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Adobes – We, we, we, Yesu Wapinduka! 
We we we Yesu Wapinduka, foi assim 

que se cantou na noite de Sábado da 
Ressurreição e, para compreenderem 
melhor esta alegria, vamos lembrar o 
início de toda esta caminhada. 

Foi no dia 09 de Março que, na Donga, 
nos preparámos para celebrar o inicio da 
Quaresma e, com os catecúmenos, ini-
ciarmos a recta final para o Baptismo. 

No dia 13 de Março regressámos ao 
Sumbe, para abastecimento da despensa 
e das cantinas e para organização de 
alguns trabalhos. Mas, logo no dia 18 de 
Março, subimos à Donga para celebrar-
mos a festa de S. José, Padroeiro da nos-
sa Missão. Foi uma viagem relâmpago 

porque, ainda nessa semana, o nosso 
“elefante”, comandado pelo mestre 
Amândio e pelo padre David tinha de 
caminhar para Luanda para darmos 
mais alguns passos noutro projecto: a 
compra de uma moagem. E assim, com o 
projecto “grão-a-grão” e a ajuda dada 
pelo Eng. Coutinho Duarte, foi possível 
adquirir uma moagem grande que vai 
ajudar as mulheres do Gungo na árdua 
tarefa de preparar a fuba. O “elefante” 
chegou de Luanda bem carregado, com a 
moagem, alguns tanques de 1000 l. e as 
coisas que tinham vindo num contentor.  

Como não lhe podíamos dar descanso, 
ainda nessa semana subimos todos para 

o Uquende. Eram muitas as frentes de 
trabalho que esperavam pela equipa, o 
que obrigou a uma divisão da mesma! 
Assim, foi possível iniciar os trabalhos 
na construção do alicerce da moagem, os 
trabalhos na capela do Uquende e, na 
segunda semana, contámos com a ajuda 
de um mestre que veio da Gabela para 
nos instruir sobre a técnica do BTC. 
Depois de uma semana de trabalho e 
aprendizagem, conseguimos a formação 
de 7 jovens, que ficarão responsáveis 
pela fabricação dos BTCs nas próximas 
obras.  

 
(Continua na página 3) 



A Missão é partir para o desconhecido. 
Deixar o conforto do nosso sofá é algo 
que nos pode assustar. 

Pessoalmente, levei algum tempo a 
criar condições para poder partir. Fui 
amadurecendo essa ideia que sentia 
como algo que vinha de dentro de mim e 
que dificilmente consigo exprimir em 
palavras. 

Mas, quando falei com o P. Vítor, cres-
ceu em mim a certeza de que Deus me 
chamava a partir em missão. 

Depois, frequentei o Curso de Missio-
logia que, juntamente com as conversas 
que tive com a Ana e com a Inês, duas 
irmãs de sangue voluntárias missioná-
rias do nosso grupo, me abriram os hori-
zontes e me permitiram dar os passos 
necessários para a integração na Missão. 

Chegou a hora da partida e a expectati-
va era grande. 

Quando cheguei ao Gungo deparei-me 
com um mundo fascinante de paisagens 
magníficas e um povo pobre, mas radio-
so, que nunca nos deixa sós. Ao passar-
mos pela picada, parece que até o capim 
fala porque, sem vermos ninguém, escu-
tamos uma saudação amiga, quantas 

vezes um grito alegre e singelo 
de uma criança. Convivi com um 
povo muito amigo que nos ajuda 
sempre, principalmente quando 
temos algum problema. 

Entre todas as pessoas, tive o 
privilégio de conviver de perto 
com a equipa de trabalho que 
me acompanhou ao longo do 
tempo que estive em missão. 
São eles o Pedro, o Luís, o 
Alberto, o Ezequiel e o pequeno Celesti-
no, conhecido por “menino pergunta-
dor”. Não era um grupo grande em 
número, mas foi um grande grupo no 
melhor que pode haver: uma amizade de 
tal modo verdadeira que, ao tentar des-
pedir-me deles com palavras, fiquei tão 
emocionado que elas não saíram. Mas 
guardo no coração todos os momentos 
que vivemos juntos e uma enorme sau-
dade. 

Esta equipa colaborou comigo em 
diversos trabalhos da missão como na 
reparação das casas da missão na Donga 
e no Uquende e no início da construção 
da capela e da moagem do Uquende. Se 
eu pude ensinar-lhes algo do que sei, 

também com eles pude fazer uma expe-
riência humana única e inesquecível. 

Toda esta vivência me trouxe à memó-
ria as palavras do P. José Augusto: “a 
vida não vale pelos anos que vivemos, 
mas por aquilo que fazemos enquanto 
estamos neste mundo”. Apesar de terem 
sido apenas seis meses o tempo que esti-
ve em Missão no Gungo, vivi com o povo 
e a equipa missionária momentos que 
nunca mais esquecerei. 

Agradeço do coração à minha mãe, 
irmãos e a todo o grupo missionário, que 
tornaram possível a minha ida em mis-
são e aos quais estou muito grato. 

 
 

Amândio Évora 

  Ficha Técnica 
Ondjoyetu: Jornal do Grupo Missionário da Diocese de Leiria Fátima. 
Contactos: Seminário Diocesano, 2414 - 011 Leiria;                                        Tel.: 926 031 382 / 244 104 111;   
E-mail: animissionarialeiria@gmail.com                                                         Blog: www.ondjoyetu.blogspot.com   
Tiragem: 1.000 exemplares                                                                                    Distribuição: Gratuita 
Textos: Angélica Filipe, Amândio Évora, Marta Gomes, Diamantino Narciso, Eng. Coutinho Duarte, Equipa Missionária. 

2  -  ONDJOYETU 

 Jornal  do  Grupo Miss ionário  da  Diocese  de  Leir ia-Fát ima 

A Joaninha 

Testemunho Missionário de Amândio Évora 

A Joaninha é uma jovem de 18 anos, 
olhar doce e sorriso radioso. 

Olha-me com uma intensidade tal que 
chega cá dentro e a luz do seu sorriso 
inunda-me a alma. 

Eu já tinha estado sentada perto dela, 
já tinha  sentido a força do seu olhar 
mas, só quando a mãe se aproximou, no 
fim da missa, e me disse que gostava de 
me apresentar a filha pois tinham um 
pedido a fazer-me, me dei conta que ela 
não se levantava. Teve poliomielite em 
pequena e, desde então, desloca-se de 
joelhos no chão e com as mãos enfiadas 
nuns chinelos para  ajudar o movimento. 

Tão bonita! Sempre com um sorriso do 
tamanho do mundo! 

Queriam pedir-me se eu poderia aju-
dar na obtenção de uma cadeira de rodas 
que pudesse amenizar a sua vida! 

Durante a nossa estadia na Tuma este-
ve sempre lá, no bairro, perto de nós, 
dormindo na igreja e participando nas 
actividades que iam decorrendo. No iní-
cio da semana manifestou-nos o seu 
grande desejo: fazer a leitura na missa. 
Dissemos-lhe que teria de treinar muito 

uma vez que faz uma leitura hesitante e 
a soletrar. No dia seguinte, logo pela 
manhã, veio pedir o livro para iniciar o 
seu treino. É o Umbundo, o dialecto 
falado nesta zona de Angola. Não posso 
ajudar muito pois não sei esta língua. 
Mas incentivei-a a treinar o máximo. 
Todo o dia a Joaninha leu o mesmo tex-
to, sem cansar. À tardinha a leitura esta-
va quase fluente e a vontade, essa, conti-
nuava bem forte. Mais um treino…O 
pior é o tom de voz: doce, suave, mas tão 
baixinho que não dá para ser escutada 
na igreja. “Assim não dá, Joaninha! Tens 
de ler mais alto!” “-Sim, vou tentar mais 
uma vez”. Mas a voz não sobe de tom! 

Que poderemos fazer por esta jovem 
que deseja tanto fazer a  leitura na mis-
sa, treinou o dia todo, mas não consegue 
ler mais alto de modo a fazer-se ouvir? 

Bem, há uma solução: leva-se a bate-
ria, liga-se um microfone e a Joaninha 
pode ler e ser ouvida por todos. 

E pronto: com boa vontade, a Joani-
nha pôde realizar o seu sonho! Na hora 
da leitura, arrastou-se até à frente do 
altar e, na sua posição habitual, meio 

ajoelhada meio sentada, fez a leitura. Eu 
segurei o microfone e senti todo o seu 
nervosismo e emoção. Todo o seu corpo 
tremia. Mas leu bem. No final, “Ondaka 
ya  Ngala” (Palavra do Senhor) e um 
grande suspiro de alívio e de satisfação. 

O sorriso, esse, mostrou-se mais radio-
so ainda! 

Bem hajas Joaninha, por me mostrares 
que se pode ser feliz mesmo quando a 
vida não é como gostaríamos que fosse! 

 
Mãezinha Angélica 



Durante estas semanas, a mãezinha 
Angélica e a mana Inês deram mais 
alguns passos na formação dos líderes 
da “Pastoral da Criança”. Neste momen-
to, era necessário visitar os vários líderes 
nas suas comunidades, por isso desloca-
ram-se até ao Calipe, Chitiapa, Chitunda 
e Uquende para procederem ao acompa-
nhamento dos trabalhos. Durante esta 
estadia, o Padre David também teve 
oportunidade para avançar na formação 
dos catecúmenos e dos casais que ansio-
samente se preparavam para o matrimó-
nio. Duas semanas no Gungo passaram a 
correr e aproximou-se o momento de 
nos deslocarmos para o Sumbe. Para 
percorrermos 30km, demorámos 6h de 
viagem, numa picada bem escorregadia 
e cada vez mais esburacada. Foi necessá-
rio aumentar a atenção e a destreza de 
braços do motorista. Este ano choveu 
muito e, por isso, a picada foi-se degra-
dando de tal forma que são poucos os 
carros que circulam naquela via, e os que 
circulam, demoram muito tempo para a 
percorrer. 

A viagem, demorada e cansativa, não 
nos impediu de, logo na segunda-feira 
dia 11 de Abril, avançarmos nos traba-
lhos no Sumbe. Era preciso continuar os 
contactos para os projectos em anda-
mento e a construção de uma cisterna 
para aumentar a capacidade de armaze-
namento de água. Aqui, na ondjoyetu, 
era as nossas prioridades. Mas a semana 
foi passando e, para que os trabalhos 

fossem todos realizados, foi necessário 
tripartir a equipa missionária durante o 
fim-de-semana. O Padre David e a mãe-
zinha Angélica foram até à Tuma, para 
cumprir mais uma etapa de formação 
dos catecúmenos e celebrar o último 
escrutínio, o mestre Amândio ficou no 
Sumbe para avançar com as obras na 
cisterna, a mana Inês e a mana Teresa 
foram com 8 jovens do Gungo até à Qui-
lenda, para a celebração diocesana do 
Dia Mundial da Juventude. No domingo 
à noite já estava a equipa reunida para, 
juntos, vivermos a Semana Santa. Na 
terça-feira tivemos a oportunidade de 
celebrarmos a Missa Crismal e de apro-
veitarmos a recolecção do pessoal mis-
sionário. Foi um momento importante 
para todos os padres, religiosos e missio-
nários da Diocese que, após as celebra-
ções, se deslocaram para as suas paró-
quias e missões para viverem o Tríduo 
Pascal. E nós também subimos para a 
Donga, na quarta-feira, para celebrar-
mos a Páscoa. Cada dia foi vivido com 

muita intensidade, com reflexões para os 
vários grupos. Desde as crianças aos 
mais velhos, debaixo do sol forte ou das 
pancadas de chuva, foram chegando à 
Donga mais de 700 pessoas que se des-
locaram para celebrarem esta data tão 
importante. Na Sexta-feira Santa, a Via-
Sacra, organizada pelos jovens, fez-nos 
relembrar a Paixão de Cristo e, a solene 
vigília, fez culminar a Páscoa e a cami-
nhada de 31 catecúmenos, com o seu 
baptismo e os baptismos de 16 crianças. 
Eram já 4h da madrugada de domingo, 
quando os batuques tocavam de alegria, 
o povo dançava e cantava “we, we we, 
Yesu Wapinduka”, (Jesus Ressuscitou). 
Mas o dia era de festa e, logo às 6h, está-
vamos de novo reunidos para cantarmos 
em Seu louvor. O Dia de Páscoa teve 
acrescido a alegria da celebração do 
matrimónio de 11 casais, mas também foi 
o momento de o mestre Amândio se des-
pedir do povo do Gungo e de este agrade-
cer todo o seu trabalho e dedicação. 

De regresso ao Sumbe e depois a Luan-
da, chegou o dia 27 de Abril, com o 
regresso do mestre Amândio a Portugal. 
A equipa ficou um pouco reduzida mas 
continua cheia de energia para continuar 
o trabalho. 

Renovados pela força de Cristo Ressus-
citado, continuamos a cantar e a sentir a 
energia do “We, we, we, Yesu Wapindu-
ka!” para avançarmos com a nossa Mis-
são. 

A Equipa Missionária 
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O trabalho levado a cabo pelo Grupo Mis-
sionário Ondjoyetu tem contado, desde a 
primeira hora, com o importante apoio dos 
“Mil & Tal Amigos”, pessoas que contribuem 
para este projecto com, pelo menos, um 
euro por mês.  

Em contrapartida, é mantido a par do 
desenrolar desta missão, pelos meios que o 
grupo tem ao seu alcance, nomeadamente 
este jornal "Ondjoyetu". 

Este grupo de amigos apoia directamente 
a presença da equipa missionária da diocese 
de Leiria-Fátima que se encontra na Missão 
do Gungo, diocese do Sumbe, Angola.  

Para obter mais informações e se inscre-
ver, pode contactar-nos por algum dos 
meios indicados na “Ficha Técnica”. 

A todos os que são "Mil & Tal Amigos"  e 
também aos que servem de ponte de ligação 
entre este grupo e os benfeitores, dizemos 
"Twapandula", que quer dizer Obrigado. 

Nota: Os amigos que fizerem transferência 
bancária deverão enviar um e-mail para: 
animissionarialeiria@gmail.com, confir-
mando a operação. 

    Mil & Tal Amigos 

A Banca do Grupo Missionário 
Ondjoyetu esteve mais uma vez pre-
sente na  Feira de Maio de Leiria, o 
que permitiu uma grande interacção 
com as pessoas do nosso e de outros 
concelhos. As vendas também fora 
razoáveis, tendo nós apurado um total 
de caixa de 864,50 €. Um grande bem-
haja à Câmara Municipal de Leiria, 
aos voluntários do Ondjoyetu e a todos 
os que nos visitaram. 
Durante o mês de Julho, se Deus 

quiser, iremos carregar um contentor 
de 40 pés, que seguirá para Angola 
com materiais de construção, ferra-
mentas, alguma roupa, calçado e 
outros bens de apoio ao trabalho que 
se está a realizar no Gungo.  
Duas estudantes finalistas de 

medicina, uma de Leiria, outra de Gui-
marães, partirão no início de Agosto 
para Angola, associando-se ao nosso 
grupo missionário. Elas fazem parte 
da associação “Move-te” e manifesta-
ram interesse em realizar uma missão 

humanitária no Gungo, durante dois 
meses. Saudamos este grupo por esta 
iniciativa e esperamos que esta coope-
ração possa dar bons frutos. 
O P. David Nogueira, superior da 

Missão do Gungo, estará entre nós de 
meados de Junho a meados de Julho, 
para um merecido tempo de férias. 
Temos missionários que 
regressam a Angola. A Ana Sofia 
Pereira tem viagem marcada para o 
dia 19 de Julho, indo por um ano;  o 
Amândio Évora partirá em meados de 
Setembro, por seis meses. 
A casa da missão no Sumbe não 
foi concluída. Em 2006/2007 foi 
feita apenas a primeira fase para se 
poder começar o trabalho no Gungo. 
Neste momento, estamos a envidar 
esforços no sentido de podermos con-
cluir a casa neste ano 2011, permitin-
do, assim, ter melhores condições de 
acolhimento.  

Para mais informações consulte o 
nosso blogue. 

Notícias Breves 

Cont. da pág. 1 
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Desafio 
Foi-me pro-

posto mais 
um desafio… 
escrever algo 
sobre a expe-
riência vivida 
no Verão do 
ano passado. 
Mas como o 
tempo foge 
entre  os 
dedos e o trabalho não termina, decidi, 
também eu, lançar um desafio ao meu que-
rido amigo Diamantino, para que me aju-
dasse. 

Ambos embarcámos pela primeira vez na 
“Missão Alentejo”, neste caso edição 2010. 
Aqui está um pedacinho do fruto que colhe-
mos: “Temos o prazer de fazer parte de um 
grupo maravilhoso chamado Grupo Missio-
nário ONDJOYETU que, como já muitos 
sabem, quer dizer “A Nossa Casa”. É ali 
mesmo que nos sentimos em nossa casa. E, 
como em todas as casas, a vida avança e 
novos desafios aparecem todos os dias.  

Cada um à sua maneira e de maneiras 
diferentes, fomos informados sobre a mis-
são no Alentejo, que ambos desconhecía-
mos até há algum tempo. Este ano, tal como 
no ano passado, realizava-se naquela distan-
te, mas bela aldeia chamada Aldeia da Mata.  

Aceitámos o desafio de partir, depois de 
uma prévia preparação com a prata da casa, 
uma equipa muito experiente e competente. 
Organizámos as malas e lá fomos, integra-
dos no grupo devidamente treinado, para a 
missão na Linha da Frente Alentejana. Foi 
no mês de Agosto. Os termómetros chega-
ram aos 40ºC. 

No entanto, este grupo foi para trabalhar 
e não foi, nem o calor, nem o comodismo, 
ou outro motivo qualquer, que o deteve. 
Tempo de missão, é tempo de trabalho. 
Havia muita gente à nossa espera. Os 10 
dias foram, para nós, tempo de oração, tra-
balho, estudo e reflexão.  

Foi preciso organizar muito bem o tempo 
para que fosse possível cumprir todos os 
objectivos. No fim, poderá não ter sido o 
melhor, de maneira nenhuma, mas foi com 
todo o nosso esforço e dedicação que demos 
um pouco de nós a esta gente. Criaram-se 
laços de amizade que originaram um nó na 
garganta, lágrimas de despedida, pedidos 
para voltarmos de novo, mesmo sem poder-
mos, para já, fazer esta promessa. Promessa 
não, mas propósito sim, de voltar. Não sei 
para onde, mas a missão continuará.”  

 

Marta Gomes e Diamantino Narciso. 
 

Mais uma vez este grupo missionário vai 
realizar uma semana missionária neste 
Verão. Será em Ponte de Sor, de 6 a 15 de 
Agosto. Estão inscritas 12 pessoas e já 
começaram as reuniões preparatórias. 

Creiam os 
caros leitores 
que o que, nesta 
viagem mais me 
impressionou, 
não foi o facto 
de ter sido feita 
no país irmão 
que é Angola, 
nem as maravi-
lhosas paisagens 
africanas, pois já 
me encontro 
neste país há 24 anos, tempo suficiente 
para não me deslumbrar, assim tanto, 
com as belas paisagens que este país 
possui. 

O que nesta viagem me marcou, que 
ficará retido na minha memória e que 
pretendo aqui partilhar com os meus 
amigos e leitores, são outros motivos 
que vão muito para além das lindas 
paisagens angolanas. 

Assim, e narrando esta viagem, 
demos-lhe início no Sumbe, Província 
do Kwanza Sul onde, aliás, toda ela se 
desenrolou.  

Depois de termos percorrido cerca de 
80 km por estrada asfaltada, entrámos 
em caminho de terra batida, vulgo 
picadas, cujos 34 km, tantos quantos 
os que distam do lugar chamado Eval 
Guerra até àquele que era o nosso des-
tino, a aldeia do Uquende, junto à sede 
administrativa da comuna do Gungo. 

Estes 34 km foram por nós (eu, Srs. 
Padres Vítor Mira, David Nogueira e a 
minha querida amiga Inês – mana 
Inês, como carinhosamente é tratada 
pela comunidade do Gungo – missio-
nários destas aldeias) percorridos em 2 
horas e 40 minutos, o que foi um tem-
po record; daqui, já poderemos aquila-
tar da qualidade da dita picada.  

Durante a viagem não houve povoa-
ção em que passássemos, pequena ou 
grande, em que crianças, jovens, 
homens, mulheres, velhos e novos, ao 
verem aproximar-se a viatura, tão bem 
conhecida destes habitantes, não sol-
tassem o grito - “padre, padre”. E 
foi  sempre assim, com este chama-
mento de alegria pelo aparecimento da 
viatura que levava dentro de si aquelas 
pessoas, que fiquei a saber quanto são 
amadas e reconhecidas por aquele 
povo, seja ele de que aldeia for, “Os 
Senhores Padres”. 

Eu próprio via-me na obrigação de 
saudar, apesar de saber que tais mani-
festações não se dirigiam à minha pes-
soa mas, antes, aos seus pastores, aos 
seus carteiros, aos seus conselheiros, 

aos seus médicos, 
aos seus mestres de 
agricultura, de cons-
trução civil, etc., 
etc., como são os 
missionários. Sim, 
porque eles são tudo 
isto e muito mais; 
mas, para não me 
tornar fastidioso, 
fico por aqui, quanto 
ao serviço que hon-
rosamente prestam 

a esta comunidade. 
 Em todos os lugares havia algo para 

dizer ao padre, havia um recado para 
mandar a alguém, havia uma carta a 
enviar, transmitindo alguma coisa de 
importância a familiares ou amigos, 
sabe-se lá o quê? E pude verificar que 
estas humildes pessoas contam com 
esta Missão Católica para as suas vidas; 
sei que ouvem os missionários e que os 
vêem como alguém que os ilumina. 

Para que esta consideração da popu-
lação se tornasse tão evidente, decerto 
teve e tem que haver aqui muito traba-
lho missionário o que, só por si, fala e 
engrandece os seus grandes obreiros, 
os padres Vítor Mira e David Nogueira, 
a quem, a partir desta humilde descri-
ção, aproveito para enviar os meus 
agradecimentos  pelas pessoas huma-
nas que são, pela sua obra, pela sua 
acção a favor deste povo e que 
bem hajam, Deus vos recompensará. 

Seria ingrato da minha parte, não 
estender este agradecimento à mana 
Inês e, mesmo, ao Amândio, pela sua 
dedicação e vontade missionária 
demonstradas. 

Mas, e continuando a narração 
impossível desta viagem, aldeia a 
seguir a aldeia, o grito lá surgia, como 
um silvo rebentando das profundezas 
das florestas: “padre, padre”. E a res-
posta, vem a seguir. 

 “Boa tarde. Olá, como estão os 
senhores?” E os padres chamavam 
pelos seus nomes aqueles que os sau-
davam, como se fossem companheiros 
da sua vida do quotidiano, ou irmãos e, 
infalivelmente, surgia a pergunta: “Vão 
subir”? - (se iam para a aldeia da Mis-
são). E, perante a justificação do sim 
ou do não, questionavam: “E, então, do 
que necessitam?” Senhor padre, temos 
um recado, temos uma carta... Havia 
sempre algo de correio a transportar e, 
decerto, importante para alguém. 
 
Continua no próximo número. 
 

Coutinho Duarte 

Memórias de uma viagem inesquecível  
às “Terras do Fim do Mundo” 


