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CAMPANHA DE NOVOS BENFEITORES
A Conferência de S. Vicente de Paulo de S. Pedro de Penaferrim é uma instituição de
caridade, que tem por fim servir os pobres e apoiá-los naquilo que for necessário.
Desenvolvendo a sua atividade em Sintra, a Conferência apoia neste momento cerca de
duzentas pessoas carenciadas.
Os nossos protegidos são, maioritariamente, idosos e famílias com graves problemas
sociais, económicos e de toda a ordem. Atualmente têm-nos surgido, com mais frequência,
pedidos de ajuda de famílias afetadas pelo flagelo do desemprego. Enquanto vicentinos
respondemos a um apelo cristão de caridade, mas também a um desejo mais íntimo de
participar diretamente no serviço dos pobres.
No auxílio que prestamos, procuramos dar resposta às suas necessidades básicas, a vários
níveis, nomeadamente, através de:
 apoio alimentar e de higiene - distribuição do Banco Alimentar, reforçado
mensalmente com leite, fraldas e outros produtos custeados integralmente pela
Conferência;
 assistência à saúde - informação e acompanhamento; comparticipação entre 50% a
100% dos custos em medicamentos;
 apoio económico - atribuição de donativos específicos para casos particulares;
 apoio moral e afectivo - visitas domiciliárias.
 orientação familiar – ações de formação e acompanhamento
Por forma a dar continuidade ao nosso trabalho, estamos a levar a cabo uma campanha de
angariação de novos benfeitores que se associem à nossa causa em prol dos mais
necessitados, particularmente, através de contributos regulares (quotas). Para tal, pedimos
que preencha a Ficha de Benfeitor abaixo, a ser devolvida por via electrónica, pelo correio
ou entregue nos cartórios das nossas Igrejas.
“A solidariedade é uma plataforma comum em que se podem juntar os esforços de todos os homens de boa
vontade para trabalhar pelo autêntico desenvolvimento da humanidade.”
João Paulo II
Bem haja pela sua compreensão e generosidade.

Ficha de Benfeitor
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