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Pequenos apontamentos 

 

Agradecimento especial:  



Nota introdutória 

Uma semana sem contentores para descarregar ou 
imprevistos para resolver nas nossas estadias na Guiné-
Bissau soa um pouco estranho mas, desta vez, assim 
sucedeu.  
 
Com serenidade, os objectivos foram alcançados e mais 
uma pequena marca foi deixada no terreno. Desta vez, no 
Bairro do Quelelé. 
  
Com os Afectos (com Letras ) de sempre!! 



A Biblioteca de Bissau 

 A semana começou na Biblioteca e com a boa surpresa de ver a casa cheia. 
Com 700 leitores contabilizados desde a abertura a 30 de Agosto, cerca de 150 
requisições de livros no último mês e, uma média diária de 15 a 20 
utilizadores dos computadores que disponibilizamos na sala multimédia, 
estamos convictos de ser uma iniciativa com boas perspectivas futuro ☺  

 Esta semana entregámos fichas de requisição, cartões de leitor, alguns livros 
novos e trouxemos o pedido de gramáticas, prontuários e manuais de direito 
dos jovens que connosco se encontraram naquele espaço de cultura e de 
saber. 



Escola Lassana Cassama  
Bairro do Quelelé 

  

 A Escola Lassana Cassama cruzou-se com a ONG Afectos com Letras 
em Abril do ano passado e, desde então, tudo temos feito para ajudar 
aquela comunidade a conseguir uma cobertura para as salas de aula 
onde cerca de 120 crianças estudavam na altura.  

 
 Chegaram as chuvas e a escola fechou com o peso da água que levou 

o teto. Com o regresso da época seca, recomeçaram as aulas e as 
crianças mais que duplicaram. Desde Outubro de 2012, já são 250 a 
frequentar a escola!  

  
 A Comunidade Católica Portuguesa em Bruxelas juntou-se a nós e, no 

domingo de Páscoa, conseguiu o montante para concretizarmos mais 
este sonho. Imediatamente comprámos no mercado do Bandim, em 
Bissau, as chapas de zinco, as vigas e os pregos que de futuro vão 
impedir a chuva de estragar os sonhos destes pequenotes ☺ 



 Escola Lassama Cassama  
A aquisição do material 

As chapas de zinco para o teto As vigas de suporte para a cobertura 



 Escola Lassama Cassama  
A obra concluída! 



Creche de Varela 

 As crianças estavam de 
férias de Páscoa mas 
ficaram as sementes e o 
espaço destinado às 
hortinhas, determinado 
em conjunto com a 
Susana, a nossa voluntária 
que estará na Escola até 
Julho a Fá e o Franco, 
responsáveis pelo espaço.  

 É sempre tão bom ali 
voltar! 

  



O Jardim Infantil de São Paulo 

 No caminho para Escola de Djoló, esperava-nos 
uma surpresa das professoras e crianças do 
Jardim Infantil de São Paulo. Música e poesia 
encheram-nos o coração como agradecimento 
pelos presentinhos que ali deixámos no Natal. 



A Escola de Djoló 
 A escola de Djoló recebeu-nos com a mesma alegria de sempre. Muita 

música, poesia, brincadeiras, com os sorrisos inigualáveis de quem já 
nos conhece pelo nome, com o brilho que só existe naqueles olhares. 

 
 Uma bola de futebol que levámos libertou de imediato gritinhos de 

alegria, claques de apoio e equipas masculinas e femininas a correr 
escola fora em busca de um golo. Uma delícia! 

 



Escola de Djoló - momentos 

 Depois de receber as flores colhidas pelas crianças no jardim da Escola, ouvimos um 
conto que nos encantou, graúdos e miúdos. Era a história de uma mãe que, tendo dado 
à luz trigémeos, apenas se preocupava em dar de mamar aos 2 rapazes, preterindo a 
menina que ia definhando com fome. A cantilena da progenitora, enquanto 
amamentava os bebés, chamou a atenção do lobo mau que, de orelha à escuta e atraído 
pela melodia, se deparou com dois meninos bem rechonchudos. No dia seguinte, a mãe 
saiu para ir ao mercado vender e o lobo mau, imitando a sua voz cantando a música 
que lhe tinha ouvido trautear, atraiu até si as crianças e levou-as consigo. Mas não a 
menina. Porque desde pequenina sabia que a música não era para a embalar ou para a 
chamar. E assim se salvou a bebé mais frágil e desprezada pela mãe. 



A Escola de Djoló   
As hortinhas escolares 

 Neste novo projeto das hortinhas 

escolares da  ONG Afectos com 
Letras, cada turma tem o seu cantinho 
para cultivar o feijão, as alfaces, os 
pepinos e os pimentos. Depois da hora 
do conto e antes do lanche do meio da 
manhã, abre-se agora espaço em Djoló 
para o quarto de hora da hortinha no 
dia-a-dia destas 125 crianças. Há 
regadores, ancinhos, entusiasmo 
generalizado, o apoio das professoras e 
também da Júlia, funcionária da escola 
que prontamente pôs mãos ao trabalho 
e já só se preocupava em ir buscar 
palha para filtrar o calor. Daremos 
novidades do crescimento dos legumes! 



Nota final 

 Com estas e outras pequenas sementes vamos tentando, 
em cada regresso à Guiné-Bissau, levar um pouco de 
esperança às meninas e aos meninos que apoiamos bem 
como às respetivas famílias.  

  
 É muito pouco, tendo em conta as necessidades. E fica 

sempre cá dentro o sentimento de impotência, mas, cada 
abraço, cada palavra de agradecimento, cada silêncio que 
nos olha reconhecido, valem todas as horas dedicadas a 
esta causa por tanta gente que deste lado nos apoia e 
acredita em nós.  

  
 O nosso Obrigado de sempre!  
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