ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO

Nº 0006

NOME Leigos para o Desenvolvimento
EMAIL ongd.leigos@gmail.com
WEBSITE www.ecclesia.pt/leigos/

QUEM SOMOS Os Leigos para o Desenvolvimento são uma Organização não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD) de cariz católico que, através dos seus voluntários, actua nos chamados países
em vias de desenvolvimento, em especial nos de expressão oficial portuguesa.
O QUE FAZEMOS Actuamos em 4 áreas fundamentais:
Educação: Nas sete Missões onde estamos presentes, leccionamos disciplinas do ensino básico,
secundário, pré-universitário e técnico-profissional, a crianças, jovens e adultos.
Saúde: Através dos nossos voluntários com formação médica e de enfermagem apoiamos programas de
subnutrição e de vacinação de crianças, centros de saúde e hospitais.
Promoção social: Através do nosso trabalho nesta área criamos, nas Missões onde estamos presentes,
infra-estruturas para a comunidade, tais como creches, tanques e canalizações de água.
Pastoral: Porque cristãos, todos os Leigos realizam também actividades pastorais: catequeses, grupos de
jovens, organização de retiros e eventualmente apoio aos secretariados diocesanos locais.
ONDE ESTAMOS
A nossa sede localiza-se em Lisboa, no CUPAV (Centro Universitário Padre António Vieira). Pode também
entrar em contacto connosco nos centros regionais de Coimbra, Porto e Braga.
Sede:
Leigos para o Desenvolvimento Estrada da Torre, 26 - 1769-014 Lisboa Tel.: 21 757 42 78 Fax.: 21
757 43 57 E-mail: ongd.leigos@gmail.com
Centros Regionais:
CUMN - Centro Universitário Manuel da Nóbrega Rua José Falcão, 4 3000-233 Coimbra Tel.: 239
829 712 Fax.: 239 827 116 E-mail: cumn@cumn.pt
CREU-IL - Centro de Reflexão e Encontro Universitário Inácio de Loyola Rua Oliveira Monteiro, 562
4050-440 Porto Tel.: 22 606 14 10 Fax.: 22 600 80 26 E-mail: creu-il@gmail.com
CAB - Centro Académico de Braga Praça da Faculdade, 16 4710-297 Braga Tel.: 253 21 55 92 Fax.:
253 20 12 18 E-mail: cab@snao.pt
COMO PARTICIPAR
No ano lectivo que antecede a partida em Missão, o candidato(a) a Leigo para o Desenvolvimento recebe
uma formação que tem como objectivo dar a conhecer a história, espiritualidade, filosofia de acção e
projectos dos Leigos. Esta começa todos os anos lectivos por volta de Outubro/ Novembro. Existem
núcleos de formação nos 4 centros regionais acima referidos.

Após um ano de formação a pessoa decide se quer ou não partir em missão. Consoante as necessidades
das várias missões e as formações das pessoas, entre outros, a direcção da associação decide quais os
formandos que partirão em missão e para onde.
A participação na formação é obrigatória, embora a inscrição na formação não implique qualquer
compromisso, quer da parte do candidato, quer da parte da associação.

TESTEMUNHO
NOME: Patrocínia Santos
IDADE: 25
LOCAL: São Tomé e Príncipe
“dar-me sem medida”;“trabalhar sem procurar descanso”;“gastar-me sem esperar outra recompensa
senão saber que faço a Vossa vontade santa”.
Enquanto Leiga para o Desenvolvimento (LD) sinto que vivi isso mais do que nunca. A vida de simplicidade,
pobreza e de total entrega aos outros por amor a Jesus dá outro sentido a estas e outras partes da oração
do escuta que tantas vezes dizemos, debitando apenas um conjunto de palavras às quais não damos
verdadeiro sentido.
Foram os ideais escutistas e católicos que me foram incutidos desde sempre que suscitaram em mim a
vontade de fazer voluntariado em África. Porquê os LD? Porque tive a sorte de estar presente numa
actividade dos escuteiros onde um Leigo Ancião foi dar o seu testemunho de missão e fiquei fascinada com
a paixão com que ele falava. Percebi que esta seria a organização certa. Informei-me e no meu último ano
de curso iniciei a formação em Coimbra.
Calhou-me São Tomé. Era coordenadora de dois centros de apoio escolar em duas localidades na zona
norte do país (Santo Amaro e Neves), dava aulas de Geografia na Escola Secundária de Neves e durante as
férias escolares coordenava campos de férias com animadores santomenses em algumas das zonas mais
desfavorecidas do país.
Nem tudo foram rosas… O trabalho era muito, nem sempre era gratificante, nem sempre as pessoas
reagiam como nós gostaríamos ou estávamos à espera (como tantas vezes nos avisaram na formação),
mas depois havia sempre aqueles momentos em que um simples sorriso nos fazia pensar “vale a pena”.
E vale mesmo! Actualmente ainda me encontro em São Tomé, não como LD mas como professora
cooperante e é gratificante ver que alguns projectos continuam a funcionar mesmo sem a presença dos
LD; ver que as pessoas com quem trabalhei continuam a esboçar um sorriso enorme sempre que nos
cruzamos.
Se tudo isso não acontecesse… valeria a pena? Claro que sim! Mesmo que as pessoas não o reconheçam,
mesmo que reclamem, o importante é termos a consciência de que fazemos aquilo que Deus nos pede, por
amor aos outros.

