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P. A r n a l d o

da

R o c h a Fe r r e i r a

ALGUMAS INTERROGAgOES...
Nao tinha palavras para poder passar para o papel o que senti e que ainda me
afecta e marca. A estes pais ja e o terceiro filho que morre de morte violenta; e
um era o unico rapaz. Custa. So a fe podera dar uma resposta. Para mim que quer
o Senhor? Sera que conseguirei compreender a Sua voz ou a Sua mensagem?
Tera algum recado a dar-me neste ano jubilar? Por outro lado reconhe90 a Sua
presen9a a meu lado. Serei merecedor da Sua companhia e infinita misericordia?
Tenho pensado e meditado muito em tudo isto. Conto ou contamos com as vossas
ora9oes. O Senhor vos recompense. Obrigado.
Depois da tempestade vem a bonan9a e os “amigos” passados cerca de 45
minutos retiraram em debandada levando o que conseguiram roubar ao pobre
povo ja tantas vezes ficando sem nada.
P. Arnaldo da Rocha Ferreira
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A M ISSA O DE UM POVO MARTIR (2001)
AMissao Catolica de Kalandula situa-se na Provincia de Malanje, a 80 km de
distancia desta cidade por estrada asfaltada. Com uma superficie de 17.000 km2,
nela correm varios cursos de agua ou rios, entre os quais se destaca o Rio Lucala.
Neste rio bastante caudaloso encontram-se as famosas quedas de Kalandula,
lugar turistico, mas que devido a guerrilha estao a merce da natureza, ou seja
abandonadas.
Administrativamente e um Municipio com o mesmo nome. Tern depois varias
comunas, mas totalmente abandonadas. A ocupa9ao e praticamente militar e o
administrador passa la algum tempo conforme a situa9ao.
A propria sede do Municipio esta bastante deteriorada. O edificio da
Administra9ao esta destruido bem como o Hospital, correios, escolas, etc. Nas
quedas funcionavam duas turbinas hidraulicas, mas tambem estao destruidas
assim como a capta9ao e abastecimento de agua a Vila.

PopuiAgAo
A popula9ao deste Municipio e Quimbundo e rondava os 70.000 habitantes.
Devido a guerrilha e aos frequentes ataques a Vila o povo come90u a abandonar
as suas aldeias e a procurar lugares de alguma seguran9a. Muitos debandaram
para Luanda e a maioria deslocou-se ou refugiou-se na cidade de Malanje. Devem
ter abandonado a area da Missao cerca de dois ter90s da popula9ao. As aldeias
ficaram despovoadas e foram quase todas parcial ou totalmente queimadas onde o
capim cresce a vontade tomando-se mata quase cerrada.
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Algum povo, sobretudo os velhos e alguns familiares, permaneceram e ainda
permanecem espalhados e meio escondidos nas suas lavras.
No mes de Maio de 1998, perto da Missao, houve um ataque a um carro da
MONUA. Devido a este incidente cerca de 5.000 pessoas refugiaram-se a volta
da Missao. Aqui construiram as suas pequenas cabanas onde se alojaram. Aqui
permanecem na expectativa de formarem aldeias novas perto da Missao. Esta e
para eles, pensam, um lugar mais seguro.
FUNDAgAO DA MISSAO
A area desta Missao foi durante algum tempo assistida pela Missao de Malanje.
Com a funda9ao da Missao de Cacuso, na linha Malanje —Luanda, esta come^ou a
assistir o Municipio de Kalandula. O missionario deslocava-se frequentemente aquela
zona para administrar os sacramentos e assistir as cristandades que se iam formando.
Devido a forma9ao ou funda9ao de numerosas cristandades, o grande missionario
P. Luis Devillers, belga de nascimento e que nunca foi a sua terra natal, come90u a
passar bastante tempo na area de Kalandula, tendo a sua sede em Cacuso. Devido
ao aumento dos cristaos e catecumenos, tomou-se urgente a abertura de uma nova
missao. Isto passou-se em 1956. Com uma pequena casa de adobes e uma pequena
capela fimda oficialmente a Missao Catolica de Kalandula. O P. Luis c o n g o u a
residir nela permanentemente. Colaboravam com ele mais dois missionaries. A
missao foi crescendo e havia necessidade de construir estruturas indispensaveis
para se poder assistir o povo no seu todo. Espiritual e humanamente.
ESCOLAS
A primeira preocupa9ao foi construir uma escola para dar a possibilidade
de atender numerosos jovens, rapazes e raparigas, que viviam ao redor da nova
missao e tambem de dar aos de mais longe a oportunidade de poderem frequentar
as aulas. Foi construido um edificio com quatro salas de aula, e nas aldeias
funcionavam as escolas-capelas com professores da Missao. Com a chegada
das Irmas Dominicanas do Rosario em 1961, tomou-se necessario aumentar as
salas de aulas.
E de notar que o P. Luis ja havia construido a residencia para as Irmas. Como
as Irmas tinham pessoal bem preparado para as escolas e para a saude, construiuse um Dispensario em 1962. Este funcionava numa pequena sala na precaria
residencia.
IGREJA
Esta foi construida definitivamente em 1958, ainda com a presen9a do P. Luis,
ajudado pelo P. Comelio entao missionario em Cacuso.
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Sa u d e
Com a vinda das Irmas, a escola e a saude viveram ou tiveram um grande
incremento. Pessoal bem preparado e competente, tanto no ensino como na saude,
logo as salas de aula se encheram e ao dispensario afluiam diariamente centenas
de doentes. Tivemos de aumentar as salas de aulas e de construir um dispensario.
D is p e n s a r io
O novo e actual dispensario foi construido em 1962 e recentemente em plena
guerra construiu-se a Matemidade. No campo sanitario relativamente a mulher
gravida, futura mae, uma Irma fez uma grande campanha de mentaliza9ao para
assistir as futuras parturientes. O resultado nao se fez esperar e muitas vinham de
cerca de 50 km para poderem ser assistidas e acompanhadas. Isto ainda hoje se
mantem, embora muita gente tenha desertado por causa da guerrilha.
COLEGIO
O povo chama-lhe colegio, mas nao e bem exacto. Este nasceu duma perspectiva
que havia duma escola de terceiro nivel na Vila. Foi no sentido desta ideia que se
levantou um predio de primeiro andar para acolher os alunos vindos das aldeias
do mato, sobretudo filhos de catequistas, que ficavam no “Colegio” ou lar. Aqui
viviam e iriam as aulas a Vila. Isto por volta de 1972. Ainda funcionou, mas foi
sol de pouca dura. Com o 25 de Abril e a proximidade da Independencia devido a
varios factores tudo foi modificado e levou um rumo totalmente diferente.
E de notar que ja em 1968 se tinha edificado uma residencia para professoras de
Posto formadas na Escola do Magisterio de Malanje dirigida pelas Irmas de S. Jose e
de Cluny. Ali viviam porque eram todas solteiras e nao tendo familia viviam como que
num lar ou comunidade fazendo vida propria, isto e, a Missao dava-lhes alojamento.
Com a proclamagao da Independencia e com tudo o que se lhe seguiu, o Estado
tomou conta de tudo o que era ensino, intemato das Irmas, casa dos professores,
etc. Queriam tomar a residencia das Irmas mas devido a imposi9ao da parte delas
nao conseguiram. Queriam ate levar os carros, etc, etc. Momentos bem dificeis
que se viveram e sobretudo porque alguns tinham sido alunos da Missao. Com a
tomada de posse das estruturas iniciou-se a derrocada de tudo. Tudo foi estragado,
muita coisa roubada... Viveu-se uma era de vandalismo. Portas sem fechaduras,
vidros partidos, instala9ao electrica arrancada ou queimada, etc. Nas salas de
aulas de cerca de 600 vidros nao ficou um que nao fosse partido.
RESTITUIQAO PELO GOVERNO
Depois de varios anos de destrui9ao os edificios usurpados a Igreja foram
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restituidos. Mas era quase preciso comegar de novo e a pouco e pouco vai se
consertando o que foi destruido ou danificado, tarefa dificil por falta de meios e
de material...
Po n t e

d e s t r u id a

A agravar esta situagao um dia a ponte sobre o Rio Lucala a 7 km da Missao
foi dinamitada e metade ficou destruida. Como passar o Rio? Foram 29 meses
de grande risco atravessando o rio de canoa ou por cima dos destroys da ponte.
Quando a agua era pouca ainda se passava mais ou menos, mas quando as
aguas subiam era um risco e devido a isto afogaram-se umas dez pessoas. As
mercadorias para Malanje e vice versa, eram transportadas pelos bagageiros com
risco da propria vida.
E l e ig o e s
Com a aproximagao das eleigoes o govemo reconstruiu a ponte. Uma estrutura
metalica foi colocada e no dia 1 de Agosto de 1992 comegaram novamente as
pessoas e os carros a passar pela ponte.
Vieram as eleigoes em 29/ 09/ 1992. Parecia que as coisas iam mudar para
melhor e que a tao desejada paz seria uma realidade. Mas nao. As coisas estavam
cada vez mais a complicar-se e entretanto comegaram os flagelamentos a cidade
de Malanje. A Unita ocupou o Municipio e ficamos isolados.
Foram cerca de cinco anos de isolamento completo. Entretanto as Irmas da
Missao do Lombe foram desalojadas pela Unita levando-as para Kalandula. A
comunidade ficou aumentada. Comegaram a trabalhar connosco, sobretudo nas
escolas e tambem nas visitas as catequeses, a juventude e as raparigas. Foram
momentos maus e dificeis. Nao podendo circular para Malanje iniciamos uma
nova via, Uije. Ai fomos sempre bem recebidos pelo Sr. Bispo D. Francisco
da Mata Mourisca e pelo pessoal missionario da Dicese de Uije. Nao podemos
esquecer tambem os missionaries de Camabatela, tanto padres como Irmas.
Sempre nos apoiaram e ajudaram. No Negaje foi a mesma coisa. Muitas vezes ate
nos ajudaram com o que pediam para o povo. Nunca a carrinha regressava do Uije
sem que no-la carregassem com tudo o que tinham e podiam.
Devemos assinalar que, apesar de tudo isto, ao menos podiamos visitar as
catequeses dormindo mesmo nas aldeias.
Ac o r d o

de

Lu s a k a

Com o Acordo de Lusaka parecia que as coisas se iriam modificar, mas foi so
muito mais tarde. Comegou a viver-se uma paz ficticia. Adivinhava-se que algo
haveria de acontecer. No entanto veio o Govemo de reconciliagao Nacional, mas
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so muito mais tarde. Por vezes havia choques. As coisas nao corriam famosas.
Havia desconfian9a entre uns e outros.
Com o recome90 da guerra em Dezembro de 1998 tudo se complicou ainda
mais. Os ataques, flagelamentos, a cidade de Malanje come9aram e as pessoas
ficaram la presas nao podendo escapar-se para lugares mais seguros.
No Municipio de Kalandula come9aram os ataques a Vila, as tropas sendo
a Missao tambem alvo indirectamente, mas flagelados a ponto de nos raptarem
vinte jovens raparigas e dez rapazes que nunca nos foram devolvidos.
A via Kalandula - Malanje, e vice versa, come90u a ser alvo de ataques tanto
aos carros como as pessoas. Varios camioes e tractores foram atacados e queimados
havendo vitimas sempre a lamentar. Quase nao passa uma semana sem que haja um
ou outro carro atacado. Ja houve muitas vitimas mortais e continua a haver.
A Missao e o povo continuam a soffer. No entanto os trabalhos na Mis
sao continuam com todas as dificuldades inerentes a esta situa9ao de guerrilha.
Ac tu a lm en te
Actualmente a Missao continua a funcionar com bastantes dificuldades
sobretudo com os varios ataques na estrada. Isto agravou-se com o aumento
astronomico do combustivel. O povo nao pode ajudar como ajudava. A Missao
nao tern recursos para poder manter as escolas na compra de material escolar,
no dispensario e matemidade, sobretudo para numerosos feridos que quase
diariamente afluem a Missao. So com a ajuda daqueles que querem partilhar do
soffimento deste pobre povo que sofre na came os efeitos desta guerra fratricida.
Ate quando vamos viver neste estado de coisas... Ninguem sabe porque os
homens nao se interessam com o povo e com o seu viver. Pobre povo angolano ate
quando estaras mergulhado nesta situa9ao infernal... Que Deus te ajude...
P. Amaldo da Rocha Ferreira
Na Missao de Kalandula
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RESUMO D A SITUAgAO ACTUAL DA MISSAO
(2003)
SITUAQAO GEOGRAFICA
Esta Missao que data de 1953 esta situada no cora9ao da Provincia de Malanje
e no Municipio de Kalandula. Ladeada por uma grande rede hidrografica e
atravessada por um caudaloso rio que distante da sua nascente cerca de 60 km
cai em catadupa formando as famosas Quedas do Rio Lucala, conhecidas por
Kalandula.
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