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Ano novo...
com vidas suspensas!
No novo ano mantiveram-se as habituais necessidades de distribuição 
humanitária de norte a sul de Portugal.

No âmbito do projeto SEA, todas as semanas os sempre solidários voluntários 
AND fizeram a recolha dos bens alimentares e prepararam os cabazes 
compostos por duas caixas de alimentos frescos e não perecíveis, que 
fizeram chegar a casa de cada uma das muitas famílias que apoiamos, e que 
durante a fase de pandemia ainda mais se tornaram de imprescindível apoio.

Ajude a fazer chegar esta ação a muitas mais famílias em Portugal, fazendo 
parte do Clube “Amigos AND”. Saiba como, no nosso site www.and-pt.org

Colaboração em ação social
No mês de março e de coração cheio demos a mão ao GDRC “Os Mesmos” das 
Cancelas da Veiga e ajudámos a reunir uma série de bens essenciais, 
como roupa para bebé e criança, equipamentos e brinquedos, que 
foram posteriormente distribuídos por esta associação a diversas famílias 
necessitadas. 

Fazemos nossas as palavras desta associação, “ao saber que conseguimos
fazer alguém sorrir e melhorar um pouco a sua vida, o que é para
       nós, uma gratidão imensurável. São momentos como este que

          nos fazem continuar.”

Apoio aos sem abrigo
Paulo Marques e a sua equipa de voluntários, continuou todas as semanas, de 
modo incansável, a ser o motor desta ação e a fazer possível continuar nas ruas 
de Lisboa, levando refeições quentes a cerca de 200 pessoas na condição 
de sem abrigo.

Durante o mês de fevereiro foi possível ampliar este apoio e, para além dos lugares 
habituais no Cais do Sodré e Rossio, passámos também a fazer a distribuição 
alimentar na zona do Martim Moniz.

Já em março, um dos parceiros AND tornou possível a
distribuição de frangos assados, batatas fritas,
sopa e pão por todas estas pessoas. Bem haja
por este gesto que todos apreciaram e
agradeceram.

Todos por Cabo Delgado
Os primeiros meses do novo ano 
trouxeram, por sugestão de um dos 
coordenadores AND recentemente 
chegado de Cabo Delgado, em 
Moçambique, a necessidade da 
participação da AND num novo 
projeto.

Após várias reuniões da equipa AND da área Humanitária, 
foi viabilizada esta nova ação tendo-se estabelecido uma 
parceria com a Associação Enorme Embondeiro tendo em 
vista o início do projeto de apoio a Cabo Delgado.

Armazém 
– o centro 
das ações 

O armazém é o centro nevrálgico de todas as 
ações AND, onde coordenadores e voluntários 
trataram das mudanças, reestruturação, inventário, 
e preparação dos bens humanitários, com a 
contagem, empacotamento e etiquetagem dos 
bens.

A nossa missão
chega a Angola...

Após 3 semanas de férias reabriu a escolinha de Benguela e reiniciaram-
se as aulas de apoio que se destacaram pelo excelente trabalho da 
professora do ensino de caligrafia.

No mês de fevereiro existiu a necessidade de 
fazer um inquérito, porta a porta, para avaliar 
a situação de cada família, pois o número 
de crianças à porta da nossa escola para 
receber uma refeição já se cifrava nas 
220.

Durante este mês foi ainda construido um 
tanque de água no recinto da escolinha e 
fez-se a compra de um frigorífico e de uma 
arca congeladora para a cozinha Social AND, 
em Benguela.

Por causa do distanciamente social, o mês de março trouxe novas regras 
para o recebimento da refeição, sendo permitido que apenas uma criança 
de cada família pudesse receber a refeição e levá-la para os outros 
membros familiares. Desta forma foi possível evitar as grandes filas e 
ordenar as crianças no pátio da escola enquanto aguardam pela sua vez.

A enorme procura de apoio
obrigou à remodelação da 
escolinha, ampliando-se o
espaço das salas de aula. 
Existe agora uma varanda 
coberta no pátio e 2 salas 
de aula, estando para breve 
prevista uma terceira.

...e às Filipinas!
Durante o mês de janeiro, a delegação 
local AND, na figura dos missionários Joy 
e Manny, deslocaram-se diversas vezes a 
diferentes povoações para distribuição 
de arroz e outros bens a famílias 
afetadas pela diminuição do turismo e 
consequente falta de emprego.

No programa STEPs  e ainda devido à 
pandemia, só existe autorização para 
ensinar pequenos grupos de crianças 
e apenas nas suas casas, pelo que a 
distribuição semanal aos pais para a 
prática do ensino de de novos módulos 
continua.

No mês de março, graças a generosos 
donativos, foi possível providenciar uma 
impressora e um computador portátil 
para o centro STEPs no norte de Samar, 
onde 16 crianças estão a aprender a ler.


