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P. ARNALDO DA ROCHA FERREIRA

So mesmo com a for^a do Espirito Santo. Deus esta mesmo ao lado daqueles que
dao a sua vida pelos pobres e oprimidos.
Conheci um povo que, apesar de ter sido massacrado pela guerra nao perdeu a
alegria de viver. A sua simplicidade, a humildade, o respeito para connosco e algo
que jamais esquecerei, pois sao valores que na nossa sociedade ja se perderam.
Nao posso tambem deixar de louvar a igreja local, cheia de esperan9a, fe e
fratemidade, apostando sobretudo na juventude que sera o futuro deste povo.
De uma coisa tenho a certeza: e que hoje aquele povo sabe que nao esta
sozinho. Apesar da distancia, estaremos sempre com eles, pois permanecerao no
nosso cora9ao e nas nossas ora9oes.
O que recordo hoje com grande carinho e uma certa nostalgia sao todos os
sorrisos e olhares das crian9as, sobretudo as do Intemato. A toda a Comunidade o
meu muito Obrigado / Nga-sakidila.
Lucia Oliveira JSF-Fiaes (Porto)

O TESTEMUNHO DO POVO
Para mim, foi um mes diferente, um mes onde aprendi a dar valor as pequenas
coisas da vida. Esta Ponte em Kalandula ensinou-me a ver a missao de forma
diferente. Ser missionario nao e so ajudar, mas e darmo-nos a nos proprios,
entregarmos a nossa vida a um povo.
O que mais me marcou foram os testemunhos daquele povo, quase sempre
historias da vida real, mas historias tristes de guerra onde se perdeu alguem muito
querido. Apesar dos dramas da guerra, as pessoas contavam as historias com um
sorriso no rosto, com a esperan9a de um futuro melhor.
Foi isso que eu vi em Kalandula, umas Irmas Dominicanas do Rosario,
empenhadas em dar uma vida melhor aquelas crian9as e um Missionario com M
grande, o Padre Rocha, que entregou a sua vida aquele povo e que e, sem duvida,
o motor daquela missao.
Havia muito para dizer, mas nao ha espa90. Por isso, o meu muito obrigado ao
povo de Kalandula pela maneira como nos acolheu, e vamos todos RECONSTRUIR
NA ESPERANQA:
Luis Rodrigues JSF-Monte Abraao
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A IN ST IT U igA O INTERNACIONAL
'MISEREOR' - ALEMAN HA
25/07/1989
Com os meus sinceros e cordiais cumprimentos tomo a liberdade de enviar a
V.as Ex.as o Projecto do Centro Matemo-Infantil desta Missao, cujo material para
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a sua realiza9ao se esta a juntar para darmos initio as obras no mes de Outubro
proximo.
E um Projecto simples, mas com tudo o que e necessario para se poder assistir
a mulher que vai ser mae, bem como o seu filho.
Agradecia que ele fosse levado a apreciaqao de todos os membros dessa
Benemerita Institui9ao, mormente dos Delegados para Angola.
O Senhor Bispo, D. Eugenio Salessu, esta perfeitamente a par deste projecto e
foi com o seu conhecimento e aprova9ao que se elaborou e vai ser levantado.
Sem mais de momento, fico agradecido por tudo o que tern feito pela causa das
Missoes e em especial por este pobre povo vitimado pela guerra vai para catorze
anos.
Atenciosamente me subscrevo
Grato e agradecido
O responsavel pela Missao
P. Amaldo da Rocha Ferreira

Centro

d e sa ud e

M a t e r n o In f a n t il

Pr o je t o
iNTRODU gAO :
A Missao Catolica de Kalandula foi fimdada em 1956. Abrangendo uma area
de 17.000 km2 e com uma popula9ao de cerca de 70.000 habitantes, logo desde
o seu inicio se dedicou nao so a sua actividade meramente religiosa e espiritual,
como tambem a promo9ao humana e da saude do seu povo. Por isso num pequeno
cubiculo nasceu o seu primeiro e primitivo dispensario de assistencia a doentes e
seu respectivo tratamento.
Anos depois, a Missao construia uma pequena residencia para os missionaries. Um
quarto mais espa90so foi destinado e adaptado a dispensario para receber e tratar os
doentes. No entanto devido a grande afluencia de doentes de todas as partes da Missao
verificou-se que nao satisfazia as necessidades prementes do momento. Tudo isto se
devia a confian9a, dedica9ao e competencia que o povo depositava nos missionaries.
Todos eram atendidos sem horario qualquer que fosse a sua cor ou credo religioso.
Em 1962 com a mudan9a verificada no pessoal missionario, chegamos a
conclusao que havia necessidade da constru9ao de um edificio que pudesse
assistir mais eficazmente a afluencia de doentes. Entao com alguns recursos da
Missao e com uma pequena ajuda da Diocese, levantou-se o actual dispensario
sanitario. Nele passam por ano milhares de doentes. As estatisticas que temos sao
testemunhas que comprovam esta afirma9ao. E, actualmente, o Dispensario mais
antigo da Diocese de Malanje.
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Com a independencia de Angola os Servi90s Nacionais de Saude, bem como
outros servi9os publicos, foram caindo em declinio por falta nao so de quadros
tecnicos, como por falta de interesse duma parte dos respectivos funcionarios ou
responsaveis.
Todavia, nao aconteceu isso nos Dispensarios das Missoes visto todo o pessoal
ser religioso, nao so catolico como protestante. As Irmas Enfermeiras dedicavamse dia e noite aos doentes, indo busca-los mesmo as aldeias, se necessario fosse.
Daqui nasceu a confian9a que o povo deu e continua a dar aos dispensarios onde
trabalham missionaries, tanto catolicos como protestantes. Come9aram mesmo
a fiigir aos hospitais muito melhor apetrechados para recorrerem aos simples e
humildes dispensarios, onde se atende com carinho os enfermos, tanto de perto
como de longe.
Temos tambem de ser sinceros e de mencionar a ajuda que as varias institui9oes
intemacionais estrangeiras nos dao em medicamentos, como a “Misereor”,
“Memisa”, Caritas Intemacional e Italiana e outras, bem como os poucos
medicamentos que as vezes se conseguem em Luanda.
Devido a todos estes factores o povo so conhece o caminho das Missoes para
resolver os seus males fisicos.
A Missao de Kalandula, no entanto, c o n g o u a ter um outro movimento a
partir de 1979.
Uma Irma, que ja havia trabalhado varios anos nesta Missao, regressava de
Portugal onde estivera a fazer um curso de Parteira-Enfermeira, isto e, o Curso
de Obstetricia e Ginecologia. Fizera este curso de quatro anos e por isso ficou
devidamente preparada neste campo. Por outro lado tinha a seu favor a voca9ao
inata para este genero de trabalho e que nesta ocasiao fazia falta.
Devido a guerra e a outras situa9oes, consequencias da guerra, a natalidade
aumentou. Por outro lado a carencia de bens mais importantes para a saude, fazia
com que a mae e os filhos morressem logo ao nascer.
Vendo isto a Irma come90u a fazer uma campanha de mentaliza9ao. Havia
que mentalizar as senhoras gravidas para um controle na fase de gravidez, para
darem a luz filhos sadios e sobretudo para que o indice de mortalidade infantil
diminulsse.
Come90u entao com esse trabalho: higiene, limpeza, vacina9oes, pesagens,
etc. Custou bastante esta iniciativa, mas podemos dizer que valeu a pena nao
desanimar, porque o objectivo foi alcan9ado.
Hoje ha uma afluencia anual muito grande e que chega a atingir as duas mil
consultas. Tudo isto implica vacinas, observa9des periodicas durante a gesta9ao e
depois a assistencia no momento do parto se para tanto for necessario. A gravida
e avisada de possiveis complica9oes devendo dirigir-se ao Centro de Saude da
Missao para ser assistida ou transportada ao Hospital Provincial onde podera
necessitar de uma cesariana ou de outros cuidados que nao se podem dar sem as
condi9oes devidas.
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Tudo isto tem evitado nao so a morte do bebe, mas tambem a de muitas maes
que sem isto teriam morrido. Mas o Dispensario actual nao tem as condigoes
necessarias para todo este trabalho. Foi por isso que sentimos a urgencia em
construir um Centro Matemo-Infantil, Matemidade em miniatura.
PROJETO:
Temos portanto a planta de um novo edificio so para este fim. Conforme a
fotocopia da planta ele e constituido para uma secqao de registo e vacinaqoes,
pesagens, etc.
Consta ainda de uma sala de partos, com cama de observaqao, cama articulada
para partos, marqueza propria, para casos mais dificeis, porta-soro, mesas,
armarios para medicamentos e objectos necessarios, incubadora para prematuros
e outros instrumentos varios.
Consta ainda de uma sala com tres camas para repouso, quarto do vigilante,
casa de banho completa. Com tudo isto ficamos com um Centro que podera
satisfazer as necessidades mais urgentes.
Este Centro tem ainda a grande finalidade de Formafao e estagio de futuras
Parteiras-Enfermeiras. Foi aqui que nasceu esta ideia da sua constru9ao ou
realizaqao.
Como realizar este Projeto? So com a ajuda pedida a Instituiqoes
Intemacionais.
Como sempre a benefica “MISEREOR” esta na linha da frente para estes casos
e e neste sentido que mais uma vez recorremos a sua ajuda. A obra e oportuna,
urgente e tem de ser feita.
Diante disto mais uma vez eu venho bater a vossa porta sempre aberta para
nos ajudar neste empreendimento. O que mais nos dificulta, e isto em qualquer
obra ou construgao, e a aquisiqao dos materiais e sobretudo o seu transporte. O
transporte do material necessario fica pelo menos duas vezes mais caro do que os
proprios materiais em si.
Precisamos, por conseguinte, de um transporte. Pagar os fretes a uma empresa
estrangeira so em divisas, o que nao temos. Pagar em moeda interna, nunca mais
fariamos a obra. Os transportes estatais quase nao existem. Pagar a particulares,
levam uma fortuna e tambem comeipam a pedir divisas. Basta ver que 15 a 20
toneladas, de Luanda a Malanje, levam 3.000 dolares e mais 700 dolares por cada
dia fora de Luanda, ate ao seu regresso, o que nunca sera menos de 5 a 6 dias.
Pago a particulares fica em 1.500.000,00 Kwanzas. Quern pode suportar tudo
isto? E impossivel. Por isso eu propunha o seguinte e desde ja peqo desculpa de
meu atrevimento neste sentido: a ajuda para a construipao deste Centro MatemoInfantil seria para a compra de uma viatura media, que pudesse transportar os
materiais. Um carro que pudesse carregar um maximo de 5.500 kilos, mais ou
menos.
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Desta maneira o carro ganharia os fretes que se dariam a outrem; pagar-seia a si mesmo e sobretudo ficaria depois da obra feita. Seria um investimento
na propria obra e ficaria para futuras repara9oes ou novas constnu^oes. Se a Paz
for na verdade uma realidade como esperamos, precisaremos de reparar muitas
coisas, construir outras e para isso precisamos dum transporte.
Pe90 desculpa se discordam do meu ponto de vista, mas a realidade e esta
mesma. Por isso aqui fica o meu pedido e com esta sugestao.
CONCLUSAO:
Deixo este meu projecto a vossa aprecia9ao e considera9ao. Certamente que o
Senhor Bispo, D. Salessu, ja falou neste assunto aos responsaveis para os assuntos
africanos da vossa benemerita Institui9ao “MISEREOR”.
So a titulo de informa9ao queria dizer que temos uma Ambulancia que nos
foi oferecida por uma comunidade Irlandesa e que tern feito bons trabalhos no
transporte de Doentes, parturientes, etc.
Tomo a liberdade de enviar uma fotocopia do Centro Matemo-Infantil, bem
como algumas fotografias referentes ao trabalho no campo da saude.
Sem mais de momento deixo tudo isto a vossa aprecia9ao.
Sei que nao estao alheios a todos estes problemas que nos queremos ajudar
a resolver. Por nos proprios e sos, nao temos hipotese de os solucionar. So e
unicamente com a vossa ajuda.
Desejando bons trabalhos e felicidades a toda a equipa que na “MISEREOR” de
dedica denodadamente a socorrer quern precisa, me subscrevo grato e agradecido
por tudo.
Missao Catolica de Kalandula, 25 de Julho de 1989
O responsavel da Missao
P. Arnaldo da Rocha Ferreira
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AASSOCIAgAO PORTUGUESA
“AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU" - LISBOA
Assunto: Pedido de ajuda para um sistema solar /
Maternidade Libermann
Ex.mo Sr. Joao Ferreira
Com os meus respeitosos cumprimentos venho dirigir-me a Va Exa no intuito
de obter da vossa Prestigiosa Associa9ao uma ajuda para um sistema solar para a
Maternidade Libermann da Missao Catolica de Kalandula.
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