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Em 1071 as primeiras FMA da Inspetoria de Paris chegam na cidade de 
Port – Gentil. As jovens pioneiras do evangelho fundam lá onde Dom Bosco, em 
9 de abril de 1886 tinha tido uma linha imaginária entre Santiago do Chile e 
Pequim, a primeira missão em Gabon. O sonho começa a realizar-se com 
pequenos passos graças à audácia das primeiras irmãs. Na Cronistória dos 
primeiros tempos lemos: 
 
“22 de janeiro: inauguração oficial do Centro Social com a presença do 

Arcebispo André Fernand Anguilé. Mais de sessenta pessoas entre amigos, 

salesianos e personalidades locais estão conosco. Dom Fonférier, em seu 

discurso de abertura anuncia à assembléia que as Salesianas de Dom Bosco 

chegaram a Port - Gentil para ocupar-se das jovens que não podem continuar a 

estudar e das quais até agora ninguém se preocupou. Depois o Arcebispo 

abençoou os locais; os convidados visitam a casa das irmãs e admiram os 

primeiros trabalhos de costura realizados pelas jovens alunas”. 

 
O Centro social foi chamado “Les Cocotiers” porque cercado por grandes 

plantas de coco. Hoje é um Centro de formação Profissional com duas opções: 
corte – costura e padaria, uma escola elementar e materna, um centro de 
alfabetização. 
 

A Inspetoria Santa Maria Mazzarello (AEC) é formada por 7 
Comunidades de FMA distribuídas em quatro nações da zona geográfica da 
África equatorial. 
 
* Camarão                  (Yaoundé) 
* Congo                      (Pointe Noire) 
* Gabon                      (Libreville, Port gentil, Oyem) 
* Guinea Equatorial    (Malabo E’Waiso, Malabo Ela Nguema). 
 

A Inspetoria foi erguida canonicamente por Madre Antonia Colombo no 
dia 10 de agosto de 2004 em Libreville. 
O nascimento da Inspetoria é o resultado da extensão da Inspetoria da África do 
Oeste (AFO) que até agora compreendia 8 nações, 4 da zona ocidental e outras 4 
da zona da África Central. 

As principais obras das comunidades “ad gentes” da nossa inspetoria são: 
escolas de toda ordem e grau, centros técnicos e profissionais, oratórios e 
centros juvenis, catequese e animação de movimentos juvenis, uma casa família 
e uns internatos. 
A inspetoria acolhe as aspirantes e postulantes das duas inspetoria gêmeas AFO 
e AEC. 
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Fazem parte da inspetoria 49 irmãs de 17 nações representantes dos 4 

continentes: 
A idade média das irmãs é de 48 anos.  
As obras principais são: Internatos, Casas famílias, Escolas de ensino infantil, 
Escolas elementares, Liceu, Escolas profissionais, Centros de promoção, 
Oratórios, Centros juvenis, Catequese. 
 
FRASE: 
“Quem não suporta a fumaça do fogo, jamais verá o fogo”. (Provérbio africano). 
 
O ÚLTIMO NASCIMENTO 
 
A COMUNIDADE DE POINT NOIRE. 
 
Punta Nera. Uma ponta que emerge ao longo da Costa do Oceano Atlântico... 
assim também a Missão “Madre Morano” das FMA nesta cidade, quer 
caracterizar-se como uma “ponta de esperança” para muitos jovens e muitas 
famílias sofridas pela guerra. 
Nascida em 1998, a comunidade de Pointe Noire tem uma coloração 
internacional e responde às necessidades do após guerra: pobreza, desocupação, 
famílias desmembradas, jovens a mercê de si próprios.Nasce assim o projeto de 
um laboratório de promoção feminina e de uma casa família para crianças em 
risco no quarteirão periférico da cidade. Dá trabalho criar uma rede de 
colaboração com as ONG e com as instituições locais de modo que interfiram 
com eficácia onde a necessidade se faz mais urgente. 

Primeiras iniciativas que suscitam interesse: as visitas na zona de Tié-Tié, 
a sondagem sobre os interesses das jovens chegam em massa pela capital 
Brazzaville, mais atingida pela guerra civil, a colaboração com os SDB e... a 
descoberta do oratório de Dom Bosco!. 
 

Já nos primeiros tempos um belo grupo de animadoras acompanha as 
atividades do domingo e muitas jovens, não obstante os locais podem se 
beneficiar de mini cursos de corte e costura, bordado, mas sobretudo pela 
descoberta da vida além das recordações das mortes, da violência durante as 
guerras. 
Os órfãos de guerra, os doentes de AIDS são muitos... e agora a comunidade 
“ponta de esperança” projeta e realiza sobre um terreno conquistado no dia 8 de 
dezembro de 1999 uma casa família. Crianças e adolescentes em risco são 
acolhidas... acreditamos no milagre do sistema preventivo e desejamos um 
ambiente rico de valores: respeito, gosto de viver, alegria, responsabilidade, 
perdão, empenho para crescer em todos os sentidos. 
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Atualmente são acolhidas 18 jovens dos 9 aos 17 anos... mas muitas já 
recuperaram o sorriso, a alegria de recomeçar um caminho, reconciliadas com a 
vida, a família, a escola. Existem já os primeiros resultados positivos. 

Em Pointe Noire um outro desafio foi a formação profissional com um 
centro para dar aos jovens as competências necessárias para mercado de 
trabalho. 

Nasce assim o CFP “Madre Morano” com as opções de secretária – 
contabilidade, corte e costura e padaria. 

A casa família, o centro profissional, o oratório e centro juvenil, a 
contribuição preciosa dada pelas voluntárias, o auxílio generoso dos benfeitores 
fazem com que esta missão avance com a certeza de dar uma resposta concreta 
às necessidades das novas gerações. 


