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Testemunho da missao

A na CAndida e A scensao L ourencxA

a missao das espiritanas
em cabo verde
A missao esta na raiz do Carisma das Espiritanas.
Irma Eugenie Caps, desejava ardentemente dedicar
toda a sua vida ao servigo dos pobres, antes due tudo,
daqueles que nunca ouviram ou mal ouviram
o anuncio do Evangelho. Por um chamamento
especial, Deus fe-la entender que devia fundar uma
“Obra de Irmas Missionarias” com essa finalidade.
Assim aconteceu em 6 due Janeiro due 1921.
O mandato missionario de Jesus - “Ide a todo o mundo e
anunciai a Boa Nova,” e o fundamento do nosso carisma. A Irma
Eugenie sentia partir-se-lhe o coragao ao saber que milhoes de pessoas nao conheciam o Senhor que ela amava, e que, sobretudo as
mulheres eram desprezadas, exploradas e vendidas como se fossem
mercadoria, como o sao ainda hoje em algumas partes do mundo.
Assim, as Espiritanas, quer em Africa quer na America colocaram-se
ao servigo dos mais pobres e abandonados. A sua acgao incidia mais
na formagao da mulher, revelando-lhe a sua dignidade, o seu valor e
preparando-a em ordem a constituigao da famflia crista.
I OLHAR RETROSPECTIVO
As Espiritanas chegaram a Cabo Verde em 1946, a pedido do "As Espiritanas
chegaram
Bispo D. Faustino Moreira dos Santos. D. Faustino tinha chegado
a
Cabo
Verde
ha pouco a esta diocese e preocupava-se seriamente com o rebanho
em
1946,
que lhe fora confiado. Por feliz coincidencia tambem ha pouco
a
pedido
do
tempo tinham chegado a Portugal as primeiras Espiritanas: as pri
Bispo
D.
Faus
me iras j ovens portuguesas tinham feito a sua Profissao Religiosa em
tino Moreira
1944. Estavam, portanto, dispomveis para esta primeira experiendos Santos."
cia missionaria e de facto foram as Espiritanas as primeiras Religiosas a chegar a Cabo Verde.
*

Irmas Espiritanas.
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O grupo inicial era formado por quatro Irmas: Fernanda Wicquart, Marie Jule Lavigne, Antonieta Monteiro e Margarida Ascensao Reis.
A actividade das Espiritanas em Cabo Verde pode dividir-se
em quatro etapas:

"Nesse mesmo
ano de 1951
abriram as Espi
ritanas outra
Comunidade na
Assomada. Tambem ai as Irmas
se dedicaram,
como na Praia,
a saude, ao
ensino, a For
magao Feminina
e a Pastoral."
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1~ Etapa; De 1946 a 1970
Em 20 de Fevereiro de 1946 abriram a primeira Comunidade
na Cidade da Praia, colocando-se ao servigo dos doentes no Hos
pital. Na epoca, o sector da saude tinha grande necessidade. Pouco
depois tomaram a direcgao dum posto de assistencia matemo - infantil na Achadinha. Ao lado da saude assumiram tambem a educagao e formagao de criangas, jovens e maes. Assim abriram um
Jardim de Infancia - Creche, uma Escola na Achadinha e um Cen
tro de Formagao Feminina na Praia.
A acgao das Irmas exercia-se tambem na Paroquia, dando
apoio aos movimentos, a Catequese e a liturgia. Nos tempos livres
visitavam as familias, sobretudo as que estavam mais relacionadas
com o seu trabalho: Doentes que deixavam o Hospital, pais das
criangas, familias das formandas do Centro, pessoas pobres e isoladas.
Durante quase seis anos terao apenas uma unica comunidade
em Cabo Verde.
Em 28 de Novembro de 1951 abrem a comunidade de Santa
Catarina, no interior da ilha de Santiago. Para la foram enviadas
as Irmas Antonieta Monteiro, Augusta Cardoso e Clementina Magalhaes. Vao viver numa casa da Farmlia Neves, alugada pela Assistencia Publica. Esta casa, mais tarde adquirida pela diocese, foi
primeiro residencia das Irmas e centra de formagao feminina, de
pois, internato de meninas e sede do primeiro noviciado.
Nesse mesmo ano de 1951 abriram as Espiritanas outra Comunidade na Assomada. Tambem ai as Irmas se dedicaram, como
na Praia, a saude, ao ensino, a Formagao Feminina e a Pastoral.
Na area da saude, trabalharam no hospital da Praia, como
enfermeiras, assumindo a responsabilidade de algumas enfermarias
e a assistencia religiosa a todos os doentes. Na Achadinha, periferia da cidade, abrem em 1957 um posto de puericultura. Em Santa
Catarina privilegiam tambem a area da saude publica e a assistencia aos doentes.
Na area da formagao feminina apostam sobretudo na forma
gao da juventude. Em 1947 funcionava ja, numa sala fornecida
pela Cruz Vermelha, um “Centro de costura e trabalhos domesticos”, sob a orientagao de uma Irma, recentemente chegada de Por
tugal e a “Escola de Santa Teres inha” com uma frequencia superior
a 100 alunos.
Na area do ensino, e de salientar a secgao da Escola Primaria
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da Achadinha, aberta a 7 de Janeiro de 1959 e confiada a Irma
Maria Sameiro. Tambem em Santa Catarina, em 1958 as Irmas
alargaram o seu campo de acgao educativa ao assumirem a responsabilidade duma Escola Primaria.
Na area da pastoral, desde o imcio, a comunidade de Santa
Catarina se empenhou na vida paroquial: Catequese, Legiao de
Maria, Animagao liturgica, Cruzada Eucaristica, etc. De salientar a
oblata espiritana D. Mariana Castelo Branco, que durante varios
anos exerceu uma actividade apostolica relevante, sobretudo na
assistencia e visita aos pobres.
Durante este periodo o numero das Espiritanas que trabalharam em Cabo Verde e de 36
2~ Etapa: 1969 a 1975:
1969 foi o ano em que o Distrito de Cabo Verde foi erecto
canonicamente, na Congregagao e nomeada a primeira Superiora
Principal a Irma Maria Alfredo Balga Garcia. Isto iria facilitar uma
maior coesao e coordenagao a nfvel de cada uma das comunidades
e tambem um desenvolvimento mais rapido e uma maior diversificagao das actividades.
No periodo de 1967 a 1974 foram enviadas para Cabo Verde
19 Irmas. Estamos na epoca pos-concilar em que um novo conceito
de Igreja e de abertura ao mundo abriu tambem novos horizontes
a missao das Espiritanas, levando-as a uma insergao mais profunda
na igreja local.
Tambem o fim da decada de 60 e os primeiros anos de 70
foram marcados por secas sucessivas, que assolaram todo o arquipelago. Foi entao que, a pedido do Governo e do Bispo da diocese,
as Espiritanas reduziram a sua presenga no Hospital para irem em
socorro e dar apoio a populagao que vivia momentos muito dificeis
e trabalharem na vigilancia e assistencia materno - infantil. Em
Setembro de 1970 abriram uma insergao na Calheta e em 1972,
outra no Tarrafal com essa finalidade. O mesmo trabalho realizava
a Irma Enfermeira de Santa Catarina nos Picos e nos Orgaos. Do
Posto da Achadinha, a Irma estendeu a sua acgao a Cidade Velha,
S. Joao Baptista, S. Domingos e outras localidades.
Tambem desde 1966 o Centro de formagao feminina na Praia
comegou a funcionar em moldes mais amplos devido a ter um novo
edificio.
Na area do ensino, o mesmo desenvolvimento. A “Obra dos
pequeninos” da Praia chega a receber 80 criangas; por sua vez, em
Santa Catarina desde 1968 que comegou a funcionar uma Escola
Primaria e o Ciclo Preparatorio, como resposta as grandes necessidades da populagao.
Do ponto de vista pastoral, as actividades das Irmas avangam
na linha da organizagao do Secretariado Diocesano da Catequese,

"1969 foi o ano
em que o Distrito de Cabo
Verde foi erecto
canonicamente,
na Congregagao
e nomeada a
primeira Supe
riora Principal"
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Cursos de forma^ao para Catequistas, Forma^ao de grupos apostolicos e Anima^ao liturgica nas paroquias.
3a Etapa: De 1975 aos nossos dias:
Em Julho de 1975, Cabo Verde proclamou a sua independencia. O rapido progresso para a independencia, originado no golpe
de estado em Portugal em 1974 apanhou a muitos de surpresa.
Gera-se entao um clima de agita^ao: alegria, entusiasmo, euforia,
esperan9a vao a par de sobressaltos, nervosismos, tensSes e incertezas a respeito do seu futuro. As Espiritanas nao deixam de ser
afectadas por este ambiente, mas tambem nao deixam de prosseguir
corajosamente nos espa^os que a nova situa^ao lhes oferece.
O ano de 1974'1975 foi particularmente dificil. A Igreja procura adaptar-se a nova situa^ao. Um filho de Cabo Verde, missio'
nario em Angola, e entao chamado ao episcopado e nomeado bispo
de Cabo Verde. D. Paulino do Livramento Evora toma posse da
diocese a 22 de Junho de 1975. As Espiritanas dialogam com o seu
novo bispo no tocante a sua inser^ao missionaria e actividades pastorais. O seu trabalho nos sectores da saude e do ensino vai diminuindo. O Pais tem ja pessoal para os seus quadros. A independencia trouxe muita gente formada para a sua terra. A escolaridade
desenvolve-se e os cursos de enfermagem preparam enfermeiros
para as necessidades da populag:ao.
As Espiritanas vivem essa transi^ao com uma certa serenidade. Procuram adaptar-se, tomando outras tarefas de acordo com
o seu carisma, respondendo a apelos novos: pastoral familiar, Caritas, ac<;ao pastoral: forma^ao de catequistas, acolhimento na secretaria paroquial, anima^ao liturgica, anima^ao e format^ao de adolescentes e jovens e forma^ao feminina. Na saude e no ensino as
Irmas colocam-se ao lado de colegas com a mesma preparagao aca'
demica e profissional. Durante cinco anos uma Espiritana integrara
a equipa diocesana de Pastoral Familiar, actuando em todas as ilhas
e uma outra assume responsabilidades na Caritas Nacional. Mas
sera sobretudo na Pastoral Paroquial que as Espiritanas estarao mais
presentes.
"a pedido de
Em 1976, a pedido de D. Paulino, as Espiritanas partem para
D. Paulino, as
a ilha da Boa Vista, onde a 1 de Outubro de 1976 fundam uma
Espiritanas par* nova comunidade em Sal Rei. As primeiras sao a Irma Maria da
tem para a ilha Purifica^ao Magalhaes e a Irma Maria Carolina Passos, as quais
da Boa Vista,
outras se seguirao.
onde a 1 de
Nessa Ilha que passa periodos longos sem Paroco residente,
Outubro de
as Irmas exercem a sua ac^ao Pastoral e social de toda a ilha, com
1976 fundam
muita generosidade, permanecendo ao servi90 do povo na gratuiuma nova
dade, sem o estfmulo gratificante de ver fruto do seu trabalho a
comunidade
curto prazo. Em 1985, para uma maior eficacia de trabalho e para
em Sal Rei."
diminuir o isolamento, um novo grupo abre uma nova comuni'
70
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dade, na outra extremidade da ilha, na paroquia de S. Joao Baptista, iniciando ai a sua actividade apostolica.
Hoje as Espiritanas vivem o seii carisma Missionario ao servi^o da Igreja neste Pais, dando o seu contributo na ac^ao social e
pastoral da Igreja atraves de tudo o que sao e do que fazem. A sua
presen9a na saude e no ensino pretende ser um sinal do Amor de
Deus para com os mais carentes e incutir nas crian^as, adolescentes
e jovens valores humanos e cristaos. A forma^ao feminina, a presen9a na Caritas paroquial, a forma9ao de Catequistas e outros
leigos, o apoio a movimentos e associa95es, as visitas a farmlias
pobres, a doentes e idosos, a anima9ao Liturgica, sao outros tantos
meios de contribuir para a ac9§o social e pastoral.
2. OLHANDO O FUTURO
A forma9ao de j ovens cabo-verdeanas para a vida missionaria
espiritana, sofreu vicissitudes varias. Em 1973-1974 um primeiro
grupo de postulantes cabo-verdianas faz o seu noviciado em Braga.
A pouco e pouco o postulantado foi sendo feito no pais de
origem. So mais tarde, se reuniriam as condi9oes para a abertura de
um Noviciado em Cabo Verde, o que veio a acontecer em 1984.
A Irma Gloria Maciel foi a primeira Mestra de Novi9as. Em 1990,
as Espiritanas eram a unica Congrega9ao internacional com Noviciado em Cabo Verde. A abertura do Noviciado local, e por com
seguinte o termo de umadonga caminhada, de buscas e incertezas,
experiencias e esperan9as. O bispo da diocese, desde a sua chegada
a Cabo Verde que insistia na importancia da forma9ao inicial ser
feita no pais de origem, em vista a uma Vida Religiosa, enraizada
na cultura local e comprometida com a Comunidade do Povo de
Deus que esta em Cabo Verde.
Novo e importante passo e dado sempre na mesma direc9ao,
em 1989: A Irma Vitorina Gomes Morena, uma das primeiras espiritanas de Cabo Verde, a Congrega9ao confia a responsabilidade
da forma9ao das postulantes espiritanas no seu pais. As postulantes
que ela acompanhou durante um ano, iniciam o Noviciado em
Outubro de 1990.
Falamos de tres etapas na caminhada das Espiritanas em
Cabo Verde, mas uma nova etapa foi ja iniciada. Em Julho de
1990, na presen9a de quase todas as Irmas do Distrito, a Superiora
Geral da Congrega9ao, Ir. Paulette Fourre, confia a Ir. Maria do
Livramento Sanches, a primeira das Espiritanas cabo-verdianas, o
cargo de responsavel Principal daquele Distrito.

"Em 1973-1974
um primeiro
grupo de postu
lantes cabo-verdianas faz o seu
noviciado em
Braga."

"Em Julho de
1990, a Superiora Geral da
Congregagao,
Ir. Paulette
Fourre, confia a
Ir. Maria do
Livramento
Sanches, das
Espiritanas
cabo -verdianas,
o cargo de res
ponsavel
Princi
Cabo Verde tern actualmente 13 Irmas no Distrito.
pal
daquele
Sao 4 as Comunidades: Boa Vista, Praia, S.ta Catarina (duas)
Distrito."
forma9ao e pastoral. Uma Comunidade e de inser9ao a partir da
missao espiritana
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Casa Principal. S. Martinho (S.to Nome de Jesus) com J. Infancia,
formagao feminina. Na pastoral, as Irmas atingem as duas Paroquias - S.to Nome de Jesus e Sao Joao Baptista.
A Ir. Livramento Sanches, conforme dissemos, iniciou o ciclo das Responsaveis Principais (Superioras) cabo-verdianas do
Distrito a qual se seguiram:
Ir. Vitorina Moreno (interina)
Ir. Fatima Gomes
Ir. Maria Mendes (interina)
Ir. Eduarda Brito
Ir. Fernanda Tavares (Tomada de posse em Dezembro 2008)
3. A MISSAO PARTILHADA
Actualmente, em 2008, as Irmas cabo-verdianas sao 26. Ha
duas novigas em Angola no Noviciado Lusofono que se iniciou em
Setembro de 2007. Por outro lado, Cabo Verde acolhe tambem
Espiritanas de outros paises.
Na Boa Vista: Ir. Leide Fernandes, brasileira e Ir. Regina,
angolana;
Em S.ta Catarina: Ir. Chaterine Akeje, nigeriana; Ir. Josefina
Chicava, angolana e Ir. Paula Caluvi, angolana;
Na Praia: Ir. Emilia Cardoso, portuguesa; Ir. Esperanga Candumbo, angolana.
"das 26 Espirita
Por sua vez, das 26 Espiritanas cabo-verdianas, 19 Irmas es
nas cabo-verdia- tao em Missao noutros paises, inclusive a estudar: Angola, Mogamnas, 19 Irmas
bique, Guine-Bissau, Senegal, Camaroes, Franga, Brasil, Canada e
estao em Missao Portugal.
noutros paises"
De salientar, que Ir. Filomena Borges, enfermeira a trabalhar
nos Camardes, foi eleita Conselheira Geral no Capftulo de 2007
que se realizou na Torre da Aguilha - Cascais. e a Ir. Varela integrou o Conselho Geral anterior, pela primeira vez.
4. DESAFIOS PARA O NOSSO TEMPO
O Distrito de Cabo Verde, desde o Capftulo de 2007, inte^
grou as Comunidades da Guine - Bissau que antes dependiam da
Casa Mae. Nao possuindo obras proprias, vive a solidariedade com
o povo, dando o seu contributo para o crescimento e formagao
integral das pessoas.
O contributo das Espiritanas na acgao social da Igreja em
Cabo Verde nao e exclusivo. Todas as Congregagoes Religiosas fazem isto e muito mais, segundo o carisma de cada uma. E isto e
uma riqueza. Mas pretendemos dar uma contribuigao, embora modesta, ao desenvolvimento de uma acgao conjunta para que seja
visfvel a acgao socio caritativa desta Igreja local.
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Muito ha a fazer, diante de novos desafios que a sociedade
nos apresenta. Hoje, novas necessidades vao surgindo as quais e
necessario dar resposta. Precisamos de estar atentas e ver onde nos
conduz o Espirito. Nao podemos nem queremos sequer ter a pretensao de tudo fazer, mas somos desafiadas a uma grande criatividade e generosidade evangelicas, na abertura ao futuro que se nos
afigura muito exigente e como um grande desafio.
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