
A The Big Hand, durante o ano de 2022, 

distribuiu mais de uma tonelada de sementes 

pelas comunidades das Aldeias de Matsinho, 

Messica, Chipaco e Monte Chimoio. Com espe-

cial atenção para com as mulheres mais 

vulneráveis, de modo a garantir a sua segurança 

alimentar e das crianças que têm a seu cargo 

eenquanto mães, avós ou irmãs mais velhas.

Damos as 
boas-vindas 
aos nossos bebés!
Damos as boas-vindas aos nossos bebés! A Equipa Big Hand 

continua a garantir que as mamãs, em trabalho de parto, sejam 

assistidas no Centro de Saúde da Aldeia para que, com cuidados 

especializados, sejam devidamente atendidas e os bebés possam 

nascer em segurança. Obrigada aos padrinhos e madrinhas que 

permitem que estes milagres aconteçam!

2º semestre de 2022

Mais de uma tonelada
DE SEMENTES DISTRIBUÍDAS 
pelas comunidades!



O Centro de Saúde de Matsinho é constituído por uma equipa de 

13 enfermeiros que, liderados pela Enfermeira Odete João, 

dividem-se diariamente pelos serviços de maternidade, 

vacinação, sala de tratamentos, consultas de saúde infantil, 

planeamento familiar, acompanhamento da gravidez e saúde do 

adulto e idoso. De modo a melhorar o seu funcionamento, a The 

Big Hand ofereceu ao Centro de Saúde algum equipamento 

ininformático, mais concretamente, um computador e uma 

impressora com os respetivos componentes e consumíveis.

Bom trabalho a todos!

Apoio Informático ao
Centro de Saúde de Matsinho

Apoio às
FAMÍLIAS
Neste segundo semestre a Unidade móvel de Saúde continuou a 

levar cuidados primários a quem vive mais distante. Parabéns aos 

Enfermeiros e à Equipa Big Hand por continuarem a proteger 

quem mais precisa. Obrigado a todos os padrinhos, doadores, 

voluntários e amigos que apoiam esta iniciativa e nos ajudam a 

chegar a cada vez mais crianças e comunidades

que necessitam de ajuda.



Iº Edição Missão EFANOR
Projeto ELIMU
Foi em julho e agosto de 2022 que tivemos o privilégio de receber 14 jovens e 4 

professores do Colégio Efanor na Iª Missão às aldeias de Matsinho e Montechimoio 

com o objetivo de reabilitar várias salas e construir a primeira “Ilha solar” na Aldeia de 

Montechimoio. A “Ilha solar” foi totalmente financiada pelos jovens através de várias 

campanhas solidárias realizadas no colégio durante o ano letivo de 2021/2022. Uma 

pequena estrutura cheia de simbolismo e importância para o desenvolvimento da 

aldeia pois permite levar energia até à população, garantindo assim o acesso livre e 

grgratuito a um ponto de carregamento de pequenos dispositivos como por exemplo o 

rádio e o telemóvel. Aspeto fundamental para quebrar o círculo de pobreza em que 

vive a comunidade. Cheios de alegria, dedicação e muito trabalho os jovens deixaram 

nas comunidades um verdadeiro símbolo de esperança e amizade! Aos jovens, aos 

professores e a toda a comunidade Efanor, pais e amigos, deixamos, em nome das 

crianças das aldeias, o nosso mais profundo e sincero agradecimento pela coragem e 

dedicação! Bem-haja a todos! Obrigado!



Foi com muito carinho e alegria que recebemos as 

Madrinhas e Amigas Big Hand, Ana Cudell e Joana 

Aguiar, que visitaram o projeto e que durante duas 

semanas se dedicaram à melhoria do nosso berçário.

Obrigado Ana e Joana por toda a dedicação!

A Missão de Treino militar conjunta, das FADM e da União 

Europeia, no âmbito da sua responsabilidade social, visitou as 

Aldeias Big Hand e entregou a encomenda do movimento Dress 

a Girl Portugal com 600 peças de vestuário, entre vestidos e 

calções, para as crianças em risco. O nosso muito obrigado a 

todos os elementos da Missão conjunta das FADM e da União 

Europeia pela simpatia e amizade. E a todas as costureiras da 

DrDress a Girl pelo amor e carinho que colocam em cada peça que 

produzem. Obrigada a ambos por estes sorrisos!

Parcerias para o
Desenvolvimento

Visita das
Madrinhas e 
voluntárias



Construção de
salas de aula
Segue a bom ritmo a construção das 3 novas salas da Aldeia 

de Montechimoio. Em breve podemos dar como concluídas 

as obras e solicitar ao Governo que coloque o mobiliário para 

que no novo ano letivo, que começa em fevereiro de 2023, 

as crianças e os professores possam usufruir das novas 

instalações. 

Mais um motivo que nos orgulha a todos nós! Obrigado!

Apadrinhar uma criança é um acto de amor. Transformador para a criança e para o Padrinho ou Madrinha. Infelizmente, devido às condições 
de pobreza extrema em que vivem, muitas crianças migram com as famílias à procura de melhores oportunidade de sobrevivência. 
Ocorrendo, inevitavelmente, um corte na comunicação e na relação entre a criança e o Padrinho ou Madrinha. Porque ficamos tristes com 
esse corte e porque na Aldeia ficam muitas crianças, uma comunidade inteira, a precisar de apoio, pedimos aos Padrinhos, Madrinhas e 
Amigos Big Hand que divulguem a possibilidade de “Apadrinhar uma Aldeia”. Uma forma de ajudar toda a comunidade a quebrar o círculo 
dede pobreza onde se encontra, transformando a Aldeia numa Aldeia Amiga da criança para as gerações futuras! Divulgue esta ideia! 
Obrigado! P.s.: Saiba mais em www.thebighand.org

Apadrinhe
uma Aldeia!




