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Missão na Aldeia da Mata 

Desde 2002 o Grupo Missionário reali-
za no mês de Agosto uma semana mis-
sionária no Alentejo. A irmã Nancy foi 
durante muitos anos a assistente espiri-
tual desta missão, e graças a esta cami-
nhada que fez com os missionários des-
de então, fez germinar nos corações o 
Amor por esta Missão, e como diz o P. 
Vítor a semente que deixou a Irmã não 
morreu e por isso continuamos com esta 
actividade. 
Este ano a Missão decorre de 7 a 15 de 

Agosto na Aldeia da Mata, Alentejo. De 
forma a preparar a missão, os missioná-
rios têm vindo a reunir, todas as sema-
nas, debatendo e organizando a semana 
na mesma comunidade do ano passado. 

Os missionários irão trabalhar com as 
crianças, famílias e doentes, animando o 
lar e envolvendo a comunidade para 
momentos de reflexão sobre alguns 
temas do retiro popular da nossa Dioce-
se, adaptado à realidade da Aldeia da 
Mata. 
Os missionários deste ano são a Ana 

Matos e seu marido José Santos, Clara 
Neves, António Canhoto, Diamantino 
Narciso, Adelino Serra, Bernardeth Ber-
nardo, Marta Gomes, Filipa Cunha, P. 
Vítor e eu, Celina Pedro. No fim-de-
semana, 3 e 4 de Julho, estivemos reuni-
dos com algumas pessoas da Aldeia da 
Mata para delinear certos aspectos da 
missão e cativar a comunidade para par-

ticipar activamente na semana missioná-
ria.  
Alguns missionários repetem a expe-

riência de missão, outros irão saborear a 
sua beleza pela primeira vez. Esta mis-
são pela sua simplicidade, entrega, sorri-
sos, gestos de partilha e de amor tem 
vindo ao longo dos anos se transforman-
do numa actividade importante do nosso 
grupo.  
Parabéns aos missionários que se dis-

ponibilizam em participar e votos de 
uma Boa Missão. 
Partilhamos a fotografia que tirámos 

no dia do nosso retiro quer teve lugar em 
Urqueira a 25 de Julho. 

Celina Pedro 
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Ecos do Curso de Missiologia 
De Janeiro a Junho passado teve lugar 

um curso de missiologia que teve um 
total de 32 pessoas inscritas. No fim pro-
curámos saber a opinião de algumas 
pessoas que participaram. 
Qual a sua opinião geral sobre o 
curso de missiologia? Aconselha as 
pessoas a participar? 
Adelina Serra -  O Curso de missiologia 

é uma coisa muito importante porque 
nós viemos obter conhecimentos que 
não tínhamos, e para além de conhecer 
um pouquinho de África, houve muitas 
coisas que eu vim aprender, coisas dife-
rentes daquilo que estava habituada a 
ver. 
Quanto ao aconselhar, sim, aconselho. 

Toda a gente deve frequentar/participar 
porque é uma partilha muito grande e 
enriquecemos com o que colhemos. 
Marta Gomes – Apesar de já ter feito 

missão em Angola, decidi fazer este cur-
so porque formação nunca é de mais; 
para mim, que já estive em missão, este 
curso não teve o mesmo impacto que 
noutras pessoas; mesmo assim, ajudou-
me a ver a experiência que vivi de outra 
forma e avivou-me a consciência de  é 
preciso ainda fazer muita coisa e que é 
preciso mais missionários para a nossa 
missão. 
Aconselho as pessoas a participar, ain-

da por mais porque temos vários forma-
dores, uma forma de abordagem tão 
diferente ao longo dos temas, e vários 
tipos de abordagens aos mesmos, ou 
seja, não estamos apenas a ouvir ao lon-

go de duas horas mas vamos 
interagindo uns com os outros 
vamos dando a nossa opinião 
e vamos crescendo também ao 
longo da formação. 
Lucinda – Gostei muito, é 

uma coisa indispensável para 
quem quer partir em Missão e 
também é bom para quem não 
vai partir mas tem algum inte-
resse neste assunto porque a 
missão não é só lá, é cá tam-
bém. È preciso investir cá em 
iniciativas. Eu acho que 
devem continuar o curso! 
Joana Ferreira – Foi bastan-

te interessante e acho que fez-me bem 
vir para o curso porque uma pessoa no 
início vem cheio de vontade mas não 
sabe o que implica, de que coisas vai 
“abdicar”, que coisas vai ganhar, o que 
nos espera lá, como temos de ir prepara-
do mentalmente e fisicamente e noutros 
aspectos. Que tipo de personalidade 
uma pessoa tem de ter para encaixar no 
espírito da missão. Foi bastante enrique-
cedor e gostei muito e acho que é muito 
importante as pessoas passarem por 
essa experiência para discernir/decidir. 
Qual a tua opinião geral sobre os 
formadores? 
Joana Ferreira - No geral foi muito 

boa, as pessoas que mais me marcaram 
além dos voluntários que lá passaram 
com os seus testemunhos, foram o P. 
Tony Neves, e o P Vítor Mira, foram os 
que estiveram mais presentes, deram 

testemunhos preciosos, interessantes e 
importantes. 
Qual é a tua opinião geral sobre 
os temas abordados no curso de 
missiologia? 
Clara Neves - Achei os temas aborda-

dos bastante interessantes e pertinentes. 
Houve espaço para tudo, para abordar 
assuntos de uma forma geral e noutros 
aspectos foi-se ao concreto, falamos por 
exemplo da realidade da missão do gru-
po missionário Ondjoyetu. 
Dado que vai partir para Moçam-
bique, em que o Curso a ajudou a 
discernir sobre a Missão? 
Helena Espírito Santos – Por um lado 

ajudou-me a organizar as ideias, por 
outro deu-me uma base sobretudo no 
campo espiritual, essencial para o tempo 
de Missão em Moçambique. 

Uma Sagrada Família 
A Missão que o Grupo Ondjoyetu no 

Gungo só é possível graças ao contributo 
de inúmeras pessoas e instituições. É 
impossível falar de todas elas pois algu-
mas das ajudas que recebemos até são 
anónimas. 
Entre todos os apoios que recebemos, 

há um que merece especial destaque: a 
comunidade das “Irmãs da Sagrada 
Família”. Estas irmãs, de fundação ita-
liana, têm uma casa no Golf 2, arredores 
de Luanda. Aí têm uma escola sob a sua 
responsabilidade, um posto de saúde e 
dão também apoio pastoral na comuni-
dade onde estão integradas. 
Luanda é um lugar obrigatório de pas-

sagem para quem chega e parte de 
Angola. Além disso, para quem trabalha 
em Angola as idas a Luanda são inevitá-
veis, pelo menos de vez em quando.  
É neste contexto que estas irmãs nos 

dão um grande apoio desde o ano 2000. 
Ali pernoitam os nossos missionários, 
tomam refeições e ainda recebem um 
apoio moral e afectivo muito importan-
te. É de sublinhar a forma carinhosa e 
atenta como estas irmãs nos recebem e 
às quais manifestamos a nossa profunda 
gratidão. 
Além disto, são elas que muitas vezes 

nos ajudam a adquirir alguns bens em 
Luanda, nomeadamente medicamentos.  

A fotografia que publicamos apresenta 
algumas das irmãs com os voluntários 
do “Projecto ASA 2004”. 
Um grande bem-haja para estas irmãs 

que são para nós uma verdadeira sagra-
da família. 



Reverendíssimo Sr. P. Vítor José Mira 
de Jesus, querido avô José de Jesus, 
estimada mãe Angélica: foi com grande 
júbilo que os catequistas, a comunidade 
e não só tomaram conhecimento de mais 
uma vinda a esta que já é a sua comuni-
dade e desta vez em companhia daquele 
que vos gerou e o regresso da mãe Angé-
lica que veio duplicar o tempo de missão 
anterior. Bem-haja! 
O povo do Gungo nunca vos esquecerá 

pois foi graças a vós que, vendo-nos 
como ovelhas em pastor, e mesmo sem 
saber o que isso ia dar, lançaste-vos a 
trabalhar arduamente para conseguir o 
pessoal e recursos para virdes ao nosso 
encontro, mesmo num momento san-
grento. 
Uma vez no terreno, com voluntários, 

escutando nosso clamor da necessidade 
de uma equipa permanente, trabalhaste 
no processo da geminação a qual, depois 
de aceite por ambas as dioceses, cerca de 
cinco anos depois, foi concretizado com 
a assinatura do protocolo da geminação 
a 25 de Março de 2006 por suas excelên-
cias D. Serafim Ferreira e Silva e D. 
Benedito Roberto, bispos, respectiva-
mente, de Leiria-Fátima e Sumbe da 
qual surgiu a grande equipa que vem 
trabalhando na missão há cerca de qua-
tro anos. 
Por isso, sempre que tomamos conhe-

cimento da vossa vinda, paira nos nos-
sos corações o desejo de vos junteis à 
equipa para um tempo mais alongado. 
Uma vez que é impossível visto que os 
trabalhos da retaguarda vos esperam, 

manifestamos a nos-
sa alegria, dirigindo o 
nosso eterno obriga-
do por este pequeno 
tempo disponibiliza-
do. 
Sr. Padre, a equipa 

missionária aqui pre-
sente, graças a Deus, 
não tem poupado 
esforços em cumprir 
a missão que Deus e 
a Igreja lhes confia-
ram. Por este facto, 
dizemos que chegou 
realmente a nova era 
da evangelização do 
nosso Gungo. 
À mãe Angélica, 

que dispôs mais um tempo ao serviço da 
missão, auguramos fecundo apostolado. 
Ao avô José desejamos bom regresso e 

esperamos que se junte à voz dos que já 
por cá passaram e não só para que no 
futuro haja mais voluntários que 
venham em missão. 
Outrossim, nos congratulamos bastan-

te com o trabalho que continuais a reali-
zar com o Grupo Missionário em prol 
das ajudas à Missão e do Grupo. 
Por este facto damos graças a Deus que 

tem tocado os corações dos homens sen-
síveis dos quais surgem os apoios que 
temos merecido. 
Nesta ocasião aproveitamos para 

enviar o nosso agradecimento aos nos-
sos irmãos de East Providence, Estados 
Unidos da América, e ao Sr. Coutinho 

Duarte, os quais ajudaram com valores 
monetários, possibilitando assim a aqui-
sição do nosso camião Unimog. Também 
agradecemos ao senhor Manuel Saraiva 
que nos ofereceu uma moagem de mós e 
aos senhores Luís Rato, Vítor Matos e 
Fernando Franco que ofereceram o gera-
dor para o moinho (poder funcionar). 
Transmite este calor e agradecimento a 

todos os que com a sua ajuda material e 
espiritual têm contribuído para que o 
projecto vá adiante. 
Que Nossa Senhora de Fátima conti-

nue a interceder por nós e suscite mais 
voluntários a continuar a missão aqui na 
Linha da Frente. 
Feito em Uquende aos 13 de Maio de 

2010. 
P’lo Ondjango da Missão: José Calei. 
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Carta do Gungo 

Na madrugada do passado dia 25 de 
Julho faleceu, no hospital dos Covões, 
em Coimbra, o nosso amigo Alberto 
Pinheiro dos Santos. 
Tinha chegado ao nosso país no dia 5 

de Junho já bastante doente, mas ainda 
com a esperança de se poder tratar. Ape-
sar dos esforços feitos e de todo o apoio 
que procurámos dar, não foi possível 
evitar o triste desfecho. 
Conheço este senhor desde 1993 e sem-

pre encontrei nele um amigo e um apoio. 
Quando tinha o velho Toyota Bandeiran-
te era ele que o reparava e me ajudou a 
mantê-lo a andar durante três anos. 
A amizade ficou e tornou-se mais forte 

a partir do ano 2000, quando começou o 
Projecto ASA. O nosso amigo Pinheiro 
apoiou-nos de muitos modos e a sua casa 
era a nossa casa. Mimava-nos quase 
sempre com um churrasco de porco e 
foram incontáveis os bolos de banana 
feitos pela Teresinha que ele nos ofere-

ceu, além de muitos 
outros gestos. 
No ano 2006, quando 

chegámos a Angola para 
iniciar o trabalho no Gun-
go e construir a casa da 
missão no Sumbe, 
emprestou-nos o seu pró-
prio jipe durante cinco 
meses, até que chegasse o 
nosso Cavalinho Branco. 
Também na construção 

da casa nos ajudou com as 
suas máquinas na execu-
ção de alguns trabalhos e 
forneceu-nos toda a areia gratuitamente. 
Ainda recentemente, aquando da com-

pra do nosso camião Unimog, fez uma 
“viagem relâmpago” a Luanda, de propó-
sito, para ver como se encontrava o 
camião, dar o seu parecer técnico e aju-
dar na negociação. 
Além de nós, sabemos que muitas 

outras pessoas também receberam o 
apoio deste nosso amigo. 
Pedimos a Deus que valorize todos 

estes seus gestos de partilha e bondade.  
Obrigado por tudo, Amigo Pinheiro. 

Espero que um dia nos reencontremos. 
Até sempre. 

P. Vítor Mira 

A Partida de um Amigo 



Como é sabido, o camião 
para a missão já está a rodar e 
é uma “ajuda de peso” para 
todos os projectos que vamos 
pondo em marcha. É o nosso 
elefante Moggi que até já 
mereceu um hino. 
No passado mês de Junho, 

dia 14, o camião subiu as mon-
tanhas do Gungo. 
Ia carregado com farinha e 

açúcar para os projectos de 
fabrico de pão, destinados a 
apoiar as deslocações dos 
jovens às actividades diocesa-
nas; gasolina e petróleo para o 
projecto dos combustíveis; sal 
para as cantinas; algumas cargas particula-
res, a partir do Sumbe, para auxiliar os 
seus donos; Tábuas que foram ao Sumbe 
para serem aplainadas e se destinam a 
fazer as prateleiras e o balcão da cantina do 
Uquende; tubos para canalizar os esgotos 
da casa de passagem do Uquende, ferra-
mentas... E carregava também a moagem e 
o gerador peças fundamentais de mais um 
projecto. 
A bordo subiam o motorista e o ajudante 

que iam ter a sua primeira grande viagem 
com vários destinos, cargas, passageiros e 
contas para fazer. 
Pode dizer-se que o camião é um projecto 

que carrega os outros projectos às costas. 
Durante os quatro dias de permanência no 
Gungo foi oportunidade para algumas car-
radas de areia, uma carrada de pedra, a 
recolha de milho proveniente da renúncia 
quaresmal diocesana; milho resultante da 
venda do pão do projecto dos jovens e car-
gas pessoais também em milho, feijão, abó-
boras, galinhas, vassouras de palmeira, 
cana de açúcar, etc. É uma carga diversifi-
cada que se unifica num grande apoio quer 
para a Missão institucionalmente quer para 
os seus membros individualmente. 
Um dos projectos que está agora a dar os 

primeiros passos é o projecto da moagem. 
Estamos a experimentar um pequeno moi-
nho de mós de pedra accionado por um 
gerador. Foi notável o espanto quando 
abrimos a caixa de madeira. Repetidas 
vezes se explicou como funciona este tipo 
de moinho que é diferente das moagens 
que algumas pessoas conhecem e, o seu 
tamanho reduzido, causa interrogações. 
Se resultar bem esta experiência piloto 

poderemos repetir em vários locais e, 
assim, desmultiplicar o projecto da moa-
gem, pois esta opção é mais económica que 
o moinho grande de martelos que está pre-

visto. 
Depois da instalação, foi o momento de 

fazer uma formação inicial dos 
moleiros: Guilherme Capolo e Augusto. 

Para estes dois “mais velhos” 
não é fácil compreender tudo de uma só 

vez. Como dizia o tio Guilherme, depois de 
repetirmos várias vezes: “Sr padre, esta 
doutrina tem de continuar até a gente 
saber bem!” Após a formação, as primeiras 
experiências. Inicialmente, foi uma decep-
ção pois o resultado não agradava. A per-
sistência fez-nos chegar a resultados mais 
animadores. 
E as últimas experiências já permitiam 

dizer: “Assim está bom, já parece fuba da 
pedra”. 
Não é ainda a concretização do projecto 

“grão a grão” para o qual se tem estado a 
angariar fundos mas a sua preparação. 
O grande objectivo de todos estes projec-

tos não é sermos concorrência ao comércio 
local ou à agricultura, aos transportes ou à 
indústria de farinação. Queremos sim dar 
resposta às necessidades do povo como é o 
facto de, as mamãs, gastarem uma parte do 
seu tempo e esforço a moer o milho 
manualmente; o facto de alguns produtos 
não chegarem ou terem preços muito altos 
para a população; haver grande dificuldade 
em escoar produtos de algumas áreas do 
Gungo… Pretendemos também que o tra-
balho na missão a faça crescer e os apoios 
exteriores se transformem num factor de 
desenvolvimento social. 
O hino do nosso elefante diz assim: 

“Avança, avança, avança o nosso elefante” 
e ao terminar este artigo, rogamos a Deus 
como se diz numa das estrofes: “Oh S. 
José, padroeiro da Missão, protegei o nos-
so elefante”. Nós cá vamos cantando e rea-
lizando o “avança!” desta missão. 

Pe David 
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Viver por Amor 

Foi aproximadamente há dois 
anos que a minha vida começou a 
tomar outros contornos… Conhe-
ci este grupo missionário que ao 
longo do tempo foi cativando e 
deixando uma marca linda no 
meu coração. Considero-o como 
sendo uma das minhas fontes que 
me ajuda a caminhar e que hoje 
em dia faz parte de mim e se tor-
nou a minha Família Missionária. 
A poucos dias de partir para um 

período de dois meses para a 
missão do Gungo são muitos os 
sentimentos que crescem e 
enchem o coração. O pensar que 
está tão perto, o vencer batalhas 
que parecem complicadas mas 
que depois se concretizam de 
uma forma tão linda, dão-me a 
certeza que existe um olhar e mão 
de Alguém muito especial. 
Essa certeza que não estou a 

caminhar só e que nas horas de 
maior dificuldade sou levada ao 
colo para que nunca desista, essa 
força interior que cresce em cada 
momento de oração dão-me a 
certeza que é por Amor que exis-
timos e é por Amor que devemos 
viver. Porque Viver é Amar e 
Amar é Viver! 
É difícil explicar o que se sente, 

mas é como se tudo à nossa volta 
fosse um arco-íris com cores de 
uma intensidade inexplicável… 
O sonho de pisar e cheirar 

aquela terra, de conhecer e parti-
lhar experiências com aquele 
povo, de poder “regar” a sementi-
nha de amor que o Senhor me 
confia, são tantas as coisas que 
nos movem a partir quando se 
sente. Se Deus é Amor, então 
nunca devemos ter medo de viver 
por Amor! 

Elsa Pedro 

Uma “Carrada” de Projectos 


