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Ponte 2000

em Moçambique

Apostar forte nas escolinhas

-.^^^

Por Tony Neves
Saímos de Lisboa e aterrámos na Beira. Dali fomos até
Maputo, voltámos a fazer escala na Beira e acabámos de Voar'
em Nampula. Ali nos acolheu toda a comunidade de Netia: os
padres Pedro Fernandes, Alberto Tchindemba e Damasceno
Pilali. Com eles iríamos partilhar o dia
mês. Dois jeeps conseguiram aguentar

Reis e o diácono

durante

um

catorze pessoas mais as bagagens e fizeram-se à estrada,
à

Missão de Netia, situada

em

Natete.

Chegámos

a dia

com
rumo

já era noite.

Era quinta-feira.

Netia
Nacala.

fica,

No

mais ou menos, a meio caminho entre
coração do mato, sem electricidade

Assim começou

a

Nampula

nem

e

telefone.

Ponte 2000, reaHzada por 10 Jovens Sem

Fronteiras e organizada pela

ONGD 'Sol Sem Fronteiras'.

Experiência de Imersão

O

primeiro fim-de-semana foi de imersão pastoral.

"mergulho"

consistiu

na

muita,

nas

O

Eucaristias,

comunidades do interior. Deu
guerra passou por aH, como a pobreza ainda é

acompanhando os padres

como a
como as picadas

para ver

participação

comunidades vivem

às

são terríveis mas, sobretudo,

A

como

as

opção de criar comunidades
ministeriais (isto é, organizadas de maneira a que funcionem
sem a presença habitual do padre) foi uma "estratégia
ganhadora" por parte da Igreja.
Fiouve muito calor humano, muito batuque e muita dança na
recepção aos jovens "mucunhas" (brancos) que chegavam de
Portugal. No regresso à Missão, todos vinham tão "partidos"

(com tanto
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a sua Fé.

salto na picada!)

como

felizes

com

a experiência

O

povo
que acabavam de fazer. A "Ponte 2000" prometia.
"macua" mostrava, desde o primeiro dia, uma simpatia e uma
hospitalidade tão "sem fronteiras" como o nome do grupo.
Cursos de Formação

O

esquema de formação

realizados

em

Netia

Os Cursos

e Djipui, os

confiadas aos espiritanos.

uma

equipas:

("ministros")

trabalhou

montado

foi

concreta das comunidades.

Os

orientou

da realidade

a partir

de Formação foram

centros das duas Paróquias

10 JSF dividiram-se

cursos

os

em

três

responsáveis

aos

da Saúde e aos Alfabetizadores; a segunda

com

os

os

anciãos,

líderes

dos Jovens

os

e

Catequistas; a terceira encarregou-se dos professores
responsáveis

da "Justiça

e

Paz".

Os

participantes

e

foram

escolhidos "a dedo" (25 de 116 comunidades), todos os cursos

terminaram com uma celebração solene de entrega de
"diploma de participação" e, feitas as avaliações, o balanço foi
muito positivo.

As Irmãs Combonianas dirigem o Lar Feminino onde
residem

um

as adolescentes

que estão na Escola de Natete. Havia
uma hora por dia, sobre "formação

encontro de formação,

humana", "formação cristã", "educação para a arte" e "Inglês".
Os nossos "engenheiros" quiseram ainda valorizar as
estruturas físicas da Missão, electrificando a residência de
e melhorando a de Netia. Depois de 29
houve luz eléctrica na hora do adeus.

Djipui

dias às escuras,

Apostar nas Escolinhas

A

Família

Missionária

campanha

jubilar conjunta.

coordena

a

realização

Espiritana

A ONGD

decidiu
"Sol

Sem

lançar

uma

Fronteiras"

do projecto da construção de

três

Escolinhas. Já há fundos para a construção dos edifícios e, no
dia 14 de Agosto, houve grande festa na aldeia de Napwuia.

Ninguém

ficou

em

casa.

O

largo

defronte das actuais

escolinhas de pau a pique e capim encheu-se de gente para a
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cerimónia da benção
Escolinha.

Não

e

lançamento da primeira pedra da nova

faltaram os cânticos, as danças e os discursos

de ocasião. Depois de explicada a razão de

tal

documento que

num

assinou-se o

seria

posto

investimento,
tijolo,

a tal

primeira pedra, solenemente enterrada diante de toda a gente.

Foi
e

grande nesta "Ponte", A aposta na
na saúde vá continuar a ser decisiva para o presente

um momento

educação

e

o futuro deste povo que a guerra martirizou.

Depois

das

fundamentais

Escolinhas,

numa

terra

onde

virão

os

furos

artesianos,

a seca e a falta de água potável

vão fazendo vítimas.

Mais do que

fazer, Ser

A

"Ponte 2000" foi um projecto de acção, mas não só. Os
que acolheram os JSF disseram, desde o
princípio, que os missionários valem mais pelo que são do que
por aquilo que fazem. A acção deve brotar de dentro e traduzir
o que se é. Por isso, no programa do mês estavam
contemplados dois dias de Retiro no Mosteiro Mater Dei, um
convento de vida contemplativa. Longe de tudo e de todos, nas
montanhas de Nampula, houve tempo e espaço para uma
viagem ao interior de cada um, para reforço das razões
profundas que levaram os jovens a Moçambique.
dia 13 foi de celebração jubilar na catedral de Nacala,
cidade portuária à beira-índico plantada e sede da Diocese a
que Netia pertence. Presidiu D. Germano Grachane,
participaram muitos padres, irmãs e leigos numa Eucaristia
muito animada.
A vida de comunidade é essencial para os missionários.
grupo JSF quis fazer caminho com os padres, o diácono e as
Irmãs e, todos os dias, havia oração da manhã e Eucaristia.
missionários

O

O

Património da humanidade

A

Ilha de

Moçambique

merece tanta beleza.
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A

é

património da humanidade. Bem o
que o grupo ali fez foi um

visita

encontro

com

a

Depois

história.

Moçambique, continuou

a

ser

de

uma

ser

referência

Na

histórica, lugar de visita obrigatória.

de

capital
turística

e

Fortaleza (muito

degradada), encontra-se a capela mais antiga de toda a costa
oriental de Africa e uma capela memorial a S. Francisco Xavier
que por aH passou, a caminho do Oriente. Pode ver-se, ao
largo, a Ilha de Goa onde foi celebrada a primeira Missa em
terras do oceano Indico.
Mar de se ver o fundo, águas calmas e quentes... em suma,
irresistíveis. "Fernão Veloso", "Cabaceira", "Chocas"... são
nomes de praias que nada devem às das Caraíbas e Pacífico tão
apregoadas pelas agências de viagens.
grupo ali foi dois dias
para fazer uma pequena experiência de paraíso.
Nampula é a grande capital do norte de Moçambique, uma
cidade grande, com muita vida e alguma insegurança. Impôs-se
a visita à Universidade Católica, guiada pelo P. Arlindo Pinto,

O

Comboniano, professor

e capelão.

Balanço Final

Na

avaliação foi dada "nota mais" a esta

da partida, decretou-se

vontade de voltar

e,

um

recomeço.

De

Ponte 2000.
facto, era

sobretudo, de intensificar

compromisso missionário "sem

em

No

dia

grande a

Portugal o

fronteiras".
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Ponte 2001

em

S.

Tomé e

Príncipe

Um Amanhã Saudável
Por

Patrícia

Quinze Jovens Sem Fronteiras realizaram em
durante o mês de Agosto, a Ponte 2001. Foi
de missão,

um

encontro de culturas,

projecto missionário

em tempo

uma

uma

Magalhães
S.

Tomé,

experiência

partilha de

fé.

de férias teve por lema

Este

"Um

amanhã saudável" e apostou na formação de jovens, no
acompanhamento de crianças e em diversas iniciativas na área
da Saúde.

Ao
Desde há
missionária

já

serviço da Saúde e da Educação

algum tempo que desejava fazer uma experiência
Africa. Pois bem, este ano, finalmente, tudo se

em

proporcionou nesse sentido.
Resumir agora nalgumas linhas tudo o que presenciei, vivi e
senti neste mês de Agosto é uma "missão impossível", pois não
há palavras que descrevam toda uma série de emoções e
memórias que ficaram guardadas para sempre no meu coração.
"Um Amanhã Saudável" foi o lema que nos levou a partir rumo
a S. Tomé e Príncipe. A saúde foi uma aposta muito
importante,
que
só
no
terreno
se
compreende
verdadeiramente. As doenças de todo o género assolam aquela
população. Não fosse o facto de, fehzmente e apesar de muita
miséria que se vê, ninguém morrer de fome em S. Tomé (pois
a terra ainda dá o que comer), diria, à primeira vista, que as
barrigas inchadas, não só das crianças mas de toda a população,
seriam o espelho da desnutrição, que tanto estamos habituados
a ver pelas imagens que nos chegam através da comunicação
social. Só então nos apercebemos que o "inchaço" não é mais
do que as tão conhecidas lombrigas e afins que, como parasitas
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que

são,

vivem

à custa

do próprio corpo daquela gente. E

isso, é

também não dá tréguas a ninguém!
com alguma perplexidade que vemos o

fauna

e

claro

está, a malária

Por

uma

flora

apreciáveis

e

sítios

país

com

completamente
mas com muito

paradisíacos que tudo têm para oferecer,
pouco turismo, o que é fruto do receio de todas essas doenças,
por vezes incontroláveis, ainda que se tomem todos os

cuidados.

O Centro de Ribeira Afonso
O

grupo que integrei era composto por oito pessoas e ficou
instalado no Centro Social de Apoio à Infância, em Ribeira
Afonso.
Foi com muita emoção que olhámos pela primeira vez para o
C.S.A.I. em pleno funcionamento. Depois de verificarmos que
tanta gente dependia dele, só

pude dar como muito bem

empregue cada pequeno ou grande esforço que se fez nas
campanhas reaHzadas em Portugal para a sua construção e em

que os Jovens Sem Fronteiras tiveram um importante papel.
Por outro lado, agora fica a vontade de continuar a fazer mais
e melhor para a manutenção e desenvolvimento do Centro.
Quanto ao trabalho que o grupo se propôs fazer em Ribeira
Afonso foi o mais diversificado possível. Desde logo, havia
dois grupos bem distintos. O da saúde, com o trabalho no
laboratório e consultório do Centro e as consultas nas roças,
integrava a Cristina, a Inês, a Isabela e a Sandra. O grupo da
educação integrava a Ana, a Hélia, a Paula e eu. Por vezes, os
dois grupos trabalhavam conjuntamente, o que foi muito
enriquecedor.

O grupo no qual me integrei - educação - preenchia as
manhãs com o trabalho com as crianças na escola primária de
Ribeira Afonso e no jardim de infância do C.S.A.I. O contacto
com
e

as crianças foi

muito marcante.

uma

A

experiência verdadeiramente ahciante

agressividade inicial cedo deu lugar à

brincadeira e meiguice. Elas precisam de muito

muito! - esta foi a lição que trouxe de

pouco para dar

lá.
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De

tarde,

tínhamos desde

a

formação de adultos

à catequese,

da promoção da mulher à formação de agentes de contacto
(pessoas responsáveis por fazer a ligação entre as roças e o

C.S.A.L), e até um pequeno curso de monitores, os quais
foram uma ajuda preciosa nas actividades na escola primária.

Vêm-me

agora à memória vários episódios passados

todas essas actividades de formação
senti

quando

as

e,

em

claro está, o orgulho que

que diariamente frequentaram

crianças,

a

catequese naquele mês, fizeram o seu baptismo e a primeira

comunhão.
nesse

Uma alegria imensa e difícil de explicar me invadiu

dia.

Voltar
Fica muita coisa de
roças que

e fazer mais...

uma experiência como

em tempos

imagem

esta: a

foram, certamente, o ex

libris

das
e

o

sustento daquele país (dá vontade de pôr tudo de pé outra

o testemunho de fé e perseverança de muitos
missionários e muitas missionárias que tudo dão, fica. a

vez),

fica

afabilidade de

um

povo muito simpático

e

acolhedor, as caras

de muita gente que conheci, a sua simplicidade

e amizade, a
o ritmo das celebrações, o cheiro
característico que paira no ar, os momentos de oração e

beleza natural daquela
brincadeira

com

a

comunidade

algo que não se conta,

Também

a

ilha,

nem

e a

vida

tempo, que muito ficou por

fazer,

realmente o ganho e que o sorriso de
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Tudo

isto é

um mês

uma

é

criança vale tudo!

grande vontade de voltar e fazer

porque o que
diante do que recebi!

mais... muito mais!,

nada

uma

grupo.

muito pouco
que no trabalho é que está

sensação inevitável de que

Fica acima de tudo

em

se expHca. Vive-se!

fiz

não

foi

nada

e

o que dei

em

Ponte 2001

S.

Tomé e

Príncipe

Um Amanhã Saudável II

-s,^

Por Paula Neto Nogueira*

A Missão dos pequenos

gestos

30 de Julho de 2001, Segunda-feira, o começo de

um

sonho

de menina, partir e entregar-me sem medida, resposta ao

chamamento constante
fazer-me ao largo e ser

e

sem

feliz!

cessar de Deus, ter

No

coragem de

coração, levava a esperança e

a alegria de partilhar, brincar, aprender, ensinar... crescer na fé.

No pensamento pairava a incerteza

do desconhecido, do além
próximo,
tão
dos irmãos que ansiava conhecer, a sede de viver
e de deixar a minha barca e seguir Jesus. Na alma, a certeza que

Deus está sempre comigo,
caminho porque sei que Ele

a confiança de avançar

no meu

está presente.

31 de Julho de 2001

terras de missão, agora

um

sonho de adolescente, estar
também "as minhas terras". A

Terça-feira, o concretizar de

em

era dar-me sem limites a São Tomé e Príncipe.
Recepção calorosa no aeroporto repleto de pessoas de muitas
cores, nacionalidades e culturas; cumprimento de irmãos que
nos receberam de braços abertos. Embora sem nos conhecerem,
sabiam que vivíamos o mesmo mandamento - Amai-vos uns

Minha Missão

aos outros

como
1

O

efectivar

Tomé

eu vos amei.

de Agosto a 27 de Agosto de 2001

do projecto Ponte 2001 entre Portugal
lema era ambicioso, urgente e

e Príncipe, cujo

"Um Amanhã

Saudável".

Foram

e

São

actual

dias totalmente preenchidos
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de muito amor, carinho
oficiais e casas religiosas,

disponibilidade e alento.

com
e

os Jovens
animado.

Sem

e

O

amizade! As

visitas

a entidades

que nos receberam com simpatia,
encontro inaugural das actividades

Fronteiras locais tão verdadeiro, colorido

Finalmente... o início do curso "Cidadania Saudável" no

Seminário Diocesano de São
consistia

em

Tomé

e

em

Santana, o qual

leccionar a cerca de 120 jovens dos 14 aos 28 anos

Matemática, Português, Pastoral Juvenil,
Educação Cívica e Ambiental e Direitos Humanos. Eu, como
membro do grupo de 7 pessoas que ficámos na cidade de São
Tomé, dei aulas de Matemática e Finanças, não foi uma
primeira experiência de ensino, mas foi sem dúvida a
experiência mais exigente, aliciante, divertida... aquela em que
me senti mais realizada e útil aos outros, alunos amigos
sedentos de aprender que me mostraram que para vencer basta
termos dentro de nós a vontade de querer amar!
Mas como não fomos para estar parados... à tarde tínhamos
actividades de tempos livres no âmbito do projecto "Construir
o Futuro" com as crianças São Tomenses, inicialmente 30 a 40
meninos que se multipHcaram em cerca de 160 crianças. As
actividades foram muito variadas, desde temas relacionados
como ser criança, o estar em grupo e o viver amanhã num
ambiente de amizade e igualdade, até canções, jogos,
de

disciplinas

brincadeiras

Tomé! As

e...um fantástico passeio pela cidade de São

crianças

mostraram-me que para sermos

e

fazermos

os outros feHzes, são precisos apenas pequenos gestos de amor!

Os poucos tempos livres que tínhamos em grupo eram
com encontros com Jovens Sem Fronteiras,

preenchidos

passeios pela praia e pelo país, participação nas Eucaristias,

orações

e,

muita... muita amizade.

28 de Agosto de 2001

do regresso a Portugal. Angústia, desalento
e lágrimas por não poder ficar; alegria e lágrimas por saber que
tinha cumprido aquela missão que Deus me tinha proposto;
Terça-feira, data
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ânsia de voltar

em

breve para

No coração trazia os
especial

um

projecto mais duradouro.

"meus meninos" - jovens e crianças, em
"o meu filhote" Guiwalter e a minha afilhada Maria, os

amigos Padre António, Padre Mendonça e irmã Angelina,
todos aqueles que tinha conhecido e que me tinham amado

como

No

que

sou!

as limitações

No

uma nova Missão, o desejo
me impedissem de florescer!

coração vinha a esperança de

da vida não

no pensamento

na alma as melhores
lembranças que nenhuma fotografia conseguiu captar, a
certeza de que aquele país de tantos contrastes é também a
minha casa além fronteiras, que as pessoas Sãotomenses são
coração,

também
Enfim.

minha

a
.

.

e

família!

a confiança

no

Amor de Deus

e

na força do Espírito

Santo, porque tudo de bonito o que vivi e senti
e

me

vai

palavras!

no coração

A certeza de

é

em

impossível de traduzir

fazer da missão a

Licenciada

em

minha

São

Tomé

em

meras

vida!

* Paula Neto Nogueira, JSF de Tires.
Administração e Gestão de Empresas.
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Ponte 2002

em Cabo Verde

Crescer Responsável
Testemunhos

A
Sem

Calheta de

S.

Miguel,

em

Santiago, acolheu 15 Jovens

Fronteiras de Portugal que ali realizaram, no mês de

Agosto, o Projecto ''Ponte 2002- Crescer Responsável".

ONGD

A

organização coube a
''Sol Sem Fronteiras", aos JSF
de Portugal, à Paróquia e Secretariado de Pastoral Juvenil
da Calheta e a Escola P. Moniz.
Do Programa constaram diversos cursos e actividades:
"Cidadania Responsável" (Curso destinado a jovens),
"Informática 1 e 2", "Espiritualidade Missionária",
"Formação Musical", "Primeiros Socorros", "Pedagogia
Educacional" (para Professores) e dois ATL para crianças e
adolescentes. A Equipa de Saúde deslocou-se a povoações do
interior para sessões sobre noções básicas de higiene e saúde
reprodutiva. A pastoral tomou conta dos fins de semana.
Neste espaço, damos a voz a alguns dos jovens que
participaram nesta "Ponte 2002".

Dez anos
a primeira

depois de ter conhecido

Tonte',

fui encontrar,

Cabo Verde

e

de ter feito

de novo, a alegria de

um povo

em

festa, a persistência dos que semeiam sempre ainda que a
chuva não queira aparecer, a hospitahdade de quem acolhe um
familiar que espera há muito, a simplicidade de quem vive do
que é essencial e a fé de uma Igreja jovem e peregrina.

Sandra Simões

que mais me marcaram.
Olhar os seus rostos sorridentes, sempre à espera de um
gesto de carinho, de uma palavra amiga ou de um simples

As
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sem dúvida,

as

convite para a brincadeira

provou-me que

as crianças são

o

melhor do mundo.

António

Silva

Desejo que nos corações caibam sempre os ideais que nos
ir em "Ponte", que partilhámos e procurámos viver,
no nosso grupo e com a Calheta, e que estes sejam abençoados
pela chuva do Amor de Deus. Se assim for, acredito que as
levaram a

"plantas" que daí nascerem servirão de alimento,

sombra

e

beleza, para muitos!!!

Beatriz

De Cabo Verde trago uma
quem qualquer

Morgado

'sôdade' imensa da cultura deste

povo, para

coisa

é

motivo para cantares,

batuques, palmas e dança.

Aprendi que um missionário faz aquilo que é preciso, o que
pode significar fazer um pouco de tudo. Isso despertou em

mim uma

grande vontade de aprender cada vez mais coisas

-

saber mais para servir melhor.

Marta Garrido

'

Uma

mas com muita fé e com muita
Cada rosto tinha uma expressão de alegria e
vontade de lutar, de mudar algo no seu país. Por toda a vila,
terra sedenta de chuva,

esperança.

fazem esquecer tudo
somente ter vontade de estar com elas...
Um trabalho que nos faz crescer e muda algo dentro de nós.
Sentimo-nos mais próximos de um povo que está longe, mas
ao mesmo tempo perto, dentro do nosso coração.
crianças a sorrir cheias de energia que nos

o resto

e

Mizé Magalhães

Lembro-me da Irmã Filomena, quando fomos a um encontro
S. Domingos, pedir: "Tragam chuva", como se

de jovens de
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encarasse a nossa ida

E

como uma

dádiva para todos.

impossível agora não fechar os olhos e ver-me naquelas

terras, ver aqueles rostos,

ouvir aquelas músicas,

mas também o desejo de
entregar-me novamente àquele povo.
ficou a "sodade",

sem dúvida

lá voltar,

para poder

Catarina Ribeiro

Da

Calheta de

povo humilde

S.

Miguel, trago gravada a

imagem de

um

muito acolhedor, trago a vozita das crianças
que chamavam por mim... Trago a alegria do P. Sousa, das
Irmãs e de toda a equipa de jovens que proporcionou, no
terreno, a realização desta Ponte 2002.
Neste momento, recordando uma experiência inesquecível,
somente acrescentarei que poderá tratar-se do início de uma
longa caminhada ao serviço do Amor... ao serviço da Missão.
e

Rita Costa

Considero esta Ponte uma experiência rica, pois fizemos um
bocadinho de tudo. Conhecemos a Ilha de Santiago,
trabalhámos

com

adultos, jovens e crianças e participámos

celebrações e festas

em

em

locais e contextos variados.

Lisa Silva

Fazer esta 'Ponte' foi voltar a acreditar que ainda há *guentis'
que não vive só para ser mais que os outros.
acolhimento do
P. Sousa e do Secretariado da Juventude da Calheta, os

O

miminhos das Irmãs, o

sempre aberto das crianças do
Jardim de Infância, o respeito dos Professores do Curso de
Pedagogia, a tristeza e o orgulho nos olhos de todos
(comunidade paroquial e nós, JSF) na Eucaristia de
Encerramento... são memórias únicas que não se vão apagar!
sorriso

Ana
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Luísa Ferreira

Não

poderei esquecer a simplicidade, o carinho, a amizade

um

povo que todos os dias subia ao alto dos montes para
semear a terra, em lugares que dificilmente podemos imaginar,
esperando e desesperando pela água da chuva que teimou em
não cair. São lições de coragem e de vida que nunca
de

esquecerei.

Desta experiência ficam também

amizades conquistadas

as

nas aulas, à mesa, na oração, na brincadeira, na partilha.

Para

trás,

momentos

deixo a certeza de que vivi

também

a saudade,

nada nos

separará...

mas acima de tudo,
do amor de Deus.

únicos. Fica

fica a certeza

de que

Celso Nogueira
Esta Missão continua a realizar-se, crescendo todos os dias

dentro de mim. Este sentir fundamenta-se
vida cristã que revolucionou o
coração,

sem

fronteiras, a

simples presença,

me

meu

numa

filosofia de

espírito ao abrir o

meu

testemunhos de vida que, pela sua

transmitiram o verdadeiro espírito

e

sentido da expressão 'ser missionário'.

Nesta

linha, gostaria

de fazer a minha caminhada a nível

pessoal, espiritual, profissional, familiar, isto
vida,

uma

é,

fazer da

minha

missão de realização constante.
Paula Moreira

O que mais me marcou nesta experiência missionária foi o
testemunho de fé e vivência dessa fé que pudemos dar.
Adorei também a oportunidade de trabalhar com as
crianças. Foi uma experiência que me marcou profundamente,
pela sua alegria, simplicidade e gratuidade nas relações.

De

realçar o

receberam
comunidade

modo extremamente
acompanharam

e

local

'

como nos
empenho da

acolhedor

e
todo
no apoio ao projecto.

o

João Paulo
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Esta experiência

em

A

vez de

uma

primeira,

em Cabo Verde

foi

muito positiva porque,

"Ponte", consegui várias "Pontes".

com

esta

gente simples, alegre, generosa e

acolhedora.

A

segunda

festa, as

A
fé,

com

a cultura e os

danças e o batuque não

terceira

com

a Igreja local

costumes deste povo, onde

podem

a

faltar.

que caminha

com muita

força,

esperança e juventude.

A

mas

E

entrega à Missão diz-me que não basta só "fazer pontes",
é

preciso continuar a percorre-las!

isto será feito a partir

de hoje!

João Cláudio

No

final desta

"Ponte", sinto que todos nós deixámos no

rosto daquele povo

um

sinal

de esperança para

melhor. Aprendi o verdadeiro sentido do que

amado,

e

é

um

futuro

amar

e ser

principalmente aprendi que não posso cruzar os

braços e ficar indiferente à realidade deste povo irmão.

Uma

coisa tenho a certeza: quero fazer da missão a

minha

vida!...

Sandra Eusébio
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Ponte 2003

em Angola

Reconstruir na Esperança
Por Faustino Monteiro

Oito Jovens Sem Fronteiras de Portugal, coordenados
pelo P. Raul Viana, realizaram, em Kalandula (Malange) o
projecto "Ponte 2003" com o lema "Reconstruir na
Esperança". Foi uma experiência línica que proporcionou
um espaço de encontro e formação que envolveu
catequistas, professores, mães, crianças, jovens e militares.

As

áreas de saúde, educação, direitos

foram

as privilegiadas. Saliento aqui a

humanos e pastoral
forma como fomos

recebidos pelas populações nas aldeias e os desafios que se

lançam hoje

a

Angola no que

diz respeito à reconstrução das

estruturas e cimentação da paz.

Memórias das

visitas às aldeias

As visitas às aldeias são experiências únicas de contacto com
povo simples e acolhedor. A chegada do padre e das irmãs

um

sempre motivo de festa e alegria. Numa aldeia onde já não se
celebrava missa há muito tempo, uma senhora faz uma bonita
oração em Kimbundu: agradecia a presença do padre e dos
jovens e dizia que as ofertas eram poucas pois não tinham
muito mais para oferecer (alguns estavam a regressar
novamente à aldeia de onde tinham saído por causa da guerra),
mas o que ofereciam era de coração. No final da eucaristia
foram buscar "as poucas coisas que tinham para oferecer":
grandes abacaxis, um belo cacho de bananas, mandioca, feijão,
três galinhas, etc. Do pouco que tinham ofereceram o melhor!
"Oh Ngana ndolo, ndolo Tambula, Oh! Ngana", este
cântico de ofertório em Kikongo (língua que se fala mais a
norte) recorda-me uma visita a uma ponte destruída na aldeia
é
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de Santa Maria.

A viagem numa camioneta de caixa aberta com

cerca de 40 pessoas (crianças, jovens e

menos

jovens!) a cantar,

penetrando na densa mata, dava-nos a sensação de um mundo
diferente, onde pessoas surgiam do meio do nada com trouxas
na cabeça, pequenas aldeias de casas da cor da terra cobertas de
capim surgiam como por milagre à beira da estrada, crianças a
acenar e a correr atrás do camião,
guerra, pequenas lavras

Parámos numa
tradicional),

um

um

ou outro

com mandioca,

vestígio da

café,

feijão,

etc.

cumprimentámos o soba (chefe
grande tocador de marimba (instrumento

aldeia,

musical feito de cabaças), as crianças olhavam

com

curiosidade

algumas fugiam. Retomámos o caminho,
os
levando cana-de-açúcar e mandioca que rapidamente foi
partilhada por todos.
mundo diferente. Nem melhor nem
pior, comparando com este a que estamos habituados. Mas
forasteiros,

Um

diferente. Diferente e bonito e a respirar liberdade.

coisas que ficam destas experiências é isso

diferente,

mundo

mesmo:

Uma das
um olhar

mais contemplativo, mais apaixonado por este

tão diversificado.

É tempo de

reconstruir o Futuro

Depois de muitos anos de guerra

civil:

milhares

de

mutilados, órfãos, crianças abandonadas, famílias destroçadas,

gerações de indivíduos que conheceram pouco mais para além

da

triste

realidade

da guerra, estruturas

(pontes, escolas, hospitais, etc), minas
terror. Feridas ainda abertas,

destruídas

físicas

semeando

a

morte

e

o

porque a guerra dificilmente se

esquece. Apesar de tudo isto, respira-se a Paz e a certeza que a

guerra não mais voltará.

E tempo

de começar a reconstruir o

futuro na esperança de que melhores dias virão.

Dos

missionários e da população

em

geral fica

um

apelo:

precisamos de voluntários, quer sejam da área da educação,
saúde, construção ou o que for. Trabalho não falta e existem

óptimas condições para
Sinal de futuro
a ser inaugurada
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é,

sem

uma boa

adaptação.

dúvida, a maternidade que está prestes

que o grupo da "ponte" ajudou

a

montar

e a

baptizar

com

o

nome

"Maternidade Lihermann'\

construção da maternidade foi fruto de
atropelo mortal de

uma

criança.

Esse

um

A

ideia da

episódio foi

triste

transformado em apoio ao nascimento de muitas crianças!
Num ano em que os Espiritanos, o movimento JSF
associação

SOLSEF comemoram

existência, a realização da

também

esta

300,

Ponte 2003

10 anos

e

a

e

de

em Angola significou
com aqueles

vontade de estar na linha da frente

que anseiam por

um

futuro de paz, esperança e prosperidade.

Esta experiência foi o pouco, pequeno

o seu, caro

20

o

triste acaso:

leitor,

e possível

contributo.

E

qual será?
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em S. Tomé e Príncipe
Vida Saudável

Ponte 2004
.-.^^

Por Paula Vicente*

e

Cátia Asseiro**

O

Centro Social de Apoio à Infância (CSAI), em Ribeira
Afonso, acolheu a Ponte 2004, com o lema "Vida Saudável".

No

período da manhã, realizou-se o

ATL, no CSAI. As

começavam a chegar ao Centro às 8 horas da manhã,
sempre alegres e com vontade de aprender algo de novo. Eu e
a Luísa coordenámos o ATL, onde fizemos pintura, desenhos,
canções, explicações e muita diversão.
crianças

De manhã,
a Cátia.

do CSAI, ia às Roças com a Patrícia e
davam formação à comunidade de cada
pessoas do cuidado a ter com a higiene, o

a enfermeira

Nessas

visitas,

Roça: falavam às

registo das crianças, as doenças sexualmente transmissíveis, a

alimentação, a vacinação e os direitos humanos.

Durante as tardes, tínhamos formação para a comunidade de
Ribeira Afonso, para os Agentes de Contacto, Promoção para
a Família, Promoção da Mulher e Formação para os Jovens. O
que eu trouxe desta Ponte foi a convicção de que na vida de um
cristão, só uma tristeza existe, a tristeza de não saber amar.
*Paula Vicente, JSF Benfica, Secretária de Sol

Sem Fronteiras.
em S. Tomé.

Ex-voluntária

Partilhar a vida das pessoas

Quando me

senti chamada a participar numa experiência
nunca pensei que pudesse ser uma experiência tão
singular em que recebi muito mais do que dei. Apesar da
preparação, a realidade e as pessoas surpreendem-nos sempre.

missionária,

88

•

Pontes

Assim, senti-me desde o início desafiada a dar o meu melhor,
mais gratificante de todo o
por respeito àquelas pessoas.
trabalho era o interesse demonstrado pelas pessoas em saber
mais e o empenho em melhorar as suas condições de vida.
Sentia-me imensamente feHz quando as pessoas passavam e
nos cumprimentavam pelo nosso nome, quando as crianças
nos vinham oferecer cocos ou simplesmente quando nos
perguntavam cOmo estamos.
Enquanto nos preparamos para a "ponte", sonhamos com
grandes objectivos e grandes resultados, mas a verdade é que,
num mês, tudo o que se possa fazer é muito pouco. Mas
compreendi que, por muito que possamos ter feito, o mais
importante para estas pessoas foi a nossa presença.
facto de
termos participado em pleno na vida da comunidade fez-nos
viver um mês único nas nossas vidas, em que nos sentimos
parte daquele povo tão acolhedor e tão rico pelo que é e não
pelo que tem.
Como já referi, foi uma experiência muito curta, mas que me
faz ter a certeza de que vale a pena partir e me alicia para outras

O

O

experiências mais longas.
**Cátia Asseiro - JSF Braga
Licenciada

em

Serviço Social
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Ponte 2004

em Angola

Dar um Rosto

à Esperança
Por Lúcia Pedrosa*

A Missão Católica dos Dembos, Luanda, cujo superior é o
Domingos Mota, acolheu a "Ponte 2004", coordenada pelo

P.
P.

João David.

O primeiro dia da Ponte foi ao domingo. Tudo começou na

- uma celebração de
onde fomos apresentados à comunidade,
juntamente com o programa das actividades. Fomos incluídos
na procissão solene de entrada. As portas estavam abertas de
Missão

com

a celebração da Eucaristia

boas-vindas,

em par, a Igreja repleta.
Quando a Eucaristia terminou,

par

já

todos fora da Igreja, os

jovens continuavam a cantar e a dançar e nós misturámo-nos e

dançámos com

um

povo em

festa.

Partimos para outra Eucaristia, agora

Mota

assim que P.

Seguimo-lo

comunidade...

em

Quibaxe, pois

passa os domingos, de comunidade

como

"senhores

é

em

visitantes",

como uma excelente
oportunidade de contacto com a população. Ainda em Quibaxe,
fomos ao actual hospital que, neste momento, funciona em
tendas. Seguimos para uma aldeia vizinha - Caxixe. As crianças
acolheram-nos com gritos de alegria, as mães confiavam-nos os
aproveitando o

seus filhos e

um

marufo (vinho
marcante,

com

um

Maria,

final

das

Eucaristias

catequista convidava-nos a

de

palma)...

tomar

Entrámos, uma

um

copo de

simplicidade

só quadro - o calendário da Acção Missionária,

uma mulher que

segura

uma

criança...

sim,

o

"retrato" provavelmente mais repetido por terras de Africa.

Visitámos a capela, uma construção um pouco mais
comprida que o resto das casas da aldeia com uma cruz de
madeira por cima da porta.
A noite, após o jantar, fizemos "oração em grupo" e, depois,
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o "ponto da situação" onde avaliámos o dia passado e
preparámos o dia seguinte, marcado pelo início do curso de
formação dos professores.
Projectos de trabalho

O

nosso trabalho apostou em três áreas específicas: saúde,
educação e pastoral, sendo estas as grandes linhas orientadoras
do nosso projecto e trabalho.

Educação

A

formação aos professores do ensino básico e secundário
por diferentes áreas, a pedido dos mesmos, tais
como: Matemática, Português, Pedagogia, Física, Química,
foi repartida

Direitos

Na

Humanos

e

Noções

cidade de Quibaxe

Básicas de Saúde.

(a 6

km

alunos, enquanto que na de Bula

km

cidade ficava a 45

horas

-

por

isso,

da Missão), tínhamos 32

Atumba eram 37

alunos (esta

da missão, mas de jipe demorávamos 2

só trabalhávamos aqui ao fim de semana).

Criação da biblioteca
Sentindo os pedidos contínuos de material pedagógico
analisando o material que tínhamos, decidimos criar

e

uma

biblioteca levando à fomentação da leitura, disponibilizando

os

recursos

tínhamos

que

e

incentivando

a

partilha

organizada.

Criação da escola de informática

Com o material informático que levámos, montámos uma escola.
Os formandos foram

12, pois os interessados

única energia eléctrica era a de
tempo... e o

mesmo

um

eram

gerador

só ficava ligado meio

já

muitos...

mas

a

desgastado pelo

dia.
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Curso Bíblico

Uma vez

muito extensa e o P. Mota
que tomam as
rédeas da comunidade em termos religiosos, celebração da
Palavra, entre outras tarefas. Torna-se assim premente a
formação dos catequistas e foram quase cem os que puderam
sair mais enriquecidos e esclarecidos do curso bíblico.
que

a área

da missão

é

está sozinho, são muitas vezes os catequistas

Saúde

Na área de saúde,
em

trabalhámos directamente

problemas da condição

respiratória,

feridas e aplicação de pensos.

com

a população:

na desinfecção de

Mas também trabalhámos na

formação dos técnicos de saúde - enfermeiros de Quibaxe e
Bula Atumba (tivemos alunos que, para poder frequentar as
nossas formações, faziam 112

Levámos medicamentos
que separámos

em

e

km a pé, em cada fim de

semana).

material de primeiros socorros

grandes kits para diferentes regiões

e,

depois, organizámos por categorias de fármacos o dispensário

do centro de saúde da Missão.

ATL
As crianças nunca faltaram às actividades dos tempos livres.
Havia sempre entre 50 e 100.
As actividades iam desde jogos com bolas, cordas, a pinturas
de cara, panos, folhas... desde a construção de brinquedos em
latas, à subida de mamoeiros. Fundamiental era despertar,
conviver, e, no final das actividades, sempre era distribuído um
lanche. Tivemos o dia do palhaço e o dia de concurso dos
carros de

lata, dias

sem dúvida

especiais para as crianças.

Lúcia Pedrosa, JSF Sta. Eufemia
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Leiria.

Licenciada

em

Fisioterapia.
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Ponte 2005 no Brasil

Educação

e

Saúde ao Serviço da Justiça
Por Tony Neves

Fronteiras (JSF) realizaram, em Agosto, a
2005"
em S. Cristóvão de Cabo Frio, a 150 kms do
sua "Ponte
Rio de Janeiro. Foram quinze, representando grupos do
Minho ao Algarve. "Educação e Saúde ao serviço da Justiça"
foi o lema deste projecto missionário em que os JSF abriram

Os Jovens Sem

uma

A

frente na

América

Latina.

experiência missionária investiu

populações

locais: a

Jovens, os Direitos

em

áreas decisivas para as

Saúde, a Educação, o apoio à Infância e aos

Humanos,

a

Comunicação,

a recuperação

Música e, claro está, a Pastoral.
Ponte 2005 foi um espaço de partilha. Os participantes
deram o seu melhor, mas também aprenderam muito com um
povo pobre, mas com muita fé e muita alegria de viver. S.
escolar, a

A

Cristóvão é
favelados

e,

uma
por

paróquia de periferia

isso

com

mesmo, com problemas

alguns bairros

sociais graves.

Investirna Saúde

A

equipa de saúde,

com uma

enfermeira e

uma

psicóloga a

comandar, investiu na formação dos agentes de pastoral da
saúde e da pastoral da criança. Teve oportunidade de fazer
acções de formação numa Escola de Surdos e de trabalhar com
as crianças da Escola dos Santos Anjos Custódios, que acolhe
alunos de uma bairro favelado. Fez ainda rastreios de tensão
arterial e de diabetes em comunidades pobres. Foi conhecer de
perto o trabalho que a Prefeitura está a realizar com os sem
abrigo.
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A área da Educação
Os JSF

lançaram

um

curso de formação, na Igreja Matriz

e

na comunidade do Jardim Esperança, que abrangeu diversas
música, comunicação social, teatro, saúde, direitos

áreas:

humanos

recuperação escolar

e

A

em

Matemática, Física

e

muito boa. Houve ainda duas
participações, por ocasião da Semana do Excepcional, em
actividades de animação e celebração com crianças e jovens
Química.

adesão

foi

"Especiais".

Apoio
As

crianças

foram

As manhãs

um

à infância

dos alvos preferenciais deste Projecto

dos JSF foram passadas na Escola
dos Santos Anjos Custódios em Actividades dos Tempos

Ponte.

Livres.

O

Desporto
trabalhou

e as tardes

investimento foi para a Música, o Teatro, o
e os

com

Trabalhos de artesanato.
a pastoral

o trabalho de acompanhamento aos

Comunicação

Os media ajudam

A

equipa da Saúde

da criança apoiando a pesagem

e

todo

pais.

social

a amplificar notícias, ideias e ideais.

Assim,

os JSF apostaram forte nos meios de comunicação social locais
e estiveram presentes

("Directo

ao

em

três

longos programas de televisão

"Todos somos missionários"

assunto",

e

"Comunidade em acção") e duas entrevistas de uma hora na
Rádio Avé Maria. Além disso, reaUzaram um mini-curso de
comunicação social na Matriz e no Jardim Esperança.

A
Foi

uma

participação

Pastoral

A Ponte começou logo com a
no VII Encontro Paroquial de Jovens, reaHzado

aposta ganha.

no Jardim Esperança. Depois, o grupo assumiu a animação das
Eucaristias da Semana na Igreja Matriz e participou no canto
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Domingo com o coro paroquial. A Semana da
também envolveu os JSF que organizaram, de segunda

das Missas de

Família

a sexta, as celebrações e reflexões

Houve uma

Matriz.

no Jardim Esperança

e

na

no

sessão sobre "Catequese e Missão"

Encontro Vicarial de Catequistas. "Crisma e Missão" foi um
dos temas de formação do grupo que se prepara para o
Sacramento da Confirmação. Tiveram ainda lugar, na Matriz,
dois encontros

com

as crianças

da Catequese.

Nos

fins

de

semana, os JSF participaram em diversas Eucaristias nas
comunidades que pertencem à Paróquia.
grupo de jovens da

O

Matriz convidou duas vezes os JSF a participar na sua reunião.

Missão cumprida?

Um

mês

é

sempre pouco demais para

uma Missão

desta

envergadura. Mas, na hora do balanço, todos pareciam estar
felizes:

os que acolheram e os que chegaram de longe.

festas de

As

três

despedida (Matriz, Santos Anjos e Jardim Esperança)

foram de muita comoção e provaram o quanto a Ponte tinha
unido as pessoas.
Esta Ponte foi marcada por dois acontecimentos: as Jornadas
Mundiais da Juventude, com Bento XVI, em Colónia e o
assassinato

do Irmão Roger em Taizé. Foram horas de

comunhão na

Numa

alegria e

na dor.

no Jardim Esperança, um dos JSF
que tinha saudades da famíha.
líder da comunidade
definiu bem o ambiente que se vivia: "Vocês podem ter
disse

das celebrações,

O

saudades da vossa família, mas aqui a vossa família somos nós".
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