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Adobes – Passos & Acontecimentos 

No último jornal Ondjoyetu, a rubrica 
“Adobes” terminava falando sobre a vin-
da do Pe David e da mana Ana Sofia 
para Angola. Pois bem. Isso está situado 
no dia 24 de Julho e, realmente, aconte-
ceu nesse dia com algumas tribulações. 
Logo que chegaram a terras angolanas, 

no dia 25, foi dia de prestar homenagem, 
recordar e sufragar um dos amigos da 
Missão já falecido: o Sr Alberto Pinheiro 
dos Santos. 
 Passou-se então uma semana na cida-

de do Sumbe, em que os dois viajantes 
puderam aterrar melhor, sendo princi-

palmente para a mana Ana, oportunida-
de de se aperceber quanto foi acontecen-
do na sua ausência e, para o superior da 
Missão, foi tempo de ouvir relatar o que 
se passou. Esta semana também serviu 
para se fazer a planificação dos próxi-
mos tempos e, no sábado, dia 30, a 
Equipa Missionária associou-se à cele-
bração dos 50 anos de sacerdócio do Sr 
Bispo D. Zacarias Kamwenho que foi 
Bispo do Sumbe e é, actualmente, Arce-
Bispo Emérito do Lubango. 
Terminado o fim-de-semana, a equipa 

deslocou-se a Luanda, para tratar de 

vários assuntos. Entre esses, fez-se a 
visita a várias hortas dos formadores de 
agricultura que estiveram a ministrar o 
curso de agricultura no Gungo, pouco 
tempo antes. Fizeram-se contactos para 
a aquisição de materiais para a segunda 
fase da casa Ondjoyetu e, no dia 3 de 
Agosto, data aniversária da chegada da 
primeira Equipa em 2006, foi dia de 
chegarem as jovens Inês Figueiredo e 
Sandra Leal. 
 

(Continua na página 3) 
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“Projecto Move-te” no Gungo 

Caros leitores, antes de mais, apresen-
tamos desde já as nossas mais sinceras 
desculpas porque tudo o que escrever-
mos sobre o Gungo e sobre esta missão 
vai ficar sempre muito aquém do que se 
passa e de tudo o que aqui temos vivido. 
Tal como estava previsto, aterrámos 

em solo angolano no dia 3 de Agosto. A 
viagem começou logo por ser marcante 
porque tivemos o privilégio de descolar e 
aterrar no cockpit do avião - ser Ondjo-
yetu tem as suas vantagens! À chegada 
ao aeroporto, lá estavam as carinhas 
sorridentes “na nossa espera”. 
O primeiro impacto em Luanda foi um 

pouco assustador: a capital é uma cidade 
estaleiro, cheia de pó, lixo e muitas bar-
racas. Dizem que há um lado rico mas 
deve estar mesmo bem escondido. 
Seguimos então rumo ao Sumbe, 

fazendo as paragens obrigatórias no 
Embondeiro nº1 e no Miradouro da Lua. 
Esta primeira semana no Sumbe serviu 

para cairmos um pouco na realidade. 
Apesar da casa da Ondjoyetu ser um 
hotel de 5 estrelas, tendo em conta os 
padrões locais, as idas à cidade iam des-
vendando um pouco o que se vive nesta 
terra. O que contrasta mesmo neste 
cenário são os sorrisos maravilhosos, os 
“tchauées” das crianças cheias de vida, 
os panos coloridos e a família que aqui 
encontrámos na Ondjoyetu. Sentimo-
nos verdadeiramente na nossa casa. 
O primeiro destino foi o bairro do 

Uquende. No caminho parámos na 
Calunganga, onde o tio Capoco organi-
zou uma recepção onde pela primeira 
vez provámos a ginguba (amendoim), o 
diamante do Gungo! 
O Uquende é o bairro sede da comuna 

do Gungo, um bairro bastante grande 
que é vigiado pelo monte Cavinjo. Ficá-
mos por estas paragens uma semana. 
Demos consultas durante as manhãs, no 
posto de saúde do Estado e, durante as 
tardes, formação às parteiras e parteiros. 
Foi no posto de saúde que vivemos os 

primeiros momentos chocantes. Quando 
chegámos, deparámo-nos com enfermei-
ros que tinham feito um curso rápido de 
alguns meses e que não sabiam fazer 
gestos simples como medir a tensão 
arterial, auscultar o tórax ou, mesmo, 
medir a temperatura. Estas são as pes-
soas que fazem os diagnósticos, que 
administram os medicamentos e que 
representam oficialmente o débil siste-

ma de saúde angolano. O centro de saú-
de até era em cimento e chão de mosai-
co, mas estava tudo imundo, desarruma-
do e, na casa de banho, vivam sapos há 
bastante tempo! Bem-vindos a Angola, 
pensávamos, mal sabíamos nós que este 
era o melhor posto de saúde de toda a 
região do Gungo. A contrastar com este 
cenário, tínhamos o entusiasmo pela 
aprendizagem estampado nas caras das 
parteiras e parteiros. Vieram de todos os 
cantos do Gungo e formaram um simpá-
tico grupo de 52 pessoas. Dividimos os 
temas pelos 5 dias de formação, falámos 
do período antes da gravidez, da gravi-
dez, do parto e do pós-parto. 
Aqui existem alguns costumes que 

contribuem para uma mortalidade 
infantil na ordem dos 40%. Tentámos 
desmistificar muitos mitos mas o impor-
tante foi que para além de assinalarmos 
os costumes mais perigosos, explicámos 
o porquê da necessidade de os mudar e a 
forma de como o fazer. Acreditamos que 
estas palavras foram ouvidas e que as 
pessoas que voltam para os seus bairros, 
lentamente vão mudando os hábitos 
deste povo, antes esquecido nos montes. 
Antes de irmos embora ainda tivemos 

uma grande surpresa: as pessoas que 
estavam na formação, como forma de 
agradecimento, deram-nos fuba, gingu-
ba, feijão e uma cabra bonitíssima, que 
ficou com o nome de Baíta. Esta não vai 
ser para “ferver”, mas sim para dar os 
primeiros queijos de cabra do Gungo, 
pelo menos assim esperamos! 
Chegados à Tuma, mais uma vez a 

população estava à nossa espera com as 
músicas que nos encheram o coração… 
“À kombe vetu veya, à kombe vetu 
veya…”, que significa “as nossas visitas 
vieram”. 
O tempo foi dividido entre as consultas 

no posto de saúde e a formação para os 

promotores de saúde. 
Relativamente ao posto de saúde, por 

mais que tentemos, não vamos conse-
guir fazer uma descrição fiel. O chão era 
de terra e as paredes em adobe que, com 
o tempo, foram enfraquecendo bastante, 
estando neste momento em risco de ruir 
a qualquer instante; o telhado em zinco 
tem mais buracos que chapa, o que dá 
uma ventilação natural agradável mas 
bastante preocupante. 
Logo na segunda-feira, ao fim do dia, 

fomos chamadas porque havia uma 
rapariga de 19 anos em trabalho de par-
to, desde a 4ª feira anterior, que tinha 
de ser evacuada com urgência para o 
Sumbe. Foi talvez um dos momentos 
mais intensos até agora e a viagem para 
o Sumbe nunca pareceu tão longa, mas 
felizmente o pior não aconteceu 
De regresso à Tuma, o resto da semana 

foi correndo com normalidade. Prepará-
mos formações sobre algumas doenças 
mais prevalentes, mas depressa nos 
apercebemos que faltavam todas as 
bases. Decidimos então investir mais 
tempo nas coisas básicas como a medi-
ção da TA e da temperatura, auscultação 
cardíaca e pulmonar e a colheita da his-
tória clínica. Fizemos ainda uma refle-
xão sobre o estado da saúde no Gungo e 
de como as coisas têm evoluído. 
Os promotores estiveram sempre 

todos muito atentos e colocavam ques-
tões bastante pertinentes. Nota-se que 
estas pessoas têm sede de saber, são 
muito interessadas e temos pena de 
estar aqui tão pouco tempo. 
No domingo, dia de celebração, tive-

mos a melhor missa de sempre porque, 
para além de ter sido muito alegre, cheia 
de música e cor o tio Capoco fez-nos um 
hino que nunca iremos esquecer, o “hino 
das manas médicas”. Todos os promoto-
res que estiveram na formação se junta-
ram e cantaram a nossa música de forma 
muito coordenada. 
São momentos como este que fazem 

com que o nosso coração fique pendura-
do nos embondeiros e que depois nos 
obrigam a regressar. Cheios de alegria e 
esperança em melhores dias para o Gun-
go, regressámos ao Sumbe onde passá-
mos uns tempos para descansar e abas-
tecer. 
 

Inês Figueiredo e Sandra Leal 
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Estas duas jovens vieram em missão 
por dois meses, dentro de uma parceria 
entre o grupo Missionário Ondjoyetu e o 
grupo de voluntariado médico “Move-te” 
da Associação de Estudantes da Faculda-
de de Medicina de Lisboa. Logo no sába-
do, dia 6, foi a oportunidade de estas 
duas jovens pisarem o solo do Gungo e 
contactarem de perto com a realidade e, 
para a mana Ana, foi o regresso a uma 
das suas casas: O Gungo. 
Na semana de 8 a 12 de Agosto foi 

tempo de formação para parteiras tradi-
cionais, nas tardes, sendo as manhãs 
ocupadas com consultas médicas. Tam-
bém durante este tempo se avançou com 
os trabalhos da moagem em que se ter-
minou a viga de fundação e se avançou 
com o levantamento de paredes. Passado 
o fim-de-semana, uma parte da Equipa 
desceu à Tuma, ficando o Pe David e a 
mana Ana a acompanhar a continuação 
dos trabalhos na moagem. 
As formações médicas na Tuma tive-

ram como alvo os promotores de saúde 
que acorreram em grande número e fez-
se também, naquele centro, todos os 
dias, atendimento de consultas. Durante 
estas duas semanas foi-se acompanhan-

do telefonicamente o andamento do pro-
cesso do contentor, obrigando a desloca-
ções ao local onde a rede telefónica 
“actua”. Chegados ao sábado, dia 20, 
toda a Equipa se reuniu na Tuma, tendo-
se deixado a moagem quase ao nível dos 
lintéis. Após a Eucaristia de domingo 
toda a equipa se deslocou para o Sumbe. 
O tempo vivido no Sumbe de 22 de 

Agosto a 2 de Setembro permitiu prepa-
rar espaços cobertos para acolher o con-
teúdo dos contentores, receber 8.580 
tijolos e uma carrada de areia para as 
obras da casa do Sumbe, continuar a 
espera ansiosa dos contentores, fazer 
contactos vários e preparar as próximas 

etapas e, para as manas médicas, foi 
tempo de contactar de perto com a reali-
dade das instituições de saúde pública 
da cidade. 
A meio desta estadia no Sumbe, mar-

cámos presença e acompanhámos a cria-
ção da missão de S. António do Mussen-
de, dia 28 de Agosto. Foi a oportunidade 
de conhecer novas terras e de contactar 
com outros missionários, bem como de 
recordar o dia 18 de Março de 2007 em 
que o Gungo deu passo semelhante. 
No dia 2 de Setembro deu-se nova 

divisão. Uma parte da Equipa subiu ao 
Gungo,  para a Donga, enquanto a outra 
se manteve com um grupo de 
“camungungos” (habitantes do Gungo), 
prontos para descarregar os contentores. 
Infelizmente as perspectivas de chegada 
não se concretizaram e os adiamentos 
sucessivos obrigaram-nos a levar estes 
valentes descarregadores ao Gungo para, 
aí, esperarem novas informações. É que 
o tempo é de capinar e preparar terreno 
para uma nova época de sementeiras. 
Neste sábado, dia 3, realizou-se a reu-
nião de ondjango da Missão. 
 

 A Equipa Missionária 
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Ao Grupo Missionário Ondjoyetu da 
Diocese de Leiria-Fátima: 
As Comunidades da Zona Pastoral das 

Paróquias de Ponte de Sor e de Longo-
mel agradecem a todos e cada um dos 
membros do Grupo Missionário Ondjo-
yetu pela sua presença e acção ao longo 
destes 10 dias de Missão. 
A alegria, o entusiasmo, o testemunho 

e os desafios lançados ajudarão as mes-
mas comunidades a procurar seguir as 
pisadas do Bom Pastor, a deixarem-se 
tocar pelo mandato de Cristo Ressuscita-
do: “Ide…” 
Os doentes e as pessoas visitadas no 

seu domicílio, os utentes e os funcioná-
rios dos Lares e Centros Comunitários 
ficaram tocados pela vossa disponibili-
dade e pelo vosso carinho e atenção para 
com todos e cada um. 
Os testemunhos, reflexões, caminhada 

e vigília marcaram quem procurou parti-
cipar e deixou pena a alguns que, saben-
do do acontecido, lamentaram não 
terem aproveitado a ocasião. 
Independentemente do número de 

participação (por causa das férias, e 

outros afazeres ou outras propos-
tas), a vossa presença foi muito 
positiva e será recordada por 
todos. Valeu a pena apostar nesta 
acção missionária neste Alentejo, 
diferente de tudo e de todos. 
Cansados, mas felizes, regressais 

a vossas casas, à vossa família, à 
vossa comunidade e ao vosso tra-
balho. Continuai sempre assim: 
gente feliz, capaz de anunciar um 
Cristo vivo e alegre. A Missão é 
grande: seja nas vossas comunida-
des, no Alentejo ou em Angola. 
Força, ânimo e muita, muita ale-

gria. 
Aceitai o fruto do ofertório do dia 14 de 

Agosto. Destina-se à Missão, em Angola. 
É pouco, é uma pequena migalha. Mas é 
com amor e com alegria que o entrega-
mos.  
Que Deus acrescente, com a Sua gene-

rosidade e misericórdia, todo o bem que 
nestes dias foi semeado. 
Um agradecimento da Comunidade 

dos Padres Vicentinos pelo testemunho 
que nos deram e pela alegria de, em todo 

o tempo, formarmos uma família. 
Um abraço amigo para todos e a certe-

za da comunhão de oração e serviço, 
nesta seara imensa, que quer produzir o 
melhor pão da união, caridade, partilha 
e amizade. Força, o Senhor está convos-
co! 
Um abraço amigo para todos vós, do P. 

Azevedo e do P. Agostinho 
Ponte de Sor, na Solenidade da Assun-

ção da Senhora, aos 15 de Agosto de 
2011. 

Carta de Ponte de Sor 

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. 

(Cont. da página 1) 



A Minha Amiga  
Teresa Capingana 
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Aqui, na missão, há sem-
pre gestos e atitudes que 
nos marcam e que nos pren-
dem o coração. 
A Teresa é uma mamã que 

conhecemos no Caponte, 
um bairro bem isolado, de 
gentes simples, acolhedoras 
e generosas. Tem cerca de 
40 anos, teve 10 filhos mas apenas sobreviveu uma 
menina que tem agora uns 14 anos. 
Da  primeira vez que lá estive, a Teresa chegou até 

nós com uma grande preocupação: sentia-se doente 
há bastante tempo e gostaria de consultar um médico 
na cidade. Mas é muito difícil pois  são quase 300 
Km, não há transporte nem meios financeiros que 
permitam fazer essa consulta.  Como iríamos voltar a 
estar nesse bairro daí a uns  2 meses, combinámos 
com ela que na nossa próxima visita ela desceria con-
nosco e ficaria na nossa casa do Sumbe até fazer 
todas as consultas e exames que fossem necessários. 
Da vez seguinte, lá veio a nossa amiga trazendo con-
sigo um  saco de feijão para vender e poder ter assim 
o dinheiro necessário para pagar as despesas médi-
cas. 
Durante uma semana foi examinada, fez ecografia, 

análises, todos os tratamentos que a médica achou 
necessários. Nós acompanhámo-la sempre e, como o 
dinheiro não foi suficiente, emprestámos o que fal-
tou. 
Quando regressámos ao Gungo, levámos connosco 

uma Teresa um pouco menos queixosa e muito  agra-
decida por tudo o que tinha recebido no Sumbe, na 
nossa “Ondjoyetu”. Deixámo-la perto da casa da sua 
mãe, com as lágrimas a correrem cara abaixo e um 
olhar de gratidão e de saudade no rosto. 
Este ano, quando regressei a Angola, na primeira 

vez que subimos até à Donga, vimos aparecer no car-
reiro que conduz à nossa casa, uma Teresa de sorriso 
luminoso trazendo preso à corda um cabrito e um 
galo cocado com o seu pano tradicional, tal como 
uma mamã coca o seu bebé. Tinha feito toda a cami-
nhada desde o seu bairro, umas 5 horas de caminha-
da pelos trilhos pedregosos da montanha com esta 
carga, para além da sua bagagem pessoal que inclui 
sempre alguma fuba, a panela para cozinhar e um 
recipiente para ir buscar água ao rio durante a per-
manência na missão. Queria fazer a entrega: o cabri-
to para a Equipa Missionária e o galo para nós levar-
mos, em seu nome, à enfermeira Teresinha,  que a 
tratou e que tão simpática tinha sido. 
Dissemos-lhe que não era necessária esta oferta 

pois o que fizemos foi de coração e sem qualquer 
intenção de sermos recompensados. Respondeu-nos 
que isto não representa pagamento. Sabe muito bem 
que não pode pagar todo o bem recebido. Esta oferta 
é apenas uma forma de mostrar o quão reconhecidos  
estão , ela e o seu marido. 
Gestos e atitudes destas fazem-nos pensar na bele-

za de gente tão simples que sabe o valor da gratidão e 
é  capaz de entender o significado da palavra parti-
lhar! 

Angélica 

Movimentação de Missionários 
Os últimos meses têm registado considerável 

movimentação de missionários integrados no 
grupo Ondjoyetu, fruto de vários projectos que 
estamos a desenvolver e da necessidade de 
darmos os passos que vemos serem necessá-
rios e vão sendo possíveis. 
Seguindo a ordem das fotografias, recorda-

mos que as estudantes de medicina Inês 
Figueiredo e Sandra Leal estão a desenvolver o 
seu projecto em Angola nos meses de Agosto e 
Setembro. 
Entretanto, no final de Julho, P. David 

Nogueira regressou a Angola, após o período 
de férias. Viajou com ele a Ana Sofia Pereira 
que regressou a Angola para mais um ano de 
missão (depois de já lá ter estado um ano e 
nove meses). 
No final de Setembro partirão em missão o 

Sr. António Saraiva, do Resouro (Urqueira), 
por dois meses, e o Amândio Évora, do Coim-
brão, por seis meses, repetindo assim o tempo 
que já tinha dado à missão de Outubro de 
2010 a Abril de 2011. 
A 18 de Outubro partirá também o Sr. Antó-

nio Neves, do Resouro (Urqueira), por um 
mês e meio. Os dois “Antónios do Resouro” 
disponibilizaram-se para ir colaborar como 
voluntários na construção da segunda fase da casa da mis-
são, no Sumbe, pagando ainda as suas viagens. 
No dia 8 de Novembro partirá o P. Vítor Mira, a fim de 

continuar o trabalho como responsável pela Missão do 
Gungo, permitindo assim que o P. David regresse a Portu-
gal, após quase seis anos em missão. Este regresso dar-se-á logo que a 
passagem do testemunho esteja concluída. 
Também podemos desde já informar que o Sr. D. António Marto 

tem agendada a visita à Diocese do Sumbe e Missão do Gungo, corres-
pondendo assim a um convite que lhe tem vindo a ser feito. A data da 
visita é de 5 a 17 de Janeiro de 2012. 

Os Contentores já Chegaram 
Trinta e nove dias depois de 

terem sido carregados na Ponte da 
Pedra, mais concretamente no dia 
7 de Setembro, chegaram ao Sum-
be os dois contentores que foram 
enviados pelo Grupo Ondjoyetu. 
Apesar de alguns pequenos con-

tratempos, podemos considerar-
nos felizes porque todo o processo 
até decorreu bem e rapidamente. 
Já na semana anterior havia a 

esperança de poder receber toda aquela carga; por isso esteve no 
Sumbe um grupo de pessoas do Gungo para ajudar nos trabalhos, que 
acabou por regressar à sua terra depois de ter ajudado a construir os 
armazéns improvisados para recolher toda a mercadoria. 
Mas, devido aos tais percalços, só na data que referimos foi possível 

a descarga. Na véspera, a Ana e o P. David foram de novo ao Gungo, 
mais concretamente à zona da Tuma e, daí, trouxeram 16 pessoas a 
que se juntaram outros “camungungos” (habitantes do Gungo) que já 
estavam no Sumbe. 
Segundo as informações que nos chegaram, tudo correu bem, graças 

a Deus. O trabalho foi feito com muita alegria e entusiasmo. Para mais 
informações, consulte o nosso blogue. 


