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Emergência Alimentar
reforçada na fase crítica
Duas caixas de alimentos todas as 
semanas para cada família têm feito a 
diferença ao longo dos anos. E, na fase de 
contenção nacional, foram muitos mais os 
pedidos de ajuda que chegaram até nós.

A AND continuou o seu trabalho de ajuda 
a famílias carenciadas na região de Lisboa 
e na zona Norte durante o estado de 
emergência, levando-lhes semanalmente 
os habituais kits com alimentos frescos,

peixe congelado, pão, feijão, grão
e outros produtos alimentares.

Voluntários AND em Moçambique
Perto do final do mês de janeiro fomos ao aeroporto de Lisboa 
fazer a partida oficial dos 4 voluntários AND que se deslocaram 
para a Beira, em Moçambique, com  o objetivo de tratar de toda 
a logística relacionada com a chegada do contentor e listar 
necessidades e respetivas famílias carenciadas a quem seriam 
distribuídos os bens.

A chegada a Maputo foi assinalada com uma calorosa receção do 
padre Xavier,  parceiro AND local e durante a estadia os voluntários 
ficaram alojados nas instalações do padre Eduardo, um outro 
parceiro, que os acompanhou às várias entidades – Ministérios, 
Embaixadas e organismos locais – previamente contactadas a partir 
de Lisboa para enquadramento e receção do contentor.

De Maputo a equipa viajou para a Beira, região destinada à 
distribuição dos bens do contentor pelas famílias carenciadas e do 
material hospitalar pelos hospitais e clínicas.

Ajuda 
Humanitária
O projeto Gotas d’Ouro 
continua a distribuir de forma 
regular todo o tipo de bens a
 cerca de 300 famílias no distrito
de Lisboa e 25 famílias no norte do país. 
Brinquedos, alimentos, vestuário, calçado e mobílias foram 
distribuidos pelas famílias que solicitaram o nosso apoio.

Escolinha AND
em Angola

Em Benguela o trabalho na escolinha AND 
continua na remodelação e pintura das 
instalações da Missão que recebeu uma 
cozinha renovada, novos equipamentos e 
um novo professor.

A AND financiou a matrícula e outras 
despesas inerentes e responsabilizou-se 
pelo acompanhamento de 11 crianças que, 
por não terem documentos, não teriam
hipótese de frequentar a escola pública.

Em fevereiro foi organizada uma jornada 
de trabalho comunitário para limpeza 
do lixo acumulado nas ruas circundantes 
à escola em que participaram as crianças e 
jovens da escolinha AND.

Progresso do ensino nas Filipinas
No outro lado do mundo iniciou-se um novo programa STEPS 
Progressive. Um programa que pretende reforçar o progresso de 
leitura dos alunos do ensino primário.

Depois de feita a avaliação das séries 1 a 3 na escola primária local 
(com cerca de 300 crianças), os alunos aprendem fonética 4 vezes 
por semana no STEPS Progressive.

As aulas são ministradas utilizando banners, audios e outros 
recursos. No final da 3.ª semana de janeiro os progressos eram já 
evidentes. 

Missão em Moçambique
A equipa AND reuniu com o Cônsul Geral de Portugal na Beira e 
visitou as instalações do Hospital Central da Beira, onde será feita 
a entrega do material hospitalar humanitário.

Estas instalações foram totalmente recuperadas pelo Eng. Bruno 
Teles, amigo AND, que se disponibilizou para o transporte e o 
armazenamento dos bens do contentor.

A equipa AND na Beira reuniu com os nossos queridos parceiros 
locais, antes do regresso a Portugal, para ultimar, decidir e fazer 
o alinhamento dos últimos preparativos para o evento de 
distribuiçào dos bens humanitários a milhares de famílias 
ainda a sofrer as consequências do furacão Idai. Os nossos queridos 
parceiros não têm medido esforços para contribuir para o sucesso 
desta Missão.

Ajuda aos sem abrigo
Durante o primeiro trimestre do ano a 
equipa AND continuou a fornecer a habitual 
refeição quente semanal aos sem abrigo de 
Lisboa.


