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Após um voo de mais de 15 horas entre escalas em
dois países em África e algum tempo de espera nos
aeroportos lá chegámos a Bissau, já quase
amanhecia.

Mas os dias são poucos e não há tempo a perder nem
cansaço a lamentar. Porque sabemos que muito
deixamos sempre por fazer por falta de tempo e de
meios e todos os minutos são preciosos nesta nossa
missão de levar Afectos com Letras até à Guiné
Bissau!



Hospital Nacional Simão Mendes

Logo no primeiro dia, pela manhã, entregamos no Hospital alguns medicamentos
que trazemos na bagagem e uma televisão para ficar no serviço de ortopedia,
onde há várias crianças internadas e por períodos relativamente prolongados.
Esperamos assim tornar-lhe os dias mais leves e o tempo do internamento mais
alegre.

Também nos foram solicitados produtos de limpeza - creolina e lixívia - que
foram por nós adquiridos localmente para desinfecção da ala pediátrica,
imediatamente realizada pelos voluntários que trabalham no Hospital.



Escola Lassana Cassamá 
Bairro do Quelelé

A Escola do Quelelé recebeu, no início de Abril, um telhado de zinco que
conseguimos comprar com o apoio da Comunidade Católica de Ixelles, em
Bruxelas, que reverteu o peditório da Missa do dia de Páscoa para este nosso
projecto de melhorar as condições de 250 crianças, entre os 3 e os 7 anos, que ali
estudam.

Compradas as vigas e as chapas, imediatamente os pais e amigos da escola do
Quelelé a apetrecharam com o novo telhado que agora protege as crianças da
chuva e garante a continuidade das aulas até ao final do ano lectivo.

O Bairro preparou uma pequena festa de inauguração cheia de significado e de
cor que muito nos comoveu. As crianças estavam felizes, não mais que a
Associação de Pais que nos recebeu para uma pequena cerimónia. Houve danças,
batuques, poesia e muitas canções. Mas não sem antes termos um momento
tocante com todos, sem excepção, a cantarem o hino nacional com uma força e
um orgulho desarmantes.



Escola Lassana Cassamá 
Bairro do Quelelé

Das mãos de um dos alunos recebemos uma cabaça trabalhada e pintada em
homenagem à ONG Afectos com Letras que guardaremos com toda a estima.

Nesta festa fizemo-nos acompanhar pela Susana, a nossa voluntária na Creche de
Varela, pelo Luís, um jovem português formado em Hotelaria de visita ao País,
pelo Johannes da ONG AIDA e pelo Presidente e o Treinador da Academia de
Futebol Fidjus de Bideras a quem demos a conhecer, com orgulho, um Quelelé
unido e dinâmico.

Entregue a cada criança um saquinho com um bloco e uma caneta,
confraternizamos com um "lanchinho", rematado por mais uma ronda de
músicas infantis cantaroladas por cada uma das salinhas em tom de despedida.

De partida, fica a promessa de tudo fazermos para dar paredes de tijolo e cimento
àquela escola do Quelelé. É para isso que também trabalharemos agora!



Escola Lassana Cassamá 
A festa de inauguração



Escola Lassama Cassama 
A festa de inauguração



Varela
Aproveitamos o primeiro de Maio, um dos feriados principias na Guiné-Bissau
para rumar a Varela, localidade para onde se deslocam milhares de pessoas que
celebram o dia na praia. Pelo caminho passamos por vários "toca-tocas" e
carrinhas de caixa aberta cheias de gente que ri, canta, come e bebe.

Concentram-se todos no areal com muita música e alegria e ali ficam dois, três
dias entre muita algazarra, banhos e longos repastos na areia.

Na bagagem levamos várias caixas com bolachas que, com o chocolate e leite em
pó deixados em Dezembro último, vão garantir os pequenos-almoços das 85
crianças da Creche de Varela até dia 30 de Junho, último dia de aulas.



Varela

A Susana, entrega-nos, orgulhosa, os
trabalhos manuais realizados com os
"seus" meninos nas últimas semanas.
Pulseiras feitas de garrafas de água e
tecidos tradicionais - as "Pulseiras
Debidon" - tulipas feitas com caixas de
ovos, borboletas de cartão e caixinhas
com desenhos de cada um dos meninos
lá dentro.

São trabalhos lindíssimos, feitos com
esmero e muita dedicação. A receita da
venda destas peças reverterá
integralmente para a alimentação destas
crianças fantásticas.



Varela

No campo de futebol de Varela Iale, juntamos as crianças e os irmãos mais velhos num jogo
de futebol que nos apresenta as bolas de futebol e os equipamentos ali deixados no ano
passado e com os quais aparecem impecavelmente trajados. É para nós um orgulho ver que
o material que oferecemos é estimado e valorizado.

O Tiago Conde, treinador da Academia de Futebol Fidjus de Bidera torna a manhã destes
jovens diferentes fazendo com eles um pequeno treino cheio de ensinamentos, técnicas e
truques que nós acompanhamos debaixo de uma Mangueira, a brincar com os vários
miúdos que connosco, fazem de claque a cada uma das equipas. Mesmo descalços, jogam
com o brio de quem sonha ser futebolista. Uma manhã bonita!



Biblioteca 
Afectos com Letras

Chegamos sem hora marcada e encontramos a Biblioteca surpreendentemente
cheia de leitores e de jovens a consultar a internet. É com indisfarçável vaidade
que ouvimos da boca de quem lá está que esta Biblioteca é muito importante por
ali encontrarem material precioso para os seus estudos e o material de apoio para
os docentes das universidades circundantes.

Tivemos ainda oportunidade de dar a conhecer o espaço ao Adido para a
Cooperação da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau.



Biblioteca 
Afectos com Letras

Precisamos agora de apetrechar o espaço com algumas mesas e cadeiras
suplementares para dar resposta ao número crescente de pessoas que ali se
deslocam. Pedem-nos também gramáticas e livros técnicos mas a limitação do
espaço não nos permite assegurar, para já, o fornecimento de mais livros.

O caminho faz-se andando e, nestes primeiros meses de funcionamento, muitas
pequenas vitórias já alcançámos com o apoio da Rede de Bibliotecas de Pombal -
que fez um precioso trabalho de catalogação do fundo documental - e com o
Instituto Benhoblô que nos acolheu nas suas instalações. E claro, com o
inestimável trabalho do nosso funcionário Samuel que empenha todo o seu brio
e dedicação em cada momento que passa neste seu local de trabalho.



Escola de Djoló

Falar ou escrever sobre Djoló deixa sempre um brilho especial nos nossos
olhares. São crianças que já são da nossa família, são professoras que nos acolhem
com um abraço daqueles que dá gosto, são pais e mães que se deslocam à escola
em dias que sabem estarmos presentes e nos oferecem o que podem mas com
todo o gosto: são os produtos da terra (caju e mancarra) ou panos tradicionais que
nos deixam muito honrados.
As crianças sentem-se afortunadas ali, é notório. E fazem de nós e das madrinhas
e padrinhos que nos apoiam através do Projecto BAOBÁ, pessoas felizes com o
seu reconhecimento tímido e com a forma desenvolta e alegre como se vão
tornando homens e mulheres do amanhã guineense. Eles são a prova que o nosso
esforço colectivo vale a pena.



A Escola de Djoló  
Alguns amigos da Afectos com Letras, curiosos, quiseram conhecer a escolinha
de Djoló e juntaram-se à visita.

No meio de danças de roda, poesias, músicas e muitos abraços, ouve ainda tempo
para ver as hortas que, com apenas três semanas, já começam a vingar.



A Escola de Djoló

Foi uma manhã de sorrisos, como todas as que ali passamos, e de despedidas

difíceis, como sempre acontece.

A pergunta é recorrente "Quando voltam?" e a resposta sempre lacónica... “Assim
que nos for possível pois aqui sentimo-nos muito bem!”



Fundação Ninho da Criança

Uma Missão Solidária da ONG Afectos com Letras passa, sempre que o tempo o
permite, pelo Orfanato da Fundação Ninho da criança para um banho de
ternura e entrega de presentes aos órfãos que ali vivem. São crianças de uma
doçura extraordinária, desde recém-nascidos a pré-adolescentes que nos
enchem de mimos e pedem outros tantos em troca.

Entregamos canetas e lápis aos mais crescidos e peluches aos mais pequeninos.
A partilha é enternecedora. Com o receio de não haver presentes para todos, os
gémeos dispõem-se a partilhar o seu peluche. Mas não foi preciso. Conseguimos
deixar um bocadinho de nós, e de todos os que nos doam estes miminhos, a
todos e a cada um deles e regressamos com a vontade de os trazer a todos.



Notas finais

Numa breve visita à Casa Emanuel reunimos com a dentista da ONG Mundo a
Sorrir que ali trabalha. Combinamos uma acção de sensibilização e uma consulta
às crianças de Varela e de Djoló. Será o próximo passo para dar continuidade aos
cuidados de saúde oral que já pomos em prática em Djoló onde foi entregue no
ano passado uma escova de dentes e pasta dentífrica a cada uma das crianças que
ali estudam.

Somos igualmente recebidas pelo Encarregado de Negócios da Embaixada de
Portugal na Guiné-Bissau a quem damos a conhecer os últimos
desenvolvimentos do nosso trabalho no terreno. E os projectos para o futuro
próximo.

E assim passaram oito dias, sempre a correr, a dormir pouco, a palmilhar
quilómetros de estradas difíceis entre viagens cheias de peripécias com avarias
várias do carro mas sempre, sempre, com a boa disposição, a perseverança e a
alegria que só a Guiné-Bissau nos consegue dar.



Agora é tempo de um novo desafio: juntar todos os tostões possíveis para
conseguirmos erguer uma nova escola no Bairro do Quelelé para 250 crianças.

Além disso, começaremos brevemente a recolha de alimentos, medicamentos,
luvas e desinfectantes hospitalares para o contentor de ajuda humanitária que
iremos enviar para Bissau em Novembro e que queremos distribuir no final do
ano.

Para tudo isto, contamos com todos e cada um de vós. Sem a vossa ajuda e o
vosso empenho o nosso trabalho não existiria! Nem a obra já feita na Guiné-
Bissau.

O nosso muito obrigada e um abraço cheio de Afectos com Letras!

Joana Benzinho / Marta Rosa
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