
Angariação de:
. Leite em pó
. Farinhas lácteas
. Leite de Substituição

Ajuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas de

S. Tomé e PríncipeS. Tomé e PríncipeS. Tomé e PríncipeS. Tomé e PríncipeS. Tomé e Príncipe

Período de angariação de bens:
até 20 de Dezembro de 2013

Faça a sua entrega aqui que, oportunamente, procederemos à sua recolha.
(Eventuais donativos pecuniários serão utilizados na aquisição de Leite em Pó)

Projecto Solidário do Rotary Club da Maia em colaboração com:
Câmara Municipal da Maia e Cáritas Diocesana de S. T omé

(ver detalhes em descritivo anexo)
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O  Rotary  Club  da Maia  está a promover uma 
importante iniciativa, em parceria com a Câmara 
Municipal da Maia, para ajudar as crianças carencia das 
de São Tomé e Príncipe. 

Esta ação tem por objetivo fornecer leite em pó, farinhas 
lácteas e leite de substituição a crianças que vivem em 
orfanatos, infantários e  lares  de  jovens.  Abrange   cerca  
de 2.000 crianças e jovens de forma a combater a 
subnutrição. 

O R C da Maia, para além desta parceria com a Câmara da 
Maia, está empenhado em ajudar a combater a pobreza e a 
miséria que, em São Tomé, é   uma  realidade  constante!  

Faz, muita falta lá, vestuário e calçado de verão, mesmo 
usado, para crianças e jovens, bem como, brinquedos, 
jogos, livros infantis e juvenis e material escolar, que ainda 
possam ser utilizados. 

Para além disso, estamos a ajudar a equipar 2 
Escolas em Moçambique, com livros escolares e todo 
o tipo de livros, novos e usados, para a Biblioteca de 
cada uma dessas escolas. 

TUDO É  BEM  VINDO, PARA QUEM NADA TEM… 

Grata pela colaboração e Ajuda  

Atentamente, 

Gracinha da Costa Tavares,  

Presidente 2013/ 2014 do Rotary Club da Maia 



Angariação de:
. Vestuário e Calçado de V erão
. Brinquedos
. Jogos
. Livros infantis e Juvenis
. Material Escolar

Combate à Pobreza emCombate à Pobreza emCombate à Pobreza emCombate à Pobreza emCombate à Pobreza em

S. Tomé e PríncipeS. Tomé e PríncipeS. Tomé e PríncipeS. Tomé e PríncipeS. Tomé e Príncipe

Período de angariação de bens:
até 20 de Dezembro de 2013

Faça a sua entrega aqui que, oportunamente, procederemos à sua recolha.
(Materiais Novos ou Usados limpos e em bom est ado de conservação)

Projecto Solidário do Rotary Club da Maia



Angariação de:
. Livros Escolares
. Livros p ara Bibliotecas Escolares

Ajuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas deAjuda a Crianças carenciadas de

MoçambiqueMoçambiqueMoçambiqueMoçambiqueMoçambique

Projecto Solidário do Rotary Club da Maia

Período de angariação de bens:
até 20 de Dezembro de 2013

Faça a sua entrega aqui que, oportunamente, procederemos à sua recolha.
(Livros Novos ou Usados em bom est ado de conservação)




