
 
Casa da Sopa 
S. Tomé e Príncipe 
Setembro de 2018. 
 
Estimados Irmãos e toda Família A.C. Santos Graça e Paz. 
Fazemos votos para que todos estejam de uma boa e perfeita saúde desfrutando as mais 
ricas bênção do Senhor nosso bom Deus a quem amamos e servimos. 
Ao longo dos dias que compõe o mês de Setembro, estivemos com as crianças virados 
na reflexão daquilo que foi o período das férias escolares e reflectimos também sobre as 
actividades que levamos a cabo com as mesmas e verificarmos os frutos que elas 
tiraram durante o referido período de várias actividades que realizamos em diversos 
ramos da vida, escolares, material, social, desportiva, recreativa e sobretudo espiritual. 
Fazendo um balanço das Actividades achamos que foram muito positivas de modo a 
melhorar o currículo escolar, e para também desenvolver a mente das crianças. 
 Verificamos que todas aprenderam diversas lições, brincando, divertindo e tomando 
contacto com a natureza a diversos lugares históricos do País, visitas as estações da 
rádio nacional da televisão de modo a terem uma noção de como funcionam estas 
estações radiofónicas e televisivas, retiros ao aeroporto onde puderam perceber melhor 
o funcionamento das aeronaves, etc., etc. As crianças manifestaram sinceramente que 
foi muito frutífero e de grande importância e significado para vidas de cada uma delas, e 
é neste contexto que as mesmas aproveitam para agradecer de todo coração a todos 
quantos deram as suas ajudas, apoio, para que fosse possível estarem envolvidas durante 
as férias escolares. As crianças dizem, Muito Obrigado. É assim que terminamos a 
época das férias escolares e as crianças já deram inicio as suas aulas normal.  
Iniciamos agora neste período que vai até ao mês de Dezembro isto é até o Natal e 
passagem do ano os preparativos para as datas festivas que se avizinham. As crianças já 
estão tão entusiasmadas para que chegue o período acima referido, para que 
comemorem o nascimento do Senhor Jesus com alegria satisfação, acolhimento e 
conforto. Que o Senhor nos dê meios para que possamos dar as crianças uma boa e 
abençoada época festiva. 
O Senhor abençoe grandemente a todos.  
Em nome das crianças muito obrigado. 
Saudações fraternais. 
Pelas Crianças da Casa da Sopa 
Pt. Agostinho Francisco da Silva 
 
Recebemos em 20/09/2018, para as despesas referente ao mês de Junho no Banco o valor de 
500,00 euros, com as taxas e descontos do Banco recebemos 483,00 euros. Depois dos 
expedientes feito no Banco, o seu contravalor ao câmbio do dia; 

Recebemos……………………………………………..    9.670,00 Dbs. 

Despesas efectuadas: 

Compra de alimentos, viveres frescos, frutas para 

 Confeição de sumo, carne e peixe, alguns condimentos, 

 Temperos, lenha, guloseimas para as actividades,………   4.800,00 Dbs. 

Subsídios as cozinheiras, ajudantes, monitoras……  ……   2.000,00 Dbs. 

Enviado ao Príncipe……………………………………….  2.870,00 Dbs. 

 
 


