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Voluntários Especiais nas Filipinas
No primeiro trimestre de 2018 a AND enviou para as Filipinas quatro 
voluntários portugueses destinados à missão humanitária. Para 
além das inúmeras tarefas de que se viu rodeada, esta equipa 
esteve também envolvida na construção de pontes entre Portugal 
e as Filipinas de forma a alcançar mais objetivos humanitários. 
Algumas fotos desta viagem humanitária já falam por si. Seja o 
próximo a fazer a diferença e faça parte do mundo AND.

Gotas Dia-a-Dia
Pela zona norte de Portugal, continuamos 
diariamente a apoiar as famílias caren-
ciadas que nos vão sendo sinalizadas. 
Trabalhamos num acompanhamento não 
apenas económico, mas também social, 
moral e psicológico, distribuindo centenas 
de bens alimentares, calçado, vestuário e 
muitos outros.

Cerimónias
Matrimoniais
A AND continua a marcar a 
sua presença na organização 
e produção de cerimónias 
matrimoniais para jovens em 
início de vida como investimento 
aos processos de organização
familiar e formação das futuras
famílias que vão sendo criadas no
nosso país. Queremos agradecer todos os parceiros que tornaram 
possível esta ação e que se prontificaram a apadrinhar mais uma 
ação AND.

Distribuição
de Bens em
Alcabideche 
Após a última grande 
operação do evento 
Gotas D’Ouro, no mês 
de Fevereiro de 2018,
a AND desenvolveu
mais uma ação deste 
projeto, desta vez na

zona mais desfavorecida do concelho de 
Cascais, com a distribuição de toneladas 
de bens humanitários. As famílias foram 
identificadas e convocadas para, segundo 
a sua necessidade, poderem levantar os 
bens que mais precisavam. É com o seu 
apoio, que continuamos a fazer a diferença 
nas pequenas freguesias e cidades de 
Portugal.

Apoiar
a Natalidade

É para a AND um valor 
assegurado e cada dia que 
passa vem sendo também 
a nossa preocupação: a
construção dos processos
familiares que se mostram
cada vez mais ser a base das nossas sociedades. Desde o início 
de 2018, a AND tem mantido um forte investimento em mães 
solteiras, cuidando ao máximo das necessidades para o lar e 
para o bébé, em momentos em que a ajuda de que estas mães 
dispõem vindo de outras partes é quase nula. Queremos ser o 
motor de existência onde antes não havia. Queremos mudar o 
mundo, um coração de cada vez.

Apoio aos Sem Abrigo
O nosso projeto de apoio aos sem abrigo tem continuado a dar 
que falar. Todas as terças feiras, nas ruas de Lisboa, distribuimos 
comida caseira, em refeições completas, a todos aqueles 
que, independente da sua origem ou condição, precisam de se 
alimentar. Este é um trabalho de Amor, que só irá ter fim quando 
a luta pela reversão destes casos tiver um fim sustentável para os 
nossos beneficiários.

Acreditar
no Futuro
Mais uma bonita ação do projeto Academia 360, realizada com 
a procura de dar acompanhamento e orientação a jovens 
e crianças retiradas aos pais em Portugal. Mais uma sessão 
em que investimos nas suas vidas, em mais uma ação em que 
além de acreditar, estamos a construir o futuro.
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