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O M ISSIO N A RIO DE KALANDULA - MALANJE

Ed i t o r i a l

HOM ENS QUE MARCAM...
Ha homens que marcam a vida de um povo. O R Amaldo e um deles. Chegou
a Angola, recentemente ordenado. Era um jovem dinamico, muito pragmatico.
Quando recebeu a nomeaipao para Duque de Bragan9a (hoje, Kalandula), ja vinha
com boa escola no que diz respeito a constru9oes. Mas tambem trazia a experiencia
da anima9ao de comunidades cristas.
O fim do tempo colonial foi de crescimento a todos os niveis. Partilhava o
dia a dia com o povo simples da missao, percorria kms para visitar e animar as
comunidades das aldeias e, sobretudo, construiu muitas infra-estruturas essenciais
para o bom funcionamento da Missao.
Veio a independencia e, logo a seguir, a guerra civil. Kalandula foi das areas
mais martirizadas porque alvo de ataques, tomadas e retomadas por parte das
tropas do MPLA e da UNITA. O povo sofreu demais e o P. Amaldo quis ficar com
ele, partilhando a sua vida, nas horas melhores e nos tempos de desgra9a. Foi uma
era de destrui9ao e morte que ele viveu, sem nunca desistir de trabalhar pela paz
e defender o povo.
Sempre que havia uma porta aberta, la ele envia uma carta, um projeto,
um relatorio para que soubessemos que ele estava vivo e pudessemos ajudar a
ultrapassar o periodo dramatico que as popula9oes viviam. Os apoios que recebeu
foram para as pessoas. Nao enriqueceu, nao andou por ai a gastar a toa. Deu tudo
o que tinha e recebeu. Deu-se todo, ate ao fim.
Quando acabou a guerra, c o n g o u o tempo de reconstmir. Mais que estruturas
fisicas, os cora9oes precisavam de se refazer da guerra civil que matara familiares,
fizera desaparecer outros e, sobretudo, roubara futuro as pessoas. Foi nessa aventura
que o P Amaldo embarcou. Quis reconstmir e equipar uma Matemidade. Quis
trabalhar o cora9ao das crian9as e dos jovens chamando la Jovens Sem Fronteiras
de Portugal. Quis voltar a colocar Kalandula no mapa de Angola. Reconstruiu a
grande Igreja da Missao.
Veio a Portugal para visitar a familia e descansar. Na hora da partida, detetaramlhe a doen9a que o levaria para junto de Deus. Ate morrer, no Hospital de S. Joao,
no Porto, so falava da sua Missao e dos projetos que levava no cora9ao para
implementar. Era o amor da sua vida, uma paixao com mais de 50 anos, boa parte
deles bem sofridos.
O P Amaldo partiu, mas ficou. A sua memoria constitui uma grande
responsabilidade para todos: familia, paroquia, espiritanos, Kalandula... Temos
obriga9ao de agradecer a Deus a sua vida e a sua Missao. E so o faremos a serio
se nos empenharmos nas grandes causas que o fez viver e morrer: o anuncio do
Evangelho as pessoas a quern foi enviado.
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P. ARNALDO DA ROCHA FERREIRA

Cartas, artigos, projetos, relatorios, testemunhos... constituent uma preciosa
colabora^ao para a Historia de Angola e da Missao que a Igreja vai construindo.
Agrade^o ao P. Domingos Rocha a ideia de recolher todos estes textos e documentos.
Assim se pode fazer uma homenagem ao P. Amaldo e falar da beleza de uma
Missao que encheu a vida do missionario e do povo com quern ele viveu.
P. Tony Neves
Provincial dos Espiritanos /Portugal
O M is s io n a r io

a p a ix o n a d o p e l o p o v o

O P. Amaldo Rocha Ferreira chegou a Angola em 1957 e ficou cinco anos
na Missao de Mussolo. Missionario sempre bem disposto, animado e em
movimento.
Em 1962 chegou a Missao de Kalandula. Esta Missao foi fimdada em 1952
pelo P. Louis Devillers que constmiu a Igreja, um verdadeiro monumento no meio
do mato, a casa das Irmas e a Escola com duas salas.
As restantes estruturas que hoje a Missao tern foi tudo trabalho do P. Amaldo:
residencia dos Padres, aumento da Escola para oito salas, um edificio de primeiro
andar para funcionar como Lar, a residencia de Professores, o Posto Sanitario,
a Matemidade Libermann e um grande Salao para festa e para dar o lanche as
crian9as da Escola. Na Vila e no Kota, duas lindas Igrejas. E nas aldeias, tres
Escolas de carater definitivo.
Tudo isto mostra o imenso trabalho realizado. Ate 1975, o P. Amaldo sempre
viveu em Comunidade, com dois confrades e, depois, com um. Os cristaos em toda
a extensao da Missao eram bem assistidos com visitas regulares, como provam os
livros de registos de batismos e casamentos.
Em 1975 deu-se a reviravolta. Os Movimentos de Libertagao nao se
entenderam e come^aram a confrontar-se de guerra aberta. Nos primeiros dias de
Agosto, a popula9ao branca da cidade de Malanje abandonou a cidade e foi levada
pela tropa portuguesa para sul de Angola, em dire9ao ao Bie. No municipio de
Kalandula, alguns brancos foram mortos. Perante esta situa9ao, os missionaries
resolveram sair da Missao. No caminho tiveram que hear na Missao do Lombe,
porque Malanje estava em guerra. A tropa da FNLA, ao passar no Lombe, obrigou
o P. Amaldo a entregar a carrinha, que levaram. Em Malanje, a unica autoridade
era ja o MPLA. Por causa dos feridos que havia, este organizou uma coluna para
os levar a Luanda e o P. Amaldo integrou-se nesta coluna. Regressou a Portugal,
sempre a espera de condi9&es para voltar a Angola, o que aconteceu em 1976.
C o n g o u uma nova etapa na vida missionaria do P. Amaldo. Foi um tempo
bem diferente do primeiro e bem espelhado em tudo quanto ele escreve. Ficou
sozinho, optou por fazer vida de Comunidade com as Irmas Dominicanas do
Rosario com quern partilhava os momentos de ora9ao e as refei9oes.
Enquanto a guerrilha nao chegou a Provincia de Malanje, o P. Rocha tinha por
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