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P. A r n a l d o

da

R o c h a F e r r e ir a

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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INTRODU^AO:
A Missao Catolica de Kalandula esta situada na Provmcia de Malanje, Angola,
mais concretamente no municlpio de Kalandula. Ao lado da sede da Missao corre
o Rio Lucala onde se deixa cair formando as famosas Quedas, um dos grandes
cartazes turisticos de Angola.
ESTRUTURAS:
Esta Missao possui varias estruturas que ajudam ao seu bom funcionamento
em favor de um povo pacato e trabalhador ansioso por tempos melhores, confiando
em parte no apoio da Missao e dos seus Missionaries.
1. Campo religioso: sendo uma Missao Catolica nao podemos deixar de
mencionar a grande area de ac9ao pastoral. Queremos salientar aqui a cultura
religiosa do povo africano e em especial do povo de Kalandula como podemos
ver na fotografia da monumental igreja da sede da Missao, autentica catedral, que
deixa extasiados todos quantos a visitam.
2. Educa^ao: um dos grandes campos de trabalho dos missionaries foi sempre
a forma^ao integral da pessoa humana no seu todo. Cerca de 1.800 alunos enchem
e animam diariamente as 15 salas de aulas. Tudo foi afectado pela guerra, mas nao
totalmente destruidas. A sua recupera^ao vai-se fazendo pouco a pouco porque as
receitas da Missao sao muito poucas e e so com a ajuda amiga que as marcas da
guerra se vao apagando.
3. Campo Social: Foi sempre uma area que fez parte das actividades
das Missoes. Por isso temos um intemato para os dois sexos e um orfanato,
consequencia da guerra. Temos crian9as que recebemos com tres meses porque
os seus pais, sobretudo a mae, morreram na guerra. Estas crian9as sao por assim
dizer a riqueza da Missao.
4. Campo da Saude: A grande area de ac9ao da Missao e o atendimento aos
doentes. Temos com essa finalidade um Dispensario a funcionar desde 1962 e uma
Matemidade inaugurada em Agosto de 2003, apetrechada com um equipamento
modemo e funcional. A sua urgencia tomou-se necessaria devido a afluencia de
senhoras gravidas. Antes desta estrutura e sem condi9oes minimas havia grandes
riscos de obitos de maes e filhos. Felizmente que as coisas mudaram devido as
condi9oes favoraveis que se criaram.
E precisamente para esta Matemidade que eu, em nome da Missao, fa90 um
apelo para a aquisi9ao de um sistema solar. A Matemidade funciona 24 sobre
24 horas e muitos partos sao noctumos e nao termos energia. As condi9oes de
trabalho alem de pessimas sao de alto risco. O simples candeeiro nao resolve. Por
isso eu pedia uma ajuda a vossa Prestigiosa Associa9ao, se possivel, para resolver
este grande problema.
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Tomo a liberdade de enviar uma fotocopia de um or9amento que pedi a uma
casa da especialidade para termos uma ideia do valor do sistema solar para
ilumina^ao.
A tltulo de informa9ao desejaria mencionar que esta Missao nao foi destrulda
pela guerra porque os missionarios nunca abandonaram as instala9oes nem o povo
com o qual vive.
Pe90 que este meu pedido seja levado a Direc9ao da Associa9ao Portuguesa
Amigos de Raoul Follereau para aprecia9ao do mesmo agradecendo desdeja tudo
o que possam fazer para concretizar um projecto que vai ser de grande utilidade
para um povo que comigo agradece toda a vossa coopera9ao.
Grato e agradecido
Lisboa, 28 de Outubro de 2006
O responsavel da Missao
P. Arnaldo da Rocha Ferreira
(Projeto em andamento quando P. Arnaldo adoeceu e faleceu)

15
A A SSO CIAgA O PORTUGUESA
"M a o s u n i d a s p a d r e d a m i a o " - LISBOA
Assunto: Pequeno laboratorio de analises clinicas
Nao pretendemos um Laboratorio para grandes analises mas apenas um
equipamento que resolva pequenos problemas no meio rural em que a Missao esta
situada, a 80 kms da cidade de Malanje. Por vezes ha necessidade de se fazerem
umas analises simples e rapidas e com um pequeno equipamento resolver-se-iam
os casos mais urgentes.
Dizem-me que ha uns kits para casos de emergencia mas eu nao consegui
encontrar estes artigos. Apenas sei que seria de grande utilidade sobretudo como
apoio a Matemidade Libermann inaugurada em Agosto de 2003.
A titulo de informa9ao desejaria mencionar que esta Missao nao foi destruida
pela guerra porque os missionarios nunca abandonaram as instala9oes nem o povo
com o qual vive.
Pe90 que este meu pedido seja levado a Direc9ao da Associa 9 ao Maos Unidas
para aprecia9ao do mesmo, agradecendo desde ja tudo o que possam fazer para
concretizar um projecto que ira ser de grande utilidade para um povo que comigo
agradece toda a vossa coopera9ao.
Grato e agradecido
(Rascunho de Projeto em andamento quando P. Arnaldo adoeceu e faleceu)
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