
 

 

Queridas Irmãs  

“O temo corre veloz...” dizia Luiza Andaluz, nossa Fundadora, também partilho da expressão 

dela. 

Espero que estejam a passar bem as festas Pascais que há 15 dias iniciamos, tão desejado este 

tempo porque Deus nos permitiu a não voltar à experiência do ano passado, privados/as de 

Celebrar a Páscoa do Senhor. 

Estou a escrever-vos da Huíla, Município do Gambos. Cheguei a esta paróquia que por feliz 

coincidência é dedicada a Nossa Senhora de Fátima. 

Acolhida como é próprio entre nós pessoas humanas que até a carta aos Hebreus nos diz há 

irmãos que até hospedaram Anjos, é o mesmo que sinto neste momento. 

Aceito na humildade e na confiança que Deus recompensará a cada um/a que me acolheu e me 

acolhe neste percurso. 

É um Município com sede na Comuna de Chiange, com clima semi-árido, caracterizado por 

insuficientes quedas pluviométricas, com duas estações a chuvosa e a seca. 

Com 92.464 habitantes, com uma densidade populacional de 9hab/km2 maioritariamente jovem. 

A população depende maioritariamente da cria do gado de diversas espécies e prática agricultura 

do tipo de sequeiro, de subsistência. O sector da agricultura controla 18.492 famílias distribuídas 

em 24 Associações de camponeses.  

A população é maioritariamente do sub-grupo OVANGABWE, da etnia linguística, 

NHANEKA-HUMBI e composta também por uma minoria correspondendo à comunidade 

HEREO, ao sudoeste, nomeadamente MUHAKAVONAS. 

Programa de Desenvolvimento Local e combate à Pobreza, parceria com a Ajuda de Povo Para 

Povo (ADPP) e Acção para o desenvolvimento Rural e Ambiental (ADRA).  

Está em curso projectos Integrados com incidência na componente de Energia, Água; 

Agricultura. 

A missão está a 47 km da sede Municipal, é do estilo de Cassongue e Dumbi para quem conhece, 

mas estou na sede. Não tem Irmãs mas tem bastantes padres dos Gambos e muitos seminaristas. 

O Pároco diz lamentando, isto tem que mudar. 

Ele está na missão e para salvaguardar situações de algumas raparigas tem um internado. 

A missão foi fundada em 1895 pelos Padres Espiritanos, de usos e costume da cultura o padre 

que estava na missão sentiu por bem abandonar tudo, levando consigo cerca de 4.000 cabeças de 

gado e foi fundar outra missão e antes partiu tudo as poucas casas que existiam na missão isto 

em 1937, desde aí ficou sem nada nesta zona, e a missão foi retomada em 2017 pelo padre Pio, 



 

 

do Clero Diocesano. Este saiu da sede porque o Governo já queria ocupar o espaço e para 

defender reside cá acolhe os seminaristas em férias ou não e vai assistindo a paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima aliás as celebrações são rotativas porque ele continua pároco. 

Estou certa que falei mais do que podia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paróquia do Chiange 

Gambos sede 

Encontro com as mamãs na mesma associação 

Estou ajudar a porção duma mamã. A lavra da Associação Tunda I 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Abraço a todas e continuação de Boas Festas. 

Irmã Juliana 

O dia seguinte da minha chegada chovia está 

é casa dentro do limbo que é conjunto de 

famílias 

Esta é uma escola no meio do campo aqui 

funcionam 3 salas neste barracão 

Este é o interior da sala de aula. 


