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Viagem Missionária
à Guiné Bissau
Duas jovens voluntárias partiram em 
missão para a Guiné Bissau. Com elas a 
AND enviou calçado, vestuário, material 
escolar, chapéus e material hospitalar 
para orfanatos locais. Foi improvisado um 
Centro Clínico nos arredores de Bissau para 
atendimento, tratamento e diagóstico 
de doenças a tratar ou a reencaminhar, 
onde um jovem local recém formado em 
Medicina ajudou na prescrição médica.

Bazar para
angariação de fundos
Tendo em vista a angariação de fundos 
para a associação foi organizada uma 
jornada de bazar com a venda de 
diversos artigos gentilmente cedidos 
por um dos nossos queridos amigos 
AND. Foram muitos os que acorreram ao 
local do evento, permitindo que a AND 
continue a ajudar quem mais precisa 
na sua missão de Mudar o Mundo, Um 
Coração de Cada Vez.

Ajuda às vítimas
do ciclone Idai – Moçambique
Os meses de julho a setembro foram em parte dedicados ao processo 
de separação, embalamento e etiquetagem do material 
hospitalar gentilmente doado por um dos nossos parceiros, e ao 
inventário e embalamento dos bens não perecíveis de primeira 
necessidade (vestuário, calçado, alimentos e brinquedos) que 
acompanharam o material hospitalar e que foram distribuídos a 
muitas das centenas de milhares de pessoas da província da Beira, 
vítimas do ciclone Idaí que atingiu Moçambique no início de março.

Com a preparação do contentor com 22 paletes foram iniciados 
os contactos com ministérios, embaixadas e entidades locais 
moçambicanas tendo em vista o apoio logístico de envio, receção 
e distribuição dos bens pelos voluntários às famílias carenciadas e 

nos centros médicos, 
hospitalares e de cui-
dados improvisados nas
várias localidades onde
se fizeram sentir os
efeitos do ciclone.

Nova equipa,
grande projeto
No mês de junho demos as boas vindas 
à nova equipa AND para o projeto IIF de 
ajuda aos sem abrigo e desalojados nas 
ruas de Lisboa. Bem hajam!

Escolinha AND em Angola
Após um ano de investimento no futuro destas crianças, que 
retribuem com os seus talentos, muito amor e gratidão, celebrou-se 
em junho o 1.º aniversário da escolinha AND em Angola.

A visita do Senhor Governador de Benguela foi o ponto alto das 
festividades, que juntamente com patrocinadores, autoridades 
tradicionais, a directora do Instituto da Criança e a Dra. Paula da 
IPROCAC fizeram questão de visitar as crianças e o projeto AND.

A escolinha AND fornece uma refeição diária às 80 crianças que 
apoia, bem como cadernos e chinelos, para além das aulas com o 
professor residente na Missão. Todos os dias há ainda tempo para 
ser contada uma história, onde se faz um teatrinho e em que todos 
participam e escutam com muita atenção.

No mês de setembro, os jovens voluntários 
da Associação Católica “O Grão” passaram 
um dia com as nossas crianças. Um dia em 
cheio, com jogos e brincadeiras!

Regresso de Vasile
Após o seu resgate da vida na rua e um 
ano de acompanhamento, cuidando da 
sua estadia, alimentação, vestuário, passe, 
promessa de trabalho, legalização, cuidados 
de saúde e seguimento na hospitalização, já 
parcialmente recuperado, a AND ajudou Vasi-
le a regressar à sua terra natal onde tem fa-
miliares e uma casa para morar. Um desfecho 
feliz para quem foi assistido com tanto amor

pelos nossos queridos vo-
luntários e Amigos AND,

que ajudaram a mudar
para melhor mais
uma vida.

Projeto em movimento
O projeto Novo Estudante da AND conti-
nua a distribuição de kits escolares a 
instituições e famílias carenciadas em 
Portugal e Angola. Este ano e como já é 
habitual, contámos também com o apoio 
dos queridos amigos da Multipessoal em 
mochilas e material escolar que contempla-
ram meninos da zona de Leiria. Muito obri-
gada a todos que participam nesta Missão. 

Projeto STEPS – Filipinas
Já no seu terceiro ano, este projeto passou a incluir dois novos 
alunos, deu formação a novos professores e voluntários, organizou 
2 seminários para os pais, e com os diversos apoios e donativos 
recebidos, adqiuiriu mesas, cadeiras, computadores e impressoras 
para instalar em quase todos os 8 centros na ilha de Samar, onde o

programa já está a funcionar e aos quais, no mês de 
setembro, a coordenadora do programa STEPS fez 
uma visita de avaliação.

A chegada ao centro de novos voluntários, que têm 
contribuído com novas ideias e que ensinam as 
crianças do ensino básico a  desenvolver o processo 
de pensamento crítico e independente, veio ajudar 
os professores e todas as crianças.
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