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No início do ano a AND conseguiu um 
novo espaço para as suas instalações, 
em Torres Vedras. Neste espaço, maior 
que o anterior, será ministrada formação 
técnico profisisonal tendo em vista a 
posterior integração dos formandos no 
mercado de trabalho. E, em fevereiro, foi 
incorporado na estrutura AND um novo 
elemento, essencial para o trabalho de 
escritório.

Viagem humanitária
a Angola
O patrocínio de uma companhia de aviação no mês de março veio 
ajudar ao envio de material humanitário para Angola. Nesse mês 
partiram também dois voluntários e um Missionário numa viagem 
que teve como objetivo verificar as condições do terreno que a 
AND pretende adquirir para o espaço comunitário de Benguela.

Houve também a oportunidade 
de interagir em parceria com 
outras instituições locais e, 
nas nossas instalações e na 
Casa do Gaiato, em Benguela, 
tiveram início as aulas de 
inglês.

As crianças do centro comunitário 
tiveram também a oportunidade 
de entrar em contacto com técnicas 
de artesanato e trabalhos manuais, e na 
procura do lado salutar e enriquecedor que o desporto pode 
trazer e proporcionando a algumas crianças a alegria de 
vestir um equipamento desportivo iniciámos uma “equipa 
oficial” de futebol AND. 

Ajuda sempre presente

Ajuda a Moçambique
No mês de março, com a ajuda de 
muitos voluntários numa tarefa que 
se estendeu por dois meses, demos 
início à preparação do contentor a 
enviar para as vítimas das calamidades 
naturais que afetaram  Moçambique.

O projeto Gotas d’Ouro continua a distribuir 
regularmente todo o tipo de bens e a 
apoiar e aconselhar quem nos solicita

 ajuda.  No Norte do país continuamos a 
apoiar semanalmente 20 famílias, com 

distribuição regular de alimentos, 
bem como alguma mobília e

 loiça de cozinha.

Em Benguela foram distribuídos mochilas 
com kits escolares, 300 vestidos para 
as meninas e 200 calções para os 
meninos (confecionados pelos membros 
voluntários de uma entidade parceira), 
medicamentos, e calçado para a escola 
AND e orfanatos e escolas locais.

Novas instalações
e novo elemento


