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“Sou feliz e gosto de estar aqui !”
- Irmã Ana Maria, da Ordem das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição
* Irmã Ana Maria Vicente celebrou 50 anos de serviço religioso
* Grupo Século doou 50.000 randes ao Lar de Idosos
de Nossa Senhora de Fátima em Benoni
A Irmã Ana Maria Quintão
Vicente celebrou este ano as
suas Bodas de Ouro de serviço religioso na Ordem das
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, fundada em Portugal e
cuja sede se encontra em Lisboa.
Entrou para o Convento em
1964 e fez os votos a 1 de Dezembro do ano seguinte em
Santo Tirso, Portugal. Após
ter feito os votos, voltou para
Moçambique de onde é oriunda.

Na então província ultramarina de Portugal esteve na
cidade de Lourenço Marques,
em Inhambane, a sua terra
natal, no Gurué uma região da
Zambézia e esteve também
na Suazilândia.
Mais tarde, no ano da “revolução dos cravos” em 1974,
a Irmã Ana Maria regressou a
Portugal para fazer os seus
votos perpétuos, a 8 de Setembro desse ano.
A religiosa contou ao Século
de Joanesburgo que, quando
estava na escola, tinha o

desejo de ser professora para
“ir pelo Mundo fora ensinar as
crianças e então a minha professora disse que para isso eu
tinha que me tornar uma
irmã”, afirmou a religiosa. “Eu
disse, então está bem! Assim
vou ensinar a doutrina de
Deus e ensinar estudos.” Por
isso, ingressou na vida religiosa das Irmãs Hospita-leiras.
À África do Sul chegou no
ano de 1996, no dia 18 de Janeiro, a pedido do cónego
José Manuel, que foi a Mo-

çambique solicitar a vinda das
consagradas desta Ordem
das Hospitaleiras, isto para
suprir a necessidade de ter
religiosas na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima em Benoni, depois da partida das
Irmãs Salesianas.
Foi o cónego José Manuel
que instruiu as Irmãs, uma
vez já residentes no Lar, de
que todos os anos teriam que
fazer pelo menos uma vez ao
ano, uma festa para angariar
fundos para o Lar de Nossa
Senhora de Fátima. Foi resul-
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tado de uma dessas festas de
angariação de fundos que as
casas de banho e obras de
renovação dos quartos dos
residentes, foram feitas.
Mais nos informou a consagrada Irmã Ana Maria que foi
o irmão do fundador do Século de Joanesburgo, também
comendador, Eduardo Braz
de Benoni juntamente com a
sua esposa Fernanda Braz,
que arranjaram a casa e ajudaram a decorar e equipar o
Lar. Desde cortinas a equipamentos, a contribuição de ambos foi, segundo a Irmã,
“imensurável.
Tínhamos um portão velho,
do outro lado do Lar, quando
chovia era um problema e o
comendador Eduardo Braz
disse “vamos fazer outro portão melhor”, por isso foi um
contributo muito especial para
o Lar”.
Confessou ao Século de
Joanesburgo que teve muitos
altos e baixos ao longo dos 50
anos de vocação, “tive várias
dúvidas antes dos 9 anos de
serviço que é a altura quando
fazemos os votos perpétuos,
mas graças a Deus, estou
aqui hoje, sou feliz e sinto-me
feliz! Gosto de estar aqui”,
frisou a Irmã.
Mais nos contou, que se lembra perfeitamente da primeira
utente deste Centro da Terceira Idade, que começou
apenas por ser um Centro de
Dia. Foi a Dona Vitória e ainda
hoje a filha dessa primeira
utente, a Celeste, vai todas as
segundas-feiras oferecer tratamentos de beleza às residentes, como manicuras e
pedicuras, em agradecimento
ao Lar pela maneira como a
Mãe foi tratada.
Ao todo, o Lar Nossa Senhora de Fátima é a casa de
29 senhoras portuguesas
actualmente e ali a Irmã Ana
Maria ensina ainda hoje o
Português a crianças luso-sulafricana, tarefa da qual foi incumbida quando chegou e
ajuda na gestão do Lar.
Contribui no serviço aos residentes ao transportá-los para
fazer compras, desloca-se à

farmácia para aviar receitas e
faz “tudo o que é necessário
para o Lar funcionar bem!”.
Dá também catequese e prepara os alunos para os sacramentos religiosos.
Inquirida sobre o que é necessário e que conselhos pode oferecer a quem está para
entrar na vida religiosa, a Irmã
Ana Maria diz que “é preciso
vocação, ter só uma vocação.
As pessoas têm que pensar
“eu vou-me entregar a Deus,
não para ganhar dinheiro,
mas para trabalhar para os
outros e ajudar em tudo o que
for preciso”.
As pessoas têm que decidir
se a vocação é para o matrimónio ou a ordem.
CELEBRAÇÃO DO JUBILEU
Para a celebração do jubileu
de serviço e de ordem da Irmã
Ana Maria, vieram oito Irmãs
de Moçambique para assistir
à Eucaristia.
“A missa foi muito bonita, os
cantores ensaiaram muito e
cantaram muito bem. Todas
as pessoas gostaram”.
Uma das pessoas presentes
na eucaristia foi a comendadora Paula Caetano. A presidente do Conselho de Administração do Grupo Século
entregou nesse dia ao Lar de
Nossa Senhora de Fátima em
Benoni um cheque no valor de
50.000 randes para os fundos
de manutenção da instituição
da Terceira Idade.
A irmã Ana Maria referiu que
“quem preparou a festa foi o
sr. Angelino enquanto Damasceno e a sua esposa prepararam a refeição. Quem ofereceu as bebidas foi o senhor
Manuel Atouguia e por isso
quero agradecer do fundo do
coração a todos. Um muito
obrigado também à comendadora Paula Caetano pelo
donativo do Século ao Lar.”

Texto de
Michael Gillbee
e fotos de
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COMENDADORA PAULA CAETANO NO MOMENTO DA
ENTREGA DO CHEQUE DE 50 MIL RANDES AO LAR
DE IDOSOS DE BENONI

