Kwanzas a
1 milhao, depende da abundancia e tudo por ai adiante. Uma viagem para Lisboa,
45 dias, custa cerca de 8 milhoes de Kwanzas. Como poder viajar se o nosso
subsidio e de 8 mil Kwanzas mensais?...
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