Visita a Cabo Verde
25 de julho/8 de agosto 2019
Chegámos à ilha do Sal, na madrugada do dia, 25 de agosto, e tinhamos à nossa espera a
equipa da Região e do Setor Sal. Fomos diretamente para a
casa do Casal Regional, Ernestina e Benvindo, onde ficámos
durante a nossa estadia. Pelas
10h da manhã visitámos o
conselheiro espiritual do Setor,
padre Adriano, que para além
de ser CE do Setor Sal é
também conselheiro de 3 equipas, Sal1, Sal4 e Sal6. É para
ele uma alegria estar com as equipas e também um desafio. Lamenta nem sempre poder
estar em todas as reuniões de preparação dos encontros, devido aos seus muitos afazeres.
Nas equipas estão também mais um sacerdote e duas irmãs.
Depois do encontro, a Ernestina e o Benvindo foram-nos mostrar a zona da Buracona,
muito turística, pela beleza da sua costa, zona de piscinas
naturais e onde se encontra o famoso Olho Azul. Almoçámos em
casa do CR e pelas 19h, participámos na
eucaristia com todas as equipas Sa1,2,3,4, 5
e 6 na Igreja de Santo António, Espargos.
Seguiu-se um encontro no salão paroquial. Depois de uma oração,
preparada pela equipa Sal2, apresentámos a pedido da Região o tema
“ Casal equipista ao
Serviço da Igreja “
seguido de partilhas
e questões. Pelas 21h30 iniciámos um
jantar partilhado e celebrámos o
trigésimo quinto aniversário do sr.
Padre Adriano, em grande clima de festa, com um bolo de aniversário e champanhe. Já
tarde, regressámos a casa e no dia seguinte logo pela manhã
fomos visitar as salinas de Pedra
Lume, zona também turística.
Almoçamos num restaurante em
Santa Maria com os
casais responsáveis
da Região, do Setor, do Secretariado e o padre Tito
( senegalês) CE de uma equipa, que se mostrou
muito
feliz por acompanhar os casais. Pensa regressar ao
seu país
onde pretende formar também Equipas de Nossa Senhora.
Depois do almoço, tivemos uma visita guiada pelo Jorge
(equipista) ao hotel mais antigo de Santa Maria, Hotel
Morabeza ( morabeza, em crioulo quer dizer arte de bem
receber) onde trabalha há mais de 20 anos. Regressamos a
Espargos, arrumamos a nossa bagagem e lanchámos.
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Dirigimo-nos para o aeroporto, onde encontrámos a irmã
Antónia, Acompanhante Espiritual com a qual viajamos para a
cidade da Praia.

Chegámos à cidade da
Praia, às 21h30, e fomos acolhidos pelo CR da PréRegião Sotavento, Luísa e Júlio Martins e toda a
equipa da Pré-Região. Depois de uns abraços, tiramos
uma fotografia de grupo. Fomos depois com a Luísa
e o Júlio, para sua casa, onde ficámos hospedados.
Sábado pelas 8h00 da manhã, visitamos o Sr.Bispo da
Praia, Cardeal D. Arlindo Furtado. Durante a
audiência, entregamos-lhe uma carta do
Casal Responsável da Supra-Região,
Margarida e José Alberto e uma estola do
Encontro Internacional. Neste encontro, com
a presença do Casal Responsável da PréRegião, tivemos a oportunidade de agradecer
o seu apoio ao Movimento. Agradeceu o
trabalho que os casais têm realizado em prol da família, falando-nos das suas
preocupações e desafios que a Igreja enfrenta no país.
Seguimos diretamente para o aeroporto, apanhámos o avião
para S. Vicente, onde chegámos por volta das 12h00. No
aeroporto tinhamos à nossa espera o Casal Responsável do
Setor S. Vicente, Ducha e Faria que nos comunicou que o
Casal Responsável da Pré-Região não estava presente, por
motivo de internamento hospitalar da Eunísia. Almoçámos
com a Ducha e com o Faria num restaurante na praia da Lajinha, Mindelo. Depois do
almoço, às 14h00, apanhámos o barco para Porto
Novo, Santo Antão. Após uma hora de viagem,
bastante serena, chegamos a Porto Novo. Mais
uma vez acolhidos pelo Casal Responsável do
Setor Santo Antão, Flor e Alberto e equipa de
Setor. Tirámos uma foto de grupo. Dirigimo-nos
todos num mini-autocarro para a Ribeira das
Patas, uma localidade situada no meio de
montanhas, freguesia, S. João Paulo II, onde
tivemos um encontro com as equipas SA4 e 9 (
esta última ainda em pilotagem). Deram-nos
testemunho do que tem sido esta caminhada em
casal e em equipa no Movimento. Falamos sobre o
propósito da nossa visita e da importância das
Ligações no Movimento. Prepararam um lanche,
onde não faltou a batata doce, o chá e bolachas
tradicionais. Seguimos para a Paróquia de S. João
Batista, na cidade de Porto Novo. A eucaristia foi celebrada por um sacerdote italiano,
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os dois sacerdotes que acompanham as equipas estavam num retiro, na ilha do Fogo.
Depois da Eucaristia, reunimos com as equipas SA5 e 8,
em cuja partilha nos falaram da importância do bem viver
da família, unida pelo matrimónio. Tomamos uma
refeição ligeira, preparada pelas equipas, onde não faltou
o famoso Cuscuz e os fonguinhos, que provámos pela
primeira vez, excelentes sabores! Já noite, seguimos para
a Ribeira Grande, numa estrada bastante sinuosa e
perigosa, para casa do casal Flor e Bituca. Depois de
cumprimentar as duas filhas e de tomarmos uma refeição,
fomos descansar.
No dia, 28 de junho, bem cedo pela manhã, e depois de tomarmos o pequeno almoço,
fomos para uma localidade, Paúl, paróquia de Santo
António das Pombas,
para
termos
um
encontro com uma
equipa. No caminho
parámos para apreciar a
líndissima
paisagem
natural, Xôxô – Ribeira da Torre. Paúl, é uma localidade
isolada e os seus habitantes moram nas montanhas, sem
transportes públicos. Vieram 3 casais e reunimos nas
instalações da igreja. Esta localidade tem a taxa mais baixa de casamentos pela igreja.
Atualmente a equipa é constituída por 5 casais, mas estão a pensar reforçar a equipa com
mais dois. No encontro esteve presente o casal piloto. Todos estes casais apenas falavam
crioulo, foi necessário um intérpete para que nos fizéssemos melhor entender. Depois do
encontro, ainda tivemos algum tempo para falar com o sr. Padre Júlio Fortes, CE da
equipa, muito entusiamado com as ENS.
Dirigimo-nos à Ribeira Grande para participarmos na eucaristia das 10h30, da Igreja
Matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde conhecemos o sr.
Padre Evanildo, apressado, pois tinha
que se deslocar para outra paróquia a
fim de presidir à eucaristia, mas houve
ainda tempo para uma fotografia.
Fizémos um encontro com 3 equipas,
SA2,3 e 7 e com os casais do Setor e
casal RIP, na Escola local. Já bastante
atrasados, ainda houve tempo de comer uma canja, muito
saborosa, preparada por uma das equipistas.

3

Seguimos para Coculi, Freguesia de Santo Crucifixo e encontramo-nos com a equipa SA6
e CE, padre Bernardino. Esteve presente o casal piloto, Jorge e Soeli, que partilhou ter
sido um grande desafio a pilotagem desta equipa, porque não
sabiam ler, no entanto são pessoas com uma grande Fé, que os
fascinou. Para ultrapassar a dificuldade encontrada, gravaram
os textos das cartas, para que os casais depois pudessem ouvir
em suas casas. Aproveitamos para lhes dizer, que esta
experiência tão rica, e o material produzido deveria ser
partilhado com a Região para ajudar outros casais pilotos
noutras localidades que se enfrentem com a mesma situação. Um dos equipistas partilhou,
que há muitos anos não lia e com as ENS ao ser obrigado a ler os cadernos de pilotagem,
começou a retomar o hábito de leitura, e foi com muita alegria que comunicou que hoje
é Leitor na sua Paróquia. Estes casais disseram-nos que já não veem as suas vidas sem as
equipas de Nossa Senhora.
Almoçamos num restaurante do primo do Alberto (Bituca), Pedracin, um local
maravilhoso rodeado de montanhas e
com alguns animais, entre eles, o
pavão. Depois do almoço, onde não
faltou
uma
ponchinha,
licor
tradicional, fomos até à Ponta do Sol,
para um encontro com as equipas
SA1,2, 10 e 11. Foi nesta localidade
que se iniciaram as ENS, na Ilha de
Santo Antão.
Partilharam que as equipas fazem com que o dia a dia do casal
melhore, porque os ajuda a encarar os problemas com os
olhos de Deus.
Há dificuldades de CE, o Casal Responsável de Setor propôs às equipas mais velhas ceder
o seu CE, para que este possa acompanhar as duas equipas que ainda estão em pilotagem,
sendo as outras equipas acompanhadas por uma Acompanhante Espiritual e o sacerdote
estar rotativamente numa ou noutra reunião das equipas mais velhas.
Demos uma voltinha pela cidade
piscatória e turística, situada numa
zona mais verde e montanhosa, onde
o turismo de montanha começa a
ganhar algum relevo.
Regressados a casa, depois de uma ligeira refeição e de muita conversa até tarde deitamonos, para no dia seguinte, de manhã cedo, partirmos para Porto Novo, pela estrada junto
ao mar, a fim de apanharmos o barco de regresso a S. Vicente. Uma viagem com uma
paisagem maravilhosa da costa da ilha, tendo em frente, bem visível a ilha de S. Vicente.
Depois de uma hora de viagem, chegamos ao porto de S. Vicente, segunda-feira, dia 29,
onde o Zé Carlos (casal responsável da Pré-Região) nos esperava, acompanhado pelo seu
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filho mais velho, Hugo, a sua filha Hannah (4 anos) estava com os avós, só a conhecemos
no dia seguinte.
A sua esposa, Eunísia, encontrava-se já há alguns dias hospitalizada com uma pneumonia.
Levou-nos, generosamente, para a sua casa, onde ficámos
instalados. Saimos para visitar o Sr. Bispo D. Ildo Fortes,
grande animador das ENS em CV e impulsionador do
Movimento, muito querido pelo seu povo e pelos equipistas.
Entregámos a carta enviada pelo casal responsável da SupraRegião e um estola do Movimento. Falámos sobre as ENS
em CV e em particular da Pré-Região Barlavento.
Agradecemos todo o seu apoio ao Movimento, e falámos da
sua participação no próximo Encontro Nacional, em Fátima. Almoçamos em casa da
Eunísia e do José Carlos, preparada pela irmã da Eunísia, a Rosi. Depois do almoço,
dirigimo-nos ao hospital para visitarmos a Eunísia, que nos recebeu com um grande
sorriso, apesar de se sentir ainda muito doente.
Depois de sairmos do hospital, demos um passeio a pé pela cidade até à praia da Lajinha,
local onde o Zé Carlos nos veio buscar mais tarde, para irmos até casa descansar um
pouco antes da Eucaristia das 18h00, na Igreja da Luz, presidida, por D. Ildo Fortes, C.E.
da Região CV e da equipa Mindelo 1, primeira equipa das ENS
em Cabo Verde.
No fim da Eucaristia, D. Ildo pediu-nos para falarmos aos
equipistas. Agradecemos a presença de todos e falámos da
nossa missão como casal de ligação
à Província África. Seguiu-se
um jantar/convívio, na escola
salesiana, com música ao vivo,
muita alegria e boa disposição,
característica
do
povo
caboverdiano. Aproveitamos para ir falando com alguns
casais que nos foram dando o seu testemunho da caminhada
nas ENS. Um dos membros de um casal, é santomense, veio
muito jovem para S.Vicente com os seus pais, mas nunca voltou à sua terra natal, Santa
Catarina. Como conhecíamos a cidade e como tinhamos algumas fotos tiradas quando
por lá passámos, mostramos-lhe e ficou feliz, porque nunca tinha tido a hipótese de ver a
sua terra natal. No fim do jantar, voltamos a falar sobre o Movimento e na necessidade
de nos mantermos unidos ao Carisma Fundador, mantendo sempre as ligações presentes.
Dois CE estiveram presentes e D. Ildo também. O encontro terminou já tarde com
palavras de incentivo do Sr. Bispo do Mindelo.
Na terça-feira, de manhã,fomos até à praia da Lajinha, dar um mergulho nas águas quentes
de CV e beber uma Strela (
cerveja de Cabo Verde ).
Depois do almoço, o Zé Carlos,
os filhos (Hugo e Hannah) e
nós, fomos dar um passeio de
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carro pelos arredores da cidade de S.Vicente.Visitámos a Baia das Gatas, hoje famosa
pelo Festival de Música Caboverdiana, que se realiza no mês de agosto, trazendo milhares
de pessoas à ilha. Visitámos o Calhau, onde se vê o vulcão extinto. Passamos em
Mandeiralzinho e Ribeira Julião, zona ainda verde e agrícola, devido aos inúmeros poços
existentes no leito da ribeira. Regressados a casa, reunimos com a equipa do Setor em
casa da Eunísia e do Zé Carlos.
Depois de uma refeição partilhada, com o famoso Cuscuz ,
fidjós e queijo “di terra” (queijo branco de cabra) iniciámos
a nossa reunião com uma oração “magnificat meditado”,
apresentação dos casais presentes, partilha das alegrias,
dificuldades e desafios do Setor e da Pré-Região. Tivemos a
oportunidade de ouvir os casais falarem numa das sua
maiores alegrias, o Encontro Nacional das ENS no Mindelo
, no último mês de maio, e dos desafios que este evento, com cerca de 500 participantes,
proporcionou às equipas de serviço do Setor. O esforço de todos para que tudo corresse
bem, uniu os casais do Setor. O acolhimento de todos em casas de equipistas ou em casas
de familiares e de paroquianos, foi desafiante. Ouvimos também que é uma alegria ouvir
o testemunho de casais, que depois de entrarem para as ENS, se sentem mais felizes e
realizados como casal. O atual casal responsável de Setor, Faria e Ducha,lamentam não
terem pertencido à primeira equipa, não terem dito sim, mais cedo...Pretendem formar
mais equipas de jovens de Nossa Senhora, já têm uma. Outro testemunho, foi que há
casais no Setor que partilham que o seu casamento foi salvo, a partir do momento que
entaram nas equipas. Outros casais, já se encontram a viver juntos há muitos anos, fazem
a pilotagem, e antes do compromisso, casam pela Igreja. Uma Graça! Outra alegria
partilhada, é a força da equipa de base, que ajuda os casais na missão que desempenham,
quer no Movimento, quer na igreja, “a equipa é a nossa âncora.” A vivência da
espiritualidade do casal e da equipa, posta em prática, multiplica os frutos.
Outra alegria é o empenho dos CE e das Acompanhantes Espirituais, no
acompanhamento das equipas.
No dia, 31 de junho, de manhã, fomos os dois dar um passeio pela cidade do Mindelo e
depois do almoço, fomos visitar a Eunísia. Já se
encontrava melhor, mas ainda muito debilitada. Depois
da visita, andamos a passear a pé pela zona costeira. Já
ao fim da tarde, dirigimo-nos ao aeroporto,
acompanhados pelo Zé Carlos, para apanhar o avião,
para a cidade da Praia. Como chegámos ainda cedo,
conseguimos ir num avião mais cedo. Chegados à
Praia, por volta das 21h00, tinhamos o Casal Luísa e
Júlio (casal Responsável da Pré-Região Sotavento) à
nossa espera, que nos levou a jantar a um restaurante típico, com música ao vivo “ 5 al da
Música”, que depois de uma refeição de bom peixe caboverdiano, regada por boa música
e bom vinho, já bastante tarde, nos dirigimos para a sua casa, onde ficámos hospedados.
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Dia 1 de agosto, bem cedo fomos dar uma volta pela cidade velha, visitamos o Forte
Fortaleza Real de S. Filipe, que fica num alto, com
uma vista maravilhosa para a cidade velha e para o
mar, bem como para o vale agrícola, que abastece a
cidade de legumes e frutas.
Junto ao mar,
tomamos
uma
cerveja,
strela,
que nos soube muito bem, porque fazia bastante calor,
embora a brisa do mar nos refrescasse.
Regressados a casa, almoçámos e dirigimo-nos para o
aeroporto, onde passamos a
tarde à espera de apanhar o avião para a ilha do Fogo, que atraso
após atraso, acabou por ser cancelado o voo, por avaria.
Ficamos muito desiludidos, pois tinhamos à nossa espera as
equipas S. Filipe 1 e 2 e respetivo CE, que nos tinham preparado
o jantar, com Sabores da Ilha.
Fomos tristes para casa. Saímos para jantar fora, com toda a família, e no dia seguinte
pela manhã, voltamos ao aeroporto para apanhar o vôo para a ilha do Fogo. O avião
chegou a horas, e aterramos por volta das 11h00 na cidade de S. Filipe.
Apanhámos uma boleia do responsável da equipa S. Filipe 1, Adilson e fomos até ao
centro da cidade, onde nos encontrámos com a Elsa, sua esposa, e filho. Dirigimo-nos à
igreja, oramos, e tentamos encontrarmo-nos com o sr. Padre Lourenço Rosa, que não se
encontrava já na sua residência.
O Júlio alugou um carro e fomos rumo à cidade de
Mosteiros, pelo caminho, fizemos um desvio para visitar o
vulcão, em Chã das Caldeiras,
a zona de catástrofe, da
erupção de 2015, que nos
impressionou
bastante,
não só pela enorme área
abrangida pela lava do
vulcão,
como
pela
insistência
do
povo
caboverdiano, em continuar a construir as suas casas no
mesmo local, algumas mesmo em cima da anterior casa.
É uma zona maravilhosa, ainda não explorada pelo turismo, embora tivessemos visto já
dois empreendimentos turísticos, um ligado à viticultura, onde
parámos para visitarmos o empreendimento, a fábrica do
vinho Chã e para beber um copo de vinho Chã branco,
acompanhado pelo queijo de cabra, produzido localmente,
uma maravilha de sabores. Nesta zona vimos, figueiras,
romaseiras, macieiras, marmeleiros e bastante vinhedo,
provamos as uvas moscatel, muito gostosas, que dão origem
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ao vinho. Seguimos viagem e almoçámos num empreendimento turístico, Casa Mariza,
cuja proprietária é uma empresária caboverdiana, que no
meio da recente lava, apostou tudo o que tinha, construindo
um restaurante e apartamentos turísticos, para alugar. O
local é lindíssimo, rodeado por montanhas. Os habitantes
vestem-se de forma diferente, utilizam gorros de lã e tapam
a cabeça e a cara para proteção do calor /frio da noite e das
poeiras que pairam no ar. É frequente vermos burros
carregados de cestos de uvas, das vindimas e agricultores
com bidões de uvas à cabeça.
Já ao fim da tarde, depois de uma longa viagem por
estradas empedradas, de difíceis acessos, chegámos ao
largo da Igreja de Mosteiros (quase 3h
para andarmos 40Km).Depois de
cumprimentarmos o sr. Padre Egidio, Conselheiro de 4 equipas, 3 de
Mosteiros e uma de Santa Catarina, visitámos a Igreja. Soubemos que
o padre Egidio estudou nos Estados Unidos e quando veio para
Mosteiros, há 7 anos, encontrou uma igreja vazia, com poucos
paroquianos e o templo muito degradado. Graças ao seu trabalho,
conseguiu que os emigrantes nos E.U. contribuíssem para as obras da igreja, hoje
totalmente recuperada, é um ex libris da cidade. Foi com muito gosto, que nos mostrou
todas as instalações. Para chamar os paroquianos, de
regresso à igreja, andou de casa em casa, com a sua viola
e batina preta, que ainda usa,
dialogando com todos, pois
alguns já tinham aderido a
seitas, que proliferam na ilha,
todas vindas dos Estados Unidos. O padre Egidio levou-nos
no seu carro até a um dos miradouros da cidade e subimos até
a uma aldeia, Pai António, onde existe uma equipa de casais
em pilotagem. Desta aldeia, tem-se uma vista panorâmica de toda a costa, maravilhoso!
Há também hortas, bananeiras, cafeeiros e outras árvores de
fruto nos vales. Vêem-se também animais de carga: burros e
vacas que ajudam a descer as cargas ao longo da encosta,
bastante ingreme. Há muitas cabras e algumas ovelhas, cujo
leite dá origem a um queijo
branco, famoso em CV. No
regresso, ficámos instalados em
casa de uma casal caboverdiano, que se encontra emigrado
nos Estados Unidos. Depois de um banho, fomos até a casa
do casal Pina, responsável do recente formado Setor de Fogo
e Brava, que tinha preparado, com os casais das equipas
Mosteiros 1 e 2, um excelente jantar, com carne de porco
grelhada, frango , saladas e arroz e não faltou o queijo de ovelhas com doce de marmelo,
tudo muito bom! Depois do jantar, instalados no terraço da sua casa, com uma brisa
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marítima, que nos sabia a todos muito bem, sentamo-nos em círculo, fizemos uma oração,
as apresentações habituais e falámos sobre a experiência de
ser casal das ENS. Já bem tarde, e com uma música de fundo
bem intensa, vinda de um lugar noturno, deixamos o local e
dirigimo-nos a casa, para dormir. No dia seguinte, cedo pela
manhã, fomos até a casa do Padre Egidio, em Santa
Catarina, ( andámos 18km em 1H30) onde tomamos o
pequeno almoço, cuscuz, papaia, ovos estrelados, cachupa,
típico dos pequenos almoços de Cabo Verde.
Depois do pequeno almoço, já na igreja Santa Catarina, com os casais das seis equipas da
ilha do Fogo,
iniciámos o retiro
com a oração das
Laudes.
Seguimos depois
para o salão
paroquial
continuando
o
retiro com uma meditação “ Com S. Tiago
Menor, escutai a Palavra, convertei-vos e alegrai-vos” antes , ainda, houve tempo para
um pequeno lanche: café, chá, leite e
bolos, pois havia casais que tinham
vindo de muito longe e necessitavam de
um reforço alimentar. Depois da
excelente meditação do sacerdote, Padre
Egidio Santos, CE do Setor, fizemos
uma intervenção, sobre “A Fidelidade

nas ENS “, que nos tinha sido proposto,
antecipadamente, pelo casal Regional.
Seguiu-se um encontro de equipas mistas,
que tinha como propostas de reflexão a
vivência dos Pontos Concretos de Esforço,
durante o ano. A Luísa e o Júlio, reuniram
com a nova equipa do Setor, onde se falou
sobre a organização e funcionamento,
ficando já defenidas algums tarefas. Esta
equipa, ficou composta por 6 casais, 1 casal
de cada equipa.
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Após a reunião de equipas mistas, houve um ligeiro lanche, seguido de um Pôr-emcomum sobre os Pontos Concretos de Esforço.
Os que foram menos bem conseguidos pelos
casais: o Dever-de-se-Sentar e a Oração

Conjugal. Cada equipa mista apontou
formas de melhorar a concretização dos
Pontos Concretos de Esforço. Houve
tempo para o Dever de se Sentar, que se
realizou na rua, ou em salas, cada casal escolheu o local e levou duas cadeiras. Após o
Dever- de - se - sentar, o casal Luísa e Júlio, animou com uma dinâmica de casal,
solicitando aos casais que se abraçassem, “ Abraço de coração ” ao som da música do
padre Zézinho “ Hino da Família”.
Já noite, despedimo-nos dos casais em retiro, e dirigimo-nos para a cidade de S. Filipe,
que embora diste apenas 36Km de Santa Catarina, se demorou mais de uma hora de carro,
devido às dificuldades da estrada: estreita, empedrada, sinuosa e sem sinalização e
resguardos, à beira de precipícios. Ficámos alojados no hotel Ocean View, jantámos com
o sr. Padre Lourenço Rosa, CE das equipas de S.Filipe 1 e 2 no Restaurante SeaFood.
Domingo, dia 4 de agosto, de manhã, regressámos via áerea à cidade da Praia. Depois do
almoço, fomos para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Paróquia Nossa Senhora da Luz,
Concelho de S. Domingos, na localidade de Milho Branco, local de encontro com todas
as equipas (55 equipas, 600
pessoas ou mais) dos 6
setores. Quando chegámos,
vimos
um
grande
movimento de casais e
quando entrámos na igreja
já estava praticamente
cheia, com os casais das
equipas, todos vestidos
com uma Tshirt branca,
dando um sentido muito
grande de unidade. No coro estavam
muitos casais, que entoavam cânticos
litúrgicos. À porta, a entregar os cânticos
da celebração estavam jovens da EJNS.
Nossa Senhora da Província África ficou
numa mesa junto ao ambão. Antes da
celebração eucarística, o casal Júlio e
Luísa, apresentaram-nos e falámos sobre
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“A Missão do casal das ENS na Igreja”, tema solicitado pelo casal Regional. Uma hora
depois, iniciou-se a celebração, muito bem preparada, com a presença de 8 sacerdotes,
todos CE das equipas e a irmã Domingas, acompanhante Espiritual, de uma equipa. O sr.
Padre João Augusto Martins, CE do Setor, presidiu à celebração. Muitos acólitos, todos
filhos de equipistas, ladearam o altar.
Após a celebração, cada casal responsável de Setor ofereceunos uma lembrança de
Cabo Verde. Seguiu-se
um lanche com comida
típica
caboverdiana,
dividida por seis mesas,
cada uma preparada por
um
Setor:
doces,
licores, comidas à base
de milho, enchidos, chá/café/ bolinhos e cachupa. Cada Setor
apresentou ainda um momento de diversão. Ouvimos música
tradicional tocada por equipistas: acordeão, viola, reco-reco,
cavaquinho… Um Setor
apresentou Mudjer di Fora
(mulher do interior), dança tradicional, com a
apresentação
de
quadros vivos da
vivência da mulher
mãe,
em
CV,
acompanhado por batuque, apenas tocado por mulheres,
impressionante pois a batida é extremamente forte.
Outra equipa cantou em crioulo uma canção, “Pontos
Concretos de
Esforço”, com
o refrão Nossa
Senhora
nos
ajuda . Falámos
com um jovem
sacerdote,
padre
Bruno
Alves, que nos
disse que nunca tinha visto a igreja tão cheia, a vibrar
daquela maneira.
Regressamos a casa, já noite, paramos numa
esplanada de praia para beber uma bebida
fresca, pois fazia muito calor. Estávamos
todos “excitados”, felizes e muito
agradecidos a Deus, por aquelas horas de
comunhão, oração, louvor e convívio.
Magnificat!
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Na segunda-feira de manhã fomos com o casal Luísa e Júlio dar uma volta pela cidade da
Praia. Visitámos o Mercado Principal da Cidade, muito bonito e bem arranjado, com uma
variedade na oferta de frutos, legumes, carne e peixe.
Não faziamos ideia da variedade de frutos e legumes,
produzidos em Cabo Verde, pois a paisagem é em
geral desertificada e muito seca, devido à seca que se
prolonga já há dois anos, por milagre, ainda
conseguem produzir nos vales e em zona de poços um
conjunto variado de legumes e frutas. Parámos
também num grande mercado de roupas, sapatos e
outros produtos, que se estende por uma grande área
coberta, conhecido pelo Mercado de Sucopira. Houve ainda tempo para nos sentarmos
num bar local para beber uma bebida fresca, que nos soube lindamente. Almoçamos em
casa, uma refeição confecionada pela Sú, uma extraordinária cozinheira, e logo após o
almoço, dirigimo-nos para o aeroporto, rumo à ilha do Maio.
Já no aeroporto, na zona de embarque, encontrámos
o padre Elias, com o
qual estivemos a
conversar sobre as
ENS.
Às
16h,
chegámos a Maio, e
estavam à nossa
espera, no aeroporto, muitos equipistas, vindos de
várias localidades da ilha, ( Porto Inglês, Cascabulho, Figueira, Calheta, Morrinho) as
senhoras e os homens vestidos com camisas brancas, identificavam-se como grupo.
Tinham um cartaz a dar as Boas Vindas. Receberam-nos com muitas palmas e ao som de
um cântico, “Derrama Senhor o seu Amor”. Ofereceram-nos uma rosa a cada um, feitas
em papel colorido, muito bonitas. Depois de nos cumprimentarmos, seguimos de carro
para casa do sr. Padre Elias, onde tivemos um breve
encontro. Fomos até ao hotel local, Atlantic Houses – Casa
Marilú, colocar as nossa bagagens e logo de seguida
dirigimo-nos para a Igreja local onde foi celebrada a
Eucaristia às 18h00, participámos ainda na Oração das
Vésperas. Depois da Eucaristia,
demos um passeio pela pequena e
pacata cidade de Porto Inglês ( com
aproximadamente, 2000 habitantes). A avenida marginal é muito
bonita e bem arranjada, com um praia de areia branca. Sentamonos numa esplanada para beber uma cerveja acompanhada por uns
búzios, muito bem confecionados e de excelente
sabor. A Luisa e o Júlio compraram moreia frita,
prato típico da ilha, e jantámos na casa do padre
Elias e do diácono, Paulo, um autêntico banquete,
preparado pela sua cozinheira, Salete: sopa, saladas
variadas, batata doce, legumes, peixe assado no
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forno e para sobremesa salada de frutas, tudo excelente, aliás como é toda a comida
caboverdiana, variada e saborosa.
Viemos depois para o Hotel descansar e dormir. Já na terça-feira de manhã, a seguir ao
pequeno almoço, juntamo-nos na casa do padre Elias com vários casais para uma visita à
ilha. Assim, distribuimo-nos por três carros. Nós ficamos com o padre Elias e duas
equipistas, a Mina e a Isabel. Durante a viagem
fizemos uma oração, com a leitura da Palavra de Deus.
Após uns quilómetros, parámos numa pequena
comunidade, Barreiro, para visitar a capelinha local
dedicada à Sagrada Família e fazer uma oração. Mais
adiante, voltamos a parar em Figueira Horta, para
visitar a capela de Cristo Rei.
Por volta das 15h00, numa carrinha de 15 lugares, dirigimo-nos para a Calheta,
recolhendo alguns casais e pessoas individuais pelo caminho, para o encontro de todos os
casais, na escola local. Estiveram presentes 51
pessoas, o padre Elias também esteve sempre
connosco.
Iniciámos
o encontro
com uma
oração.
Depois da
oração, apresentamo-nos e pedimos que os
casais também se apresentassem. Tivemos a
oportunidade de a todos escutar e ouvir os seus
testemunhos da caminhada nas ENS. Agradeceram muito ao casal piloto (Luísa e Júlio),
por tudo o que fizeram por eles. Agradeceram ao Movimento a proposta de caminhada
em casal unidos pelo sacramento do matrimónio. Ouvimos entre muitos testemunhos as
seguintes palavras: mudou a nossa vida, dantes viviamos por viver, porque viviamos sem
regras; os pontos concretos de esforço ajudam-nos a ter outros comportamentos, já não
discutimos como habitualmente faziamos;aprendemos muito e queremos mais.É uma
alegria partilhar com os outros casais; a equipa faz-nos crescer bastante; as equipas
ensinaram-nos a rezar em casa, a rezar todos os dias;melhorou o ambiente da nossa
família; há muita partilha e entreajuda na equipa;agradecemos a Jesus pelas ENS, valeu
a pena. Se soubessemos tinhamos casado mais cedo; é uma forma diferente de estar na
vida, e no meio onde vivemos; chamo-me Valentim, com as ENS fiquei Valentão; só nos
trouxeram coisas boas; sentimo-nos felizes com a vossa companhia, com a vossa visita.
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O padre Elias também falou, disse-nos que sente crescimento nos casais; muito bom para
o crescimento espiritual e humano.
Agradeceu muito, o acompanhamento do
casal, Luísa e Júlio ao longo deste ano de
pilotagem.É seu propósito, continuar a
convidar mais casais para as ENS , é um
verdadeiro vinho que gera casais para o
amor e serviço a Deus e ao próximo.
Aprendem o auto-conhecimento e a
conhecer o seu cônjuge. Foi uma ótima
caminhada, percorrida com dificuldade, mas com muito gosto.Agradecemos a benção de
Deus e agradeço à Luísa e ao Júlio que nos têm tão bem acompanhado.
Falámos da nossa missão junto aos países da Província África e da importância da ligação
no Movimento das ENS, da ERI à equipa Base. Apresentámos também a imagem de
Nossa Senhora da PA, que sempre nos acompanha, na nossa visita aos países que
visitamos. Demos um abraço da Supra- Região a todos os presentes e um abraço do Casal
Regional de CV, Ernestina e Benvindo.
Depois do encontro, dirigimo-nos à igreja da
Calheta, onde participámos na Eucaristia, presidida
pelo padre Elias. No fim da celebração, o padre
Elias abençoou os terços que levámos para entregar
a todas as equipas, e ainda houve tempo para
falarmos do nosso fundador, Padre Henry Caffarel.
Seguiu-se um jantar partilhado no refeitório da
escola, onde não
faltaram os pratos típicos de Cabo Verde, tudo muito
bem arranjado e de excelente sabor.
Dirigimo-nos depois para o recinto ao ar livre, para
assistirmos a momentos de excelente música
caboverdiana, tocada e cantada por músicos locais e
alguns equipistas. Ficámos admirados
com os talentos! Vários elementos dos
casais, cantaram a morna, e também se
dançou. O sr. padre Elias também
cantou e dançou. Tanto talento! Foi
um serão muito bem passado, havia
uma brisa fresca no ar, tornando a
noite
muito

agradável. Depois, fizeram-nos uma surpresa, (a nós e ao
Casal Luísa e Júlio) ofereceram-nos uma lembrança de
artesanato local, um cabide, onde está escrito Terra Sabe
( terra gostosa, saborosa ). De facto foi o que
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encontrámos por todas as ilhas visitadas: terra sabe e uma morabeza (arte de bem receber)
desta gente simples, mas muito boa, que sabe acolher e tornar gostosa a nossa estadia.
No dia seguinte de manhã, o sr. Padre Elias veio ao hotel tomar o pequeno almoço
connosco ( durante a nossa estadia na ilha, almoçámos e jantámos sempre em sua casa) e
tivemos ainda a oportunidade de lhe agradecer o seu acolhimento e de todo o apoio que
tem dado às ENS.
Depois de arrumarmos as malas, demos um passeio a pé pela Vila, visitámos uma loja
local de roupas e sapatos, e uma mercearia, ambos negócios geridos por mulheres.
Às 10h00 fomos para o aeroporto e chegámos às 13h00 à cidade da Praia – Ilha de
Santiago.
Apanhámos um táxi e regressámos a casa da Luísa e do Júlio, que nos acolheram durante
toda a nossa estadia em Santiago. Já só encontrámos em casa os seus três filhos, Luís,
Julissa e Júlio Luís, os dois sobrinhos, Rafa e Raissa já tinham regressado às suas casas.
Todos uma delícia de meninos, dos 3 aos 13 anos, com um comportamento exemplar.
Ao fim da tarde, a Luísa e o Júlio, receberam em sua casa os casais responsáveis dos seis
setores de Santiago e o C.E. da PréRegião. Iniciámos a reunião com uma
oração. Utilizando o televisor da sala,
mostrámos a estrutura organizacional
do nosso Movimento, enfatizando a
importância dos setores, como estrutura
fundamental. Apresentámos 3 filmes
sobre as regiões que compõem a
Província
África:
Moçambique,
S.Tomé e Príncipe e Pré-Setor, GuinéBissau. Todos os casais fizeram a sua apresentação, falando das suas alegrias,
dificuldades e desafios dos seus Setores.
As alegrias apresentadas pelos setores foram as seguintes: é uma benção observar a
mudança de vida nos casais que não se viam nunca juntos, agora saiem em casal para ir
à missa ou beber um café; na nossa igreja não se veem casais, os que estão são das ENS.
Participa-se mais nos sacramentos; vive-se de uma forma mais intensa o sacramento do
matrimónio. Alguns viviam juntos, mas estavam separados, agora não; as ENS estão na
moda. Há muitos casais que querem entrar para as equipas; observamos mudança nas
famílias, dantes não havia oração individual, conjugal nem familiar. Os filhos aprendem
a rezar em casa, é uma alegria;os pontos concretos de esforço alteraram o casal,
crescemos na espiritualidade. Há mais casamentos, é-se contagiado pelo benefício das
equipas.Uma vitamina.
Há muitos CE, que gostam e apoiam as ENS. Sentimo-nos próximos dos CE.
Dificuldades: com as equipas a crescer em número, começa a ser difícil arranjar CE.
Ainda não há muita abertura para as/os Acompanhantes Espirituais; há casais que
embora pertençam às equipas ainda não cumprem os Pontos Concretos de Esforço,
apenas estão de corpo presente, sobretudo nas equipas mais antigas; casais das equipas
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que moram longe uns dos outros e com dificuldade de transporte para reunir durante o
fim de semana; alguns casais dos setores não fazem a ligação às equipas; a comunicação.
Nem sempre passa a informação do setor às equipas. Há locais sem rede de
comunicações. A solução apresentada, foi arranjar locais de estafeta, onde é deixado o
correio, que depois é recolhido pelo casal de ligação ou pelo casal responsável de equipa.
Desafios: cativar mais CE, para as ENS. Criar mais EJNS. Reforçar as ligações.
O padre João comunicou, que os CE também são pilotados numa equipa que esteja em
pilotagem. Alguns, são entusiastas,outros, também desistem. Alguns CE, párocos,
querem mais um Movimento paroquial, não entendem que as ENS são um Movimento de
Leigos. Solicitou aos casais responsáveis de Setor que esclareçam sobre este ponto os CE.
O clero está disperso pelas ilhas, mas quando se juntam anualmente, tem solicitado à
Luísa e ao Júlio para lhes falarem sobre o Movimento. As ENS têm contribuído para o
apostolado dos leigos. O Júlio interveio, dizendo que tem uma equipa responsável, que
tem feito um trabalho para consolidação e expansão do Movimento. Os desafios para
daqui a cinco anos, é sermos Província Cabo Verde, passando de 98 equipas para 200,
na base de muita oração, trabalho e confiança no Espírito Santo.
Terminamos a reunião com a oração Magnificat e com a benção do Sr. Padre João.
Seguiu-se um convívio à volta da mesa e de um jantar preparado pelo CR da Pré-Região.
Às 22h00, o casal Luísa e Júlio levaram-nos ao
aeroporto, onde apanhamos o avião para Lisboa.
Estamos gratos a todos os casais que nos receberam,
generosamente, em sua casa: Ernestina e Benvindo,
ilha do Sal; Flor e Bituca, ilha de Santo Antão;
Eunísia e Zé
Carlos, ilha
de
S.
Vicente;
Luísa e Júlio, ilha de Santiago. Privamos com as
suas famílias, brincamos com os mais novos,
passeamos
e
conhecemos
as
ilhas,
experimentamos a gastronomia local, ouvimos
música ao vivo… Sentimo-nos verdadeiramente
em nossa casa. Proporcionaram-nos o contacto
direto com tantas equipas e casais, um esforço
bastante grande para visitar tantos em tão pouco
tempo. Bem-hajam.

Bita e Manuel
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