
Mais um ano se inicia  com muita fé, esperança e grandes expectativas e ao 
ano que se passou  grandes aprendizados, conquistas e muita gratidão por 
todos aqueles que  contribuíram para a missão continuar alcançando e trans-
formando vidas . 
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 Mas um passo em direção ao novo ano letivo do curso de medicina e nova etapa 
e já posso vê a linha de chegada, agora chegamos ao penúltimo ano do curso 
aquele frio na barriga e a sensação de fase final onde  aperta agora os plantões, 
rotações e cargas horaria maiores, embora o país no mês de janeiro decretou es-
tado de emergência devido ao aumento de números de casos da covid  e as esco-
las da capital estão paradas ,nós  estudantes do curso de medicina seguimos em 
segurança apoiando os atendimento nos hospitais. 
 

  Sempre sou muito grata por todas as oportunidades de aprendizado, mas 
uma vez tive a oportunidade de acompanhar médicos cirurgiões da Espa-
nha aqui em  Bissau nas cirurgias e atendimentos,  no período que estavam 
aqui foram atendidas mais de 100 crianças de todo país  e realizadas mais 
de 30 cirurgias são profissionais da área da saúde que doam suas férias pa-
ra atender e realizar cirurgias gratuitas em todo o país dando apoio e espe-
rança pois o sistema de saúde da Guine Bissau é muito carente e há muita 
falta de especialistas e materiais   para realizações de algumas cirurgias. 

Aqui no orfanato seguimos firmes com muita alegria, Deus 
como sempre com sua imensa graça tem  nos surpreendido e 
abençoado hoje são 107 crianças que a instituição assiste, eu 
continuo aqui  dando apoio á saúdes das crianças do orfanato 
e apoio ao centro medico Emanuel. 

Apoio e atendimento ao 
projeto Lucas da Base de 
missões da Guine Bissau 
em Punta Vicente. 


