O Humor Acontece! - 2 ed.

A AIDGLOBAL promete levar muito humor ao Cinema São Jorge, em
Lisboa, no dia 1 de dezembro.
Pedro Tochas, Ricardo Vilão, Luís Franco-Bastos e os Improváveis
com a música de João Só subirão ao palco nesta que é a 2ª edição
do Stand Up Solidário.
Venha assistir a um divertido espetáculo que contará, como
apresentador, Vasco Palmeirim, da Rádio Comercial.
Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.
Reserve aqui o seu lugar!

..............................
....................................
Contentor Solidário
para Moçambique em 2013

Seminário sobre Educação
para a Cidadania Global

Estamos a preparar o envio de um contentor
para Moçambique, recheado de livros, roupas

No dia 23 de novembro, será apresentada à
comunidade de Loures, 3ª Edição do projeto

e brinquedos e você também pode
participar. Até 15 de dezembro, continuamos
a receber livros de quem queira fazer parte
desta grande missão. Apelamos ao seu
contributo para atingir os 10.000 livros. Saiba
mais aqui.

"Educar para Cooperar" - Loures, no Museu
da Cerâmica de Sacavém, às 10
horas. Convidamos todos os professores e
formadores a participarem neste encontro
que abordará a prática da Educação para a
Cidadania Global nas escolas a partir da
experiência da AIDGLOBAL.
Saiba mais aqui.

................................ ................................
Susana Damasceno na primeira
pessoa
No dia 4 de novembro, a AIDLGOBAL
celebrou o seu 8º aniversário, a sua
presidente, Susana Damasceno, partilha
um breve testemunho sobre o trabalho
até agora realizado e sobre a
importância que a Organização tem
devotado à Educação.
"Nesta data em que a AIDGLOBAL cumpre 8
anos de existência, como fundadora e
presidente da Direção, não podemos deixar
de nos maravilhar com o muito - e TANTO trabalho que se conseguiu em menos de
uma década. Qual o segredo? As PESSOAS!!!
Tão somente as pessoas - voluntários,
colaboradores, parceiros e simpatizantes que se inquietam, que não passam
indiferentes, que sentem como missão
muito sua melhorar a sua vida do seu
semelhante em carência de comida, de
condições, de educação ou simplesmente de
afeto." Continue a ler aqui.

