
Na região da Humpata, Angola, 

as Irmãs Filhas d’África estão a 

reconstruir um Centro de 

Acolhimento para Raparigas. 

Este centro procurará 

promover a educação e a 

igualdade do género feminino 

através de aulas de apoio e 

formação extra-escolar 

(cozinha, gestão doméstica, 

higiene, informática...).

Considerada a zona mais pobre 

de Cabo Verde, em Milho 

Branco os recursos escasseiam.

Este presente é um contributo 

para a aquisição de um painel 

solar para o Centro Social e 

Paroquial desta localidade que, 

entre outras valências, 

acompanhará mães solteiras a 

fim de diminuir a taxa de 

mortalidade materno-infantil.    

A Guiné-Bissau tem uma das 

taxas de mortalidade infantil 

mais elevadas do mundo.

Os Centros de Recuperação 

Nutricional do leste e do sul da 

Guiné-Bissau acohem 

diariamente muitas crianças 

que passam fome. Estas latas 

de leite em pó vão dar-lhes 

uma alimentação mais saudável 

e equilibrada.  

Moçambique tem uma das 

taxas mais elevadas de 

incidência do vírus HIV/SIDA. 

Para contrariar estes valores 

torna-se essencial assegurar 

uma alimentação diversificada 

e saudável. 

Estas cabras serão entregues à 

Missão de Marrere, em 

Nampula que acolhe e serve 

uma vasta população.
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Através da Campanha Presentes Solidários 2008, a Fundação Evangelização e Culturas (FEC) procura transformar a vida de inúmeras famílias que vivem 

em situações precárias nos países de Língua Portuguesa.

Neste catálogo pode escolher um ou mais destes originais presentes e estará de forma prática e efectiva a ajudar inúmeras pessoas desfavorecidas que 

vivem em países onde a pobreza é ainda uma realidade preocupante. 

18€ 24€ 6€ 33€

O Povo Yanomami, também 

chamado “Povo da Floresta”, 

vive na região de Catrimani, 

estado de Roraima, no norte do 

Brasil. 

Este kit é composto por uma 

rede para dormir, lã para 

confecção de roupa, fio de 

pesca, chinelas de pé e material 

escolar.  

Timor-Leste é um país em 

construção. Aqui é essencial 

educar os mais jovens para 

uma alimentação e higiene 

saudáveis. 

Este kit (escovas e pastas de 

dentes, balde, toalha, sabão, 

arroz e mistura nutritiva) será 

entregue ao Jartim Infantil “As 

Sementinhas” de Aileu.

A Igreja em São Tomé e 

Príncipe tem procurado 

promover a educação de todas 

as crianças e jovens. Esta é uma 

aposta no futuro e num 

desenvolvimento sustentado. 

Estas cadeiras destinam-se a 

equipar dois ATL: um na Roça 

Pinheira e outro em Guadalupe.

Depois de fazer a sua encomenda enviamos-lhe um 

postal personalizado para entregar a cada um dos seus 

amigos de acordo com o presente escolhido. Assim, os 

seus amigos estarão igualmente a apoiar de modo 

concreto e a contribuir para um Natal mais solidário!
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20€ 13€ 9€

Enquanto Plataforma do 

Voluntariado Missionário, a 

Fundação Evangelização e 

Culturas promove diversas 

acções de formação ao longo 

do ano, para todos aqueles que 

partem em missão.

Este presente destina-se a 

apoiar este programa de 

formação dos voluntários.  
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PARCEIROS 

IRMÃS FILHAS D’ÁFRICA

  Angola

MISSIONÁRIOS ESPIRITANOS

  Cabo Verde

DIOCESE DE BAFATÁ

  Guiné-Bissau

MISSIONÁRIOS S. JOÃO BAPTISTA

  Moçambique

MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA

  Brasil

GAS PORTO - ISMAIK

  Timor-Leste

ASSOCIAÇÃO NAVEGAR

  São Tomé e Príncipe

FEC

  Portugal

Nome E-mail Presente

Para personalizar os seus postais, indique-nos aqui o nome dos seus amigos e os respectivos presentes

(o e-mail será apenas utilizado para comunicar os resultados da campanha e o impacto dos presentes em cada país)

Preencha aqui os seus dados

Nome __________________________________________________________         E-mail _______________________________________

Morada __________________________________________________________________________________________________________

Cód. Postal ______ - ____  ________________________________________________   NIF _________________ (Para emissão de recibo)

Se não desejar receber futuras comunicações da FEC fora do âmbito da campanha dos Presentes Solidários, assinale aqui

Duas formas de encomendar os seus presentes

ONLINE em www.presentessolidarios.pt (pagamento por refª multibanco)

POR CORREIO

     1º Preencha o cupão no verso

     2º Escolha a forma de pagamento

        a) Cheque nº __________________________ no valor de ___________€

        b) Transferência bancária para o NIB: 0033 0000 501 274 906 3905

     3º Coloque o cupão num envelope e envie-nos até ao dia 12 de Dezembro.

         Em poucos dias recebe os postais para poder entregar aos seus amigos.
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Estes serão os presentes 

mais originais que já 

ofereceu!

Neste Natal ofereça presentes muito originais aos seus 

amigos, familiares ou colegas!

São presentes que apoiam directamente uma pessoa, 

família ou comunidade desfavorecida nos Países de Língua 

Portuguesa, e que são dados em nome do seu amigo.

Para cada país existe um Presente Solidário, pensado 

segundo uma necessidade local específica.

Escolha um ou mais destes presentes, e receba um cartão 

ilustrado que pode personalizar e entregar aos seus 

amigos. Será uma óptima surpresa para eles ao perceber 

que neste Natal estão a participar de forma concreta na 

luta contra a pobreza e a viver um Natal mais solidário!

Em 2008 entregámos:

   491 Chapas de Zinco em Angola

   291 Passes Escolares em Cabo Verde

   335 Maletas de Parto na Guiné-Bissau

   1173 Cobertores em Moçambique

   178 Filtros de Água no Brasil

   398 Kit de Construção em Timor-Leste

   1329 Mochilas e Estojos em São Tomé e Príncipe

FUNDAÇÃO EVANGELIZAÇÃO E CULTURAS

Quinta do Cabeço, Porta D, 1885-076 MOSCAVIDE  |  (+351) 218 861 710

geral@presentessolidarios.pt  |  www.presentessolidarios.pt
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www.presentessolidarios.pt

Escolha aqui os 

seus Presentes 

Solidários

Após recepção da encomenda, recebe na sua caixa de correio um postal por cada 

presente para entregar aos seus amigos.

Para encomendas posteriores a 12 de Dezembro, consulte o site www.presentessolidarios.pt

Quantidade

18€

Quantidade

24€

Quantidade

6€

Quantidade

33€

Quantidade

20€

Quantidade

13€

Quantidade

9€

Quantidade

15€

TOTAL

€
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Entrega das

Maletas de Parto 

na Guiné-Bissau

Entrega dos Cobertores

em Moçambique


