Campanha
“Recolha de Afetos para
doentes Santomenses
de Junta Médica em Portugal”
Tel.+35196 72 68 265

As Associações Mén Non, PROSAUDESC,
ACOSP, Fórum da Diáspora Santomense e o
grupo Mais Saúde S.Tomé e Príncipe, têm a
honra de convidar a vossa Excelência para
aderir a campanha “Recolha de Afetos para
Doentes Santomenses de Junta Médica em
Portugal”.
A primeira iniciativa da campanha será
realizada durante 3 semanas (de 29.11.2016 à
17.12.2016) e pretende recolher géneros, não
perecíveis e não só, para ofertar 44 Cabazes de
Natal aos doentes sinalizados
São 11 senhoras (com idades compreendidas
entre 20 e 68 anos), 10 senhores (3 idosos com
idade acima dos 70 anos), 9 meninos e 14
meninas (com idades compreendidas entre 1 e
15 anos).
Certos da sua generosidade, apresentamos
desde já, os nossos agradecimentos!!!

Pontos de Entrega
Sede de ACOSP, PROSAUDESC e Embaixada
de STP, em Lisboa (ver informação
disponibilizada na parte da frente do convite)

Exemplo de Géneros a doar:
Géneros Alimentícios (Arroz, Massa,
Feijão, Grão de Bico, Concentrado de
Tomate, Farinha Trigo com/sem
Fermento, Açúcar,Sal, Óleo, Azeite, Leite,
Sumos, Bolachas, Frutos Secos,
Chocolate, Rebuçados, Bacalhau,
Salsicha, Atum, Chouriço, Farinha
Latea/Papas, Fraldas, etc)
Produtos de Higiene pessoal e de Beleza
Roupas em boas condições para ofertar
Brinquedos, Livros, etc
Conta para donativo (caso prefira):
Beneficiário – ASSOCIAÇÃO MÉN NON
Banco – CAIXA GERAL DE DEPÓSITO
NIB – 0035 0097 00008170530 48
IBAN  PT50 0035 0097 00008170 530 48
CONTA  00 7008170530
NIF  509 563 279

Afetos
Na nossa corda cabem muitos afetos. Podemos
prendêlo com molas de carinho.
O que é afeto?
O que é uma casa de afetos?
O que é uma recolha de afetos?
Afeto é dedicação, é amor, é cuidado, é
admiração.
Afeto tem origem na palavra latina " affectus"
que significa disposição, estar inclinado à....

A raiz vem de "afficere" que corresponde a fazer
algo a alguém.
O afeto pode ser demonstrado de várias
maneiras:
Através de um gesto,
Através de um cafuné na cabeça,
Através de um beijinho,
Através de um abraço...e que bem faz um
abraço.
ACOSP é uma casa de afetos, queremos que
seja uma casa de muitos afetos.
A Embaixada querse tornar numa casa de
afetos....já é uma casa de afetos.
A sede da PROSAUDESC, também é uma casa
de afetos.
Nesse Natal deixe o seu afeto nessas duas
casas tão nossas, tão sãotomenses.
Os nossos doentes estão longe da família e
longe dos seus afetos.
Os nossos doentes precisam de médicos, de
enfermeiros, de hospitais, de medicamentos...
Precisam sobretudo de afetos
Os afetos também curam, sabiam?
E nós todos temos o dever de ajudar nessa cura.
Não custa nada. É só afeto.
Um afeto = roupa
Um afeto= calçado
Um afeto= géneros alimentícios
Um afeto= a tanta coisa...
Um afeto= ao que pudermos doar...
Um afeto= a mil sorrisos, mil agradecimentos,
mil reconhecimentos.
Os doentes de junta médica agradecem, hoje
são eles, amanhã poderá ser qualquer um de
nós.
E esses doentes merecem um Natal recheado
de afetos
Vamos semear afetos para colher as sementes e
voltar a plantar nos corações de todos

