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O MISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

grande ponte que atravessa o Lucala, ja perto de Kalandula, foi cortada, as noticias
demoraram seu tempo a chegar a Malanje, pois parece que so havia passagem de
canoa junto de Cacuso. Entretanto correram os boatos mais disparatados.
A vila foi saqueada, houve pouca resistencia e tambem, por isso, poucas
mortes. A Missao foi visitada, mas os missionaries respeitados, bem como os
bens e edificios da Missao. O P. Amaldo escreveu ao Senhor Bispo relatando
os acontecimentos, mas essa carta nao me chegou as maos, embora tenha sido
policopiada, digo, fotocopiada.
O senhor Bispo, logo que teve conhecimento do caso, dirigiu-se para la, mas
nao conseguiu ir muito longe, creio que por falta de seguranga. Alias nao poderia
passar a ponte.
Entretanto os missionaries informaram o senhor Bispo do que se passava,
dizendo estarem todos bem. Mas durante tres dias viveram na incerteza do que
poderia acontecer.
Finalmente o senhor Bispo, acompanhado das Irmas, meteu-se a caminho, de
carro ate a ponte e depois atravessou o rio a vau, num lugar onde o rio nao era
tao fundo, mas em todo o caso com agua ate ao peito. Eram esperados do outro
lado pelos missionaries. Foram ate a Missao e regressaram da mesma forma. Os
missionaries continuam no seu posto, embora isolados, pelo menos enquanto a
ponte nao for reparada.
P. Jose da Rocha Ferreira, em Luanda
(notlcia enviada pelo P. Jose Rocha, de Luanda, atraves do P. Telmo, para a
Procuradoria de Lisboa)
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CARTA 16: KALANDULA
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Carissimo amigo Sr. P. Quirino
Os meus sinceros e respeitosos cumprimentos, extensivos ao P. Henrique e
P. Joao, bem como a outros meus conhecidos.
Apenas duas palavras para lhe comunicar que pela terceira vez fomos
visitados pelos outros... A guerra comegou no dia 26 de Fevereiro, por volta das
5,45 minutos e so terminou no dia 1 de Margo, quinta-feira. Segundo dizem, ja
ha muito tempo que andavam a dizer que viriam arrasar Kalandula. De facto se
nao arrasaram foi porque nao quiseram. Quatro dias de fogo, de dia e de noite,
e muito duro. Nao sei como conseguimos aguentar esta “musica” toda. E certo
que eles se dirigiram a Vila, mas colocaram um controle a 500 mts da Missao.
Gastaram material a grande e ninguem sabe como o transportaram. Na Vila
saquearam as casas todas. Destruiram o comissariado, queimaram o Registo
Civil, o Partido, 3 casas comerciais, a central eletrica (os transformadores que
estavam na Vila), um motor de luz de 150 Kva, praticamente novo, os correios
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e o hospital foi todo sabotado. So visto. Um ciclone nao teria feito coisa pior.
Mas o que mais prejudicou tudo isto foi a ponte sobre o rio Lucala, antes da
Vila, que foi derrubada numa extensao de 40 (quarenta) metros. Agora temos
de passar em cal9ao de banho... Nao compreendo qual a finalidade de tanta
destrui9ao. Foram 4 dias... Os nervos foram aguentando e tanto as Irmas, como
o seminarista em estagio, como eu, tivemos de aguentar tudo isto, ate porque
nao tinhamos por onde fugir. Mas eu costumo dizer que depois de tres ataques a
Kalandula, fugir, agora, e cobardia... Por isso vamos confiar em Deus, hear com
o povo e sofrer com o mesmo povo. Ele tern sido admiravel para connosco. De
resto todos os responsaveis desapareceram todos e ate hoje, 19, ainda ninguem
ca apareceu. Dizem que apenas veio um capitao medir a extensao da ponte que
esta no fundo do rio. Mas nos, aqui na Missao, continuamos o nosso trabalho.
Agora e que realmente faz falta a tal carrinha maior, para se fazerem menos
viagens. Mas Deus e grande e nao nos tern abandonado.
Todavia o que mais me custou em toda a minha vida foi o seguinte: no
terceiro dia apareceu um guerrilheiro que queria falar comigo. Lembro que a
Irma Luzia, angolana e actual superiora, e a Irma Inocencia estavam em Luanda.
Entao o individuo queria um carro para transportar as coisas roubadas para a
mata. Disse-lhe que a carrinha metia ar e que nao pegava, que a ambulancia
era para doentes e que o jeep das Irmas nao o entregava pois iria passar por
colaborador de quern vem para destruir e roubar o povo. Depois de muita
conversa, cerca de meia hora, eu terminei dizendo: se tentares levar o carro eu
ponho-me debaixo da roda e teras de passar por cima de mim; se nao quiseres,
da-me um tiro que eu nao me importo com mais nada. Depois pediu vinho.
Vinho nao tenho e tu ja tens que chegue... Entao da-me soro para dois feridos.
Para salvar da morte seja o que for, se houver, podes levar. Depois la se foi e nao
voltou e nao deixou saudades.
P. Quirino: foram momentos muito duros na ja longa e dura guerra. Mas
nestes momentos a gente sente Deus ao nosso lado. Ja nao ha nervos que possam
aguentar... E quando terminara tudo isto? Ainda ha bem pouco tempo, 27 de
Outubro passado, tive a pouca sorte de os encontrar pelo caminho... Agora 4
dias mais!...
O Sr. Bispo, todos os missionaries e todo o povo de Malanje viveu em cheio
esta nossa odisseia dramatica... Queriam chegar aqui e nada... So no dia 6 de
Mar90 quando fui ver a ponte caida, entao vejo o carro das Irmas e o do Sr.
Bispo. Eu tinha mandado o nosso seminarista e um catequista de bicicleta a
Malanje para dar informa9oes. Nao imagina o que senti quando vejo as Irmas
lan9arem-se a agua, quase pela cinta, e depois o Sr. Bispo. Sao momentos que
nao dao para contar, mas para viver e m editar... Mas continuo a dizer que Deus
e Grande e tern estado sempre connosco.
Por isso vamos continuar. O pobre povo precisa da nossa presen9a. Tern
demonstrado isso de muitas e variadas maneiras. Vem de longe e com risco da
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sua vida so para ver se os missionaries estao bem. Isto da-nos coragem e fortpa
para ficar e continuar. Pe9amos ao Senhor que apresse a PAZ tao desejada ou
pelo menos muito falada...
Muito mais teria para lhe contar. Pode ser que um dia possamos faze-lo.
Muito unido em Cristo, o amigo:
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 17: KALANDULA
M lSSAO DE KALANDULA, 14 DE M AIO DE 1990
Amigo Sr. P. Quirino
Os meus sinceros e cordiais cumprimentos. Recebi a 29.04/.90 uma carta de
Va. Rev3, datada do dia 20.3.90 e ultimamente uma outra a 2.5.90 com data de
21.4.90 trazida, creio eu, pelo Sr. P. Henrique. Muito obrigado pelas duas as quais
procuro responder.
Quanto ao assunto da Misereor acho melhor que fique para sempre encerrado.
Creio que ja nao valera a pena tocar mais no assunto. Parece-me que os criterios
sao diferentes no momento de analise dos projectos propostos. A carrinha com
quase 11 anos de servigo fara o que puder e quando acabar procurar-se-a outra
altemativa. Por isso Va. Rev3, nao se preocupe mais com o assunto.
Centro Matemo Infantil. Vamos come9ar as obras talvez no proximo mes de
Julho. Tenho algum material reunido e so espero que haja ponte para podermos
passar com outros materiais que vao fazer falta. Tenho a aprova9ao nao so
das autoridades, mas tambem de todas os que conhecem o mesmo projecto. A
campanha c o n g o u e estou convencido que ela ira resultar em cheio. Agora
somos so nos na Missao que tratamos os doentes vindos de toda a parte e com as
mais variadas especies de doen9as.
Quanto a pe9a para o gerador oxala que ela nao demore muito porque na
verdade faz falta. Mas para tudo isto temos de ter paciencia e calma e hoje mais
do que nunca. Desde ja lhe fico muito obrigado, ate porque deve ser uma pe9a cara
e depois sobretudo pelo interesse e preocupa9ao de V3. Rev.3 em nos socorrer em
todos os pedidos que lhe sao feitos. Muito obrigado, portanto.
Quanto a situa9ao politico-militar. Certamente que recebeu a minha ultima carta
em que lhe descrevia a mesma situa9ao. Hoje passados que sao dois meses e meio,
ainda nenhum responsavel civil ou militar veio ver a situa9ao do Municipio de
Kalandula. As duas pontes que dao acesso a Vila de Kalandula estao parcialmente
destruidas. Temos de passar pela agua ou de canoa. Ja morreram duas pessoas
afogadas e levadas pela agua abaixo. Dizem que vao colocar uma ponte de ferro
a ligar a parte destruida a parte que esta boa. Esperemos que assim aconte9a. O
povo sofre com tudo isto e anda de um lado para outro correndo todos os perigos
lutando pela sobrevivencia. E triste que os govemantes persistam na guerra e na
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