
Programa STEPS
expande-se
nas Filipinas
O governador de Bohol 
visitou as instalações 
da Missão e ofereceu 
a sua colaboração para 
promover o desenvol-
vimento da agricultu-
ra comprometendo-se 
também na ajuda ao 
processo de autoriza-
ção para que o programa STEPS seja transmitido na 
televisão, já que muitos pais não sabem ler nem escrever 
e não poderão ajudar as suas crianças.

Não esquecendo os mais necessitados a Missão distribui 
kits alimentares em Bohol, Samar e noutras povoações 
onde o programa STEPS está implementado.

Devido à pandemia os 
habitantes de Bohol 
começaram a dedicar-
-se à agricultura or-
gânica e as aulas do 
Missionário Manny têm
sido de grande ajuda 
para os que se interes-
sam por agricultura e
jardinagem. 

A Missão AND ajuda as famílias numerosas e neces-
sitadas, continuando a distribuir comida, outros dona-
tivos e criando postos de trabalho.

Com a ajuda de alguns amigos os Missionários tem 
possibilidade de oferecer trabalho a pessoas dos 
arredores da Missão que ficaram desempregadas. Desta 
forma e utilizando os donativos que a Missão recebeu 
para o efeito, foram já construidos 2 barcos dos 3 que 
compõem o objetivo, estando o último também já em 
fase de construção.

No mês de agosto iniciou-se o programa STEPS em algumas 
das localidades da ilha de Samar e cerca de 100 crianças 
estão a ser ensinadas em casa com os módulos que a 
Missão AND forneceu aos pais. As visitas a cada criança, 
para avaliação do progresso escolar, continuam a fazer-se 
uma vez por semana. 

Alguns amigos AND compraram terrenos para a prática 
da agricultura biológica para beneficiar pessoas desem-
pregadas e que recebem apoio da nossa Missão com as 
aulas formativas do Missionário Manny nessa área.
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Suprimir uma necessidade emergente
O trimestre começou com a reestruturação do  projeto SEA e 
preparação para fazer face ao número cada vez maior de famílias 
com muitas carências e sem meios de sustento.

E, dando continuidade ao desenvolvimento do projeto temos neste 
momento 15 zonas de distribuição de kits alimentares AND 
em Portugal, abrangendo cerca de 1.200 pessoas beneficiadas, 
a que acrescentámos 4 instituições de Apoio Social no mês de 
setembro. 

Estamos muito gratos a todos os 
voluntários que têm abraçado esta 
Missão e feito deste trabalho uma 
obra excelente.

Menus de Amor
No mês de agosto tivemos a participação 
dos amigos da McDonald’s no habitual 
apoio aos sem abrigo que nos visitaram 
e quiseram participar numa noite de 
distribuição e trouxeram 150 menus 
completos compostos por hamburguer, 
sopa, bebida, fruta e bolos. Muito amor 
e muitas pessoas felizes e agradecidas. 
Obrigada a todos os que participaram.

Atividade
em Benguela
Um trimestre com muito trabalho e atividade neste 
projeto desenvolvido em Benguela, na delegação 
de Angola da AND.

Durante esta fase de pandemia visitámos e demos 
seguimento a diversas famílias, ao mesmo tempo 
que continuámos a dar acompanhamento às 
210 crianças da escolinha AND.

Houve também espaço para a entrega de muito 
material hospitalar que oferecemos ao Hospital 
Central de Benguela.

E na Escolinha AND, para além das habituais 
compras semanais para as refeições comprámos 
milho para fazer “funge” para as crianças. Muitas 
das senhoras das localidades vizinhas juntaram-se 
a nós, trazendo as suas técnicas artesanais, para a 
confeção deste alimento tão completo e nutritivo.

Muitas refeições de amor para quem nos agradece 
sempre com um grande sorriso.

Novo ano
escolar com
o apoio de sempre

À semelhança dos anos anteriores, 
setembro significa o início da estruturação 
do projeto Novo Estudante, de forma a 
apoiar o início do ano escolar dos alunos 
oriundos de famílias carenciadas e 
também algumas Instituições de Apoio 
Social que anualmente contam com o nossa
     ajuda, e que neste ano tão difícil para
            todos ainda mais precisam de nós.


