
H§boo, novembro de 2018

Cara Amiga.
Coro Amigo.

São já  34 anos de esforço hercúleo e continuo para construir e manter umo obra digna e de que
muito me orgulho. É dificil. paro quem não vive ou nõo vê. imaginar o que é andc]r 20 kms para ir
buscar água a um poço. ou ter um filho doente e não haver meios para o assistir. ou ainda não ter
trabalho e ter uma família para sustentar. 0 alento para continuar. vou buscá-lo quando visito os
projetos que a AMl opoia em Portugal e no Mundo. e vejo nos olhares das pessoas o sentimento de
gratidão e de esperança que há muito haviam perdido  E destc» memóric» que me alimento
quando o desânimo tento aparecer, quando a frustração por não conseguir mudar atltudes e
mentalidades teima em lnqujetar-me.

0 ano de 2018 foi de grcindes desofios. A instabilidade dos mercados fincinceiros e a quebra de
donativos devido às dificuldades económicas vividas no pciis. opõem-se ao elevado número de

pedidos de ajuda que recebemos tanto a nível nacional como internacional.
Este ano desenvolvémos  3ó projetos internacionais, atendemos 5.824 pessoas lsó no primeiro
semestre) nos nossos equipamentos em Portugal, sensibilizámos e incentivámos escolas, empresas e
organlzações da sociedade civil. para as questões ambientais e para a importáncia do exercício
de  uma cidadania otiva.

Minha amiga, meu amigo. mciis do que nunca. a AMl precisa do sua ajudci, poís avizinha-se um
futuro incerto e inseguro. Apelo assim` ao seu donativo, agrodecendo desde já, em nome de todos
aqueles que irõo beneficiar dele e desejando-lhe Boas Festas

Contamos consigo.

Fernando   de   La   Vieter   Nobre
Presidente   e   Fuiidador

Q  missõo continua

Sim. quero ffazer a diferença.
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E-HAIL' DATA    DE    NASCIMENTO`

11  )   cni'ie-nos  o  seii  e-meil  para  rccc-ber  infcrmação  AMI

VALOR

E    260e  Apoio   domiciliário   a   um   idoso  durante   um  més

N.O     CONTRIBUINTE^

(®)   campc»  de  preenchmcmto  obrigatório
lpor  lei   não  é  possivel  a  emssâ®  de  recibo  d3  donotivo  çcm  núT,ero  de  contr.buinte)

Ü  20e    Reabilitacão  de  ¢Om2  de  terrenos  ardidos
H   150C   Um   kit   médico   de   emergência   para  mil   pessoas   num  campo  de   refugiadc)s                             ou   degradados
E  30€     Lanche  oara  um  utente  durante  um  mês  num  centro  Porta  Amiga                                H    0utro  valor?

FORMA  DE  PAGAMENTO  lsão  considc=rados  cío.otivo3  de  2018  aquc-!cs  que  eferuac]os  aié  31   dc  dezembro  cic  2018)

E  V@le   posta|   n.o Chet]ue   endossado   à   AMi   n°
D   Depósito   n@   conta   Novo   Banco   da   AMl   n.°015/43656B001+             D   Hultil]anco   >   Entidade   20   909   >   Referéncia   909  ga9   9©9*
D  Transferência   bancária  oara   o   IBAN   da   AMI   PT50   000700150043656000124*
E  Pagamento  online:   a.i.org.i]t/donativo8   (não  necessita  envio  de  comprovativo)

*    Pera   emissão   c!e   recibo.    envie   comprovativo   p   f
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