Acção Missionária Aurora
Aurora Missionary Action
PROJECTO
TCHUMA TCHATO (A Nossa Coisa)
2000 - 2009
Historial em linhas gerais
Este projecto nasceu na altura das cheias e subsequente estado de calamidade, provocado pelo
ciclone Eline, em Moçambique, em Fevereiro e
Março do ano 2000.
Desde então, temos continuado os esforços possíveis, a fim de disponibilizar a ajuda espiritual e
humanitária a este povo, igualmente de brandos
costumes, com o qual pretendemos manter e
aperfeiçoar laços de amizade.
2000 - Preparação e envio do primeiro contentor
humanitário - Início do Projecto e integração no
grupo de trabalho MRC (Missions Relief Coalition)
- Coordenação e distribuição dos bens humanitários a partir da África do Sul - Acompanhamento
no terreno. Três jovens reberam treinamento.
2001 - Preparação e envio de 420kg de ajuda
humanitária, recepção e distribuição no destino.
2002 - Preparação e envio de 586kg de ajuda
humanitária, recepção e distribuição no destino Palestra na Universidade do Minho.
2003 - Preparação da viagem expedicionária em
Janeiro de 2004 - Contactos com patrocinadores e
divulgação da iniciativa.
2004 - Envio de 1530kg de ajuda humanitária,
recepção e distribuição no destino - Três jovens
juntaram-se à viagem com o intuito de receber
treinamento e fazer trabalho voluntário. Esses
jovens são hoje voluntários em Inglaterra e África.
2005 - Visita ao Projecto - A coordenadora em
Portugal e duas jovens juntaram-se à viagem, a
primeira para fazer contacto com a realidade do
trabalho e as segundas com os mesmos objectivos
dos jovens no ano anterior. Uma das jovens, para
além da sua vida académica, dedica o seu tempo a
angariar ajuda para uma organização de apoio a
crianças.
2006 - Visita ao Projecto com dois jovens. Hoje
um é voluntário em uma missão no México e o
outro trabalha como voluntário nas Filipinas.
2007 - Visita ao Projecto com um jovem. Hoje
está colocado em Durban, cidadão útil e sensível a
estas temáticas. Pensamos ter dado o nosso
contributo.
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2008 - “Operação M44.” Envio de 150kg de material hospitalar e outros, recepção e distribuição no
destino - Dois jovens juntaram-se à equipa.
2009 - “Operação 4x4.” Durante o ano de 2008,
fizémos angaria-ção de fundos para poder adquirir
uma viatura todo-o-terreno. Os esforços foram
compensados em Fevereiro. Visitámos o Projecto.
Um jovem do ano anterior juntou-se novamente à
expedição. Visitámos a vila de Baptine, no Sabié,
onde já existe um posto de Saúde. Distribuímos
algum do material hospitalar enviado no ano
anterior. O jovem está agora de visita às Filipinas
por seis meses onde, a par dos estudos, deseja
tomar contacto com o trabalho humanitário que aí
decorre.

2010 / 2011 - “Operação Baptine”
No Posto de Saúde de Baptine, é de importância
primordial, um furo artesiano, uma bomba de
água, um tanque e as respectivas estruturas, para
que possam usufruir de água com mais facilidade.
Se bem que esta região se encontra a escassa
distância da barragem de Curumane, por falta de
tecnologia básica, as condições actuais não chegam a ser as mínimas necessárias.
Durante o que resta de 2009, tentaremos sensibilizar e motivar, as Instituições, as Empresas e a
Sociedade Civil, de forma a podermos angariar os
fundos necessários para fazer desta iniciativa
humanitária uma realidade. Ajuda em meios e
voluntariado é benvinda.
Rubricas e custos:
Posto de Saúde
Custos / pessoa / mês

Escola

Furo artesiano

12.000

Bomba de água

1.000

Manutenção

300

Passagem de avião

900

Canalização

600

Pintura, etc.

600

Alojamento

600

Tanque

300

Equipamento

500

Deslocações / Portagens / Vistos

270

Estrutura

800

600

Outros (profilaxia, etc.)

300

Total

14.700

Ensino
Total

Total

2.000

2.070
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