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CARMELITAS DESCALÇOS
Convento de Avessadas, Ap. 141 4634-909 Marco de Canaveses
Tel (+351) 255 538 150 E-Mail: missoes@carmelitas.pt

www.carmelitas.pt

Apadrinhamento
de uma criança
Missão de S. Roque
Diocese de Maputo - Moçambique

A Missão de S. Roque

Apadrinhar uma Criança

Esta é uma Missão que pertence à
Igreja Católica da Diocese de Maputo,
Moçambique.
Os padrinhos são pessoas que se
preocupam com as crianças deste
orfanato e que ajudam na sua formação
integral. É bom para as crianças sentirem
que há uma pessoa, famílias ou grupos,
que se preocupam com elas, as amam
e as ajudam.

um orfanato;
uma escola de ensino básico;
uma paróquia.

Actualmente, a Congregação das
Irmãzinhas da Imaculada Conceição está
a coordenar o Orfanato e a apoiar
pastoralmente a paróquia.
O edifício da Escola é da Missão mas os
professores são pagos pelo estado. A
escola recebe também alunos externos.

Os Carmelitas Descalços, padres e leigos
missionários, estão a apoiar a formação
humana e cristã destas crianças, através
da promoção de apadrinhamentos e de
actividades que levam à angariação de
fundos para tornar a vida destas crianças
mais feliz.
Ajudar é contribuir para as despesas de
alimentação, higiene, saúde e educação.

O apadrinhamento não é uma adopção,
mas uma relação de comunicação e de
ajuda. O padrinho pode escrever ao
afilhado , recebendo informações sobre
a sua saúde, sucesso nos estudos,
projectos de vida...

Faremos a mediação entre si e o seu
afilhado/a. Se quiser enviar notícias e
fotos, faça-as chegar ate nos, para as
reencaminharmos ao vosso/a afilhado/a.

__|__|__| ____________________________
- |

240 euros/ano

- Ou, a quantia de |__|__|__|__| , |__|__| euros mensalmente

anualmente

Devolver a Ficha deApadrinhamento para: Missões Carmelitas, Convento de Avessadas, Apartado 141, 4634-909 Marco de Canaveses - PORTUGAL

Formas de pagamento: Cheque ou vale de correio enviando para as Missões Carmelitas;
Depositar/transferir para a Caixa Geral de Depósito, NIB nº 0035 0438 0004 3950 2301 0

(local)

_____________, |__|__| de ___________ de 20 |__|__| - Assinatura: ____________________________________________

Quero apadrinhar uma criança de Matutuine - Diocese de Maputo - Moçambique, comprometendo-me a colaborar nas despesas
de alimentação, saúde, educação e outras com o meu afilhado(a).

20 euros /mês

Compromisso - Ajudo na alimentação, higiene e educação de uma criança da seguinte forma e nas seguintes condições:

Número de contribuinte. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| BI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Profissão: ______________________

Telefone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telemóvel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-Mail: ________________________________

Morada: ___________________________________ Código Postal: |__|__|__|__|

Naturalidade: __________________ Nacionalidade: __________________ Data de nascimento: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Nome do padrinho/madrinha:_________________________________________________________________________

Apadrinhamentos de Crianças do ORFANATO da Missão de SÃO ROQUE - MATUTUINE - MAPUTO - Moçambiqiue

A missão integra no seu espaço:

