Testemunhos de um projeto que nasceu e está a crescer
“Que bom saber que estiveram com o nosso presidente da câmara. Já identificamos o local onde os dois
jovens vão ficar. Trata-se da casa do senhor Trajano, de modo que não lhes venha a faltar nada. Entretanto
vamos dando mais informações a medida que as coisas vão amadurecendo. Estamos a pensar já em 15
jovens contando já com as possíveis desistências. Um abraço Pe João Ceita Nazaré” – 4 Julho 2012
“Desculpa-nos de só agora responder às mensagens. Tudo está já preparado, os monitores, o local para
dormir e para tomar refeições, está tudo confirmado.
O local para implementação dos materiais já está limpo sim, e a comunidade toda já sabe da vossa vinda a
Ribeira Afonso.
Fizemos um aviso a toda comunidade na igreja sobre a formação dos monitores e o ECRA.
Estamos preparados para vos receber com todo o empenho e disponíveis para a festa.
Agora só falta os materiais. Vamos ter o encontro com o Dr Aleixo Pires e depois enviamos mensagem.
Estamos a vossa espera de braços abertos.
Um abraço.
Batista e Augusta.” – 1 de Agosto 2012 (a dias da partida do Dico e Sérgio)
“Amigos para sempre.
O padre João viu tudo ficou muito satisfeito com a organização dos monitores do ECRA e de tudo quanto viu.
Esta é a frase dos monitores:
« A semente que CULTURSOL lançou, já está crescendo, veio para dar frutos »
Já iniciamos as atividades com os meninos nos dois períodos do dia ou seja os que estudam de manhã
frequentam o ECRA à tarde e os que estudam à tarde frequentam o ECRA de manhã. Já temos cerca de 150
inscritos distribuídos em 6 aos 12 anos. Os pais e encarregado de educação estão a dar a sua colaboração e
encorajar de mãos dadas para que ECRA seja um espaço de futuro.
Um abraço de coração a todos que lutaram para que o ECRA seja uma realidade em Ribeira Afonso.
Batista Menezes.” – 12 de Setembro 2012 (após a chegada dos formadores)
“Viva pessoal da CulturSol.
Está tudo bem graças a Deus. O ECRA também vai bem.
As atividades no ECRA estão em pleno gás ,desde a implementação, todos os dias aparecem crianças e os
pais a solicitarem a inscrição no espaço.
São tantas crianças que nem temos mãos a medir. Os pais estão satisfeitos e agradecem. O ECRA veio numa
boa altura, impede que os meninos estejam no mato e outros locais impróprios.
Ali estão seguras e aprenderem coisas novas brincando.
Uma família perdeu a sua casa e tudo o que tinha através de um incendio, nesta família existem 7 crianças
que estudam.
O ECRA está participando na ajuda a estes meninos com alguns materiais escolares, roupas, calçados, apoio
moral de forma para que os mesmos continuem os seus estudos.
Estamos a dar o nosso melhor para que os meninos de Ribeira Afonso tenham um bom futuro.
Um abraço.
Batista.” – 28 de Setembro 2012
“OK irmãos do CulturSol.
Estamos bem junto aos pessoal da nossa comunidade as atividade vão bem com os meninos.
O ECRA veio numa altura boa, realmente este espaço fazia muita falta a nossa comunidade. Fizemos
programa das atividades para os dias uteis nos dois períodos do dia.
Mas não temos sossego, os meninos chamam-nos em nossas casas mesmo no fim da semana para abrir a
porta do ECRA porque ora querem consultar alguns livros, ora querem tirar duvida de inglês ou Francês.
Estamos sempre disponíveis para os atenderem.
Um abraço dos monitores do ECRA.
Batista.” – 16 Outubro 2012

“OK gente boa de Portugal, tá se bem.
Estamos bem graças a Deus, com todos os nossos meninos do ECRA.
Cada vez está aparecendo crianças ingressando no nosso espaço.
Estamos sempre de mãos aberta para acolher os meninos que ali aparecem.
Fizemos um encontro com os pais encarregados da educação das crianças para dar o conhecimento do
funcionamento do Espaço.
Também fizemos um encontro de intercâmbio com os professores da escola do 1º ciclo e 2º ciclo de Ribeira
Afonso.
Ofertamos algumas capas a direção da escola para o Sr. Diretor arquivar os dossieres da Escola.
Existe cerca de 20 crianças que estudam 8º e 9º ano muito interessadas em aprenderem a informática, mas
não temos um computador em nenhuma parte de Ribeira Afonso para atender a necessidade destas crianças
e para lhe ajudarem.
Por isso, vimos neste sentido solicitar a boa generosidade da parte do CULTURSOL, se nos passa ajudar de
forma a ajudarmos estes meninos do ECRA a aumentar o seu conhecimento escolar.
É bom também ajudar Agua Izé porque também tem muita dificuldade.
Um abraço o todos os sócios do CULTURSOL.
Batista Menezes.” – 13 Novembro 2012
“O ECRA já fez uma parceria com escola do 1ºciclo e 2º ciclo de Ribeira Afonso, também com os pais dos
meninos, vamos fazer o Natal dos meninos do ECRA no dia 22 de Dezembro, convidamos o sr presidente da
Camara , os pais dos meninos e toda comunidade. Na próxima semana vamos arrancar com uma pequena
formação de culinária para os meninos de 7ª , 8ª e 9ª classe e vai ser ministrada pela mão mágica da
Augusta.” – 4 Dezembro 2012

“Viva amigões de CULTURSOL.
Estamos tudo bem graças a Deus ,não vamos morrer só ficamos um pouco em silêncio devido a internet que
não funcionava mas, já esta em pleno gás.
Já recebemos a televisão, fizemos festinha de Natal, com os meninos, e com a contribuição de todos pais
encarregados da educação.
Estamos sempre em contacto com Dr. Aleixo e o Padre João para melhoria e um bom funcionamento e
desenvolvimento do meninos do ECRA.
Dentro desta semana vamos enviar as fotos e as frases.
Em nome das crianças agradecemos muito de coração a CULTURSOL e todos os sócios que estão a trabalhar
para que os meninos de Ribeira Afonso tenham sucesso escolar.
Até já e um Abraço.
Batista.” – 15 de Janeiro 2013

«O Espaço Comunitário de Ribeira Afonso (ECRA) teve ao sua abertura oficial,22 de Agosto de 2012, com
cerca de 19 monitores voluntários .
Os monitores tiveram uma formação ministrada pelo dois grande jovem técnico de CULTURSOL, o
grande Dico e o grande Sérgio. É pena que foi uma semana de formação e convívio , mas valeu.
Neste momento ,temos cerca de 150 crianças inscrita de 6 aos 12 anos , em que frequentam diariamente
50. O ECRA tem a sua porta aberta todos os dias uteis . Sendo no primeiro período com 25 crianças e no
segundo período mais 25 .
As principais atividades são: Bons hábitos, saúde e higiene ,Jogos variados , filme infantis, leitura, apoio
escolar , culinária, musicas, danças ,brincadeiras etc...
Os principais parceiros do ECRA são: Camará Distrital de Cantagalo, Paróquia de Santo Isidoro de Ribeira
Afonso, Escola Básica de 1ºciclo , de 2º ciclo de Ribeira Afonso e os pais encarregados das crianças.
As principais necessidades do ECRA para uma boa aprendizagem das crianças são: computadores, maquina
de fotografia, fotocopiadoras, vestuários e materiais escolares.
As formações nas áreas prevenção de algumas doenças , primeiro socorro, culinária, informática. etc... »
As frases do pessoal do ECRA.
PAI. «Graças o ECRA as crianças de Ribeira Afonso já têm sucesso escolar. PARABENS ACRA.»
CRIANÇAS. «Nós as crianças do ECRA temos privilégios de estudar e brincar.
Com o ECRA estamos sempre a subir.»
MONITORES. «Este Espaço veio numa boa altura.
Veio ajudar as nossa crianças a terem um desenvolvimento mais saudável e sucesso escolar.»
Este é o dinamismo do pessoal do ECRA.
Um abraço
Batista – 24 de Janeiro 2013
“Vem ai o Carnaval.
Estamos em preparação do nosso desfile de carnaval em Ribeira Afonso.
Isto será na próxima terça-feira no segundo período. Haverá muita música e dança, desfile de moda infantil
com trajos típicos Santomense, dança Angolana, e cabo-verdiana isto porque na nossa comunidade existe as
crianças que são descendente.
No fim de atividade com esforço de todos os monitores vamos dar um almoço a todos meninos e alguns
prémios para os meninos que dançaram e cantaram melhor.
Estamos preparados e não vamos deixar passar estes acontecimentos importante.
Batista” – 9 de Fevereiro 2013
“Queridos Amigos.
Realizamos com sucesso o nosso desfile de carnaval em volta da Vila de Ribeira Afonso, foi muito bom.
Participaram os meninos do ECRA e também alguns meninos que de Ribeira Afonso que estudam na escola
Secundaria Básica de Santana , gostaram muito. Os meninos desfilaram e exibiram os trajos ,as mascaras ,
dançaram e no fim demos um lanche a todos.
Estas atividades foram realizadas num novo espaço. Espaço este que era o antigo mercado da vila de Ribeira
Afonso.
Está situada mesmo a frente do ECRA ao pé da nossa paróquia foi doado pelo nosso Presidente da Camara
Dr. Aleixo Pires para a paróquia de Ribeira Afonso e o padre João pôs disposição do ECRA para
suas atividades do.
O novo espaço é grande, e está em reabilitação, mas fizemos mesmo assim as nossas atividades.
Um abraço a todos os CULTUSOLENSES.
Batista Menezes.” – 18 de Fevereiro 2013

