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Presença da Congregação
em Bata (Guiné Equatorial)
A
Congregação chegou à Guiné
Equatorial em 1980, (cf. CHAF n°6)
O Centro de Saúde Mental S.B.M.
(Bata) foi fundado como resposta
aos pedidos insistentes do Bispo de
Bata, vista a necessidade que existia
de atenção aos doentes mentais. Foi
inaugurado em 2012. A construção
foi possível com a colaboração da
Agência Espanhola de Cooperação
para o Desenvolvimento (Aecid) num
terreno da Conferência Episcopal e
situado frente ao Seminário Maior de
Bata
É o único centro especializado em
Saúde Mental em todo o país, pelo
que recorrem a ele doentes de
qualquer lugar, inclusive da ilha de
Malabo.
A equipa de saúde é formada por:
 5 Enfermeiros, entre eles duas
irmãs e dois funcionários do
Estado.
 2 Auxiliares de Enfermagem, sendo
um deles funcionário.
 1 Auxiliar de enfermagem
comunitária a tempo parcial.
 1 Educador formado em
acompanhamento de pessoas que
sofrem problemas de álcool (a
tempo parcial)
 1 irmã voluntária e gestora
 1 chofer
 1 trabalhadora de limpeza

Carteira de serviços
-Consultas ambulatórias
especializadas em Saúde Mental
e Epilepsia.
-Consultas médicas e grupos
de apoio em Alcoolismo
-Programa de Reabilitação
Psicossocial para doentes
mentais crónicos.
-Atenção a doentes que vivem
na rua, visita ao domicílio e
cadeia.
-Assistência nas povoações da
área de saúde afeta.
-Formação contínua para
profissionais de saúde.
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-Seminários formação/
sensibilização em Saúde Mental
O Centro responde a dois
desafios:
1.- Atender pessoas com
sofrimento psíquico que estavam
completamente abandonadas.
2.– Implementar o nosso carisma

GRUPO COMUNITARIO

hospitaleiro que nos pede “tornar

1.Mª Sonsoles Sánchez Portero
(Vice-superiora) e comissão CHAF

presente o amor de Deus a toda a
gente, começando pelos doentes
mentais”.

Ao ter pessoas nomeadas e
suportadas pelo Governo do
país, prevê-se que o Centro, no
futuro, se autogovernará.

2.Antonia Plata Cañadas
3.Delphine Mingnanguibe

Oração pela Comunidade e Missão de Bata (G.E.)
Ó Deus, Pai dos crentes, que multiplicaste sobre a terra os filhos da promessa fazendo de Abraão o pai de todas as nações, como tinhas
prometido. Confiamos-te os trabalhos da Comissão Hospitaleiras em África. Obrigado pela semente de Hospitalidade plantada nesse continente.
Que hoje como ontem e sempre, nos comprometamos como Abraão a sair de nós mesmas para entrar no grande projeto congregacional que quer
em África uma única casa onde cada um se sinta corresponsável na sua construção. Faz que escutemos a tua voz e sigamos o exemplo do nosso pai
na fé. Nós te pedimos hoje pela Comunidade e Missão em Bata (Guiné Equatorial) ao mesmo tempo que pedimos a intercessão de Maria,
Nossa Senhora do Sagrado Coração, de Santo Agostinho, de S. Bento Menni, e das irmãs que nos precederam. Amém.

