
Boletim 
Solsef

Sol sem Fronteiras
2018/2019

 Quando o Sol 
 brilha mais longe  VOLUNTARIADO 

INTERNACIONAL
 Ser voluntário é… 
 trabalhar por amor  P.60
 

 Cooperar é… 
 trabalhar por um bem comum  P. 4 e 5 
 

COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO

1º  Projeto Solsef fora 
da comunidade lusófona 
e outros novos projetos

Pág. 5

EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO E 
A CIDADANIA GLOBAL
 Educar é… 
 formar cidadãos P. 3 



BOLETIM SOLSEF

Ano: 2018/2019 | Capa: Criança do Jardim Infantil de Itoculo, Moçam-

bique | Redatores: Inês Souta, Jessica Sousa, Mónica Ferreira e Rita 

Coelho | Compilação de conteúdos: Lucía Rey | Edição: Inês Cepa | De-

sign e Paginação: Raquel Graça

E D I T O R I A L

_ In ê s so u t a

Pr e s i d e n t e d a so l s e f

Enquanto houver 
estrada para ANDAR...

Ao serviço dos outros

Estou muito grata à família Solsef 
por me ter dado a oportunidade de perceber que

 “A verdadeira felicidade só pode alcançar-se servindo”

Estar na Solsef é impactar a vida de pessoas fora
 e dentro de Portugal. É desenvolver-se a nível pessoal. 

E, principalmente, fazer grandes amizades

Ser Solsef é trabalhar pela cooperação com um sorriso 
que faz acreditar que é possível o sol nascer para todos

Como o sol que nos ilumina e se manifesta, mesmo tímido, 
tento ser essa luz na vida dos outros, contagiar e ser 

contagiada, movida por uma sede de missão sem fronteiras

Com Serviço numa mão, Caridade na outra e o 
coração repleto de Amor, ajudamos a Solsef a fazer
“o sol nascer” e sorrir em Portugal e Países irmãos

Na Solsef não estamos sós, temos uma família alargada da qual 
comungamos os mesmos princípios e valores e com a qual tra-
balhamos para ajudar a fazer o sol nascer para todos. Esta é uma 
realidade desde a nossa fundação, mas, em 2018, aprofundamos 
esta visão dentro da família espiritana. Na vertente do voluntaria-
do, a pedido da Congregação dos Missionários do Espírito Santo 
(CSSp), a Solsef integrou a Equipa de Voluntariado Missionário 
Espiritano (VME), passando a acompanhar ainda mais de perto os 
voluntários de longa duração. Nos projetos de cooperação inter-
nacional, a gestão dos projetos desenvolvidos no âmbito das cam-
panhas anuais de solidariedade da Liga Intensificadora da Ação 
Missionária (LIAM) e do Movimento Missionário de Professores 
(MOMIP) passa também a contar com o apoio técnico da Solsef. 
Faz parte da nossa visão continuar a trabalhar em con-
junto com todos os elementos da Família Espirita-
na e estreitar laços que contribuam para uma maior e me-
lhor ação social das Missões Católicas além-fronteiras.

Solsef cresce em Família

O ano de 2018 foi de celebrar não só os 
25 anos da Solsef, como o 70º aniversá-
rio da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Olhar para o caminho percor-
rido, ajuda-nos tanto a fazer um balan-
ço, como nos torna conscientes do enor-
me caminho que ainda temos pela frente.
Se por um lado contamos já com 28 pro-
jetos de Cooperação para o Desenvolvi-
mento, que impactaram diretamente a 
vida de mais de 20.000 beneficiários fi-
nais, por outro ainda estamos longe de 
fazer jus à visão da Solsef de “Viver num 
mundo com igualdade de oportunidades 
rumo ao desenvolvimento sustentável.”
Já apoiámos 32 projetos de voluntariado 
em 6 países além-fronteiras e 8 projetos de 
Educação para o Desenvolvimento e a Cida-
dania Global (EDCG) em Portugal. Contudo, 
continuamos a precisar de voluntários com 
o desejo de partir, de se tornarem agentes 
ativos de Educação para o Desenvolvimen-
to e que lutem pela transformação social, 
pois só assim conseguiremos cumprir a 
nossa Missão de “promover o desenvol-
vimento integral e integrado dos jovens”.
Se muito foi feito, e hoje escrevo sa-
bendo que a Solsef cresceu, também sei 
que os desafios são mais do que mui-
tos e 2019 é um ano de muito trabalho.
Apesar de tudo, há que relembrar que em 
1948 ainda se vivia segregação nos Estados 
Unidos da América, havia gulags na União 
Soviética e mais de 75% da população mun-
dial vivia em situação de pobreza extre-
ma. Hoje, esse número baixou para 10%.
Como diz um conhecido cantor “enquan-
to houver estrada para andar, a gen-
te vai continuar” porque cumprir o lema 
da Agenda 2030 de “não deixar ninguém 
para trás” implica lutar sem reservas pela 
defesa dos Direitos Humanos e da sua 
Declaração Universal. A Solsef cá esta-
rá para fazer a sua pequena parte, acre-
ditando numa cooperação humanizada.

Raquel  Silva

Tiago Gurgel

Pedro Gesteiro

Ana Sousa

Tiago Lima

_ In ê s so u t a e  Je s s I c a so u s a

Pr e s i d e n t e  e  Vo g a l d a so l s e f2



_ RI t a co e l h o
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_ _ _ _ _ E D U C A Ç Ã O  P A R A  O  D E S E N V O L V I M E N T O  E  A  C I D A D A N I A  G L O B A L _ _ _ _ _

Em 2018 foram realizadas duas ações de formação certificadas: uma 
em “Primeiros Socorros em Contexto de Voluntariado Internacio-
nal” e outra em “Educação e Cooperação para o Desenvolvimen-
to no Voluntariado”. Estas formações realizaram-se com o objeti-
vo de reforçar a preparação dos voluntários no que diz respeito ao 
desenvolvimento de competências para uma melhor atuação e in-
tegração em contexto de voluntariado internacional. Estas forma-
ções contaram com a parceria da CSSp, da LIAM, do MOMIP e dos 
Jovens Sem Fronteiras (JSF) e tiveram o apoio do programa For-
mar+ do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ, I.P.).

A Solsef continua a apos-
tar nas redes sociais como 
forma de dar a conhecer 
o trabalho desenvolvi-
do pelos parceiros locais 
no âmbito dos projetos 
de cooperação e volunta-
riado internacional. As-
sim, a iniciativa “Foto 
da Semana” surgiu como 
forma de divulgar o tra-
balho social desenvolvido 
pelas Missões Católicas e 
as histórias com as quais 
os voluntários se cruzam 
nos diversos projetos, 
apresentando-as sob o 
ponto de vista da EDCG.

formar para multiplicar

Educar é... formar Cidadãos

Em novembro de 2018 foi lançado o livro “Até Outro Dia - Mpakha 
Nihiku Nikina”, de Joana Pedro, que conta a sua experiência enquan-
to voluntária do Programa de VME durante o ano de 2008 em Itoculo 
(Moçambique). Em conformidade com o livro, foi dinamizada a ex-
posição “Olhares Sobre África’s II”, com ilustrações feitas por Ra-
quel Graça e aguarelas de Marc Reuland. Partindo de passagens do 
livro, foram também dinamizadas 4 sessões de teatro infantil por Ra-
quel Silva, voluntária do projeto Ponte 2018, permitindo que as crian-
ças “viajassem” até Itoculo e conhecessem um pouco mais da reali-
dade moçambicana. Esta iniciativa contou com o apoio do Programa 
Geração Z do IPDJ, I.P. e teve como parceiro o Largo Residências.

Olhares sobre África’s II 

Foto da Semana

Em baixo: Formandos numa das dinâmicas realizadas durante o curso de primeiros socorros

Em baixo: Joana Pedro assina todos os exemplares no dia da apresentação do seu livro

Em cima: Mapa com as Missões já divulgadas até agora na rubrica “Foto da Semana”

3



_ _ _ _ _ c o o p e r a ç ã o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o _ _ _ _ _

Depois de construir e equipar as novas infraestru-
turas em 2018, o projeto “Capacitando Futuro”, co-
financiado pelo Camões – Instituto da Cooperação e 
da Língua (Camões I.P.) e implementado em parce-
ria com a associação Ajuda de Desenvolvimento de 
Povo para Povo (ADPP Guiné-Bissau), começou o 
ano de 2019 com o arranque de três novos cursos na 
ADPP Escola Vocacional – Bissorã: “Corte e Costura”, 
“Mecânica de Bicicleta e Motorizada” e “Informática 
Básica, Manutenção e Reparação de Computadores”. 
Os 45 alunos novos iniciaram as aulas no dia 14/01 
e terão pela frente 6 meses intensivos de formação. 
No final do curso, os profissionais estarão prepara-
dos para apoiar o desenvolvimento das suas comu-
nidades colocando em prática todos os conhecimen-
tos adquiridos, fazendo mais e melhor pelo seu país.

“Capacitando Futuro” | Guiné-Bissau

O projeto “Aprendizagem Inclusiva”, que ar-
rancou em outubro de 2018 e termina em maio 
de 2020, irá apoiar o desenvolvimento do Cen-
tro Educacional Irmã Valdelícia (CEIV) em 
Contuboel (Guiné-Bissau). Na Fase I do projeto 
foram criadas infraestruturas de refeição (cozi-
nha, despensa e refeitório escolares), para os 300 
alunos da escola, bem como um aviário que será 
dinamizado por vários membros da comunidade 
que estão a frequentar a formação em “Iniciativas 
de Empreendedorismo Local”. Na Fase II do pro-
jeto, a iniciar em agosto de 2019, será feito o re-
forço do currículo pedagógico das escolas da vila 
de Contuboel para a integração de alunos/as com 
Necessidades Educativas Especiais, bem como a 
ampliação dos espaços recreativos e desportivos 
do CEIV. Este projeto resulta da parceria com a 
Congregação Santa Teresinha do Menino Jesus 
e conta com o cofinanciamento do Camões I.P.

“Aprendizagem Inclusiva” | Guiné-Bissau

cooperar é... unir esforços para o bem comum

Em baixo: Alunos do curso “Mecânica de motorizada e bicicleta”, imple-
mentado no âmbito do projeto “Capacitando Futuro”, no primeiro dia de 
aulas

Em cima: Crianças do “Centro Educacional Irmã Valdelícia” diante do novo 
refeitório, construído no âmbito do projeto “Aprendizagem Inclusiva”

_In ê s so u t a

Pr e s i d e n t e d a so l s e f
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Em 2019, a Solsef irá apoiar a abertura de um furo de água 
com bomba elétrica para o Lar Masculino de Estudantes 
“Beato Daniel Brottier”, inaugurado em maio de 2016 no 
âmbito do projeto “Juntos na Aprendizagem”. Gerido pela 
CSSp, este Lar irá acolher em 2019 um total de 48 jovens 
vindos das zonas mais interiores do Posto Administrativo 
de Itoculo. Assim sendo, os jovens encontram no Lar a única 
maneira de frequentar a Escola Secundária. O furo irá facilitar 
o acesso à água no Lar, melhorando não só as condições de 
higiene e saúde dos laristas, como também permitindo o cul-
tivo de hortícolas para o abastecimento da despensa comum.

“Fonte de Vida” | Moçambique

“Inovação educativa” | Moçambique

Jakakuaa Oñondive - Crescemos Juntos | Paraguai 

Capacitação Materno-Infantil  
Guiné-bissau 

Com o valor angaria-
do no Arraial de Santa 
Catarina, em junho de 
2018, a Solsef, em parce-
ria com as Missionárias 
do Espírito Santo, con-
tribuiu para a ampliação 
do posto de saúde em 
Tubebe (Guiné-Bissau), 
através da construção 
e equipamento de uma        
sala  materno-infantil.

Jardim-Escola São Pedro 
Apóstolo  | Guiné-bissau 

O valor angariado no 
Jantar de Natal de 2018 
da Solsef, reverteu para 
o apoio ao Jardim-Es-
cola São Pedro Após-
tolo no Bairro da Ajuda 
(Guiné-Bissau), através 
da facilitação de bolsas 
de estudo para as edu-
cadoras e da aquisição 
de material didático. O 
Jardim-Escola é geri-
do pela CSSp em Bissau.

O projeto “Jakakuaa Oñondive – Crescemos Juntos”, a decorrer de ja-
neiro de 2019 a dezembro de 2020, irá contribuir para a integração so-
cial da população em risco de exclusão no bairro do Reducto (San 
Lorenzo, Paraguai). O projeto prevê a criação de um Centro Social com a 
seguinte oferta formativa: Culinária, Eletricidade, Projetos Produtivos, 
Contabilidade Quotidiana, Cidadania, Fomento da Saúde Mental, Sensi-
bilização e Prevenção das Toxicodependências, Orientação Familiar e So-
ciojurídica, e Empoderamento das Mulheres. Este projeto resulta da par-
ceria com a CSSp e conta com o apoio dos movimentos MOMIP e LIAM.

Em cima: Jovens do Lar Masculino de Estudantes “Beato Daniel Brottier”

Em baixo: Alunos e alunas da “Escola São João de Deus” em 
Nampula (Moçambique)

Em cima: Crianças do Jardim-Escola “São Pedro Apóstolo”
Em cima: Ir. Fernanda com os materiais conseguidos 
no âmbito do projeto “Capacitação Materno-Infantil”

No segundo semestre de 2019, a Solsef apoia-
rá, em parceria com os CSSp, a ampliação 
da “Escola São João de Deus” em Nampula 
(Moçambique) e o reforço do currículo pe-
dagógico do corpo docente. O objetivo da am-
pliação da escola é garantir a existência de 
infraestruturas exigidas pelo Ministério da 
Educação e do Desenvolvimento Humano de 
Moçambique para o funcionamento do segun-
do ciclo do Ensino Secundário (11ª e 12ª classe).

Em cima: Pe. José Costa com a equipa de 
construção.

_In ê s so u t a
Pr e s i d e n t e d a so l s e f
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_ _ _ _ _ v o l u n t a r i a d o  i n t e r n a c i o n a l _ _ _ _ _

Em janeiro de 2018, a Cristina Fontes, com o apoio do IPDJ, 
I.P. (através do Programa Apoio Pontual) e do Programa Vo-
luntários com Asas da TAP, partiu para Itoculo, onde esteve 
durante todo o ano a trabalhar na Biblioteca Paroquial, nos 
Lares de Estudantes e nas Escolas Comunitárias da missão. 
Paralelamente, em Portugal, a Gabriela Rodrigues inte-
grou a formação proposta pelo VME para que, em janeiro de 
2019, pudesse partir também em missão. Assim, no início de 
2019, com a renovação do compromisso da Cristina por mais 
um ano de voluntariado, ambas partiram rumo a Itoculo. 

 Itoculo

Ser voluntário é... trabalhar por amor

Em agosto de 2019, no seguimento da par-
ceria com a comunidade escolar de Peniche 
(E. Secundária de Peniche, Agrupamento 
de E. Atouguia da Baleia e Agrupamento 
de E. de Peniche), partirão para Contuboel 
7 pessoas (6 representantes das escolas e 
1 da Solsef) para uma experiência missio-
nária, numa nova edição do Programa de 
Voluntariado Internacional “Aprender Vi-
vendo”, que prevê uma edição a cada 3 anos.

Aprender Vivendo
Contuboel

Em agosto de 2018, 13 pessoas partiram 
para S. Tomé e Príncipe para a 2ª edi-
ção do “Abraçar a Missão”. Este proje-
to resultou da parceria da Solsef com a 
CSSp, a LIAM, o MOMIP e a Congrega-
ção das Irmãs Franciscanas Hospitalei-
ras em S. Tomé. A partir da identifica-
ção de necessidades no terreno, surgiu 
o projeto “Refeitório Social - Apoio 
alimentar às pessoas em risco de ex-
clusão social da Paróquia de Nª Sra das 
Neves, S. Tomé”, que continuará com 
o apoio da LIAM e MOMIP em 2019.

Em agosto, um grupo de 
6 voluntários (5 jovens e 1 
padre espiritano) partiram 
para Itoculo, no âmbito do 
projeto “Ponte - Movidos 
pela pérola preciosa, cha-
mados a partir”, experien-
ciando um mês de comu-
nhão e aprendizagem mútua 
com a comunidade local. 

Itoculo Moçambique
VME 2018/2019 Ponte 2018
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Abraçar a Missão
Neves S. Tomé e Príncipe

Em 2019, a Solsef 
terá o 1º volun-
tário a trabalhar 
fora da lusofonia, 
para acompanhar 
o projeto de coope-
ração internacional 
para o desenvolvi-
mento “Jakakuaa 
Oñondive – Cres-
-cemos Juntos”.

paraguai

_Je s s I c a so u s a,  RI t a co e l h o e  Mó n I c a Fe R R e I R a 

Vo g a i s  e  te s o u r e i r a da so l s e f 

Em janeiro de 2018, Ricardo 
Peres partiu por 2 meses para 
Calequisse para colaborar no projeto 
“Edificando Educação”, cofinanciado 
pelo Camões I.P., e fazer o levantamen-
to de necessidades para novos projetos.

Calequisse

Voluntariado para 
Desenvolvimento 
de Capacidades

Em agosto de 2019, 12 
voluntários regressa-
rão a Ribeira Afonso 
para reconstruírem a 
“Ponte” que os JSF fi-
zeram pela 1ª vez em 
1994 aqui. Será mais 
um projeto de trabalho 
em comunidade, con-
tribuindo para o seu 
crescimento e desen-
volvimento sustentá-
vel.

Ponte 2019
Ribeira Afonso San Lorenzo

-
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por onde andámos em 2018?

dezembro

janeiro
20/21
28

22 e 25

23/1-20/3

missas solidárias na pq. de chelas

stand up comedy solidário (vila 

nova de gaia)

“olhares pequeninos sobre África’s” 

(sede regional ipdj, lisboa)

voluntariado internacional para 

desenvolvimento de capacidades 

(Calequisse, guiné-bissau)

março
17/18

18

missas solidárias na pq. lapa e basílica 

da estrela (Lisboa)

50ª assembleia geral (pavilhão do 

conhecimento, Lisboa)

abril
14/15
15

18

28/29

MISSAS SOLIDÁRIAS NA PQ. S. MAMEDE

VENDA SOLIDÁRIA EM CONCERTO DO 

GRUPO “VOCAL DA CAPO” (CARCAVELOS)

JANTAR DE PRIMAVERA - ESCOLA DE 

HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

FORMAÇÃO “PRIMEIROS SOCORROS EM 

CONTEXTO DE VOLUNTARIADO 

INTERNACIONAL” (LISBOA)

maio
5

27

Conselho de animação missionária 

espiritana (braga)

missas solidárias na capela do vale de 

santo antónio e no lar irmãs maria 

imaculada (lisboa)

2/3

3
10

16/17
19
23

junho
formação “educação e cooperação para 

o desenvolvimento no voluntariado”, 

(lisboa)

missa solidária na capela do rato (Lisboa)

venda solidária no lx market (lisboa)

missas solidárias na pq. paço d’arcos

santos populares solidários (lisboa)

Conferência “A praxis da compaixão”, 

museu de s. roque (lisboa)

agosto
1 - 30

27/7

 - 

25/08

5

Voluntariado internacional -projeto 

ponte “Movidos pela pérola preciosa, 

chamados a partir” (Itoculo, Moçambique)

voluntariado internacional - 

projeto abraçar a missão “abre o

coração, ama o irmão” (Neves, São tomé 

e Príncipe)

missas solidárias na pq. abóboda

setembro
15/16
22/23

23

missas solidárias na pq. calheiros

venda solidária no urban market 

(algés)

missas solidárias na pq. tires

4
4
12

mercadinho solidário bnp paribas (lisboa)

missa solidária na igreja do rato

jantar de natal, escola de hotelaria e 

turismo de lisboa

novembro
1-30

4/11/18/25

4
10

17

17/18

18

exposição “olhares sobre áfrica’s II”(Lisboa)

Atividades infantis “Olhares pequeninos 

sobre África’s II” (Lisboa)

magusto missionário (torre d’aguilha)

51ª assembleia geral, biblioteca s. lázaro 

(lisboa)

lançamento do livro “até outro dia - 

mpaka nihiku nikina” (lisboa)

encontro nacional de coordenadores

e animadores jsf (silva)

missas solidárias na pq. sta. isabel(lisboa)

fevereiro
4
10

10/11
11 a 15

17
24/25

TOur JSF sul (Sintra)

tour jsf douro e minho (areias de vilar)

missas solidárias na pq. odivelas

easy soft skills (roma, Italia)

tour jsf centro (Pq. das Misericórdias)

missas solidárias na pq. linda-a-velha

julho
7

21/22

torneio solsef (fátima)

missas solidárias na pq. de sobreda e de 

vila nova da caparica (almada)

outubro

5 a 7

7

13/14
19

20/21

encontro nacional jsf (s. brás de 

alportel)

venda solidária no mercado ccb 

(Belem)

missas solidárias na pq. de benfica

conferência “todos, tudo e sempre

em missão” na pq. de miraflores 

missas solidárias na pq. sintra

2/3

3
10

16/17
19
23

San Lorenzo

-
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+351 213 940 047

obrigado aOS QUE FAZEM O SOL NASCER PARA TODOS

i @www.solsef.org info@solsef.org

Rua de santo amaro 43, 4º andar 1200-801 Lisboa

+351 960 225 472 +351 917 170 726
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