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P. A r n a l d o

da

Ro c h a Fe r r e ir a

A todos o nosso muito obrigado. Todavia o nosso maior agradecimento vai todo
para ELE.
Muito unidos no Senhor, os Missionaries de Kalandula que assinam com o
proprio punho.
(assinam: Ir. M aJoaquim G. / Maria Joana Dias / Lurdes / Teresa/ Jose Maria/
P Rocha)
P.S. Agradecia comunicar para Luanda, tanto Espiritanos como Dominicanas
do Rosario, esta minha pequena cronicapois ela efiel e corresponde inteiramente
a verdade.
O portador desta carta e membro desta Missao, Daniel Jose Lima,
acompanhado do nosso enfermeiro daPAV, Fernando Quimuanga.

CARTA 14: KALANDULA
KALANDULA, 9 DE M A R ^O DE 1990
Carissimo amigo P. Casimiro
Os meus cumprimentos amigos e fratemais. Tinha muita coisa para te contar.
Vou fazer por partes.
1 - Recebi a tua carta a dar-me conhecimento do deposito de 100 contos, a
Provincia das Dominicanas de Angola, a conta da Irma Lucia. Obrigado.
2 - Recebi a carta referente ao donativo do P. Eurico para a celebrasao de 20
Missas por alma de seu Pai, Sr. Joao Antonio de Azevedo. Ja estou a celebrar as
Missas e tambem j a lhe escrevi a agradecer.
3 g Recebi uma carta da Irma Silvia, de S. Pedro Claver, em que ela me dizia que
a Congregaqao me tinha oferecido um donativo para uma maquina de escrever, um
megafone e nao sei que mais. Logo que recebi essa carta escrevi-te imediatamente
a dizer-te que nao comprasses nada pois algumas coisas comprei aqui, contando
com a lutura ajuda, e a maquina de escrever comprei-a aqui, tambem a contar com
a ajuda. Foi esse dinheiro que pedi emprestado. E que a maquina, aqui, fica mais
barata, 102.000$00, com assistencia, acessorios, fitas, etc. Comprei uma AEGOLYMPIA, Compact i. Por isso nao preciso de outra. Quando receberes alguma
noticia deste teor, oferta, agradecia-te que esperasses pelo menos dois bons meses
por causa do correio. Agora vou hear com dois megafones sem precisar deles. Se
por acaso alguem precisar dum, podes comunicar que tenho aqui um a mais e que
custa o que custou ai (23.000$00). Entendido?... Suponho que sim.
4 - Agora vamos “a festa” principal. Os “amigos” estao a “gostar” muito
de mim e de nos. Como certamente ja e do vosso conhecimento no dia 26 de
Fevereiro vieram visitar-nos a partir das 5,30 hs. Tiros e mais tiros, o povo a fugir
com as suas “imbambas”, a maior parte lixo, para o capim e neste tempo de chuva.
Aqui a 500 ms da Missao estava um controle deles. Ninguem passa para que nao
haja informa^oes. Os pobres dos FAPLA estavam nas suas trincheiras mas de tal
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maneira que nao tinham por onde fugir uma vez que tinham so uma entrada e
saida e depois tinham tudo minado em volta. Uma parte fugiu sem dar resposta e
os outros apareceram mortos nas trincheiras. Ninguem respondia o que intrigou
o inimigo. Um dia, dois dias, tres dias, quatro dias e sempre tiros de dia e de
noite. Nao abandonamos a Missao. Abandonamo-nos nas maos de Deus, porque
as sentinelas nao estavam la ... No segundo dia, pelas 14 hs, ouviu-se um grande
estrondo. Foi a ponte do Rio Lucala que foi pelos ares. Ficou a tomar banho
precisamente metade da ponte, isto e, 40 ms. Ficaram seis pilares inclinados e o
tabuleiro submerso na agua. De Malanje ninguem podia chegar. Tinham cortado
um ponteco a 3 Kms do Cota na direc9ao de Kalandula para nao poder vir socorro
de Malanje. Assim fomos vivendo estes dias tragicos, embora nos dissessem
que dormissemos tranquilos. Mas o pobre povo!... O Sr. Bispo tentou pelo lado
de Cacuso e de canoa atravessar, mas nada. Passaram por aqui dois migs e dois
helicopteros mas nem ligaram. Fiz-lhes sinal, mas nada.
Dias sombrios, noites em branco que nunca mais acabam. As formas sao
limitadas. Nenhum responsavel na Vila, nem policia, nem tropa, nem seguran9a,
enfim uma terra de ninguem, sem ninguem. Fizeram tudo o que quiseram. So visto
e ate hoje, dia 9, ainda ninguem veio a vila inteirar-se da situa9ao. Eu dizia ainda
ha pouco tempo em Malanje que nao sabia o que estaria para vir a seguir. Mas
olha sinto-me feliz no meio deste povo. Nao me orgulho de ser heroi, orgulho-me
de estar com este povo. Ele sofre e a nossa presen9a e para eles uma confian9a. E
as Irmas que nao abandonaram... Isto da-nos for9a e coragem.
Mas o que mais me custou desde que pisei, contigo, Luanda em 57 foi o que
te confidencio. na 4 feira, 28, veio a Missao um soldado deles. Chamaram-me
e ele disse que tinha uma preocupa9ao: precisava de um carro da Missao para
transportar as coisas para a mata. Lembro que pilharam toda a vila e os parcos
haveres do povo; 2a, 3a, 4a e 5a ate as 15hs. Era uma autentica coluna de homens,
mulheres, crian9as, etc, a levarem tudo e a Vila estava bem abastecida pois tinham
chegado uns carros, antes, com mercadoria. O homem andou, andou, e queria a
toda a for9a o carro. Comecei por dizer que a carrinha metia ar e nao pegava, a
ambulancia era para transportar feridos e tambem nao tinha gasolina e que o jeep
das Irmas nao o entregava porque amanha eu iria ser condenado como colaborador,
etc, etc. Teimava e nao desistia. Entao eu disse-lhe: que venha o comandante que
quero falar com ele. O comandante sou eu, sou enfermeiro e condutor. Disse-lhe
que tinham la na vila, carros. Os carros da Vila ja foram queimados... Entao que
se arranjasse como quisesse. O carro nao ia. Continuava a insistir ate que eu lhe
disse. o carro pode ir, mas eu farei de cal90... Podes dar-me um tiro que isso para
mim nao diz nada. Ja passei por muitas situa9oes iguais e por isso nao tenho
receio. Isto durante cerca de quase meia hora. Quando viu que eu nao desistia da
minha posi9ao disse: entao, pai arranja-me algum soro para dois feridos graves
que perderam muito sangue. Sim, para salvar a vida, seja de quern for, se tivermos,
vou ajudar a salvar essas vidas. Depois ainda pediu vinho. Disse-lhe que vinho
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ja tinha demais; agua, sim, podes beber e matar a sede. Depois ainda tentou ver
o carro abrindo a porta e eu so lhe disse: o carro nao e saia dai. Bebeu a agua e
foi-se embora. Se algum momento na minha vida foi duro e cruel foi este. Mas,
Casimiro, e nestes momentos que a gente apalpa a mao de Deus. Deus permite
isto para eu expiar as minhas faltas, ou melhor, os meus pecados. Eu nao mere90
de Deus tanta generosidade e tanta clemencia. Ele la sabe como diz o povo. Nunca
pensei nesta luta, mas pensei que Ele havia de a ganhar porque Ele e que e o Chefe,
o Comandante e nos uns miseraveis “soldados” que ao primeiro tiro arrancamos
a grande velocidade... Tinha muito mais a contar. Tenho folhas e folhas do diario,
que ainda tive ftmpa para escrever que me fazem meditar... Enfim o nosso come90
da Quaresma foi assim. As Cinzas foram feitas no Domingo seguinte, mas como
diz Joel, nao rasgueis as vossas vestes, rasgai os vossos cora9oes...
Pe90 a todos vos que nao nos esque9ais nas ora9oes da Comunidade. Mais
do que nunca nos sentimos essa grande for9a da ora9ao. Agrade90 toda a vossa
solidariedade para connosco. Vamos continuar. O amanha so Deus o sabe. Lembrai
este pobre povo que sofre por causa da cobardia dos homens. Os escandalos que
se vivem nesta terra nao deixarao de ser punidos por Deus. E demais. O Povo nao
merece isto.
Grande amigo como dizia tinha muito que contar. Mas como sempre digo,
tudo isto e mais para viver, do que para contar. A nossa Quaresma de 90 vai
ser diferente... Vai ser de purifica9ao... tenho fe que o sangue de tantas vitimas
inocentes esta a fazer a massa dos alicerces da PAZ que todos dizem procurar,
mas com as armas...
Renovando os meus cumprimentos para ti e para toda a Comunidade abra9a-te
fratemalmente o sempre amigo,
Todos unidos em Jesus e Maria
P. Arnaldo da Rocha Ferreira

CARTA 15: LUANDA
LUANDA, 12 DE MARQO DE 1990
Em Luanda tivemos conhecimento dos acontecimentos de Kalandula, (Duque
de Bragan9a) so passados uns dias. Correram os boatos mais alarmantes, mesmo da
morte dos missionaries. Felizmente, o senhor Bispo manteve tanto a comunidade
espiritana de Luanda como a das Dominicanas do Rosario sempre a par do que se
ia passando, a medida que ia tendo informa9oes fidedignas.
As informa9oes que eu dou recebi-as de terceiros, mas procurei confirma-las.
Mesmo o Senhor Bispo ja veio a Luanda, mas seguiu para o Huambo sem eu
ter podido falar com ele. Por isso nao entro em pormenores, pois podem nao ser
exactos e nao interessam muito.
O ataque a Kalandula parece que foi no dia 26 de Fevereiro e seguintes. Como a
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