


Somos um grupo de jovens que, através do Programa D. Bosco Projeto Vida,  
iniciativa da Fundação Salesianos, se prepara para partir em missão para 
Cabo Verde, com o objetivo de ajudar comunidades com menos recursos 
e dar um pouco a quem mais precisa num ambiente de amizade, alegria e 
aprendizagem. 
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O Programa D. Bosco Projeto Vida visa principalmente o envio de voluntários, 
bem como a promoção de atividades junto das comunidades em contextos 
carenciados, implementando ações de intervenção social e humanitária, 
que possam refletir no desenvolvimento dos jovens bem como na promoção 
da educação.
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Os beneficiários desta iniciativa são de modo especial as crianças e jovens 
que queiram livremente participar nas atividades de verão. Em média as 
missões do Programa D. Bosco Projeto Vida interagem com mais de 200 
crianças por dia.
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Com base nesta vontade, nasce a “Missão Mi Ma Bô” (do Crioulo “Eu e Tu”), 
tendo como principal objetivo continuar o trabalho das missões passadas: 
Missão 1841 (2013), Missão Morabeza (2014) e Missão Sonhar (2015)



Somos um grupo de 11 jovens, com idades entre os 
18 e os 29 anos, constituído por:
• Uma Marinhense, a Carla Pereira, Animadora Sócio-

Cultural;

• Duas Madeirenses, a Ana Nóbrega, Assistente Social, 
que trabalha com crianças e jovens em risco, e o Nuno 
Gouveia, estudante de Medicina;

• Um Poveiro, o Nelson Alves, Engenheiro Electrotécnico;

• Duas Setubalenses, a Rita Marques, estudante de 
Enfermagem, e a Raquel Marques, estudante de 
Medicina;

• Duas Eborenses, a Inês Neves, estudante de Mestrado 
em Contabilidade e Finanças, e a Ana Filipa, estudante 
de Enfermagem;

• Três Lisboetas, a Francisca Empis, estudante de 
Mestrado em Gestão Hospitalar, a Margarida 
Mascarenhas, estudante de Medicina, e a Vanessa 
Santos, Designer.



Todos os dias a Missão planeia implementar variadas iniciativas de carácter 
cultural e recreativo, permitindo às crianças e jovens participar em atividades 
educativas, jogos e momentos de reflexão temáticos.  
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• Prevenir que os jovens se envolvam em atividades de 
risco;

• Através das atividades planeadas formar os jovens 
na necessidade de regras, hábitos, disciplina, 
responsabilidade; 

• Dar oportunidades para momentos de são convívio, 
expansão, alegria; 

• Incentivar o gosto por atividades de cariz educativo e 
cultural; 

• Promover momentos lúdicos à população em geral; 

• Oferecer a todos os jovens a possibilidade de partilha 
de experiências de fé, animação e formação; 

• Promover o convívio e a amizade; 

• Favorecer o intercâmbio cultural entre todos.

Objetivos da Missão:
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Para que a nossa Missão cumpra os seus objetivos juntos das crianças e 
jovens mais carenciados de Cabo Verde incorremos em custos inerentes 
ao projeto, nomeadamente de deslocação (8.360€), materiais a utilizar 
com cerca de 200 crianças diariamente e eventuais gastos adicionais 
com o transporte destes mesmos materiais (600€).



• Balões e bomba de ar;

• Apitos;

• Bolas;

• Tecido;

• Canetas e Lápis;

• Tesouras para crianças;

• Cola e Fita-cola;

• Corantes para tinta de várias 
cores;

• Folhas;

• Elásticos;

• Pincéis;

• Berlindes;

• Cordas de Saltar;

• Cordel;

• Molas pequenas;

• Giz;

• Pequenos cones de marcação.

Materiais Necessários:

Missão Morabeza 2014



Sabemos que não conseguimos mudar o mundo, mas temos a certeza que 
com o seu apoio, juntos conseguimos fazer a diferença! 
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Contactos: 
21 090 0500

programa.dbpv@salesianos.pt
missaomimabo@gmail.com

www.facebook.com/programadbpv
www.facebook.com/missaomimabo

www.fundacao.salesianos.pt
NIB: 0033.0000.45400761052.05
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