AMA missionaries are missionaries with “The Family International”

Tchuma Tchato Project — Operation M44

Projecto Tchuma Tchato — Operação M44

Acção Missionária Aurora

Os missionários da AMA, são missionários de “A Família Internacional.”

Aurora Missionary Action

Durante o ano de 2007, missionários da Acção
Missionária Aurora—AMA, no âmbito do Projecto
Tchuma Tchato, fizeram uma campanha de angariação
de material escolar, brinquedos, roupa e donativos.
Também foram produzidos 10.000 livros e 10.000
revistas da “Contacto,” e 100.000 posters com mensagem, em Português Europeu, para serem distribuídos
nos PALOP, Moçambique e Angola.

During 2007, Aurora Missionary Action—AMA missionaries, included in the Tchuma Tchato Project, did a
campaign to collect school material, toys, clothes and
donations. 10.000 “Activated” books, 10.000 “Activated” magazines, and 100.000 posters with message, in
European Portuguese, were produced to be distributed
in Mozambique and Angola, Portuguese Speaking African Countries (PALOP)

Em Março de 2008, 800kg chegaram a Durban.

In March of 2008, 800kg arrived in Durban.

Recepção e distribuição do material humanitário.

Reception and distribution of the humanitarian goods.

Escola e orfanato “A Arca da Salvação,” Maputo,
dirigida pelo missionário Vasco Moiano, onde deixámos alguns dos materiais. Um total de 680 crianças!

School and orphanage “A Arca da Salvação,” Maputo,
run by missionary Vasco Moiano, where we left some
of the materials. A total of 680 children!

A versão completa deste relatório pode ver-se em:

The complete version of this report, can be seen on:
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A iniciativa para o ano de 2009 já está em preparação.
Por favor, continuem a ajudar-nos a ajudar outros!

The initiative for 2009 is already in preparation.
Please continue to help us, to help others!
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