
 

Editorial 

Considerando que é essencial encorajar as relações de amizades entre os povos dos 

deferentes nações e na sequência da Geminação entre o Município de Matosinhos e Vila 

de Mansôa, correspondendo apelo de varias pessoas reivindicando a necessidade de 

criar Associação entre dois povos e assim nasceu a “Associação de Amizade 

Matosinhos e Mansôa” há dez (10) anos, constituída e reconhecida legal mente no 

cartório municipal de Concelho de Matosinhos e publicado no DR nº 93, 20 de Abril de 

2000, série III, 8686- (13). Materializando varias actividade que culminou com envio de 

medicamentos e livros para Mansôa. O conserto de musica no pavilhão polidesportiva 

de Matosinhos em que participaram artistas como Bonga, os Excessos em causas 

humanitária para apoiar vítimas da guerra de 07 de Junho. 

É uma organização aberto a todos, independentemente de local de origem ou 

nacionalidade, e é apartidária. 

Todavia, conhecendo a sociedade guineense e Mansôa em particular com um atraso 

estrutural gritante, surge a necessidade de criar essa associação com intuito de apoiar em 

mais deferentes áreas da sociedade e sem fins lucrativo, com um projecto de 

abrangência e transversal e que atinge toda a sociedade. A nossa associação assente-se 

no pluralismo de ideias, cuja garantia de livre expressão constitui o pressuposto 

indispensável ao gozo dos direitos e liberdade fundamentais, privilegiando o diálogo 

como forma de concertação, também de entendimento, aproximação e tolerância, 

visando a procura de acordo activo entre interesses divergentes em prol de um bem 

comum. 

O direito a diferença como condição inerente a natureza humana e indispensável para 

afirmação integral da personalidade de cada individuo, direito esse tanto mais efectivo 

quanto maior for a igualdade de oportunidade. 

Porem, o desconhecido torna cada vez mais difícil o relacionamento e capaz de produzir 

actos que revoltam a consciência humana, para isso essa associação serve como um 

espaço de intercâmbio diverso a favor de progresso social e de instaurar melhores 

condições de vida dentro de uma ampla liberdade. 



É a sociedade civil que compete traduzir em liberdade os novos valores e formas de 

cultura com uma expressão criativa cultural incentivando a participação activa e íntegra 

que é componente determinante de todos os aspectos social, para satisfação das 

necessidades básicas (habitação, saúde, alimentação e educação, rendimento, os índices 

fundamental do desenvolvimento humano) ter a cultura de trabalho, para melhorar a sua 

qualidade de vida. 

Em suma nos queremos a promoção da pessoa humana congregar, convívio e a união 

entre povos com vista a definição de laços e valores culturais como fruto de livre 

manifestação, espontânea e responsável individual e comunitária dignificando cada um 

e colectivamente. 


