INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DO SENHORA DO LIVRAMENTO
Prezados Amigos, Padrinhos e Benfeitores:
Paz e Bem
É com grande prazer e alegria que vos dirijo esta pequena carta a fim dos vos saudar
em nome de todas as Irmãs e meninas deste colégio, com o desejo de vos encontrar
gozando uma óptima saúde no vosso dia a dia.
Aqui em Quelimane está tudo bem, apenas faz muito calor e não chove.
Queridos amigos e benfeitores da nossa obra, queremos com esta carta partilhar
convosco um pouco do que foi o ano lectivo 2009, aqui na nossa casa.
Iniciamos o ano lectivo no dia 3 de Fevereiro com a entrada das meninas no colégio.
No dia 8 tivemos a Celebração Eucaristica da abertura do ano onde as nossas
educandas fizeram o seu compromisso em relação ao regulamento e as orientações do
colégio.
Iniciámos o ano com 72 meninas, durante o ano sairam 5 por diversas razões, uma
delas o não ajustamento com o ambiente de grupo, o mau comportamento, etc.
Durante este ano lectivo estivemos a trabalhar com as meninas 4 Irmãs das quais uma
com mais de 70 anos, dois cozinheiros e dois guardas-nocturnos.
Actividades desemvolvidas com as meninas:
 Estudos académicos
 Na paróquia: catequese, grupo de leitores, o de acólitos e o grupo coral. Seis
meninas receberam o Baptismo e a Primeira Comunhão, duas meninas
receberam o sacramento de Confirmação e cinco receberam a Profissão da Fé.
 Em casa tinham a formação humana, orientada por uma Irmã ou por pessoas
convidadas a vir falar com as meninas e também aprenderam informática.
 Actividades domésticas: Cozinha, limpeza, lavar, machamba (cultivo da terra),
cuidar do galinheiro, bordados, croché e actividades culturais.
Tivemos dificuldades de ordem prática e de ordem financeira, mas conseguimos manternos por causa da vossa grande ajuda que nos prestais. Temos boa vontade de ajudar
estas inocentes a viver e crescer dignamente como as outras crianças mas não temos
meios. Por isso, em nome de todas as Irmãs e meninas quero dizer de coração muito
obrigada, o Senhor há-de recompensar-vos.
Termino deixando votos de um Santo e Feliz Natal e Ano Novo Próspero.
Ir. Admira Lucas Guilamba
Quelimane 4 de Dezembro de 2009

