
JANTAR
de angariação de fundos

25 rodas

Sorteio

Centro Juvenil
e Comunitário

Padre Amadeu Pinto

Seminário de S.Paulo de Almada
20 de Novembro de 2016

18:30

Rotary Clube de Almada

Missão

Objetivo do Rotary

Diversidade no Rotary

Fundado em 1951

A Missão do Rotary International é servir ao
próximo, difundir a integridade e promover boa
vontade, paz e compreensão mundial por meio da
consolidação de boas relações entre líderes
profissionais, empresariais e comunitários.

O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal
de servir, como base de todo empreendimento
digno, promovendo e apoiando:

1º O desenvolvimento do companheirismo
como elemento capaz de proporcionar
oportunidades de servir;

2º O reconhecimento do mérito de toda
ocupação útil e a difusão das normas de
ética profissional;

3º A melhoria da

O Rotary International reconhece o valor da
diversidade no quadro social dos clubes e os
incentiva a buscar em suas comunidades sócios
potenciais de diferentes grupos étnicos,
religiosos, políticos, etc.
Um clube que reflecte a constituição demográfica e
profissional da região é um clube que possui a
chave para o futuro.

comunidade pela conduta
exemplar de cada um em sua vida pública
e privada;

4º A aproximação dos profissionais de todo o
mundo, visando a consolidação das boas
relações, da cooperação e da paz entre as
nações.

Dar de Si Antes de Pensar em Si

A PROVA QUÁDRUPLA

Do que nós pensamos, dizemos ou
fazemos:

É a VERDADE?

É JUSTO para todos os
interessados?

Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES?

Será BENÉFICO para todos os
interessados?

rtyalmada@gmail.com

www.rcalmada.org

www.rotary.org

Contactos:

910 222 501
rosario.brazao@gmail.com

916628411
ldce52@gmail.com

Rosário Brazão

Luís Eiras



Centro Juvenil e Comunitário
Padre Amadeu Pinto

“Não se pode viver sem os amigos,
eles são importantes!”
(Papa Francisco)

fazer o bem, bem feito

O Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu
Pinto surgiu em 2009 para responder às
necessidades básicas de crianças e jovens dos
bairros sociais do Pragal e Monte da Caparica.

O Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu
Pinto é uma obra social de inspiração e prática
inacianas, vinculada à Paróquia de São
Francisco Xavier de Caparica, atualmente
confiada à Companhia de Jesus, que visa
promover o desenvolvimento integral e integrado das crianças
e dos jovens mais vulneráveis e das suas famílias, através de
uma ação inovadora, positiva e com impacto na comunidade
local.

são:

ser um porto de abrigo, um apoio seguro, uma casa
e uma janela para um futuro que abra horizontes e
novas oportunidades;

proporcionar um terceiro pilar na vida, alternativo à
rua, em complementaridade com a família e a
escola;

combater a exclusão social, tendo como base de
trabalho a formação humana, o apoio ao estudo, a
formação desportiva e artística e atividades lúdicas;

promover a educação e o crescimento sustentável,
integral e continuado, desde os rudimentos mais
básicos e elementares da vida humana, da
convivência e da cidadania, educando para a
sabedoria, para a sensibilidade e para a
expressividade.

envolve:

trabalho em parceria com particulares, empresas,
associações, colégios, clubes, instituições, etc.;

uma estrutura leve, com pouca burocracia e com
flexibilidade para a ação rápida e eficaz;
participação e envolvimento com pessoas,
comunidades e grupos externos aos bairros de
modo a mostrar outras realidades e formas de
comportamento alternativo;

ação livre e transparente relativamente a pressões
externas que possam condicionar o
desenvolvimento da missão.

Somos uma janela para outros horizontes que, infelizmente,
são sonegados a estas crianças pela realidade do contexto
onde vivem. Proporcionamos-lhes uma segunda casa, que
para muitas é a primeira, com a ajuda de voluntários, amigos,
mecenas e parcerias.

Os seus objectivos

A sua actuação
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O Centro, não tendo nenhumas ligações com a
Segurança Social nem quaisquer outros apoios
institucionais vive essencialmente de voluntários e
benfeitores, os quais poderão

:
Voluntariado para explicações, atividades
lúdicas ou outros;
colaboração em projetos concretos;
compra de artigos feitos pelas nossas
crianças;
contribuição mensal de pelo menos 5 euros
para proporcionar o apoio alimentar e
escolar de uma criança;
divulgação desta campanha junto dos
vossos parceiros, colaboradores, amigos e
famílias;
doação de bens/géneros;
donativo com benefícios fiscais através da
sua empresa (IRC);
oferta de uma bolsa completa mensal
regular, para uma criança, no valor de 25
euros, para apoio escolar, desportivo e
alimentar.

apoiá-lo de várias
formas
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Os donativos poderão ser depositados na conta do
centro, através dos seguintes NIB`s:
Particulares - PT50 0033 0000 4547 5683 8520 5
Empresas - PT50 0033 0000 4543 9842 2550 5

Juntos contribuíremos para o crescimento
saudável destas crianças

Pe. Gonçalo Machado, sj

919 153 824
cjpamadeupinto@gmail.com


