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Calendário Infantil
e Livro de Atividades
Como é habitual por esta altura do ano, no mês de novembro teve 
lugar o lançamento das novas edições educativas da AND, desta vez 
constituídas pelo calendário 2022, com novas frases educativas e 
novos desenhos, e um caderno de atividades para as crianças colorirem 
e aprenderem inglês. Os materiais foram distribuídos nas campanhas de 
angariação de fundos em escolas e instituições, e juntamente com os 
kits alimentares a diversas famílias.

Mais de meio milhar
de famílias abrangidas
O trabalho de distribuição de kits alimentares 
de norte a sul de Portugal não tem parado e os 
nossos 18 coordenadores em diversos pontos 
do país abrangem um total de cerca de 600 
famílias necessitadas.

Cozinha Social AND
As atividades na Cozinha Social AND 
continuam a produzir as refeições que 
são distribuídas semanalmente aos sem-
-abrigo.

Depois das obras de divisão e 
reestruturação do espaço da cozinha 
social, a produção de refeições não 
tem parado, sendo o amor ao próximo o 
ingrediente base de todos os cozinhados.

Porque também
é preciso aquecer
o coração!
Para além das habituais 200 refeições 
quentes, e da mesma forma que em 
anos anteriores, neste Natal fizemos a 
distribuição de prendas ao sem abrigo.

Apoio de empresas
nos eventos de Natal
Diversas empresas decidiram associar-se 
à AND e fizeram a recolha de dezenas 
de brinquedos que a a Associação 
preparou e distribuíu com muito amor e 
carinho por 120 crianças.

Um Natal mais motivador!
Com a ajuda indispensável dos nossos voluntários, 
este Natal a AND ofereceu prendinhas 

com mensagens motivacionais que foram 
distribuídas em algumas instituições de apoio à 

terceira idade e nas ruas do Porto, aos sem-abrigo.

Parceria com
o Banco BPI
Durante o mês de outubro, a  AND iniciou 
uma parceria com o Banco BPI no intuito 
de coparticipação dos colaboradores 
bancários na angariação de brinquedos 
para distribuição a crianças de famílias 
carentes. O nosso obrigado!

Campanhas
de Natal
na Toys R Us
Mais uma vez, as Campanhas
de Natal realizadas pela AND
com o apoio das lojas Toys R Us
foram um total sucesso. Apesar das 
dificuldades que a pandemia trouxe, foi 
possível manter as campanhas AND em 
algumas lojas deste parceiro que tem 
sido essencial na ajuda da divulgação 
e suporte financeiro desta instituição 
com os donativos que vamos recebendo 

dos clientes durante as 
campanhas. Bem hajam!

Um Natal
em Angola

Destruição e esperança nas Filipinas 
Com uma maior abertura que a pandemia proporcionou, durante o mês de 
outubro foi possível distribuir alimentos a muitas crianças e adultos 
famintos numa das zonas mais pobres de Panglao, Bohol, e reativar 
os cursos de leitura a mais de 150 crianças, 100 das quais com idades 
entre os 3 e 5 anos, e as restantes do ensino primário.

Dezembro começou com um novo tufão 
que destruiu muitas habitações. A sua 
reconstrução e o fornecimento de 
alimentos passou a ser uma prioridade, 
mas ainda houve tempo para celebrar 
o Natal com um teatro de marionetas e 

distribuição de alimentos e brinquedos 
às crianças. Um obrigado aos 

nossos amigos, colaboradores 
e patrocinadores. “Juntos 
fazemos a diferença!”

Na nossa escolinha em Benguela, onde 
se juntaram outras crianças da 
comunidade e bairros próximos, a AND 
fez o Natal mais feliz de muitas 
crianças através da distribuição de 
diversos presentes e apresentação de
 atrações que todos animaram.


