
Um guia para 
apadrinhamento



O “Sementes do Amanhã” é uma iniciativa da Missão Católica da Fon-
te Boa para acolhimento de crianças até aos 12 anos, órfãs de pais ví-
timas de VIH/SIDA. São seis casas-lar construídas no interior de Tete, 
no norte de  Moçambique, que asseguram a estas crianças o acesso 
a cuidados básicos de saúde e à educação. Cada casa conta com uma 
“mamã” e uma “tia” que apoiam as crianças em tudo o que precisam 
e as ajudam a seguir com as suas vidas com dignidade.

A Missão da Fonte Boa tem garantido o indispensável a estas ca-
sas e à vida destas crianças reunindo o apoio de várias entidades 
e desenvolvendo atividades agrícolas para autoconsumo e cria-
ção de renda. Em funcionamento há 5 anos, o projeto já acolheu 
65 crianças e os pedidos de apoio não param de chegar.

O projeto

Casa João de Deus, em Nkawo. Acolhe 1 rapariga e 7 rapazes.



Cada uma destas seis casas tem um custo mensal de 
cerca de 320 € relativos a alimentação, higiene, educa-
ção, deslocações e salários da equipa. O convite que lhe 
fazemos é apadrinhar uma das seis casas, o que signifi-
ca contribuir mensalmente para as suas despesas, num 
montante à sua escolha.

Exemplos do que vamos conseguir garantir com o seu 
apoio:

10 €: Lenha para cozinhar 
20 €: Carne, peixe e ovos 
70 €: Funcionamento da moagem 
100 €: Despesas de deslocação
120 €: Salários de uma “mamã” e de uma “tia”

Torne-se padrinho e/ou madrinha de uma das seis casa-lar e 
ajude a Missão da Fonte Boa a continuar o seu trabalho com 
crianças em situação de grande vulnerabilidade. Se com a 
nossa vontade já alcançamos tanto, imagine onde nos pode 
levar o seu apoio!

AS SEIS CASAS:

Casa Bambo Waldyr (Chingamba). Acolhe 4 raparigas e 7 rapazes

Casa João de Deus (Nkawo). Acolhe 1 rapariga e 7 rapazes

Casa Jerónimo Senzani (Makodza Kodza). Acolhe 7 raparigas e 5 rapazes

Casa Bambo Cirilo (Mangombo). Acolhe 3 raparigas e 8 rapazes

Casa Bambo Emílio (Kayia). Acolhe 7 raparigas e 5 rapazes

Casa Lina Gomes (Bintoni). Acolhe 4 raparigas e 4 rapazes

Casa Lina Gomes (Bintoni). Acolhe 4 raparigas e 4 rapazes

Apadrinhar



Faça o seu donativo mensal ou pontual 
por cheque, multibanco ou transferência 
bancária para:

FUNDAÇÃO GONÇALO DA SILVEIRA
NIB 0036 0000 99105887 9216 3 (Montepio)
Estrada da Torre, nr.º 26, 1750-296 Lisboa

Caso pretenda recibo, envie-nos os seus dados pessoais (nome, mora-
da e NIF) junto com comprovativo de pagamento para comunicacao@
fgs.org.pt

Faça um donativo mensal no valor à sua escolha e envie o comprovativo de pagamen-
to com indicação da casa que pretende apadrinhar para comunicacao@fgs.org.pt;
A FGS envia-lhe recibo para dedução fiscal e ainda um pequeno “Manual de Viagem” 
para o acompanhar nesta jornada solidária! O seu nome passa a constar na lista de 
padrinhos/madrinhas, disponível no site da FGS.

Para sua comodidade, aconselhamos que utilize a opção de débito direto, bastando 
para tal informar o seu banco.

Se ainda não é o momento para um compromisso maior, a sua vontade de ajudar 
continua a ser preciosa! Faça um donativo pontual ao projeto e ajude nas despesas 
do próximo mês!

Quero apoiar! Como faço?

As casas foram construídas com o apoio de toda a comunidade.



VEJA AQUI O VÍDEO DO PROJETO!

Um projeto com o apoio

Casa Bambo Emílio, em Kayia. Acolhe 7 raparigas e 5 rapazes.

A FGS é uma ONGD Jesuíta Imagens: FGS e O Grão

Estrada da Torre, 26
1750- 269 Lisboa, Portugal

comunicacao@fgs.org.pt

+351 217 541 267

facebook.com/fundacaogoncalodasilveira

http://www.fgs.org.pt

https://www.youtube.com/watch?v=O3VuuJx5jcg
https://www.youtube.com/watch?v=O3VuuJx5jcg

