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O MlSSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

Nao quero terminar sem lhe desejar uma Santas festas Pascais.
Por outro lado quero renovar os meus agradecimentos em meu nome
pessoal e de todas as Irmas.
Fratemalmente,
P. Arnaldo da Rocha Ferreira

CARTA 32: LUANDA
d e J u n h o d e 1996

Lu a n d a , 2 4

Rev.mo e amigo Sr. P. Quirino
Os meus cumprimentos amigos e votos de boa saude ja que trabalho nao lhe
falta. Agrade<?o a carta de Va Rev3 datada de 18/5/96. Os pneus ja chegaram e
estao guardados a espera de um transporte para Kalandula ou Malanje. Mais uma
vez o meu muito obrigado.
Estou aqui em Luanda para embarcar de ferias pois ja ha quatro anos, digo,
tres anos que nao vou, e alem de precisar, tambem queria ver a minha mae que
se calhar nao me vai reconhecer. Paciencia. E a vida. Talvez va partir no dia 26
deste mes. Sim, recebemos os medicamentos, nao sei se todos se parte, porque
nao temos qualquer documento que nos possa dizer os volumes.
Vim por Malanje. Para fazer esta viagem temos de percorrer cerca de 230
kms de picada malissima. Mas que fazer se nao querem abrir a nossa estrada para
Malanje, pelo Lombe que seria apenas cerca de 80 kms e estrada boa. Sao as tais
pontes politicas ou economicas...
Finalmente a MISEREOR subsidiou o apetrechamento para a Matemidade.
Fiz um pedido em Novembro do ano findo aquando da ida de ferias da Irma Maria
de Jesus. Ela propria foi fazer a encomenda a uma casa da especialidade, em
Lisboa, e passado pouco tempo eles enviaram uma carta e um fax a fim de fazerem
umas pequenas altera9oes, isto e, em vez de ser material alemao, ser nacional. Por
isso vou aproveitar para comprar tudo. Tenho um piano que queria concretizar
e que e o seguinte: logo que chegue a Lisboa vou falar com o P. Casimiro para
carregarmos um contentor so para Kalandula. Por isso vou ver com ele se consigo
que uma firma me ofere?a um vazio porque tenho encomendas para o encher.
Primeiro o material hospitalar que ocupa bastante espa90. Depois queria ver se
conseguia roupa e cal9ado para os nossos catequistas que andam vergonhosamente
vestidos e praticamente descal90s. Depois precisava ainda de comprar material
para os acabamentos da Matemidade, etc. Tambem orfaos, intemos, professores,
trabalhadores que tambem temos de ajudar com roupa, etc, ja que para comer
sempre se vai arranjando com os produtos da terra, embora com falta de peixe,
came, mas feijao sempre temos e o povo nos ajuda, embora seja tudo a base de
troca, sobretudo roupa. Depois disto quero pedir a Provincia ou a Solidariedade
para me ajudar a pagar o transporte para Luanda do contentor. Aqui em Luanda
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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

creio que conseguirei arranjar a verba necessaria para o levantar e depois colocar
na Missao. Sao projectos!...
O Sr. P. Henrique esta em Kalandula a fazer companhia as Irmas. Foi ele que
se ofereceu e eu so tenho a agradecer-lhe este gesto que manifesta o interesse
pelos confrades e por aquelas situa9oes que muitos nao compreendem, porque as
vezes nao e nada comodo realizar um gesto como este. Espero que D. Luis Maria
ira la passar bastante tempo. D. Salessu promete muito mas depois a ultima da
hora nao vai porque aparece qualquer impedimento. Ja estamos habituados a estas
coisas...
Espero regressar de ferias apenas no fim de Setembro porque tenho muitas
coisas a tratar. Vai ser um tempo mais de trabalho do que propriamente de
descanso, mas como dizem que as ferias sao uma mudan^a de ocupa9ao, espero
poder fazer as duas coisas.
Os Medicos Sem Fronteiras Holandeses, que agora vivem ja na sua casa na
Vila de Kalandula, tem-nos apoiado sobretudo nas viagens ou aereas ou por terra.
Depois como tern radio podemos comunicar com Malanje ou mesmo Luanda o
que por vezes nos da bastante jeito. E se houvesse qualquer problema, sempre a
sua presen9a ajudaria as Irmas na sua resohupao. Eles tern varios postos espalhados
pelo mato e depois trabalham no Hospital da Vila que estao a reconstruir, bem como
os postos que assistem e controlam. Agora vao fazer brevemente uma campanha
de vacina9ao em conjunto com a Unicef e Missao. Vao vacinar todo o Municipio
de Kalandula e parece que tambem Massango, antigo Forte Republica.
Sr. Padre nao lhe quero roubar mais tempo. Apenas quero renovar os meus
sinceros agradecimentos por tudo quanto tern feito pelas Missoes, confrades e
sobretudo pela nossa Missao. Receba por isso o muito obrigado da parte das Irmas
e sobretudo da minha parte.
Com um abra90 amigo e fratemo me despe90 de Va. Rev3.
Grato e ao dispor
P. Arnaldo Rocha

CARTA 33: KALANDULA
Ka l a n d u l a , 2 8 /0 3 /9 9
Querida Irma Irene
Ja nao sei quando recebi a tua ultima carta. Muito obrigado. Nem tenho tempo
para escrever e depois para enviar as cartas para Luanda e muito dificil. O P.
Ze e que me vai dando noticias dai e de todos vos. Por isso eu queria que todos
os irmaos, cunhados ou cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, todos sem excep9ao
pudessem ler esta carta ou terem conhecimento dela. Sera a unica maneira de ter
um contacto com vos todos. Nao queria esquecer o Adriano e a Maria Fernanda,
etc, etc.
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