
 

 

 

 

 
 
 

Superior Regional Moçambique 
 

 

Assunto: 50º Aniversário da morte do Padre Pedro Calandri 
 
Caríssimos confrades 

Estamos para celebrar os 50 anos da partida para a casa do Pai do padre Pedro Calandri 

(1893-1967), missionário da Consolata, pioneiro da evangelização do Niassa e fundador da 

Missão de Nossa Senhora da Consolata de Massangulo.  

Aqueles que o conheceram de perto destacam as suas “notáveis 

qualidades de inteligência, capacidade de trabalho e de 

relações humanas”. Retrato verídico de uma personalidade 

generosa.  

Homem prático, tinha por guia o Evangelho e por norma a 

caridade, fazendo tudo para todos, para a todos anunciar Jesus 

Cristo. 

A leitura do Diário do Massangulo, os testemunhos de todos 

aqueles – cristãos e muçulmanos – que conheceram e viveram 

com o padre Calandri na missão transmitem-nos uma 

mensagem que fala ainda hoje e traduz bem a sua dedicação 

missionária.  

O objectivo desta circular, além de pedir uma oração pela sua 

alma, pretende evidenciar atitudes vividas por ele em 

Massangulo ainda hoje uma clara inspiração para todos nós. 

 

Breve perfil biográfico 
Nasceu em Moretta (Itália) a 5 de Julho de 1893. Entrou no Instituto Missões 
Consolata em 1911 e foi ordenado sacerdote a 3 de Fevereiro de 1917. Foi missionário 
no Quénia entre 1920 e 1925 e chegou a Moçambique, à Beira a 1 de Novembro de 
1925.  
Foi o primeiro missionário católico, juntamente com o padre José Amiotti, a entrar no 
Niassa, tendo fixado residência em Mandimba 5 de Julho de 1926. Em 20 de Maio d 
1928 fundou a Missão de Nossa Senhora da Consolata de Massangulo no Niassa e 
nesta missão trabalhou até à sua morte. O padre Pedro Calandri faleceu no dia 12 de 
Agosto de 1967, com 74 anos de idade, após uma longa vida missionária, dedicada 
quase inteiramente ao serviço da evangelização do povo Ayao e à educação da 
juventude. O seu funeral e sepultura, em Massangulo, foram a expressão eloquente do 
quanto era considerado e amado por todos. Defendeu a população contra os abusos 
das autoridades. Era chamado, entre os ayao, de Bwana Cilimba, o que significa 
“homem forte de coração e que aguenta com tudo”.  

 
Um estratega da missão 
Homem metódico, o padre Calandri traça, desde início, um mapa preciso da região de 
Massangulo em que irá desenvolver a sua actividade missionária e, com serenidade, 
mede as responsabilidades que recaem sobre os seus ombros: distâncias longas; 
espaços marcados de forma irregular por aldeias habitadas por uma população 
profundamente islamizada.  
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Depois de um impasse de dois anos em Mandimba, em Maio de 1928, escolhe para 
sede da Missão de Nossa Senhora da Consolata o sopé do Monte Massangulo. Não 
havia nada, era mato fechado e lugar de passagem de leões. Projectou depressa o que 
havia a fazer: arrotear o espaço, plantar as primeiras árvores, abrir caminhos, 
urbanizar, adquirir um camião, encomendar as máquinas e os utensílios mais 
indispensáveis, projectar os lugares de habitação e de serviços - internatos, escolas, 
oficinas, moagem, Posto de Saúde e Maternidade -, prover à captação de água a partir 
do monte Massangulo, explorar os recursos naturais (o barro para a produção de 
tijolos e de telha), integrar no trabalho aqueles a quem formava. De todas as 
construções edificadas em Massangulo com tantos sacrifícios se destaca a igreja 
definitiva, o Santuário de Massangulo. Durou 10 anos a construir e foi benzida a 3 de 
Janeiro de 1964 pelo primeiro pelo bispo da diocese, Dom Eurico Dias Nogueira, no 
seu primeiro acto público após a sua chegada. Neste trabalho teve a preciosa 
colaboração, entre outros, do Ir. José Benedetto, Ir. Lourenço Baroffio e Ir. Ugo 
Versino. 
 
Inserção cultural e estudo da língua 
A preocupação do padre Calandri, desde início, foi a inserção no meio ambiente e 
social de Massangulo Para o conseguir urgia o conhecimento das populações. Para 
melhor o conseguir empreendeu também a aprendizagem da língua ciyao, exercício a 
que se dedicou com afinco e gosto.  
Os dois anos passados em Mandimba (1926-1927) com o padre José Amiotti foram de 
grande importância para o estudo da língua e o conhecimento dos usos e costumes do 
povo. Ao fim de poucos anos de estadia no Niassa, sem desmerecer do trabalho que 
lhe fora confiado, o padre Calandri havia já composto um dicionário, uma gramática da 
língua ciyao e traduzido nesta língua um catecismo e um devocionário. O estudo, o 
diálogo e a pregação na língua local aproximava-o das populações e criava empatia. 
Este enraizamento na cultura do povo adoptado tinha por consequência inevitável a 
adopção do missionário por parte dos Ayao. 
 
Diálogo e colaboração com os muçulmanos 
Aquando da fundação da missão de Massangulo, padre Calandri e companheiros 
experimentaram a adversidade dos muçulmanos ayao, pois não queriam outra religião 
entre eles. Passados os primeiros anos, a atitude hostil da população perante a missão 
e os missionários mudou e foi dando lugar a uma boa relação e colaboração entre 
todos. Grande mérito teve o padre Calandri para se estabelecesse este clima de bom 
entendimento e respeito que ainda hoje perdura. Para este entendimento contribuíram 
gestos de estima recíproca, vividos em diversas situações: a defesa da população 
contra a cultura forçada do algodão, a protecção dada na missão à população 
perseguida pelos militares durante a guerra colonial, as visitas às mesquitas, a 
participação em festas comuns. As conversões de muçulmanos eram raras e o padre 
Calandri respeitou esta escolha e nunca impôs a conversão ao catolicismo. Não 
obstante a autoridade moral do padre Calandri e a influência da escola levaram a que 
alguns jovens de famílias muçulmanas ayao aceitassem receber o Baptismo.  
 
Auto-sustentabilidade a todo o custo 
Havia poucos recursos de início e sabia-se que a Missão de Massangulo não podia 
apenas contar com ajudas de fora. O Padre Calandri não se intimidou. Investiu na 
agricultura, no comércio, na oficina e serralharia, na carpintaria, na sapataria, na 
tipografia e na encadernação. Houve racionalidade na gestão e na procura de recursos. 
O investimento era feito de tal modo que habitualmente se pagavam, a tempo, as 
despesas contraídas e se geravam novos investimentos. 



Para atender a toda a população escolar que vivia na missão, eram necessários meios: 
a exploração agrícola com os serviços anexos servia para a formação humana e para 
resolver os problemas mais imediatos de subsistência. 

Vida Comunitária 
As rotinas da Missão de Massangulo obedeciam a um programa traçado, em que 
cabiam actividades espirituais (momentos de oração, retiro dos alunos e catequistas e 
retiro dos missionários), actividades materiais (trabalho de vária ordem) e humanas 
(convívio familiar e relações com os hóspedes de passagem). Havia tempo para tudo – 
para Deus e para os Irmãos!  
Vivia-se pobremente, mas na alegria dos “filhos de Deus”: suportavam as doenças, 
deslocavam-se a pé, de bicicleta, depois uma moto, e mais tarde também de camião, 
quando este foi adquirido. Partilhava-se com os outros o que se conseguia produzir.  
A forma de vida dos missionários e das missionárias da Consolata impressionava 
significativamente os hóspedes como se pode comprovar nos testemunhos deixados no 
Livro de Visitas de Missão de Massangulo. 
 
Actividade apostólica 
As maiores alegrias vinham da celebração de sacramentos com a Comunidade cristã 
que lentamente ia crescendo. Sem arrebatamentos, em vida dedicada, empenhou-se o 
padre Calandri e companheiros em estabelecer sinais do Evangelho, ainda que fosse 
apenas para celebrar o culto divino para os poucos cristãos da missão, quase todos 
alunos dos internatos.  
Colhendo as poucas possibilidades e raras oportunidades para evangelizar a população 
ayao islamizada, padre Calandri encontra os meios necessários possíveis e lança os 
fundamentos para uma pastoral de evangelização: valendo-se da colaboração de 
outros padres (Padres Angelo Lunati, Luís Wegher e mais tarde o padre Camilo 
Ponteggia), e do apoio das Irmãs Missionárias da Consolata e do contributo de 
catequistas, projecta e executa as estruturas fundamentais para a formação humana e 
cristã daqueles que se apresentavam ao baptismo.  
O catecumenato ocupava lugar prioritário, sendo frequentado sobretudo pelos rapazes 
e raparigas dos internatos e por aqueles vindos da periferia e recrutados pelas escolas 
nas zonas de Majune, Namicoio, Mitande e Mandimba.  
A pouco e pouco a obra foi crescendo, formaram-se as primeiras famílias cristãs a 
partir dos alunos formados nos internatos. A Missão torna-se árvore, onde as “aves do 
céu” vêm pousar e os “filhos de Deus” vêm abrigar-se, como se lê no Evangelho.   
 
Missionário ao serviço da educação da juventude 
Lançando mão de meios exíguos, foi dotando a sede da missão de Massangulo com 
um conjunto de estruturas ao serviço da educação da juventude: dois internatos 
(masculino e feminino), escola primária, escola de artes e ofícios, etc. A missão 
começou com um grupo de crianças mistas recolhidas em Mandimba. Com os anos o 
número de alunos e alunas vindos de vários pontos do Niassa, de Cabo Delgado, de 
Nampula, da Zambézia, de Tete e do Malawi foi aumentando. Na Missão centenas de 
crianças e de jovens encontraram casa, família, educação e se formaram 
profissionalmente para executar uma profissão. Padre Calandri, juntamente com os 
padres Lunati e Wegher, a Ir. Franca Cavicchi e outras missionárias da Consolata, 
deram o melhor de si mesmos para a formação de gerações de moçambicanos que 
levaram bem longe o nome de Massangulo pela qualidade da sua educação.  
 
P. Diamantino Antunes 


