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Em Portugal preparou-se a missão “Operação Sabie 2011,” desde Julho de 2010 a Janeiro
de 2011. 2.500 horas de reuniões onde foram apresentados os objectivos da iniciativa, visitas
a patrocinadores e campanhas de angariação de fundos.
Em África permanecemos de Janeiro a Julho de 2011. Mais 2.500 horas em que fizemos
a re-activação do equipamento afecto ao Projecto, transporte e distribuição dos bens
humanitários; material hospitalar, medicamentos, equipamento informático e material
escolar.
A “Operação Sabie 2011” ocupou um total de 5.000 horas.
Abaixo pode ver-se o quadro financeiro/gráfico da “Operação Sabie 2011.” O mês de
Janeiro, na rúbrica 2, apresenta o total de donativos recolhido durante o período de Julho
de 2010 a Janeiro de 2011, visto que esta recolha era destinada a ser usada em África de
Janeiro a Julho de 2011.

Nota: A rúbrica 6 inclui 90,00 euros/mês para o Núcleo PVZ.
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Em 2010, já na altura de regressarmos a Portugal, em
Junho, contactámos um Hospital privado em Nelspruit,
no sentido de nos ajudarem com equipamento hospitalar.
Foi-nos prometido que, após o Campionato Mundial
de Futebol, nos doariam algum do equipamento que
pediamos.
Entretanto, já em Portugal, recebemos um mail da
Sr.ª gerente, a pedir-nos que o fossemos buscar.
Entrámos em contacto com um amigo em Nelspruit
que, ao lhe ser explicada a situação, de imediato se
disponibilizou para ir ao hospital recolher o donativo e
guardá-lo para nós.
Há dois dias fomos visitar o nosso amigo e ele passou
para nós algumas fotos da recolha, que apresentamos
aqui;

Este material é destinado ao Hospital Distrital de
Moamba, Moçambique.
Agora há duas coisas a fazer; esperar que a época
das chuvas pare, para se poder fazer o transporte
em segurança e, entretanto, encetar as diligências
necessárias para podermos entrar em Moçambique sem
complicações aduaneiras. As vossas orações são bem
vindas e muito apreciadas!
Ao mesmo tempo estamos a tentar aqui, conseguir
o que não conseguimos ainda; pelo menos um furo
artesiano, dos cinco necessários.
E, como em tudo, o dinheiro fala mais alto, e nós não
temos tanto assim, infelizmente somos obrigados a seguir
lançando os apelos. Bem hajam todos os que fielmente
nos têm ajudado. Esperamos que o possam fazer outra
vez.
Iremos dando notícias...
Caixa Geral de Depósitos
Projecto Tchuma Tchato
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Ora viva a todos! Como prometido, cá vai mais uma
carta de notícias do que está a < e para > acontecer por cá.
Após cerca de seis anos que a base missionária em
Barberton (onde tudo começou!) esteve parcialmente
desactivada, igualmente temos estado ocupados com
trabalhos de renovação. Se Deus quiser, após cerca
de três meses de espera, brevemente teremos o local
pronto para receber quem esteja disposto a dedicar parte
dos seus recursos e tempo livre ao Projecto missionário/
humanitário Tchuma Tchato.

Esta é uma idéia que tem estado nas nossas mentes
há já bastante tempo; podermos dar as boas vindas
aos nossos apoiantes, seus familiares e amigos, numa
experiência que < quem sabe?...! > poderá mudar
radicalmente as suas vidas. Mudou as nossas, para muito
melhor!

Connosco está o saber adquirido ao longo de onze

anos de trabalho missionário/humanitário em África.
Visitando-nos, quem o fizer não estará apenas a usar
um período de lazer em proveito próprio, que depois
se evaporará na necessidade de algo mais que fotos e
recordações.

Este é um lugar onde os acontecimentos mudam o
coração e realçam as sensibilidades. Mudam a forma de
encarar o mundo e as pessoas que nos rodeiam.
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Esta servirá para vos colocar ao corrente de mais uma
surpresa/precalço nesta missão.
A viatura que tem servido (e bem!) o propósito de
levar aconchego aos que necessitam, começou a verter
algum óleo cada vez que parávamos. Não haveria grande
motivo para alarme, pensámos... Mas, pelo sim pelo não,
levámo-la ao mecânico que nos tem feito a manutenção,
para uma “olhadela.”

A “olhadela,” se quisermos viajar em segurança e com
a nossa parte feita para podermos chegar ao destino, vai
custar 700 euros! Isto quer dizer peças e mão-de-obra.
A fuga de óleo do motor deve-se ao desgaste do
vedante que se encontra entre o motor e a caixa de
velocidades. Para além disso depois temos o rolamento
central do veio transmissor que precisa ser substituido,
senão causará problemas no próprio veio e danificará o

vedante a curto prazo. E, por fim, as buchas da suspensão
traseira estão gastas e precisam ser igualmente
substituidas.

A semana passada visitámos alguns amigos aqui
na Africa do Sul, a quem expusemos a situação. Temos
promessas de algum apoio financeiro para a resolução
deste problema. Oremos para que elas se possam
concretizar.
Entretanto, vamos também fazendo o que podemos
para minimizar os custos. O problema centra-se
principalmente no facto de haver peso a mais, causado
pela peça de protecção frontal, de 50kg de ferro, que aqui
lhe chamam “Bullbar” que, por sinal, descobrimos estar
partida e dois baús metálicos na parte de trás (quase
100kg). Já os desmontámos para que a viatura não sofra.
Agora até parece que voa.
Se Deus quiser, no final desta semana, princípio da
seguinte, teremos respostas sobre se podemos avançar
com a reparação. E... o nosso apelo continua!
Caixa Geral de Depósitos
Projecto Tchuma Tchato
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Como já tinha sido por nós noticiado em 2010, após o
Campionato Mundial de Futebol, a “MediClinic - Nelspruit”
doou equipamento hospitalar. Visto já estarmos de volta
a Portugal, o mesmo foi recolhido pelos nossos amigos
da “Rising Sun” e guardado na garagem do Brian até este
ano, aquando da Operação Sabie 2011.
aparência que outra coisa. Umas pinceladas de Savlon,
“uns” pensos rápidos (que quando é no lábio, sai sangue
para caramba) e a ferida acalmou.

Desse equipamento constavam 4 camas hospitalares
e 3 colchões. Era um volume demasiado grande para
transportar no Nissan 4x4, além de este estar agora a
necessitar reparos.
Não foi preciso pensar muito para resolver o
problema. A nossa amiga Drieki, da “Superb Rent Truck
Hire,” mais uma vez nos emprestou um dos seus camiões.
Um de 4 toneladas onde cabia tudo e mais alguma coisa.

E lá fomos nós todos contentes a casa do Brian buscar
as camas. Mas é preciso cuidado com os camiões, que às
vezes mordem. Ía abrir a porta traseira para carregar e
a alavanca do trinco salta-me para a cara e corta-me o
lábio. Era sangue por todo o lado. Graças a Deus, mais

Camas e colchões, avaliados em cerca de 3.000,00
euros, entregues no hospital Publico de Barberton. Foi
uma satisfação ver a cara de contente da Supervisora do
Hospital.
Caixa Geral de Depósitos
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Operação Sabie 2011

Graças à resposta ao nosso apelo de ajuda, da parte
de alguns amigos, quer em Portugal quer aqui na África
do Sul, conseguimos as peças julgadas necessárias para
o conserto do Nissan 4x4. A maior parte delas foram
conseguidas com descontos especiais e até gratuitamente.

B

E

D

C

C

euros. 100,00 euros que ainda estão a faltar. A parte boa
é que ficaremos com a viatura em condições de trabalhar
por bastante tempo, se Deus quiser.

B

C
D

A
D

Não vamos publicitar o nome de quem contribuiu,
por uma questão de protecção à privacidade das pessoas.
Deus sabe quem são e nós também. O nosso Bem Haja de
coração!!!
O tempo de voltar a Moçambique está a aproximarse. Não queremos deixar passar a oportunidade de
colocar o veículo no mecânico para montar as peças
e então marcámos para esta Segunda-Feira, dia 16 de
Maio às 8:30. Visto que, entretanto, apareceram umas
cruzetas que também precisam ser substituídas, o que irá
acrescer na mão-de-obra, ainda nos falta algum dinheiro
para pagar a dita. Mas, confiamos que, enquanto o carro
estiver na oficina, alguém mais ainda se levantará e dará o
seu contributo. A mão-de-obra para este serviço custaria
à volta de 250,00 euros mas irá agora subir para 350,00

D
D

E

B
A

Continuaremos a dar notícias do que por cá se passa.
Se não for possível contribuir financeiramente, as
vossas orações são igualmente apreciadas.
Caixa Geral de Depósitos
Projecto Tchuma Tchato
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O casal2 criou a organização não-governamental, Acção
Missionária Aurora - AMA3 e o Projecto Tchuma Tchato no ano
2.000, quando grandes inundações trouxeram devastação em
massa à bacia do Limpopo. Imediatamente, com o apoio de
outras igrejas e organizações humanitárias, trabalharam para
levar ajuda aos atingidos pela catástrofe.
Com uma casa missionária em Barberton, Rodrigues e
Collazo têm dividido o seu tempo entre Portugal, África do Sul e
Moçambique, trazendo ajuda
humanitária às comunidades
empobrecidas, e pregando o
evangelho, que, diz Rodrigues,
é o verdadeiro pão integral da
vida.
“O nosso campo de acção
envolve a África do Sul e
Moçambique. O nosso trabalho
é 100 por cento voluntário e
dependemos exclusivamente
de contribuições e patrocínios
de pessoas em nome individual
e empresas, que vêem em nós
uma oportunidade de fazer a
diferença,” disse Rodrigues.

A sua iniciativa mais
recente permitiu que estes
guerreiros da boa vontade
doassem quatro camas de
hospital e três colchões ao
Hospital Público de Barberton.
“Esta doação, com um valor
Legenda: João Rodrigues e Clara Collazo, junto ao
camião que transportou as tão apreciadas ofertas, até
total estimado em R30.000,00
ao Hospital Público de Barberton, no mês passado.
(€3.000,00) foi recebida com
muita gratidão pelo hospital.
Ficamos
muito
felizes
pelo
gesto
ter sido deveras apreciado,”
ARTIGO PUBLICADO NO BARBERTON TIMES
disse Collazo.
CASAL RECEBE AGRADECIMENTO POR DOAÇÃO
No dia 16 de Maio, a CEO do Hospital Público de Barberton, a
Christine Rossouw
Sra. T. Mokoena entregou ao casal uma carta de agradecimento.
Tradução por JR
“A doação é de grande valor para nós e vai ajudar a melhorar a
O Hospital Público de Barberton foi recentemente agraciado qualidade dos serviços prestados aos nossos pacientes,” disse
com quatro camas hospitalares e três colchões, doados por dois Mokoena.
missionários Europeus, que encontraram um lar e um propósito
Emendas ao texto:
em Barberton.
1

João Rodrigues e Clara Collazo vieram para a África há 11
anos.
1

“O plano inicial era trabalhar principalmente em
Moçambique, uma vez que a minha língua nativa é o Português,
tornando mais fácil a comunicação. Sem saber, Deus tinha
outros planos e, uma vez que pisei a África do Sul e, em seguida
Barberton, apaixonei-me pela terra e o povo,” disse Rodrigues.

A missionária Clara Collazo têm estado ligada a África desde o ano
2003, há 8 anos.
2
A missionária Clara Collazo juntou-se a esta Associação em 2.000.10.23,
há 11 anos. Não é sócia fundadora.
3
A Associação foi fundada em 1999.11.30, há 12 anos.

Caixa Geral de Depósitos
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N

esta data, depois das preparações necessárias para tais
viagens, partimos cedinho rumo à fronteira. Eram 4 horas da
madrugada, ainda escuro, quando levantei a Clara da cama.
Eu?! Eu tenho estado acordado desde a meia noite. Quando
é assim não consigo dormir. Também porque fechei os olhos
às 8 e tal. Ela diz que quando estou aqui, vou dormir com as
galinhas. Só se for as de Angola, que por cá há muitas. Enfim,
depois de algum descanso, os pensamentos não param de vir à
mente, fazendo com que o corpo pouco ou nada relaxe.

MOÇAMBIQUE - VISITA AO SÁBIÈ

em estado um frio incomodativo
para quem é alérgico. Prefiro suar do
que tremer, e, curioso, fico mais activo
quando está calor do que quando
está frio. Na casa missionária aqui
em Barberton, que está a uns 1000 e
tal metros acima do nível do mar, no
Inverno faz frio! É assim; durante o
dia, nos dias em que sai o Sol, fica uma
temperatura amena tipo Primavera, às vezes até chega a parecer
o Verão em Portugal. Mas, no minuto em que o Sol desaparece,
a temperatura cai abruptamente e é melhor ter uns cobertores
e pijama de flanela! Nunca lá estive mas deve ser algo como no
deserto do Norte d’África.

É

sempre uma aventura atravessar a fronteira de Lebombo/
Ressano Garcia e, desta vez, a aventura começou com o termos
que pagar 51,00 euros cada, 102,00 euros o casal, pelo visto de
entrada. Depois foi abrir a parte de trás da pick-up para mostrar
o que estava dentro. O guarda fronteiriço ficou curioso por causa
dos suportes para soro e as caixas de medicamentos. Quando tentei explicar
que aquilo eram coisas para doar aos Postos de Saúde do Sábiè, a coisa
ficou pior em vez de melhorar. Já estava a querer que lhe mostrasse tudo
ao pormenor e dando a entender que havia taxas alfandegárias a pagar. De
repente, mudou de idéia e mandou-nos seguir. Foi quando olhei pela janela,
para dentro do carro e a Clara lá estava, de olhos fechados e a rezar com
empenho.

F

ronteira para trás, toca a fazer kilometros. Moamba, Sábiè, Corumane,
até chegarmos ao destino, o SGP (Sábiè Game Park). Foi
bom rever o Sandy. Brian também lá estava com a esposa.
Foi bom rever o Dario, conhecermos o Xavier e o François.
Tudo gente com coração de ouro e dedicada, não só à sua
actividade em particular como também comprometendose altruísticamente, a trabalhar para melhorar o nível de
vida das comunidades vizinhas.

E

é com essa intenção que também nos juntamos.
É certo que alguns dos nossos desejos não têm sido
concretizados, por falta de apoio, que a vontade e a
esperança essas não faltam. Mas, como este é um trabalho
voluntário e sem fins lucrativos, submetido aos augúrios

de Deus, temos que perseverar acreditando que as Suas
razões para algo acontecer, ou não, são sempre as melhores.
Não conseguimos nós ajuda para o furo artesiano?! Alguém
conseguiu e lá está o povo todo contente a tirar água. Isso é
o que mais interessa!!

D

esta vez foi-nos dado poder distribuir mais uma
quantidade de medicamentos e equipamento hospitalar no
Posto Administrativo do Sábiè, que depois serão alocados
aos Postos de Saúde da zona. Visitámos a escola de Dindiza
onde interagimos com as crianças e fomos informados de
algumas necessidades. Uma delas por exemplo; de momento
existe apenas um espaço comum que serve a duas classes
distintas, a terem aulas ao mesmo tempo. Seria necessário
colocar uma divisão a meio, para que os alunos não sejam
distraidos com o que está a acontecer com a outra classe.

À

conversa com o Sandy, sabemos que podemos
contar com a ajuda do SGP no tocante a logística e mais
empenhamento no futuro, à medida que forem aparecendo
voluntários que queiram dar do seu tempo e experiência;
profissionais do ensino, da medicina, enfermagem e por ai
fora, com o intuito de montar uma estrutura que produza
resultados visíveis e cada vez mais duradouros.

V

isitámos a mamã Rosa, anciã líder em Mukakasa. A
sua preocupação é que o padre Jesus, missionário Espanhol
que serve a zona há mais de quarenta anos, vai voltar para
Espanha e não se sabe se, e quando, virá substituto. Depois
de explicarmos que nos pautamos pela mesma Bíblia,
colocámo-nos à disposição para preencher esse lugar,
caso a demora seja longa. É só chamar e, se Deus quiser,
estaremos lá.

D

aqui a uma semana voltaremos a Portugal, após
6 meses eu, e 3 meses a Clara, de comissão missionária
e humanitária em África. Ainda não fomos e já sentimos
saudades.

R

esumindo, neste tempo 30 almas aceitaram Jesus
como seu Salvador pessoal, 175 pessoas receberam um
testemunho pessoal, em estimativa 26.050 pessoas foram
indirectamente testemunhadas, através de um artigo que
saíu no Barberton Times e milhares de páginas de literatura
baseada nos Evangelhos foram distribuidas, nos formatos
de livros e pamfletos. Esta a parte espiritual da missão.

N

ada disto poderia ter sido por nós realizado, se Deus
não nos tivesse deitado a mão. Igualmente se Ele não tivesse
inspirado os corações de todos quantos viram em nós uma
oportunidade de fazer o bem. Deus seja louvado!

P

or isso renovamos o apelo para que continuem a
apoiar este Projecto. É algo que realmente importa manter
e ajudar a desenvolver. Se todos contribuirem com o seu
quinhão, não fará falta certamente. Porque quem dá ao
pobre empresta a Deus, que, na hora de acertar contas, o
faz magnânimamente.
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< VideoClip da Operação Sábiè 2011 no YouTube >

