Alunos de Bissau descobrem Pecixe
Em sua 14ª visita de estudos, Tiniguena proporciona a 17 alunos de liceus
da capital, 6 dias de pura descoberta.
Os alunos dos liceus João XXIII e Politécnico SOS de Bissau, foram os protagonistas
da 14ª visita de estudo organizada pela ONG Tiniguena. O destino foi a isolada Ilha
de Pecixe, que recebeu seus convidados de 17 a 22 de Abril do ano em curso.
Localizada a cerca de 50 km a oeste da capital Bissau, a Ilha de Pecixe, encontra-se
enfrente à foz do Rio Mansoa. Ela faz parte do sector de Caió, situado no extremo
sudoeste da Região de Cacheu, que conta com uma população total de 12.665
habitantes (na sua esmagadora maioria da etnia Manjaca). Segunda maior ilha do
país, Pecixe tem uma superfície de 125Km2 e juntamente com Jeta representam
um total de cerca de 195 km2.
Ao nível da informação e sensibilização a Tiniguena tem organizado, desde 1993,
visitas de estudos para os alunos do ensino secundário da capital a locais que são
símbolos do património natural e cultural nacional, com o objectivo de proporcionar
os alunos da capital, momentos de descoberta do interior do país, através da visita
aos locais de importância para o património natural e cultural da Guiné-Bissau com
base no “ conhecer para amar, amar para proteger”.
Durante a visita a Ilha de Pecixe, os alunos visitantes, seleccionados com base nas
médias da Biologia, Português e comportamento, tiveram um contacto directo com
a população local, as autoridades tradicionais e administrativas.
Após a visita os alunos foram submetidos a um teste de conhecimento, como tem
sido habitual, sobre os principais aspectos culturais, ambientais e sócio económico
da Ilha de Pecixe, acompanhado com sessões de restituição nas rádios, escolas e
trabalhos pedagógicos.
Sendo as visitas de estudos da Tiniguena o viveiro da GNT, os alunos serão
convidados a fazerem parte da Geração Nova da Tiniguena, uma organização
juvenil resultante das visitas de estudos que trabalha em colaboração com a sua
ONG- mãe, Tiniguena, nas actividades de informação e sensibilização a favor da
conservação do meio ambiente e no exercício consciente e responsável dos nossos
direitos e deveres de cidadania.

