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O MISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

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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P. A r n a l d o

da

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

Por outro lado temos em Luanda muita carga que me deram o ano passado
quando fui de ferias, inclusive uma carrinha nova, uma Toyota Dyna, que me
ofereceram e que nao posso trazer para aqui e que nos faria tanto jeito. Ja fiz
um apelo a Caritas para a enviarem para o Uige num cargueiro da “Transafrik”,
mas nem deram sinal de vida. Nem sequer temos recebido qualquer ajuda, nos
que estamos para ca do rio Lombe. As missoes de Kalandula, Caculama, Lombe
e Cacuso parece que nao existem... Fiz uma proposta ao sr. Bispo e a Caritas
para enviarem alguma coisa que nos toque ou nos queiram dar enviando para o
Uige, mas ninguem deu sinal de vida e deste lado tambem temos falta de tudo:
comida, sal, sabao, oleo, etc. e sobretudo medicamentos. Va Rev3 nao imagina o
movimento que temos de doentes todos os dias. Limitamo-nos a ve-los morrer,
e quando chegam a Luanda toneladas de medicamentos. Nesta distribui^ao de
generos de toda a especie ha muita injustijpa. A distribui9ao, para mim, e quase
so “politica”... Os voos humanitarios chegam ou vao chegando mediante a
situa^ao politica. Brinca-se politicamente... Nao ha respeito pelas organiza9oes
intemacionais que ajudam, por aqueles que se privam disto e daquilo para ajudar
o seu irmao e sobretudo nao ha o minimo de respeito pela vida daqueles que
morrem a fome para os quais a comida foi dada e apodrece nos armazens, ou, o
que e pior, sao desviados “legalmente” para os mercados paralelos. E por isso
que Angola esta a ser castigada desta maneira, mas quern paga tudo e o pobre e
desprezado povo. Isso revolta...
Sr. R Quirino desculpe todo este meu desabafo. Nao e meu feitio calar aquilo
que brada ao ceu, tenho de dizer e de denunciar.
Agora queria abordar outro assunto com Va. Rev3. Um e apenas para dar a
conhecer e e o seguinte: o Centro Matemo Infantil esta a crescer pouco a pouco
com material que se vai aproveitando da guerra. As paredes vao subindo...
Mas o assunto principal e este: como lhe disse atras o combustivel nao so
nao ha e o que vai aparecendo custa milhoes. Devido a isto pensei em comprar
um sistema de ilumina9ao de energia solar. Custa um pouco a sua instala9ao
mas uma vez montado nao tern qualquer dispendio nem gasto. E uma coisa
limpa e sobretudo economica. Em principio seriam dois sistemas. Um para a
residencia dos Missionaries, so para ilumina9ao, e depois um segundo para
a casa das Irmas, para ilumina9ao e um congelador ou freezer (frio) como
chamam tecnicamente. O combustivel ficaria so para as viaturas para as viagens
as catequeses, etc.
Este meu apelo e, ao fim e ao cabo um pedido. Nao havera por ai nessas
terras onde ha gente boa que queira ajudar a comprar estes dois sistemas?
Nao sei o pre90 de tudo isto. Sei que ha anos estava um pouco caro mas que
agora como se tomou uma coisa vulgar esta muito mais barato. Desde ja o meu
obrigado pelo interesse que V3. Rev3 pora sobre este assunto.
Hoje, dia 4 de Julho, devia ser um grande dia para esta Missao, devia ser
uma grande festa. E que em Malanje foi ordenado um diacono, sacerdote, desta
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Missao. Mas devido a guerra o Sr. Bispo resolveu ordena-lo na Se de Malanje.
Estou contente, sim, mas ao mesmo tempo muito triste. Teria sido um grande
momento pastoralmente e vocacionalmente falando e tudo passou um pouco
despercebido. Tenho pena... Sera que nao merecemos desfrutar esta gra9a e esta
alegria? Deus sabe e que Ele me perdoe. Vou terminar. Queria ir a Portugal ver
a minha Mae, mas sem alguem que venha fazer companhia as Irmas e devido ao
custo das viagens ficarei por aqui...
Renovando os meus cumprimentos desejo-lhe boas ferias e bom trabalho em
prol desta pobre terra e deste pobre povo vitima desta guerra fratricida.
Grato e ao dispor
P. Amaldo Rocha Ferreira

CARTA 28: KALANDULA
MISSAO DE KALANDULA, 11 DE FEVEREIRO DE 1994
Carissimo Sr. P. Quirino
Os meus cumprimentos amigos. Estou aqui por Luanda andando da casa de
Anas para Caifas a ver se consigo levar bagagem que trouxe das pequenas ferias
e outra que se conseguiu aqui em Luanda.
Ja fiz um pedido e, ao mesmo tempo, um pequeno relatorio referente
a situa9ao da Provincia de Malanje. E que estao a fazer uma propaganda da
Provincia de Malanje que nao corresponde a verdade. A Provincia esta a tomarse pior do que esteve a cidade. A Provincia que pode ser assistida pelo Uije nao
recebeu sequer um quilo seja do que seja. Escrevi, pedi, mas ate agora nada
como resposta. Agora querem que pague o frete da carga para o Uije e depois
daqui para Kalandula, Cacuso, etc.
Mas o que me leva a escrever-lhe e o seguinte: o assunto do sistema solar
para luz e frio para o Dispensario e Matemidade. So ontem recebi um FAX de
Lisboa, embora tivesse pedido a factura proforma em fins de Novembro. Ha
umas coisas que tive de corrigir porque a casa fomecedora nao me deu o que era
pedido. Por isso voltei a pedir a factura exacta e enviei uma copia ao P. Casimiro
para ele analisar a mesma e depois enviar a Va. Rev3 toda a papelada referente
ao assunto.
A situa9ao na nossa area da Missao esta pior que Malanje. So nao ha tiros...
Temos cerca de 250 doentes intemados, sem medicamentos, sal, sabao, oleo,
etc, etc... Come9aram a morrer os velhos e agora estao a falecer os mais jovens
e as crian9as. Nao recebemos nada, nada de ninguem. Quern nos tern ajudado
um pouco e o sr. Bispo do Uije, D. Mata Mourisca. A Caritas apenas nos deu
lugar para levar alguma bagagem vinda de Lisboa. De resto, PAM, Unicef, etc,
... nada. No Uije esta tudo muitissimo caro e as coisas come9am a nao aparecer.
No dia 15 de Janeiro ja tinhamos registadas cerca de 2.000 consultas. A missao
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