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Adobes—Pequenos Grandes passos

Tal como uma casa do Gungo se
constrói com adobes, muitos adobes que
são amassados com terra e água, também a nossa missão se vai construindo a
pouco e pouco com oração, trabalho e
dedicação.
O dia 23 de Fevereiro ficou marcado
pela instalação da máquina da moagem.
O que seria uma experiência com alguns
quilos de milho para as afinações da
máquina, transformou-se em mais de
seis horas de trabalho contínuo com
gente que não parava de vir com os seus
“quibutos”, tanto mais que “era do gratuito”. E era ver sorrisos rasgados pelo
milagre de no Gungo já se fazer fuba
como na cidade.
Os últimos dias de Fevereiro e primeiros de Março foram marcados por

vários momentos de despedida do P.
David, mais concretamente em duas das
aldeias do Gungo e na comunidade da
Pedra Um, onde está situada a casa da
missão, na cidade do Sumbe.
O mês de Março ficou marcado pela
despedida do P. David, no dia 8, e a chegada da mana Elsa nesse mesmo dia. No
dia 11 o P. Vítor Mira assumiu oficialmente o cargo de superior da missão.
No espírito de caminhada quaresmal a
que nos convidava o tempo litúrgico,
desenvolvemos a nossa ação missionária em várias frentes: continuação de
alguns acabamentos na casa da missão
no Sumbe na sequência das obras feitas,
conclusão dos trabalhos na moagem e
início do seu funcionamento para o público (ainda que a título experimental),

retiro com os catecúmenos que se preparavam para receber Batismo na Páscoa, visita a diversas comunidades para
a celebração do domingo, visita a vários
centros para acompanhamento dos líderes da Pastoral da Criança no desenvolvimento da sua ação junto das famílias,
realização de mais alguns trabalhos na
Donga, entre outras atividades. E, entretanto, no dia 25 de Março ocorreu o
sexto aniversário da celebração da Geminação das dioceses de Leiria-Fátima e
Sumbe.
Abril foi o mês da Páscoa, que desta
vez foi celebrada com uma família mais
alargada. Na quarta-feira da Semana
Santa subimos para o Gungo acompanhados pelos pais missionários das nossas manas
Continua na pág 3
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Moagem, um caminho em diferentes direções
Como é sabido, um dos projectos dos
últimos dois anos e que contou com passos significativos nos últimos tempos é o
projecto da moagem da missão.
O momento que se vive agora, em
que se permite à população ter esta infra
-estrutura ao serviço, resulta de um trabalho conjunto entre a Equipa Missionária e o povo mas implicou um caminho
longo e diverso em que só agora vamos
compreendendo o enquadramento de
cada passo.
O ponto de partida foi a percepção de
um problema: o esforço contínuo de
“pisar” o milho. Este processo de transformação do milho em fuba é demorado
(numa porção de 40Kg, cerca de 2 horas
para descascar e 8 horas para transformar em farinha). Para alimentar uma
família o processo precisa ser repetido
quase semanalmente e provoca danos
físicos, principalmente nos braços, que,
a longo prazo, são irreversíveis. A identificação deste problema em conjunto com
a comunidade fez-nos ir desejando uma
solução.
Logo se falou da possibilidade de
aquisição de uma moagem de grande
capacidade semelhante às que se encontram na cidade do Sumbe. Mas o elevado
preço, a necessidade de rentabilizar um
investimento desta envergadura e a dispersão do Gungo levou-nos a ponderar
uma outra hipótese: um modelo de moagem de menor capacidade e, claro está,
de preço inferior que permitisse ir multiplicando as moagens pelo Gungo e chegar mais perto das comunidades maiores.
Graças a um grupo de amigos foi-nos
oferecido um moinho de mós de pedra
que pusemos ao serviço. Mas a realidade
concreta veio mostrar que não correspondia às necessidades. Isto fez voltar à
ideia inicial de adquirir uma moagem
maior mas associar à moagem o projecto
do camião para vencer a dispersão e rentabilizar o investimento. Para tal, era
necessário ajuda para a aquisição da
máquina e para a construção do edifício.
A Equipa Missionária diante da comunidade assumiu o compromisso de buscar
apoios externos para a aquisição do moinho mas a construção do edifício seria a

parte da comunidade
mobilizando cada bairro
a dar o seu contributo em
trabalho e dando ainda
um contributo em milho
para o pagamento de alguns materiais e da mãode-obra qualificada.
Em Portugal, foi lançada uma campanha
através da Fundação Fé e
Cooperação
intitulada
grão a grão com o fim de
ajudar a custear o moinho. Conseguimos ainda
o apoio do nosso grande
amigo Sr Coutinho Duarte, empresário português
em Angola, que ajudou naquilo que nos
faltava para a aquisição. Em relação à
construção do edifício o processo teve
mais passos.
Primeiro foi a fase do projecto, pensar nos materiais e nas técnicas de construção. Tomadas as decisões foi preciso
começar a procurar pedras para os alicerces e a construção e procurar um lugar donde se pudesse tirar a terra para
fabricar os blocos para este edifício. Foi
necessária a mobilização da comunidade
em que até as autoridades locais deram a
sua colaboração. Foi preciso também
procurar formadores para a técnica de
construção, o BTC, e formandos que
aceitassem o compromisso de aprender
e construir. A esta formação juntou-se
também a de futuros moleiros. Tanto
numa como noutra pudemos contar com
a colaboração da Paróquia da Gabela na
disponibilização de formadores e na
oportunidade de formação dos moleiros
e, economicamente, contámos com a
ajuda da Raskob, um organismo que
aceitou ser parceiro na nossa missão em
várias áreas.
Depois das preparações, foi capinar o
terreno e iniciar a construção com etapas de trabalho e “interregnos”. A mobilização do povo foi mais uma tarefa difícil. Tomar consciência de que a moagem
é de todos e para todos e de que cada um
deve dar o seu contributo é uma mentalidade que leva algum tempo a ganharse. Mas, entre avanços e recuos, cavou-

se terra, fizeram-se blocos e as paredes
foram subindo e o edifício ganhou forma. Até os mais velhos e as crianças
aceitaram a proposta de colaborar, cada
um segundo as suas forças.
A realização deste projecto acaba por
tocar muitas áreas e aspectos. Exteriormente, são os apoios que é necessário
captar, o explicar o projecto e sensibilizar para ele. Interiormente, mexe com a
comunidade que precisou de se mobilizar e vai poder usufruir do resultado.
Mexe com a Equipa Missionária que
precisou de aceitar mais um desafio, de
iniciar novas técnicas de construção,
orientar uma obra, formar pessoas, buscar matérias-primas, etc. Dentro da comunidade, sentem-se os efeitos: a mobilização e a formação profissional para a
construção civil e para moleiros. Também o Grupo Missionário em Portugal
sentiu este projecto com o envio de alguns apoios: materiais e ferramentas de
construção e caixilharias, etc.
Será isto apenas uma moagem? Creio
que é muito mais. O facto de partir de
uma preocupação de saúde e ajudar a
uma dificuldade da família, o tocar diferentes áreas dentro e fora da missão leva
a dizer que é o desenvolvimento a dar
alguns passos. Pequenos, mas cremos
que consolidados.
P. David Nogueira Ferreira

Parceria com o Projecto MOVE-TE
Pela segunda vez estabelecemos parceria com o Projecto MOVE-TE, um projecto autónomo da
Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Este ano poderemos contar com duas jovens: Joana Vieira e Mariana Guerra, estudantes do Curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa. Estarão durante dois meses em colaboração
com a Equipa missionária em Angola. Procurámos ajudá-las a integrar-se naquele que é o espírito do
nosso trabalho e ajudá-las a compreender a realidade que vão encontrar.
Em nome do Grupo Missionário e, principalmente, em nome do povo do Gungo vai o nosso forte
Twapandula para este projecto, novamente nosso parceiro, após a experiência do ano passado.
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Adobes - Pequenos Grandes passos (continuação da p.1)
Ana Sofia e Maria Inês Pereira. Foi grande a alegria do
povo por receber estas visitas
e também a delas por terem
vivido a Páscoa de uma forma tão diferente da que estão
habituados.
O Tríduo Pascal foi vivido
por largas centenas de pessoas que dos vários pontos do
Gungo convergiram para a
Donga e dali fizeram a sua
casa durante aqueles dias. Se
na quinta e na sexta o sentimento era de viver os momentos marcantes da Paixão
de Jesus, já a missa da Vigília
Pascal ficou marcada pela
enorme alegria da celebração
da ressurreição em que o rufar dos batuques, silenciados durante a Quaresma, é
apenas um dos sinais mais fortes. Na
missa da noite da Páscoa 20 adultos e 11
crianças receberam o batismo e no dia
seguinte se constituíram mais seis famílias cristãs nesta comunidade.
Quase todas estas celebrações foram
feitas ao ar livre e marcadas pela pobreza material de uma comunidade marcada pelas consequências dos muitos anos
de guerra, pelo isolamento e, este ano,
por uma grande seca que deixa as pessoas muito mais pobres pois todo o seu
sustento vem do cultivo da terra. Mas
sentiu-se que houve Páscoa e via-se nos
rostos dos que regressavam às suas aldeias, com as suas imbambas nas cabeças e muitas mamãs com filhinhos nas
costas, que vir à Donga tinha sido mais
O Site do Grupo Missionário Ondjoyetu já está online. Cremos que seja mais
um contributo para irmos avançando
com a a causa missionária. Poderá ser
encontrado em : www.ondjoyetu.com.
Agradecemos todos os contributos para o
podermos melhorar.
O Envio missionário dos próximos
voluntários para o Alentejo e para Angola foi no passado dia 8 de Julho na igreja
do Seminário. Foram enviados para Angola: Inês Figueiredo, Inês Lourenço e
Elsa Neves e acolhidas como parceiras
Mariana Guerra e Joana Vieira do projecto MOVE-TE da Associação de Estudantes de Medicina de Lisboa. Para o
Alentejo foram enviados: Adelino Serra,

la, mas com o ano de estiagem que corre, só conseguimos um fiozinho de água tão
pequeno que não chega para
a nossa missão, ainda para
mais, está muito distante.
Mas como o sonho comanda
a vida, iniciámos a construção de uma cisterna que certamente virá a ser útil à comunidade.
Com o mês de
Maio chegou também o P.
David que nos veio visitar
para estar presente na inauguração da moagem para a
qual ele deu um indispensável contributo, daí a necessidade da sua presença. A dita
que participar numa simples festa.
inauguração teve lugar no dia 6 de Maio
O mês de Abril ainda nos deu a possi- e contou com a presença de numerosos
bilidade de dar um pequeno passeio com convidados, entre os quais o Sr. Eng.
os nossos pais missionários para os levar Coutinho Duarte, que deu um forte
a conhecer locais de Angola que alguns apoio a este projeto, e o Sr. Serafim do
membros da equipa também ainda não Prado, governador da província, que
conheciam.
anunciou o início das obras de melhoraO mês prosseguiu com a visita a vá- mento da picada do Gungo, motivo de
rios centros a fim de acompanhar e ani- grande satisfação para todos nós.
mar localmente estas comunidades.
Os dias seguintes foram de rotação
Também se deu continuidade ao progra- da equipa: partida do P. David, da Inês
ma de visitas da Pastoral da Família. Foi Pereira e do Amândio Évora e chegada
ainda oportunidade para, na Donga, ter do Jorge Fernandes.
um retiro de dois dias com os casais crisE assim construímos mais umas fiatãos que pedem o batismo para os seus das desta missão que é de todos os que
filhos e um encontro com os responsá- para ela contribuem, onde quer que esveis pelos movimentos apostólicos da tejam.
Missão. Entretanto, também na Donga,
Um forte abraço desta equipa.
andámos em busca de um tesouro: água.
Fomos a uma antiga nascente, limpámoA Equipa Missionária

Notícias Breves
Irmã Susana Juarez, Irmã Inês Mendelez, Libânia Cruz, Diogo Salgueiro, Rita
Salgueiro, Diamantino Narciso José Teixeira e Júlia Canhoto.
O Movimento de voluntários para Angola, nos próximos tempos, será do
seguinte modo: O Padre Vítor regressará
a Angola após as férias no dia 29 de Julho; dia 31, chegará a Portugal o Jorge
Fernandes e, no final de Agosto, irão
para Angola Inês Figueiredo e Inês Lourenço.
A Missão do Alentejo decorrerá de
4 a 12 de Agosto, em Santiago do Cacém,
num conjunto de sete comunidades con-

fiadas aos padres Redentoristas com
quem vamos colaborar nesta Missão.
O grupo dos Mil & Tal Amigos
continua disponível para acolher mais
amigos. A sua ajuda 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.
Damos a conhecer que já que poderão
inscrever-se novos membros através da
ficha disponível no site.

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
www.ondjoyetu.com
Blog: www.ondjoyetu.blogspot.com
Tiragem: 1.200 exemplares
Distribuição: Gratuita
Textos: Equipa missionária, P. David Nogueira, P. Vítor Mira, José Calei.
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“Uma manilha para o Gungo”
Foi com este nome que o Grupo Missionário Ondjoyetu participou na última
campanha dos Presentes Solidários da
FEC, tendo beneficiado de uma boa ajuda, 4.170,00 €.
O objetivo inicial, que se mantém,
era o de fazer poços para encontrar água
com maior abundância, mais próximo
das aldeias e, se possível, com melhor
qualidade. Entretanto, surgiu também a
ideia de, aproveitando as mesmas manilhas, fazer cisternas para aproveitamento da água das chuvas que, em anos normais, são muito abundantes.
Para conseguir fazer as manilhas
também conseguimos apoios com os
moldes, uma betoneira e um carro em
ferro para as transportar do local de fabrico para o lugar da sua colocação.
Mas para a maior parte das pessoas
do Gungo isto é uma novidade nunca
vista. Apesar do projeto ter sido proposto e aprovado numa reunião de representantes da comunidade, muitos deles
ainda não conheciam este tipo de trabalho.
Por isso a equipa pensou em fazer a
primeira cisterna para recolha das águas
das chuvas junto à moagem. Infelizmen-

te, este foi um ano
muito seco e a cisterna apenas recolheu
algumas centenas de
litros de água que já
foram úteis a quem
deles se serviu.
Na Donga, sede
da missão, já se iniciou a construção da
segunda
cisterna
também para recolha
da água das chuvas
(conforme a imagem
ao lado); mas também pode servir como depósito de água
que venha de outro
local
transportada
pelo camião. Para isso estamos a planear
fazer um poço nessa mesma Donga, próximo de um rio.
Ao longo deste caminho algumas
pessoas já foram aprendendo a fazer
manilhas e esperamos daqui a algum
tempo que elas possam assumir sozinhas este trabalho. Também na população tem vindo a aumentar a curiosidade
e o interesse pela novidade e já há pesso-

as a manifestar o desejo de também ter o
seu depósito de água.
Tendo em conta as condições em que
trabalhamos, é um processo lento e que
exige também o interesse e colaboração
da comunidade. Acreditamos que com
os passos dados vamos nesse sentido.
Assim que haja mais novidades aqui
estaremos para as dar.
A Equipa Missionária

Mensagem de Despedida
Quando no Gungo se fazem despedidas são sempre momentos de grandes
emoções para quem parte e para quem
fica. O Padre David Fez sua despedida
da missão do Gungo no dia 26 de Fevereiro. Eis o texto que foi preparado para
esse momento e que fica como partilha:
«É deveras um dia de tristeza o dia
de hoje. Após seis anos de sacerdócio
entre nós eis-vos de partida para novas
paragens, onde os diocesanos de LeiriaFátima reclamam a vossa presença. Na
vossa passagem por esta terra, soubestes
granjear a confiança e simpatia de todos
aqueles que recorrem ao vosso saber em

busca de lenitivo para as suas dores. Mas
também aceitamos e reconhecemos que
o vosso regresso significa o reforço ao
bem-estar para a comunidade desta.
Terminado este tempo de missão
podes orgulhar-te em dizer como servo
do Evangelho “Senhor tinha-me comprometido em ficar três anos de Missão
mas aumentei mais três”. Parabéns!
Vossa vida sempre exemplar deixa
em nossos espíritos uma lembrança infinita, tendo em conta que foste, um pastor dedicado e amoroso, que não reconheceu descanso nem repouso, enquanto soubeste que ali havia uma ovelha
necessitando do seu amparo
quer espiritual quer material, pois demonstraste em
actos a parábola da ovelha
perdida e graças a este gesto
muitos de nós estamos a caminhar na via certa.
Nada detinha no cumprimento do dever. Sacrificava
o seu bem-estar pelo bemestar dos outros, tua Missão
inspirada nas lições do Evangelho, produziu frutos imarcescíveis e eis que aqui nos
achamos neste momento da
vossa despedida, nosso prei-
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to de gratidão e saudade.
Apesar de se ter concretizado a profecia de Isaías com a vinda da Equipa Missionária, muita coisa ainda precisa de
caminhar para a verdadeira luz, por isso,
rogamos-lhe que na retaguarda continue
na animação e atracção de voluntários
para a vinha do Senhor, pois a Messe é
grande e os operários são poucos.
Sacerdote e mestre, graças aos teus
conhecimentos em muitas áreas, evitouse a necessidade de contratar pessoas
para executar muitos trabalhos o que
diminuiu muitas despesas, pelo que a
vossa despedida constitui um grande
vazio para a Equipa e não só.
Padre David! Reconhecemos em vós
que o amor não escolhe a cor e a pele,
nem a condição social.
Parabéns pela disponibilidade que
tiveste de viver connosco este tempo de
Missão e pedimos a Deus que na sua
misericórdia o recompense cem vezes
mais agora e no tempo futuro, a vida
eterna.
Assim seja, Ámen.
Feito no Uquende, aos 26 de Fevereiro de 2012
Em nome da comunidade,
O catequista José Calei»

