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Outubro a Dezembro de 2008

PALAVRA DO BISPO
Caros amigos da Diocese de Bafatá,
eis o número 7 do Balafon da Diocese que cobrirá os meses de Outubro, Novembro e
Dezembro deste ano de 2008.
O ano de 2008 ficou marcado por inúmeros acontecimentos, tendo visto na “crise
financeira mundial” o seu ponto mais saliente. Todo o mundo ficou abalado por esta crise e
ninguém pode dizer-se não atingido por ela.
Toda esta situação tem causado nas pessoas e no mundo uma espécie de depressão, de
desencorajamento, de desânimo. Na reunião da Conferência Episcopal de Novembro passado,
nós, Bispos, consagramos um bom tempo para a reflexão desta problemática. Na altura
dissemos: “um olhar atento na vida da nossa sociedade e de nossas comunidades cristãs, faznos, verdadeiramente, descobrir situações difíceis”. A partir desta constatação, decidimos
ancorar a Exortação para a Quaresma 2009 na expressão de Paulo na carta aos Romanos, 5,5: “a
esperança não engana”. O cristão funda a sua esperança em Cristo.
Em 2009 continuaremos a viver o Ano Paulino, celebraremos os 25 anos da Fundação
João Paulo II para o Sahel, o décimo aniversário da morte do Dom Settimio, a Segunda
Assembleia Especial para a Africa. Estas celebrações nos ajudarão a encontrar motivos de
esperança para a nossa vida eclesial e social. Ao mesmo tempo, não esqueceremos o Sínodo dos
Bispos, realizado em Roma no mês de Outubro passado, sobre o tema “A Palavra de Deus na
vida e na missão da Igreja”. O Papa Bento XVI disse que “somente quem se coloca à escuta da
Palavra Deus pode tornar-se seu anunciador”
Pessoalmente, sinto-me honrado pela inauguração do Centro Pastoral “Dom Pedro Zilli” a
ser realizada no dia 15 de Fevereiro próximo, em Ibiporã (Paraná), cidade onde residem meus
familiares desde 1971, e onde fui ordenado sacerdote e bispo. É uma honra, mas é também um
empenho: através do gesto da comunidade em chamar o Centro com o meu nome, sinto-me
exortado a renovar a minha vida e vocação missionária. O Centro Pastoral com o meu nome será
uma homenagem e um convite a um maior empenho para mim. Penso, no entanto, que a
homenagem e o convite ao empenho sejam endereçados a todos nós a Igreja da Guiné Bissau,
pois, afinal, é aqui que estou procurando viver a minha fé cristã.

Dezembro de 2009
Com saudações.

NOTÍCIAS DA DIOCESE
OUTUBRO 08
1. FESTA NA PARÓQUIA SÃO DANIEL COMBONI

No dia12 de Outubro, a Paróquia de São Daniel Comboni celebrou por mais um ano a festa do seu
padroeiro. Estiveram presentes dezenas de pessoas que participaram na Eucaristia festiva.
O Pe. Domingos Cá fez uma bonita homilia alusiva aos missionários e seu trabalho.
Durante a celebração houve ainda espaço para algumas explicações acerca de Daniel Comboni, sua
vida e trabalho, feita pelos jovens da paróquia.
Depois da missa, as pessoas ficaram em convívio e almoçaram juntas.
De tarde, a alegria da partilha e fraternidade era visível em todos, que se juntaram no jemberem para
cantar, bailar e fazer alguns jogos.
A Paróquia de São Daniel Comboni completou assim o seu 3º ano de existência num ambiente de festa,
boa disposição e comunhão em Cristo.

2. II JORNADAS DE LANÇAMENTO DA ACTIVIDADE DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR DA DIOCESE DE BAFATÁ
Nos dias 20, 21 e 22 de Outubro reuniram-se na Cúria de Bafatá os Directores e Missionários das
Escolas desta Diocese para as Jornadas de Lançamento da Actividade de Formação em Administração
e Gestão Escolar. Nas jornadas os participantes, que no ano passado elaboraram em conjunto o
documento base do Manual de Procedimentos, uniformizando deste modo, a conduta de cada escola,
fizeram o ponto de situação do início do ano lectivo, partilhando sucessos e dificuldades. Este foi
também o espaço privilegiado para discutirem alguns assuntos que não foram consensuais e de fazer o
compromisso de, ainda este ano colocar o Manual de Procedimentos em prática. Nestas jornadas
formou-se o “Conselho da Educação” que visa fazer a revisão do Manual de Procedimentos bem como
a ligação do trabalho feito pelas Escolas da Diocese de Bafatá com a Comissão Interdiocesana de
Educação e Ensino (CIEE). Fazem parte deste conselho quatro pessoas de zonas diferentes da
diocese, eleitas por votação nas jornadas e serão nomeadas pelo bispo de Bafatá D. Pedro Zilli, mais
duas pessoas. No final das Jornadas cada Director comprometeu-se, numa Celebração da Palavra, a
colocar os seus talentos a render em prol do cumprimento do Manual de Procedimentos.
3. Eleições Legislativas 2008: Mensagem dos Bispos da Guiné – 23 de Outubro 08
Em preparação às Eleições Legislativas realizadas no dia 16 de Novembro, Dom José Câmnate
e Dom Zilli publicaram, no dia 23 de Outubro, uma Mensagem dirigida “a todos os cristãos e aos
homens e mulheres de boa vontade”. A Mensagem intitulada “Fidju di si N’sibiba ka ta padidu”

(“Mais vale prevenir que remediar”) a um determinado momento diz: “Nossa Mensagem tem o
desejo consciente de ser um incentivo moral a todos os cristãos deste país, e a todos os outros
cidadãos que se queiram sintonizar connosco, a que participem activamente neste acto cívico
das eleições, analisando criticamente as propostas políticas que lhes são apresentadas e
votando depois em consciência sobre o Partido que melhor lhes pareça defender o bem
comum dos cidadãos”.
Como reacção à Mensagem dos Senhores Bispos, citamos o Sr Fernando Casimiro
(Didinho): ”Quero transmitir aos Digníssimos Bispos: de Bissau, D. José Câmnate e de Bafatá,
D. Pedro Zilli, os meus agradecimentos e a minha total concordância com o conteúdo da
Mensagem da Igreja Católica para todos os irmãos guineenses a propósito das eleições de 16
de Novembro. Quando a Igreja partilha, através da comunicação, o seu sentimento e o seu
pensar, está ela a transmitir, a partilhar os ensinamentos, os princípios e valores de Deus!”
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4. ENCONTRO DE JOVENS E ADOLESCENTES LÍDERES

Nos dias 1 e 2 de Novembro passado, teve lugar na Cúria Diocesana de Bafatá um encontro de líderes
de grupos de adolescentes e jovens do sector leste.
O encontro teve por objectivo iniciar mais um ano de pastoral com o lançamento de alguns materiais de
orientação preparados pelo Pe. Lúcio Brentegani.
Marcelino Vaz, de Gabú, em conjunto com a Irmã Genilce de Contuboel, coordenaram o encontro em
que se reflectiu sobre os materiais e sobre o novo ano pastoral. Houve ainda espaço para partilha e
animação entre os participantes.
No domingo, dia 2 de Novembro, os adolescentes e jovens líderes acompanharam as comunidades das
paróquias de Nossa Senhora da Graça e de São Daniel Comboni, paticipando na eucaristia que teve
lugar no cemitério, por ser dia de Fiéis defuntos.
No fim da missa, todos regressaram à Cúria onde fizeram ainda uma avaliação do encontro e dos
assuntos tratados.
Tudo terminou com um almoço animado pela presença jovem e alegre de todos.

5. REUNIÃO NA CÁRITAS SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS (CENTROS DE
RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL)
No passado dia 10 de Novembro houve uma reunião de avaliação do trabalho dos Centros de
Recuperação da Guiné-Bissau. Na reunião, que aconteceu nas instalações da Caritas em Bissau,
estiveram representados quase todos os Centros.
A reunião foi orientada pela Irmã Lurdes, Secretária Geral Interina da Caritas, e moderada pelo Eng.
Serifo Embalo, Coordenador do Projecto Maternidade Sem Risco e que presentemente está a ajudar a
Irmã Lurdes na parte dos projectos da Caritas.
Cada um teve lugar para falar do seu modo de trabalho, das dificuldades encontradas e dos pontos
fortes identificados. Puderam verificar-se problemas e preocupações comuns, bem como descobrir
outras formas de trabalhar e de ultrapassar as dificuldades.
Foram dadas também algumas informações sobre alguns projectos de apoio aos Centros e foi ainda
criada uma comissão de representação dos Centros que acompanhará os trabalhos destes a nível
nacional e que procurará destinar e aplicar da melhor forma os fundos disponíveis e projectos
existentes para apoio aos Centros de Recuperação Nutricional.
Foi uma reunião muito positiva, pois os participantes se sentiram mais unidos, sentiram que todos os
Centros tem os seus problemas e as suas preocupações e que é importante reflectir e avaliar
conjuntamente.
6. Decimo Aniversario da Morte de D. Settimio
Com a data de 10 de Novembro, Dom José Câmnate enviou uma circular falando das celebrações do
“Decimo aniversario da morte de D. Settimio. “As celebrações, escreve ele, iniciar-se-ão no dia do
aniversario da morte (27.01) com uma celebração na Sé e encerrar-se-ão no dia 20 de Junho de 2009,
por ser o sábado mais próximo do dia do aniversário da sua consagração episcopal (19.06.77)”. Dom
José salienta: “Espero de todos um grande empenhamento na divulgação da personalidade e obra
nosso primeiro Pastor que nos acompanha na Glória de Deus e dali continua a interceder por nós e
por toda a Guiné Bissau”
7. Conselho Presbiteral
Nos dias 19 e 20 de Novembro 08 realizou-se, na cúria diocesana de Bafatá, a 21ª reunião do
Conselho Presbiteral que tratou os seguintes assuntos: “Partilha de experiências pastorais, vivência do
mês missionário, nomeações…; Ano Paulino: Nas primeiras Vésperas da solenidade dos Santos
apóstolos Pedro e Paulo (dia 28 de junho 08), na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, o Papa Bento

XVI abriu o Ano Paulino. Na sua homilia, ele disse: “Estamos, então, reunidos para interrogar-nos sobre
o grande Apóstolo dos gentios. Não nos perguntamos somente «Quem era Paulo?». Nos perguntamos
sobretudo: «Quem é Paulo? O que ele me diz?». A partir destas interrogações do Papa, Pe. Domingos
Cá, Vigário Geral da Diocese de Bissau, nos ajudou a aprofundar o tema: «Quem é Paulo? O que ele
me diz?». Dom José Câmnate nos honrou com a sua presença e comentou o encontro orientado pelo
Dr. Fafali Koudawo sobre os Objectivos do Milénio. Outro ponto importante: o Conselho deu seu
parecer favorável no sentido de Nossa Senhora Assunta ao Céu ser proclamada Padroeira da Diocese.
Na celebração eucarística agradecemos ao Senhor pelos 40 anos de sacerdócio do Pe. José Bergésio
e 25 do Pe. Clemente Kiok Gomes. Parabéns aos dois.

8. Tite: chegada Voluntário Sérgio Cavagna e Missa por Dr. Andrea Gamba
No dia 21 de Novembro, Dom Pedro Zilli, P. Luca Pedretti (Vigário Geral), Dr. Serafino
Sordato e Francesco acompanharam o Voluntário Sérgio Cavagna à Missão Católica de Tite
para um serviço no Hospital “Carlota”. Prevê-se que Sérgio desenvolva basicamente duas
funcoes: formação do pessoal na área de gestão financeira e administrativa como também na
área da gestão dos recursos humanos e materiais.
No sábado (22 de manhã) Dom Pedro presidiu a celebração da Eucaristia em sufrágio da
alma do Dr. Andrea Gamba falecido no dia 16 de Outubro passado. Dr. Gamba era pai da
Carlota, Presidente da Associação “Amigos de Tite” e ex presidente da Rede Guiné Bissau.
No final da celebração foi benzida uma placa que foi fixada ao lado da foto da filha no Hospital
para homenagear este grande benfeitor de Tite e da Guiné Bissau. Que o Senhor o na sua
gloria. Todo o bem que Dr. Gamba ficará gravado no coraçao de tantas pessoas e, sobretudo,
no coraçao de Deus.

9. CONFERENCIA EPISCOPAL

De 24 a 30 de Novembro, realizou-se em Thiés (Senegal) a Primeira Sessão 2008-09 da
Conferência Episcopal Inter-territorial do Senegal, Mauritânia, Cabo Verde e Guiné Bissau. Na
sessão de abertura, os bispos tiveram a alegria de contar com o novo Núncio Apostólico, Dom
Luís Mariano Montemayor. Como de costume, falou-se da vida das dioceses e dos respectivos
países. Entre outros, os temas tratados foram: situação social, económica e politica do Senegal
e da sub-região; da Exortação para a Quaresma 2009; Sínodo sobre a Palavra de Deus;
Preparação da 2ª Assembleia Especial do Sínodo para a Africa; Ano jubilar Paulino; Jornada
Mundial da nossa sub-região a ser realizada em Thiès nos dias 24 a 26 de Abril 09 com o
tema: “com Jesus ressuscitado, sejamos construtores de um mundo melhor”. Na conclusão do
Comunicado de Imprensa pode-se ler: “Os Bispos imploram com confiança a protecção e as
bênçãos divinas sobre todos os povos irmãos dos países da Conferência Episcopal,
notadamente a Mauritânia e a Guiné Bissau. Eles pedem ao Deus de bondade que renove em
todos a graça de uma esperança actuante, de uma perseverança na busca do bem-estar das
populações e na construção da paz, dom de Deus”

Dezembro 08
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10. PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A BUBA
Com o tema “Maria, alegria de Deus”, nossa diocese realizou, no dia 06 Dezembro, a sua já tradicional
peregrinação diocesana em Buba. Este dia dedicado a Maria, Imaculada Conceição, foi vivido em
comunhão com a diocese de Bissau que realizou sua peregrinação em Cacheu e a Paroquia Nossa
Senhora dos Bijagós que viveu este momento de fé em Bubaque. Dom Pedro, na sua homilia,
perguntou: “porque Maria pode ser honrada com a expressão ‘alegria de Deus?’” E diz: “Era alegria de
Deus porque cumpriu a sua vontade. Ele cita Santo Agostinho: “Maria cumpriu, e cumpriu
perfeitamente, a vontade do Pai”. Incentivou os presentes a viverem o Sínodo sobre Palavra de Deus
realizado em Outubro passado, o decimo aniversario da morte do Dom Settimio A. Ferrazzetta, os 25
anos da Fundação João Paulo II para o Sahel, a Segunda Assembleia Especial para a Africa, Apesar
das dificuldades de transportes, de estradas, da falta de dinheiro, quase todas as paróquias e missões
participaram com uma representatividade.

11. Ministérios em Catio
No domingo, dia 07 de Dezembro, Dom Pedro visitou a Paroquia Nossa de Fátima de Catió
com a finalidade de conferir os Ministérios de Leitor a 22 membros da comunidade e o
Ministério de Ostiário a 18 membros desta mesma comunidade. Tantos os Leitores como os
Ostiários receberam exortações: os primeiros a conhecerem melhor a Palavra de Deus, a
praticá-la sendo Dela testemunhos e os segundos a cuidarem de modo que a comunidade
possa se reunir num ambiente de respeito e dignidade, onde a limpeza e a arrumação da igreja
sejam postos em relevo.
12. Pastoral da Criança
Nos dias 09 e 10 de Dezembro, realizou-se um Encontro sobre “Pastoral da Criança” na Caritas
Guiné Bissau. No encontro, os 18 participantes fundaram sua reflexao nas seguintes questoes:
Recordar a visita da Doutora Zilda Arns, Pe. Ademar Rover, Sr. Alexandre Starling, Oficial de
Chancelaria da ABC, Irmãs Ana Maria Borges, Maria de Lourdes, e Vanderlucia da Silva no
ano passado de 2007; Revisitar os pontos que ficaram assentes a partir dessas visitas;
Caminho percorrido pela Pastoral da Criança na Guiné Bissau desde as visitas acima citadas
até o presente momento; Caminho a percorrer pela Pastoral da Criança na Guiné Bissau. Eis
os pontos a serem realizados no “Caminhos a percorrer”: Nomeação da Comissão
Interdiocesana da Pastoral da Criança; Aprofundar o relacionamento entre Pastoral da Criança
e seus parceiros (UNICEF, OMS, MINSAP, Embaixada do Brasil,…); Aprofundar o
relacionamento com as Igreja evangélicas e com os Muçulmanos; Procurar saber junto ao
Ministério da Saúde o preço de cartão de mulheres grávidas nas regiões e sectores;
Sensibilizar as mães grávidas sobre como cuidar de seus cartões, bem como do cartão de
vacina da criança; Adequar o modelo de diploma que a Pastoral atribui aos lideres a um
modelo mais guineense;

13. VISITA PASTORAL A CAFAL, CABUXANGUE, SÃO FRANCISCO DA FLORESTA
De 14 a 18 de Dezembro, em companhia da Celine Marques e sua mãe Sra Maria dos Anjos,
da Adriana, da Alessandra, Dom Pedro deslocou-se ao Sul para visitar Cafal, São Francisco da
Floresta e Santa Clara, Caboxangue e Bedanda. Encontrou-se com a família Maucieri em visita
ao filho Giovanni, com os Amigos e “Insieme per l’Africa” em plena actividade para a
construção da Escola em Caboxangue. Na segunda-feira, dia 17, houve grande pescaria no rio
de Santa Clara. Não se apanhou muito peixe, mas nem por isso a alegria foi menor. Até porque
havia também churrasco…

14. Conselho de Educação
Nos dias 17 de 18 de Dezembro realizou-se em Bafatá, a reunião do Conselho de Educação
Diocesano. Participaram da reunião: Dom Pedro Zilli, Sara Poças, Silvestre Fernandes, Mário
Na Canlé, Pe. Roberto Donghi. Nesta reunião foram fixadas as funções do Conselho: trabalhar
em colaboração com a Comissão Interdiocesana de Educação e Ensino; Coordenar, dinamizar
e promover as Escolas sob a responsabilidade da diocese; Rever, actualizar e aplicar o Manual
de Procedimentos; Preparar encontros com agentes educativos. Na reunião, já com a presença
do Pe. Joaquim Cardoso Pereira (Coordenador da CIEE) e do Pe. Casal Martins, outros
assuntos foram tratados: ponto da situação do Manual de Procedimentos na Diocese de
Bissau; Formação de professores com a ajuda do ISU; Décimo Aniversario da morte de D.
Settimio; Encontro Interdiocesano de Educação e Ensino.
15. MARCHA DE NATAL
Na tarde do dia 24 houve a já tradicional marcha a partir do entroncamento que dista 15 kms
de Contuboel. Um grupo de 150 pessoas, entre jovens e adultos, fez sua marcha de fé. À
noite, Dom Pedro Zilli presidiu a celebração da missa de Natal. Parabéns à Paroquia São
Daniel Comboni pela iniciativa da marcha. Actos como este animam a fé das pessoas.
16. FESTA DAS FAMÍLIAS
No domingo, dia 28 de Dezembro, “Festa da Sagrada Família”, famílias do Sector Pastoral
Leste reuniram-se em Bafatá para uma missa na Sé Catedral e para um momento de
Confraternização com um bom almoço. Com o tema “amor na família i un bida consagradu pa
Deus”, participaram deste lindo momento de comunhão familiar: 26 familias da Paróquia Nossa
da Graça, 02 de São Daniel Comboni, 20 de Bambadinca, 02 de Gabu, 01 de Contuboel. Dom
Pedro, na homilia, comentou a Alocução do Papa Paulo VI, em Nazaré no 05 de Janeiro de
1964, dia em que Sua Santidade sublinhou “algumas breves lições de Nazaré”: “lição de
silêncio”; “lição de vida familiar”; “lição de trabalho”

As duas jóias
Narra antiga lenda árabe, que um rabino, religioso dedicado, vivia muito feliz com sua
família. Esposa admirável e dois filhos queridos.
Certa vez, por imperativos da religião, o rabino empreendeu longa viagem ausentando-se
do lar por vários dias.
No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos dois filhos
amados.
A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte,
sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma
preocupação lhe vinha a mente: como dar ao esposo a triste noticia?
Sabendo que era portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha
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comoção.
Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxilio para resolver a difícil questão.
Alguns dias depois, num final de tarde, o rabino retornou ao lar.
Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos…! Ela pediu para que não se
preocupasse. Que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços.
Alguns minutos depois estavam ambos sentados a mesa. Ela lhe perguntou sobre a
viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos.
A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido:
- Deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave.
O marido, já um pouco preocupado perguntou:
- O que aconteceu? Notei você abatida! Fale! Resolveremos juntos, com a ajuda de Deus.
- Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou duas jóias de valor
incalculável, para que as guardasse. São jóias muito preciosas! Jamais vi algo tão belo! O
problema e esse!
Ele vem busca-las e eu não estou disposta a devolve-las, pois já me afeiçoei a elas. O que
você me diz?
- Ora mulher! Não estou entendendo o seu comportamento! Você nunca cultivou
vaidades!... Por que isso agora?
- É que nunca havia visto jóias assim! São maravilhosas!
- Podem até ser, mas não lhe pertencem! Terá que devolvê-las.
- Mas eu não consigo aceitar a ideia de perde-las!
E o rabino respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui.
Retê-las equivaleria a roubo!
- Vamos devolve-las, eu a ajudarei. Faremos isso juntos, hoje mesmo.
- Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade
isso já foi feito. As jóias preciosas eram nossos filhos.
- Deus os confiou a nossa guarda, e durante a sua viagem veio busca-los. Eles se foram...
O rabino compreendeu a mensagem.
Abraçou a esposa, e juntos derramaram grossas lágrimas.
Quantas vezes tomamos posse de algo que não nos pertence???
Talvez nossas vidas fossem muito mais calmas se entendêssemos que tudo que temos nos
foi concedido por Deus...

MOMENTO DE LAZER

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do
posto:
-o senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles
que chegarem vão pagar o preço novo.
Animado, o turista mandou encher o depósito e, depois de pagar, perguntou:
- E para quanto subiu o combustível?
– Não subiu, não senhor, desceu 10%.
(Rita Albiero, Herval D’Oeste - SC)
____________________________________
Um médico comenta com o outro:
- Sempre achei que uma soneca de vem em quando evita a velhice.
- Concordo, colega, principalmente ao volante do carro.
(Marina E. Aguiar Sampaio Chaves, Teresópolis - RJ)
]
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APONTAMENTOS: JANEIRO-MARÇO 2009

1. 24 de Janeiro: Sé Catedral de Bissau – Abertura das Celebrações do Décimo
Aniversario da morte do Dom Settimio A. Ferrazzetta
2. 24 de Janeiro: Buba – inauguração do Jardim Infantil
3. 25 de Janeiro: Bedanda - Dom Pedro presidirá a celebração da “Conversão de São
Paulo”
4. 30 de Janeiro a 01 de Fevereiro: Cúria Diocesana de Bafatá – “A Eucaristia na vida
quotidiana” – Pe. Silvano Fausti
5. 02-08 de Fevereiro: Abidjan (Costa do Marfim) – Plenária da CERAO – Conferência
Episcopal Região África Ocidental.
6. 15 de Fevereiro: Ouagadougou (Burkina Faso) - Celebração dos 25 anos da Fundação
João Paulo II para o Sahel
7. 15 de Fevereiro: Ibiporã, Paraná (BR) – Inauguração do Centro Pastoral “Dom Pedro
Zilli”
8. 07 de Fevereiro a 12 de Março: Dom Pedro Zilli no Brasil
Feira das Possibilidades (Nhabijão)
07 a 10 de Janeiro – Apicultura para principiantes
22 a 24 de Janeiro - Microcredito
04 a 07 de Fevereiro – Transformação de Fruta: laranja e toranja
18 a 21 de Fevereiro – Associativismo e animação rural
11 a 14 de Março - Apícultura

