
NEWSLETTER
Mudar o Mundo, um coração de cada vez

53

Visite o nosso site www.and-pt.org 

Contribua com o mundo AND e conquiste um coração de cada vez.

geral@and-pt.org  |  T  211 922 851  •  porto@and-pt.org  |  T  253 987 451

Edição Nº 35 • Novembro/Dezembro 2018

Festas
de Natal

Com o apoio da Margão, Multipessoal 
e Ale-Hop, para além de outros 
queridos amigos AND, conseguimos 
realizar festas de Natal em diversas 
escolas, em várias localidades, na 
zona centro do país, com distribuição 
de presentes às crianças e jovens, ao 
que se seguiu um grande lanche. De 
forma complementar foram também 
entregues bens alimentares às famílias 
mais carenciadas.

Espírito de Natal... todos os dias!
O projeto IIF da AND realizou a entrega de mais de 2000 refeições 
quentes no último trimestre do ano graças ao esforço diário 
de todos os nossos voluntários no terreno. E, como não poderia 
deixar de ser, nesta época do ano procuramos ainda uma maior 
proximidade e tal como nos anos anteriores, o Natal das pessoas 
sem abrigo apoiadas pela AND foi marcado com o recebimento de 
um presente .

Campanhas
“Toys R Us”
A AND realizou, antes e 
durante a época festiva, 
e pelo nono ano con-
secutivo, a campanha 
nacional de angariação de
fundos e promoção do tra-
balho humanitário nas lojas 
Toys R Us de todo o país. Mais
de 300.000 pessoas foram sensibilizadas pelas ideias de 
Mudar o Mundo, um Coração de Cada Vez e puderam com isso 
participar no movimento humanitário com os seus donativos.

A zona de Alcabideche, no concelho de 
Cascais, recebeu no final do ano mais 
uma ação do enorme projeto Gotas 
Douro com apoio de bens de primeira 
necessidade a cerca de 200 agregados 
familiares locais. Esta ação foi feita com 
o apoio de vários parceiros locais que 
estiveram ao lado da AND para tornar este 
projeto possível.
Na zona do Porto a AND continuou a 
acompanhar e a ajudar, todas as semanas, 
famílias com a entrega de kits alimentares.

Adoções em Angola
Neste ano de 2018 os Missionários da 
delegação da AND em Angola adotaram 
Mariangeles, uma menina de 3 anos, 
surda, que foi deixada pela mãe ao cuidado 
dos Missionários por não ter condições de 
a sustentar.  E neste final de ano tivemos o 
prazer de receber o Carlitos, um menino

adotado por estes 
Missionários

há cerca de
4 anos.

Edições AND
Nesta altura do ano, o lançamento do
calendário infantil e pedagógico é 
já quase obrigatória. Este ano não foi 
exceção e a edição saiu a tempo de 
ser distribuída nas ações da campanha 
nacional de angariação de fundos nas 
lojas Toys R Us e de chegar a outros 
parceiros AND. 

O escritório AND
É pelas suas ações nas diversas localidades 
de todo o Portugal e em alguns países 
que a AND é reconhecida. No entanto, 
praticamente em todos os casos, essas 
ações são antecedidas de todo um trabalho 
missionário de preparação e contactos que 
se desenrolam no escritório da sede da 
AND, em Lisboa.
Sempre com muito trabalho, é neste 
espaço que os membros da Associação 
desenvolvem todas as atividades com 
extrema dedicação, desdobrando-se ainda
diversos trabalhos de logística no armazém,

e nas ações e campanhas AND.
Para eles o nosso obrigado!

Novas famílias,
futuras mamãs
e bebés
Através da organização de cerimónias matrimonias, sempre com 
o apoio dos parceiros que se prontificam a apadrinhar estas 
ações, a AND continua a ajudar e a acompanhar a formação de 
novas famílias.
E, com uma preocupação sempre presente de ajudar na 
criação das melhores condições de vida, as futuras ou recém 
mamãs também têm uma atenção da 
parte da AND, que não deixa de 
cuidar das necessidades para 
o lar e para o bébé para que 
estas mães tenham ajuda 
quando mais precisam.

Com tanto amor e gentileza
que agradável é a surpresa.
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Também nos podemos divertir
quando há regras a cumprir.
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