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Do Velho se faz Novo 

O Grupo Missionário Ondjoyetu está 
prestes a enviar para Angola dois con-
tentores de 40 pés cuja organização e 
preparação tem mobilizado este grupo 
nos últimos meses. 
Entre muitas outras coisas, os conten-

tores levarão a maior parte dos materiais 
necessários à construção da segunda 
fase da casa da Missão Ondjoyetu, no 
Sumbe. 
Desde o ferro de fundação, à estrutura 

metálica, painel de cobertura, portas e 
janelas interiores e exteriores, azulejos e 

mosaicos, louças sanitárias, material de 
canalização, electrificação e esgoto, qua-
se tudo vai naquelas enormes caixas de 
ferro. 
Também são enviadas algumas ferra-

mentas que ajudarão à construção da 
casa e que depois serão úteis nos projec-
tos de desenvolvimento no Gungo. 
Muitos destes materiais e ferramentas 

são usados e/ou retirados de outras 
construções ainda em bom estado. Tal 
como este trote que vemos na imagem 
tem um ar de modernidade com aquele 

amortecedor, também nós, com mate-
riais considerados inúteis, vamos melho-
rar as condições de habitabilidade da 
nossa casa da missão. 
Tudo isto só foi possível graças à imen-

sa generosidade de muitas pessoas indi-
viduais, paróquias, empresas, grupos de 
amigos… e aos voluntários do Ondjoye-
tu. Um grande bem-haja a todos e que 
Deus vos recompense por tanta genero-
sidade e espírito de partilha.  
Para nos acompanhar mais de perto: 

www.ondjoyetu.blogspot.com. 
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Memórias de uma viagem inesquecível às  
“Terras do Fim do Mundo” 

Continuação do número anterior. 
 

Caminho sinuoso acima, buracos a 
seguir  a outros buracos, floresta a seguir 
a floresta lá fomos, vencendo o caminho 
com ajuda daquela viatura, já bem 
conhecida daquelas puras e humil-
des criaturas. 
Impossível de narrar será a chegada à 

aldeia do Gungo. Cerca de um quilóme-
tro antes do local para onde nos dirigía-
mos, vi, sem que isso me chamasse ou 
atraísse a atenção porque tinha sido um 
hábito do longo mas agradável trajecto, 
as crianças, os jovens, os homens, as 
mulheres, a saudar “Padre, Padre” com 
uma diferença: agora o número de pes-
soas era muito maior e acompanhava a 
nossa viatura e não mais a veio a largar 
gritando “Padre, Padre”. Estava encanta-
do, estava contente por ter sido convida-
do a viver tamanha demonstração de 
amizade e carinho. 
Mas, a grande multidão, a grande 

demonstração de amizade e carinho 
estava para vir. Quando reparei que o 
nosso destino era ali, deparei-me com 
uma multidão que jubilava de alegria, 
cantava, batia palmas, que dançava, que 
agradecia a presença dos visitantes que 
agora chegavam. 
Os cânticos, as palmas e as danças 

bonitas, singelas, carinhosas, só ao 
alcance de um povo humilde, puro e que 
gosta de visitantes, votado a algum isola-
mento, a muitas carências, seriam mui-
to, muito maiores, se não fosse a presen-

ça muito abençoada dos missionários. 
A alegria, ali demonstrada, só poderia 

ser de agradecimento por terem chegado 
aqueles que eles apreciam, que eles reco-
nhecem como seus guias. 
Mais, para meu maior espanto, a 

manifestação também era extensiva  à 
minha pessoa. E, quando desci da viatu-

ra, fui surpreendido com a leitura de um 
documento em nome da população que 
exaltava a minha presença. 
Diziam eles que reconheciam e agrade-

ciam a dádiva de uma parte de um 
camião para o qual contribuí. 
Reconheço que alguma coisa fiz por 

aquele povo que, embora não o conhe-
cesse pessoalmente, era como desde há 
muito convivesse com eles, tal tinha sido 
a descrição feita pelos senhores padres 
do povo do Gungo. 
Desde esse momento, jamais as mani-

festações de agradecimento e carinho 

deixaram de estar presentes. 
Jamais poderei esquecer a oração à luz 

da fogueira, anedotas, cantigas e os gri-
tos na noite da chegada. 
No dia seguinte, a missa foi celebrada 

por quem sabe falar a um povo ávido de 
compreensão e de ensinamentos (e que 
bem se pronunciam os padres missioná-
rios na língua nacional, Umbundo). 
A intervenção de improviso que fui 

convidado a fazer no final da missa, pas-
sando pelas dádivas humildes e de muito 
significado são marcantes e deixam-me 
com vontade de querer voltar a viver, ali, 
e de uma só vez a vida toda. O sentimen-
to foi de tal ordem, com a população na 
sua máxima força, que queria dizer-nos 
“Obrigado”, queria-nos na sua roda de 
dança, queria o nosso abraço, queria 
dizer-nos, de uma só vez e voz, quanto 
gostaram de nos ter ali. 
Queria ainda transmitir aqui uma frase 

que ouvi algumas vezes, que só por si diz 
o quanto valioso é esta atitude missioná-
ria da Igreja Católica interpretada por 
estes padres coadjuvados pela Mana 
Inês, pelo Amândio e por todos aqueles 
que ajudam nesta acção missionária. 
Então aqui vai a frase, escrita, tal qual a 
ouvimos: ''Padre, não nos deixa.'' 
Por tudo isto e por aquilo que não sou 

capaz de dizer, o meu muito obrigado, 
ao povo do Gungo e à equipa missioná-
ria. 

  Eng. Coutinho Duarte 

Quando a nossa diocese 
deu o passo da geminação 
com a diocese do Sumbe, 
logo se projectou a cons-
trução de uma casa nos 
arredores do Sumbe, no 
bairro da Pedra Um, num 
terreno cedido pela dioce-
se de acolhimento. 
Essa casa via-se como 

necessária porque sendo a 
comuna do Gungo muito 
distante, de acessos muito 
difíceis e com um povoa-
mento muito disperso, era 
necessário ter uma casa 
junto da cidade, que ser-
visse de base ao trabalho a realizar nas 
montanhas do Gungo. 
O projecto foi concebido para poder 

acolher não só os missionários prove-
nientes de Leira, mas também outras 
pessoas, tendo em conta a grande mobili-

dade e espírito de acolhi-
mento que caracteriza a 
cultura dos povos de 
Angola. 
Tendo em conta a dimen-
são do projecto final, a 
necessidade de proceder à 
construção por adminis-
tração directa para dimi-
nuir os custos e também a 
necessidade de começar o 
trabalho com o povo do 
Gungo de uma forma mais 
continuada, foi decidido 
construir a casa em duas 
fases. 
A primeira fase foi levada 

por diante entre 2006 e 2007, tendo-se 
criado as condições mínimas para aco-
lher a equipa missionária e ainda algu-
mas visitas. 
A meio dos dez anos de geminação e 

tendo em conta que ainda tinha rema-

nescido algum fundo da primeira fase, 
foi decidido concluir o projecto da casa 
neste ano 2011. Se Deus quiser, as obras 
da segunda fase terão início em Setem-
bro. 
Cabe ainda referir que os fundos para 

esta construção são provenientes de um 
ofertório extraordinário realizado na 
nossa diocese, para este fim, em 2006 e 
das renúncias quaresmais do ano 2007. 
Nas imagens podemos ver a parte que 

já foi construída e o projecto global como 
foi inicialmente concebido. A todos o 
nosso bem-haja. 

P. Vítor Mira 

Construção da Ondjoyetu - 2ª Fase  



Como é sabido, tenho estado por terras 
de Portugal a gozar férias e a dar uma 
mãozinha no processo do contentor. É 
um misto entre o parar para retemperar 
forças e dar uma ajuda num processo 
que envolve muita gente, muito trabalho 
e muitos apoios e caixotes e mais caixo-
tes, volumes e mais volumes. Cada caixa 
soma mais uma ajuda e mais uma peça 
para o puzzle da fase seguinte. Mas olhe-
mos para o que foi acontecendo até ago-
ra na Linha da Frente com as caixas que 
já chegaram ao destino. Os aconteci-
mentos são como caixotes já descarrega-
dos no seu lugar. 
Terminámos a última rubrica “Adobes” 

com a alegria do Tempo Pascal e logo 
nos concentrámos nos vários volumes de 
trabalho que tínhamos em mão. Com a 
subida para o Uquende a 6 de Maio, ini-
ciou-se uma etapa que podemos imagi-
nar como uma caixa bem volumosa que 
incluiu o seguinte: uma reunião do Ond-
jango da Missão, duas etapas de traba-
lhos na moagem para fabricação de blo-
cos de BTC, um turno de formação para 
líderes da pastoral da criança no centro 
da Ondjila com a participação da jovem 
enfermeira  Bernardeth, a vivência do 13 
de Maio com procissão de velas e missa 
de Nossa Senhora. Incluiu ainda a parti-
cipação na ordenação de 8 diáconos, a 
construção de duas pontes de troncos e 
um turno de formação de líderes da Pas-
toral da Criança no centro de Cambinda. 
Uma outra caixinha mais pequena, de 

27 a 29 de Maio, incluiu a participação 
na peregrinação diocesana ao Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima Peregrina, 
em Calulo. Este tempo coincidiu com a 
apresentação do Diácono Geovany que o 
Sr Bispo D. Benedito destacou e nomeou 

para trabalhar no Gun-
go até ao mês de Agos-
to. 
Mais um pequeno 

volume foi constituído 
por alguns dias na cida-
de do Sumbe a fazer 
contactos para encon-
trar os formadores das 
etapas seguintes e a 
preparar mais um blo-
co de trabalho missio-
nário.  
A 4 de Junho começá-

mos a encher uma nova 
caixa por terras do 
Chimbango. Ele foi o 
dia da criança com pin-
turas faciais, papagaios e distribuição de 
brinquedos; foi mais formação para líde-
res da Pastoral da Criança; um encontro 
de debate sobre o alcoolismo; acompa-
nhamento familiar; mais uma reunião 
do Ondjango da Missão e, antes de 
fechar, culminou-se com o Dia do Cate-
quista. 
Postas as fitas da viagem que selaram a 

visita ao Chimbango, o rumo foi para 
Luanda, encaminhar o superior da Mis-
são ao aeroporto, no dia 16 de Junho. 
Mas, na ausência do “Sr. Padre”, não 
parou de se preparar e encher de activi-
dades novas caixas. De 23 de Junho a 10 
de Julho tudo se passou na Donga, des-
tacando-se do conteúdo dois blocos de 
formação: uma, sobre alimentação e 
nutrição e, outra, sobre agricultura. 
Também junto esteve uma formação de 
liturgia, um retiro de jovens (de 23 a 26 
de Junho), os trabalhos de recolha da 
ginguba da lavra da missão, um encon-
tro dos Movimentos Apostólicos e a festa 

do Corpo de Deus. 
O tempo seguinte, de 11 
a 18, estava previsto 
para trabalhos no Sum-
be e, chegando o dia 19, 
ir esperar o superior da 
missão, que voltaria 
com uma voluntária 
repetente: a Ana Sofia. 
Tal não foi possível pois 
o processo do contentor 
em Portugal ditava a 
introdução de uma alte-
ração neste tempo e, 
como numa caixa, 
quando entra ou sai 
alguma coisa, obriga a 
uma reorganização. O 

plano previsto para o fim-de-semana 23 
e 24 de Julho deixou de contar com o 
acolhimento a quem chegava. Mas a 
Equipa Missionária subiu ao Uquende e, 
lá, celebrou o Domingo. 
Estes são alguns dos caixotes que estão 

já acondicionados no sector de realiza-
ções da Missão. Tal como os outros cai-
xotes de papelão, para estes foi preciso 
muito trabalho, esforço e oração. Mas os 
acontecimentos vão-se sucedendo, vão-
se somando, coisa semelhante ao que vi 
acontecer quando se iniciou a congrega-
ção dos artigos no armazém onde se pre-
para o enchimento dos contentores para 
depois enviar. 
Estou de partida para regressar à 

Linha da Frente e aproveito para deixar 
um grande “bem haja” a todos os que 
vão ajudando a que tudo isto vá aconte-
cendo! 
“Lalipochiwa” (“fiquem bem” no dia-

lecto Umbundo). 
Pe David 
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Adobes – Férias & Caixotes 

Quando visitei a equipa da Linha da 
Frente no ano 2010, o meu pai acompa-
nhou-me, aproveitando para ir conhecer 
mais de perto a Missão do Gungo. Consi-
go levou alguns apetrechos (os possíveis) 
de ilusionista com que actualmente, já 
reformado, se entretém a si e distrai os 
outros. 
Apesar das explicações dadas, não dei-

xou de causar estranheza a alguns que “a 
Igreja agora também traga feiticeiro e, 
ainda por cima, pai de padre”. O certo é 
que se viveram momentos hilariantes e 
foram arrancados às várias plateias 
“ahs” de espanto, perplexidade e de alí-
vio quando se percebeu “a verdade”. 
Logo à chegada, e quase espontanea-

mente, o meu pai começou a ser tratado 
por “avô José”, ficando assim por lá 

conhecido. 
Quando, num dia, 

falávamos sobre a 
capela da aldeia do 
Uquende, eu desa-
fiei os catequistas a 
fazer uma nova, 
com materiais de 
melhor qualidade. 
E disse que a equi-
pa missionária não 
deixaria de dar o 
apoio possível. 
Conversa traz conversa e, a determina-

do momento, o “avô  José” disse que 
também ajudaria oferecendo a mão-de-
obra da estrutura metálica do telhado da 
nova capela que se viesse a fazer (já foi 
serralheiro), o que ainda entusiasmou 

mais os catequistas. 
Neste ano 2011 visitei 
aquela comunidade e vi 
que a capela já está em  
construção com a pre-
ciosa orientação do P. 
David e uma grande 
colaboração do Amân-
dio. 
Em Maio passado, o avô 
José convidou outro avô, 
o José Ruas, e lançaram 

mãos à obra. A estrutura está pronta e, 
se Deus quiser, seguirá em breve no con-
tentor que vamos enviar. 
Obrigado a estes dois Josés que, assim, 

também são missionários na Missão de 
S. José do Gungo. 

P. Vítor Mira 

Avós Missionários 
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“Projecto Move-te” 
Em 2008, o 

“Projecto Move-
te” começou a 
dar os primeiros 
passos. Alguns 
alunos da Facul-
dade de Medici-
na da Universi-
dade de Lisboa 
tinham vontade de fazer voluntariado na área 
da saúde, tanto a nível nacional como inter-
nacional e puseram as mãos à obra desde 
então. 
 Para cumprirmos os nossos objectivos do 

projecto, fomos fazendo colaborações, ao lon-
go do tempo, com muitas instituições de 
voluntariado nacional, nomeadamente a 
Associação Conversa Amiga, Comunidade 
Vida e Paz, Legião da Boa Vontade, Associa-
ção Coração Amarelo, e outras de voluntaria-
do  internacional como os Médicos do Mundo 
e agora com o Grupo Missionário Ondjoyetu.  
Durante o ano, realizámos ainda vários 

eventos, uns relacionados com a saúde, como 
os rastreios Cardiovasculares e outros, para 
angariar fundos como a Feira da Solidarieda-
de, os cabazes ou a grande festa dos Santos 
Populares. No fim do ano lectivo, com os fun-
dos recolhidos, enviámos estudantes para 
várias partes do mundo, para darem o seu 
contributo na área da saúde. 
  Este ano, durante dois meses, eu, Sandra 

Leal e a Inês Figueiredo, voluntárias do 
“Projecto Move-te”, estudantes, respectiva-
mente, do 4º e 5º ano de Medicina, iremos 
integrar uma missão em colaboração com o 
Ondjoyetu. Esta parceria visa "levar mais saú-
de ao Gungo", através da formação de promo-
tores de saúde locais, parteiras e de elemen-
tos da pastoral da criança, nas diferentes 
zonas da região. Pretendemos, com esta 
acção, que os locais adquiram conhecimento 
de como usar os medicamentos e material 
médico de que dispõem, de forma racional e 
apropriada. 
A população do Gungo terá ainda oportuni-

dade de ter consultas/aconselhamento dados 
por nós as duas. Paralelamente, pretendemos 
fazer também a vacinação de muitas crianças, 
aproveitando Agosto e Setembro, altura em 
que possivelmente se irá realizar uma campa-
nha de vacinação em várias aldeias do Gungo. 

 

Sandra Leal 

Recordamos aos “Mil & Tal Amigos” que a vossa colaboração mensal de 1,00 € continua a ser um importante apoio para 
este projecto. Os nossos missionários estão em regime de voluntariado, mas necessitam da nossa ajuda para as suas despesas 
do dia-a-dia. A todos os que desde a primeira hora nos têm ajudado e aos que começaram já durante esta caminhada, o nosso 
muito obrigado. Contamos também com a vossa oração, bem como a de todos os que não podem colaborar materialmente. 

Há já alguns anos que, no mês 
de Agosto, alguns elementos do 
Grupo Missionário Ondjoyetu 
se sentem chamados a partir em 
Missão para o Alentejo. Este 
ano, a Missão por terras Portu-
guesas, será em Ponte de Sor de 
6 a 15 de Agosto. Preparam-se 
para partir 12 corações cheios 
de vontade de partilhar com os 
outros a alegria em ser cristão, 
testemunhando, desse modo, a 
felicidade do dom da vida.  
Temos vindo a ter algumas reuniões 

de preparação para que possamos dar 
o nosso melhor contributo nestes 10 
dias de testemunho de fé. Esse 
momento de formação também se 
torna muito importante para se irem 
criando laços entre os missionários, 
que viverão como uma família ao 
longo dos dias. O tema da missão é 
“Tudo e todos sempre em missão” e 
será em volta desta temática que 
daremos ênfase ao nosso testemu-
nho. 
Apesar de este ano a nossa dinâmi-

ca ser um pouco diferente das ante-
riores missões realizadas no Alentejo, 
o nosso trabalho irá de encontro às 
actividades desenvolvidas nos anos 
passados. As visitas às famílias, as 
actividades com as crianças, a prepa-
ração da vigília e procissão de velas 
são momentos que caracterizam a 
nossa semana missionária. Aprovei-
taremos também para visitar outras 
paróquias onde o nosso Grupo Mis-
sionário já esteve presente, pois as 
ligações fortes e união permanecem, 
apesar do tempo e da distância. 
No passado dia 17 de Julho, na igre-

ja paroquial de Urqueira, teve lugar a 
nossa missa de envio, que se torna 
um marco importante na caminhada 
cristã e missionária dos que deram 
ouvidos ao chamamento de Deus. 
Nesse dia, após um almoço partilha-
do com os restantes elementos do 
Grupo Missionário e algumas pessoas 
da comunidade, vivenciámos um reti-
ro de preparação e consolidação dos 
sentimentos que nos levam a partir e 

entregar um pouco de nós aos outros. 
Muitas foram as ideias que surgiram 
nesse dia e que pudemos partilhar 
uns com os outros, perceber o porquê 
de cada um de nós deixar o que está 
habituado para dar de si aos outros. 
Todos nós acreditamos em Alguém 
que nos faz sorrir, que nos ama ape-
sar das nossas falhas, que nos ajuda a 
caminhar e que nos faz ser quem 
somos. É por Ele que acreditamos no 
valor da vida e da entrega ao próxi-
mo.  
Nos próximos dia 30 e 31 de Julho, 

alguns dos missionários irão a Ponte 
de Sor divulgar a semana missionária 
aproveitando, assim, para um primei-
ro contacto com a comunidade e soli-
citar a participação daqueles que 
queiram estar connosco, pois é por 
cada um deles que a nossa missão 
existe. 
Este ano teremos a presença da 

Irmã Susana, que dará continuidade 
ao trabalho desenvolvido pela nossa 
Irmã Nancy, que tanto fez por esta 
missão e que, apesar de longe, conti-
nua muito presente. Agradecemos à 
Irmã Susana todo o apoio e empenho 
que tem demonstrado e que de certe-
za tornará a nossa missão muito mais 
rica.  
Como me disse um dia alguém que 

me é muito querido: “Nada é dema-
siado nosso que não possamos dar”: 
um olhar, um gesto, um sorriso… 
Qualquer atitude nossa, desde que 
feita com o coração aberto e genuíno, 
torna a vida muito especial. 

Elsa Pedro 

Missão do Alentejo 2011 


