
 

Queridos padrinhos e madrinhas das meninas da Aldeia da Paz. 

As meninas todas já regressaram das suas férias. Umas obedeceram à data estabelecida para entrada 
na Aldeia da Paz outras porém não, por motivos de saúde e outras simplesmente por acharam que 
deviam entrar só depois das aulas iniciarem sobretudo as mais velhas. Isto criou transtornos nos 
nossos programas, pois tivemos um encontro com todas elas para as instruir sobre o regulamento 
interno, o uso das casa-de-banho, do refeitório, o tratamento da roupa de cama, a limpeza, o arranjo 
pessoal e outros ensinamentos e fomos obrigadas a fazer este trabalho em dois momentos diferentes 
para levar a todas a falar a mesma linguagem. 

Tínhamos marcado a data de entrada precisamente uma semana antes do início das aulas para 
permitir fazer este acompanhamento e tratar da saúde das que viessem doentes, preparar e distribuir 
antecipadamente o material escolar, os uniformes de todas e enquadrar nas escolas as do novo 
ingresso não matriculadas. 

Foi um trabalho árduo porque foi preciso arrumar a casa em todos os aspectos para acolher 
dignamente as crianças. O que mais foi difícil para todas elas foi aprender a comer com faca e 
garfo, porque estavam acostumadas a comer à mão, e a andar sempre de sapatos. Agora todas elas já 
estão bem ensinadas e treinadas. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
Há 4 dias que tem chovido torrencialmente dia e noite sem parar mas Deus até então tem-nos 
guardado como pupilas dos Seus olhos. As valas de drenagem construídas pelo Conselho Municipal 
no ano passado tem-nos ajudado bastante pois não tivemos cheias e as águas correm facilmente. 
Estamos todas bem e brevemente enviarei fotos das vossas afilhadas com os seus presentes e as 
fotos crianças que estão na Aldeia da Paz pela primeira vez e ainda não têm quem as ajude.      
Muito obrigada por tudo a todos vós! 


