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Dois Sonhos, Dois Projetos 

O início de 2012 está a ser marcado 
pelo avanço, ainda que em momentos 
diferentes, de dois projetos de cariz 
social no Gungo. 
O sonho da moagem era antigo. A 

campanha “Grão a Grão” permitiu jun-
tar cerca de 10.000,00 USD. Em Feve-
reiro do ano passado um benfeito nosso, 
Sr. Coutinho Duarte, ofereceu o que 
faltava (cerca de 12.000,00 USD) para 
adquirir o motor e moinho. 
Dado este passo, era necessário cons-

truir a infraestrutura física onde viria a 
funcionar a moagem.  
Mas no Gungo não há materiais de 

construção e levá-los para lá fica muito 
caro. Por isso, esta foi a oportunidade 
de introduzir a técnica do BTC (Bloco de 
Terra Comprimida) que usa em grande 
parte matéria-prima local.  

Foi preciso formar as pessoas no fabri-
co dos blocos e na sua aplicação. A pou-
co e pouco a construção foi avançando e 
neste momento está concluída. No dia  
23 de Fevereiro a moagem foi instalada 
e já produziu farinha de milho para 
grande alegria principalmente das 
mamãs. 
A inauguração oficial ainda não foi 

feita, mas a partir de dia 12 de Março 
trabalhará a título experimental uma 
vez por semana. 
O outro projeto que já está a dar pas-

sos é o das manilhas. 
Terminadas as obras no Sumbe a 

betoneira “Renata” subiu para o Gungo 
e com ela os moldes para fazer manilhas 
e carrinho para as transportar. 
O dia 30 de Janeiro assinala o fabrico 

da primeira manilha junto à moagem. 

Depois disso já foram feitas mais cinco. 
Em breve serão colocadas umas em 
cima das outras para fazer uma cisterna 
com capacidade para cerca de 9.000 
litros de água. Esta será recolhida do 
telhado da moagem através de uma 
caleira. 
Para muita gente as manilhas e o que 

se pode fazer com elas (poços e cister-
nas) é completamente novidade. Muitos 
estão na expectativa de ver como vai 
funcionar, outros já fazem perguntas 
sobre os custos para terem “uma coisa 
assim”.  
Em breve o estaleiro será mudado 

para a Donga para fazer um tanque 
idêntico junto à casa da missão com o 
mesmo objetivo: aproveitar pelo menos 
as águas das chuvas. 
Iremos dando notícias. 
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Awaya Ombuto Awaya Ombuto Awaya Ombuto Awaya Ombuto     
––––    Onde Vamos Colocar a Semente?Onde Vamos Colocar a Semente?Onde Vamos Colocar a Semente?Onde Vamos Colocar a Semente?    

C omo  t o d o s 
sabem, o mês de 
Janeiro foi um mês 
muito especial para 
toda a comunidade 
do Gungo: recebe-
mos a visita de D. 
António Marto. Um 
dos cânticos que se 
cantou no final da 
Missa foi “Awaya 
ombuto, awaya pya 
ombuto iwa” que 
em português signi-
fica “onde iremos 
colocar esta semen-
te que recebemos”? 
E ficou essa questão nos nossos corações… foi grande a riqueza que esta 
visita nos deixou. Mas não podemos cruzar os braços a olhar para as cons-
tantes dificuldades deste povo, é preciso pôr as mãos ao trabalho porque a 
semente que recebemos necessita de ser lançada à terra. 
E assim foram planeadas mais algumas ações na formação de agricultura 

e dos líderes da Pastoral da Criança. Logo na semana de 23 a 29 de Janeiro 
contámos novamente com a presença dos professores Chaves e Alexandre 
Muhongo que se deslocaram de Luanda para vir dar a formação de agricul-
tura. Foi a semana de ter a enxada e a catana na mão e voltarmo-nos para a 
nossa horta, no terreno da Missão, para lançarmos mais algumas sementes, 
sementes de plantas mas sobretudo sementes de conhecimentos, de querer 
melhorar, do início de uma nova fase na produção de cada pessoa. Tivemos 
11 formandos que souberam aproveitar bem esta formação, que puderam 
aprender mais algumas técnicas para melhor saberem produzir e diversifi-
car a sua alimentação. No Domingo fizemos o encerramento desta forma-
ção com a celebração da missa onde distribuímos algumas sementes e um 
pequeno sacho a cada um dos formandos. Foram enviados para continua-
rem esta formação junto das suas comunidades e a lançar a semente da 
necessidade de melhorarmos a nossa alimentação. 
Logo nesse dia desceu-se ao Sumbe para deixar os formadores de agricul-

tura e para ir buscar a Tia Henriqueta, uma formadora da Pastoral da 
Criança, vinda de Benguela. A semana seguinte foi dedicada a mais uma 
formação dos líderes da Pastoral da Criança, que foi um sucesso. Tivemos 
36 líderes, vindos de 7 centros diferentes do Gungo para aproveitar para 
aprender mais um bocadinho sobre como cuidar melhor das nossas crian-
ças. Tivemos a vantagem da formação ser dada em Umbundo e isso facilitar 
muito a compreensão e a aquisição dos conhecimentos. A Tia Henriqueta é 
uma pessoa excecional, que trabalha há muitos anos nesta área e o seu tes-
temunho deu um novo impulso aos nossos líderes. Pudemos rever alguns 
conhecimentos já adquiridos, tirar algumas dúvidas, aprender mais alguns 
remédios caseiros e praticar as multimisturas (alimentação enriquecida). 
Foi, sem dúvida, emocionante ver o compromisso que os 36 líderes fizeram 
de continuar a trabalhar para salvar a vida das nossas crianças, de se dedi-
carem com todo o amor “para que todos tenham vida e a tenham em abun-
dância”. Logo após a celebração da missa também foi possível fazer a inau-
guração da Latrina da Missão, construída pelos líderes para que também ali 
se encontrem mais algumas condições de higiene para todos aqueles que 
estão lá deslocados. 
Quer com a agricultura quer com a Pastoral da Criança continuamos a 

lançar as sementes para que se possa melhorar as condições de saúde, vida 
e alimentação deste nosso povo. Distribuímos as sementes, demos dicas de 
como as lançar à terra, falta só o trabalho de cada um destes formandos 
para fazer do Gungo um local melhor e mais saudável. Continuamos a can-
tar “Awaya ombuto” para que Deus nos ajude a saber lançar as sementes e a 
fazê-las germinar. 

 

Mana Inês 

Notícias BrevesNotícias BrevesNotícias BrevesNotícias Breves    

A Campanha “Presentes Solidários”, 
promovida pela FEC (Fundação Fé e Coopera-
ção) contou com um total de 3.229 presentes, 
distribuídos pelos vários projetos que foram 
apoiados. 
Desses, 278 foram “Manilhas para Água no 

Gungo”, o que correspondeu a 4.170,00 €. 
Como se pode ler no artigo de capa, este proje-

to já está a dar os primeiros passos com a cons-
trução da primeira cisterna. 
Iremos dando notícias sobre a gestão deste 

projeto que ainda está numa fase inicial. 
Um grande bem-haja à FEC por ter incluído 

este projeto nesta sua iniciativa e a todos os que 
adquiriram e ofereceram este presente, sem 
esquecer o nosso padrinho, Rui Patríci0. 
A Teresa Sousa, da FEC, esteve entre nós 

de 16 a 20 de Fevereiro. Ela é a coordenadora de 
um projeto de apoio à Agricultura que estamos a 
desenvolver no Gungo e está a ter a o apoio 
financeiro de uma organização chamada 
“Raskob”. 
Veio fazer o ponto da situação de todo este 

processo, conhecer a nossa missão e partilhar 
connosco os seus conhecimentos para nos aju-
dar no nosso trabalho. Foi uma alergia vê-la 
entre nós. 
O P. David Nogueira está de regresso a 

Portugal após quase seis anos ao serviço da 
Missão do Gungo. A sua primeira vinda a Angola 
tinha sido no ano 2000, aquando da primeira 
edição do Projeto ASA. Voltou no ano 2005 já na 
perspetiva da vinda no ano seguinte. Em Agosto 
de 2006 foi enviado pela diocese de Leiria-
Fátima por um período que seria de três anos, 
mas acabou por se prolongar por quase seis. 
Damos graças a Deus por este tempo de mis-

são e pela sua disponibilidade em servir este 
povo por vezes em condições tão difíceis. Dese-
jamos-lhe uma boa missão nas novas tarefas que 
o esperam. 
A Elsa Pedro está de regresso a Angola, 

desta vez por um período mais longo, oito 
meses. Já tinha realizado uma experiência de 
curta duração no ano 2010. Sentiu o chamamen-
to de Deus para dar um pouco mais de si a esta 
Missão e a este povo. Congratulamo-nos com 
isso e desejamos-lhe uma boa missão. 
No próximo dia 16 de Março, pelas 21:00 

horas, no seminário de Leiria, será feita mais 
uma apresentação do Grupo Missionário Ondjo-
yetu. Destina-se a pessoas que queiram conhe-
cer melhor o trabalho e ação deste grupo e tam-
bém para as que desejam fazer parte dele. 
O grupo dos Mil & Tal Amigos continua 

disponível para acolher mais amigos. A sua aju-
da tem sido preciosa nesta missão não apenas 
pelo lado material mas também pelo facto de a 
equipa que está a trabalhar no Gungo saber que 
tem quem se preocupe por ela e lhe dê o apoio 
possível. 
Apesar da grave crise económica e social que o 

nosso país está a viver, apelamos à solidariedade 
de cada um na medida das suas possibilidades. 
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Na última rubrica 
“adobes” estávamos no 
final de Novembro e com 
a grande preocupação de 
terminar a segunda fase 
da casa ondjoyetu. No 
segundo fim-de-semana 
de Dezembro, uma parte 
da Equipa subiu ao 
Uquende para fazermos a 
reunião do Conselho da 
Missão e celebrarmos o 
domingo. A 21 de Dezem-
bro uma parte da Equipa 
subiu até à Donga para 
iniciar com a comunida-
de a preparação da vivên-
cia do Natal. Os outros 
elementos da Equipa 
juntaram-se no dia 23. 
Foi possível fazer uma 
reflexão com os prepa-
randos da Primeira 
Comunhão, com os crismandos, com os 
catequistas, com os jovens e também os 
líderes da Pastoral da Criança avança-
ram mais uns passos na sua formação. 
Chegado o momento da noite de Natal 

celebrámos a vigília que foi longa mas 
bem vivida e participada. A noite foi cur-
ta mas, para alguns foi mais aconchega-
da que o habitual pois puderam experi-
mentar as grandes tendas feitas com 
lonas de camião, quais “presépios gigan-
tes”. A festa continuou na manhã 
seguinte com a Missa do dia em que 
alguns puderam sentir, pela primeira 
vez, a presença de Cristo pelo Corpo e 
Sangue através da Primeira Comunhão. 
De 26 a 28 de Dezembro, enquanto a 

poeira das obras continuava no Sumbe o 
Pe. David com grande número de pes-
soas, com o camião e o motorista, foi 
dando alguns arranjos na picada com o 
transporte de pedras. Ao todo foram 
dezasseis carradas que apenas minimi-
zaram alguns sítios desta terrível picada. 
Esta mobilização foi o resultado da von-
tade de acolher o melhor possível o Sr. 
Bispo D. António que estava para che-
gar. As “mamãs” tinham a tarefa de pre-
parar as refeições e ajudar no carrega-
mento do camião e os “papás” arranca-
vam as pedras à montanha com alavan-
cas e picaretas. Até os sobas estavam 
mobilizados e todos os motoqueiros que 
passavam tinham de “pagar a portagem” 
arrancando, partindo ou carregando 

algumas pedras antes de seguirem via-
gem. 
No dia 1 de Janeiro, toda a Equipa via-

jou para Luanda a fim de acolhermos o 
nosso Bispo D. António. Era grande a 
expectativa em cada um de nós bem 
como aquela que tínhamos deixado no 
povo do Gungo. No dia 2, lá chegou o 
nosso passageiro de espírito aberto e 
com vontade de ver, conhecer e contac-
tar com a realidade. Acompanhado pelos 
padres Vítor e David o Sr Bispo pôde 
conhecer um pouco da realidade de 
Angola como testemunha o número 
especial do nosso jornal. No Sumbe os 
trabalhos continuavam e o que era um 
estaleiro de obras no final de 2011 tor-
nou-se numa casa habitável em poucos 
dias. A chegada ao Sumbe, no dia 6 de 
Janeiro, foi festiva e animada. 
No dia 07 de Janeiro, foi a inauguração 

da segunda fase da casa Ondjoyetu. Um 
marco importante na presença da Equi-
pa Missionária na Diocese do Sumbe 
que permite melhores condições de esta-
dia, de acolhimento e de trabalho para 
os missionários. Mas o dia 12 guardava 
momentos marcantes na vida do Sr Bis-
po D. António, da Equipa Missionária e 
do Povo do Gungo. Finalmente para 
todos “o verbo fez-se carne”. A promessa 
da vinda de D. António encontrava cum-
primento. Aquele povo do Gungo de 
quem o Sr Bispo ouvira falar tornou-se 
em pessoas concretas com nome e com 

rosto. O povo pôde 
ver com os próprios 
olhos aquele que lhes 
enviou a Equipa Mis-
sionária. 
Estes dias de graça 
continuaram Gungo 
acima até ao Domin-
go, dia 15, em que a 
celebração contou 
com o Crisma de 33 
jovens e adultos. Ter-
minada esta festa de 
encontro foi necessá-
rio o regresso ao 
Sumbe, no dia 16 a 
ida para Luanda, pois 
a viagem Missionária 
de D. António tinha 
voo marcado para o 
dia 17. 
No rescaldo desta 
visita, de 24 de 

Janeiro a 05 de Fevereiro, cumpriram-se 
duas semanas de trabalhos no edifício 
onde instalaremos a moagem. Durante a 
primeira semana fez-se mais um tempo 
de formação para a agricultura, na Don-
ga, que contou com o auxílio de dois 
formadores de Luanda, e a elaboração de 
uma bela horta e, na segunda semana, 
foi a vez dos líderes da Pastoral da 
Criança escutarem e aprenderem com 
uma formadora deslocada de Benguela. 
O fim-de-semana 12 de Fevereiro con-

tou com a presença da Equipa Missioná-
ria no centro da Tuma, centro que, no 
dia 16, viu passar o camião carregado 
com mais algumas “peças” para concluir 
o edifício da moagem. No dia 15, alguns 
elementos da Equipa rumaram a Luanda 
para buscar uma visitante da FEC 
(Fundação Fé e Cooperação) que vem 
ver, no terreno, a realização de projectos 
apoiados por aquela entidade. 
Acompanhando a segunda fase da casa 

Ondjoyetu estamos a viver uma segunda 
fase deste projecto missionário. Pode-
mos dizer que estamos a viver o “depois 
da vinda de D. António” e uma etapa de 
mudanças também com a mudança do 
Superior da Missão. Mas o objectivo 
nunca muda: continuar a obra de Cristo! 
Continuem connosco! 

 
P. David Nogueira 
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Adobes – “O Verbo Fez-Se Carne” 



O Nosso Presépio 
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No Natal celebramos o nascimento de 
Jesus num estábulo porque não houve 
lugar na hospedaria. Costumamos 
representar isso com o presépio. Este 
ano tivemos um presépio vivo na nossa 
Missão... 
A Donga foi o local escolhido nos anos 

sessenta para sede da missão do Gungo. 
A guerra fez adiar esse projeto. Desde  
2006, ano da vinda da nossa equipa mis-
sionária para estas terras, que se vem 
fazendo um esforço para levar por diante 
este objetivo. No entanto, existem vários 
obstáculos. 
A Donga está a 130 km do Sumbe, dos 

quais 50 são picada que se encontra em 
muito mau estado; outra dificuldade é a 
falta de água (a que existe está distante, 
é pouca e de péssima qualidade); esta 
também é agora uma zona menos povoa-
da do que no passado devido à guerra 
que levou à deslocação de muita gente; 
as condições de acolhimento também 
são muito poucas: já fizemos algumas 
melhorias na antiga casa e na cozinha; 
mas às pessoas que vêm de longe faltam 
espaços principalmente para passar as 
noites que no tempo do cacimbo são 
frias. 

Uma das coisas que admiramos 
neste povo é a sua coragem para 
fazer longas caminhadas (alguns 
andam durante dois dias) e ainda 
sujeitar-se a dormir no velho salão, 
na varanda da casa ou mesmo ao 
relento. Impressiona-nos esta fé e 
coragem, mas o nosso coração não 
pode estar tranquilo porque 
enquanto dormimos na nossa 
cama ao lado está alguém ao relen-
to. 
Mas neste último Natal demos 

um passo que melhorou bastante 
as condições de acolhimento e 
pode ser uma solução a breve prazo. 
Nos contentores tinham seguido várias 

lonas usadas que nos foram oferecidas 
pela empresa “Pombalense”.  
Quando no dia 23 de Dezembro subi-

mos para a Donga carregámos no nosso 
unimog os paus que alguns voluntários 
tinham cortado na zona da Tuma. 
O dia 24 foi dedicado a fazermos o 

nosso presépio para acolher mulheres e 
crianças que vinham de tão longe e bem 
cansadas. Um grupo de voluntários esca-
vou no chão os buracos no chão e colo-
cou os paus que serviram de estrutura  

para receber as três longas lonas que 
fizeram uma tenda com 12 metros de 
comprimento. 
No dia seguinte e na avaliação poste-

rior em reunião todos consideraram que 
foi uma grande melhoria. Por isso, 
aquando da visita de D. António já eram 
dois os “presépios” na Donga. 
O “Belémzinho”  (nome do presépio 

por aqui) também foi feito, mas este foi 
o verdadeiro presépio porque acolheu 
gente pobre e simples que vinha de lon-
ge para celebrar o Natal. 

P. Vítor Mira 

A Sua Exa. Rev.ma, Senhor D. António 
Marto, venerando Bispo de Leiria – Fáti-
ma. 
Excelência Reverendíssima. 
Na histórica visita que vos dignais 

fazer a esta Igreja Particular do Sumbe, 
no contexto da geminação das duas dio-
ceses de que V. Excia Revma e eu somos 
os indignos servidores aos quais o 
Senhor Jesus confiou os seus povos, 
acho oportuno fazer-vos conhecido o 
sentir do Presbitério e fiéis desta Dioce-
se no que à geminação vigente há já 
alguns anos diz respeito.  
A Diocese considera que a geminação 

está a ser cumprida de modo adequado. 
Por parte da Diocese de Leiria-Fátima, 
no espírito de verdadeira eclesialidade 
foi dado o passo mais importante: a resi-
dência Missionária foi construída e a 
equipa trabalha no espaço indicado. O  
padre David Nogueira cumpriu com o 
primeiro mandato de seis anos e em vis-
ta à sua substituição regressou de novo à 
diocese do Sumbe o padre Vítor Mira de 
Jesus. As várias equipas de colaborado-
res foram capazes de uma boa integra-
ção na pastoral e vida da Diocese traba-
lhando sobretudo na Missão Católica de 
São José do Gungo o que permitiu uma 
assistência com regularidade, sendo 

aliás este um dos principais 
objectivos do acordo de 
geminação relativo à Dioce-
se de Leiria. A Diocese do 
Sumbe alegra-se de ter 
satisfeita a sua responsabili-
dade de contribuir e facilitar 
a vinda dos missionários e 
na instalação da equipa mis-
sionária de Leiria-Fátima.  
Quanto à presença missio-

nária da Diocese do Sumbe 
em Leiria Fátima, que 
começou com o envio para formação de 
duas jovens, se fez mais efectiva com ida 
do Pe. Segunda Julieta Miguel do clero 
nosso secular para a diocese de Leiria – 
Fátima, onde foi indicado e nomeado 
por V/ Exa. Rev.ma para pároco das 
paróquias da Urqueira e de Casal Ber-
nardos. 
A frutuosa experiência vivida no Sum-

be pelos missionários de Leiria-Fátima e 
em Leiria pelos enviados do Sumbe no 
contexto das novas realidades sócio-
eclesiais das Igrejas e fiéis do Kwanza-
Sul e de Leiria, faz-me pensar Exa. 
Rev.ma, poder ser oportuno pensarmos 
num alargamento de horizontes da 
geminação em vigor, confiando essa 
tarefa às comissões de trabalho já cons-

tituídas para a diocese de Leiria e do 
Sumbe, que deverão por sua vez subme-
ter o resultado do seu estudo ao parecer 
dos respectivos Bispos.  
A Nossa Senhora da Conceição, 

Padroeira da Diocese do Sumbe confio 
os desenvolvimentos que para o bem das 
Igrejas de Leiria-Fátima e do Sumbe 
poderão advir do processo da geminação 
celebrada entre as nossas duas dioceses. 
 

Sumbe, aos 07 de Janeiro de 2012 
+ Benedito Roberto 

Bispo da Diocese do Sumbe 
 

Mensagem proferida aquando da visi-
ta de D. António Marto a Angola, no dia 
8 de Janeiro de 2012, na catedral do 
Sumbe. 

Avaliação do Acordo de Geminação 


