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P. A r n a l d o

da

R o c h a F e r r e ir a

Tomo a liberdade de enviar uma fotocopia de um or9amento que pedi a uma
casa da especialidade para termos uma ideia do valor do sistema solar para
ilumina^ao.
A tltulo de informa9ao desejaria mencionar que esta Missao nao foi destrulda
pela guerra porque os missionarios nunca abandonaram as instala9oes nem o povo
com o qual vive.
Pe90 que este meu pedido seja levado a Direc9ao da Associa9ao Portuguesa
Amigos de Raoul Follereau para aprecia9ao do mesmo agradecendo desdeja tudo
o que possam fazer para concretizar um projecto que vai ser de grande utilidade
para um povo que comigo agradece toda a vossa coopera9ao.
Grato e agradecido
Lisboa, 28 de Outubro de 2006
O responsavel da Missao
P. Arnaldo da Rocha Ferreira
(Projeto em andamento quando P. Arnaldo adoeceu e faleceu)

15
A A SSO CIAgA O PORTUGUESA
"M a o s u n i d a s p a d r e d a m i a o " - LISBOA
Assunto: Pequeno laboratorio de analises clinicas
Nao pretendemos um Laboratorio para grandes analises mas apenas um
equipamento que resolva pequenos problemas no meio rural em que a Missao esta
situada, a 80 kms da cidade de Malanje. Por vezes ha necessidade de se fazerem
umas analises simples e rapidas e com um pequeno equipamento resolver-se-iam
os casos mais urgentes.
Dizem-me que ha uns kits para casos de emergencia mas eu nao consegui
encontrar estes artigos. Apenas sei que seria de grande utilidade sobretudo como
apoio a Matemidade Libermann inaugurada em Agosto de 2003.
A titulo de informa9ao desejaria mencionar que esta Missao nao foi destruida
pela guerra porque os missionarios nunca abandonaram as instala9oes nem o povo
com o qual vive.
Pe90 que este meu pedido seja levado a Direc9ao da Associa 9 ao Maos Unidas
para aprecia9ao do mesmo, agradecendo desde ja tudo o que possam fazer para
concretizar um projecto que ira ser de grande utilidade para um povo que comigo
agradece toda a vossa coopera9ao.
Grato e agradecido
(Rascunho de Projeto em andamento quando P. Arnaldo adoeceu e faleceu)
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