
Dear Antoine, 

 

The first one in my list. The one and only I want to share my life with.  

This year I decided to do something different for Christmas. Please read below. 

 

Helpo is a nongovernmental organization for development, without profit, created in November 2007. In 

your name, I made a small contribution to Helpo. In summary, it will help a young man or woman to get 

school registration, uniform, and school material.  

You can know more about this organization here: http://www.helpo.pt/inicio.aspx 

Here are more details (yes also improving your portuguese =D). 

 

 

Em Moçambique, apenas 50% das crianças que se inscreve no ensino primário, o conclui; 9% das 

crianças na 3ª classe reconhece as letras (em Cabo Delgado, Província de intervenção da Helpo, 1,9% 

das crianças na 3ª classe sabe ler e escrever); e só 11% das crianças que vive em zonas rurais frequenta 

o ensino secundário. O mundo é díspar, o país também. Para romper com o ciclo da pobreza é 

necessário oferecer uma possibilidade de romper com uma rotina de desistência e insucesso trilhada pela 

falta de oportunidades. Oferecer a um jovem a possibilidade de redesenhar a sua história e chegar onde 

as suas capacidades (intelectuais e não financeiras) o permitam, está ao alcance de quase todos nós e a 

Helpo não desiste de construir pontes entre quem quer e quem pode ajudar a concretizar esse querer. 

 

Com uma contribuição única de 30,00€ tem o poder de dar a alguém o inalcançável e mudar a sua vida 

para sempre, através de: 

 

- Pagamento da matrícula escolar na 8ª classe (ensino secundário); 

- Oferta do uniforme escolar (de uso obrigatório); 

- Entrega do material escolar necessário para usar durante o ano lectivo; 

- Monitorização personalizada de cada percurso escolar. 

 

Os padrinhos recebem uma ficha de apadrinhamento que contém informação relativa ao jovem que 

apoiam e a sua fotografia. Receberão ainda, duas vezes ao longo do ano, uma carta da parte do jovem, 

dando conta dos seus progressos. 

 

Soon, we will hopefully receive some news about our "afilhado ou afilhada". =) and I hope with this gesture 

to encourage more people to "pay it forward". 

 

 

With love, 

Sandra 

  



Queridos Raquel e Bruno, 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

Os Bancos Alimentares contra a Fome recolhem e distribuem várias dezenas de milhares de toneladas de 

produtos e apoiam ao longo de todo o ano, a ação de instituições em Portugal. Por sua vez, estas 

distribuem refeições confecionadas e cabazes de alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas, 

abrangendo já a distribuição total mais de 390.000 pessoas. 

 

Os Bancos Alimentares Contra a Fome são... 

Uma resposta necessária mas provisória, porque "toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 

que lhe assegure e à sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda aos serviços sociais necessários" (Excerto do 

artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos do Homem) 

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para o Banco Alimentar de Braga no valor de 20 euros, 

resultando no seguinte cabaz. Espero com este gesto encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, 

neste Natal e no resto do ano. 

 

 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 

 



 

  



Queridos Mónica e Hugo, 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

 

 

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para a Estela no valor de 20 euros. Espero com este gesto 

encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto do ano. 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 

  



Querida Família Rodrigues Costa, 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

"Olá AMIGOS! 

Eu sou a Luna, tenho 6 anos, adoro brincar, correr, saltar, 

aprender e fazer todas as coisas que todas as meninas de 6 

anos gostam de fazer… 

A minha vida era perfeita até ao dia em que descobri que a 

minha saúde estava em risco. Tinha 3 anos, comecei a sentir-me 

mais cansada, mais pálida, com menos força para fazer as 

coisas que gostava: foi-me diagnosticada uma leucemia 

linfoblástica aguda. 

Nesse momento, tivemos a certeza que a minha doença era 

muito grave, no entanto, nem eu nem os meus pais tínhamos 

consciência dos problemas, dificuldades, dores, medos e 

angustias que iríamos viver nos próximos tempos. 

Passaram 3 anos, e desde então a minha vida tem sido passada entre a minha casa e o Hospital. Deixei 

de poder brincar no parque ou frequentar o infantário, preciso de estar sempre muito protegida pois os 

tratamentos a que sou sujeita deixam as minhas defesas muito em baixo. 

Após 3 longos e difíceis anos, entre inúmeros tratamentos de quimioterapia e um transplante de medula 

óssea realizado com sucesso em Janeiro de 2015, o pior aconteceu novamente: uma recaída da doença, 

com um prognóstico bem mais assustador, dada a ineficácia dos tratamentos a que já havia sido 

submetida. 

Em meados de outubro de 2015, após mais um longo período de internamento no IPO do Porto, a mais 

trágica notícia foi dada aos meus pais, NÃO HAVIA MAIS NADA A FAZER POR MIM! Disseram-nos que 

todos os tratamentos possíveis já tinham sido realizados, e que eu deveria ir para casa e aguardar por um 

MILAGRE… 

Mas eu recuso-me a desistir! E sei que aqueles que gostam de mim também NUNCA vão desistir! 

Neste momento, com a intervenção e dedicação de alguns AMIGOS, surgiu aquela pode ser a minha 

última oportunidade: um tratamento inovador, com a duração de 5 meses, realizado no Great Ormond 

Street Hospital, em Inglaterra. 

O hospital já confirmou que me recebe e que posso partir mal esteja estável. 

No meio de tanta tristeza e desespero surgiu uma LUZ ao fundo do túnel! Um tratamento que poderá 

salvar a minha vida, mas que fica demasiado caro para os meus pais poderem pagar." 

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para a Luna no valor de 20 euros. Escolhi a Luna, tanto por ter a 

idade aproximada do Gonçalo, mas por ter o olhar doce da nossa Letícia. Espero com este gesto 

encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto do ano. 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 

  



 

  



Queridos Pires Costa, 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

 

 

Desde 1998 a Ajuda de Berço existe para dar colo, carinho e casa a bébés e crianças desprotegidas.   

Aqui, nesta casa feita de muitos berços e de muitas ajudas, trabalhamos todos os dias para proporcionar 

um presente digno e feliz a crianças dos 0 aos 3 anos que esperam por um futuro – uma família de 

adoção, o regresso à família biológica ou outro colo onde encontrem a proteção que merecem e 

precisam. 

  

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para a Ajuda de Berço no valor de 20 euros. Escolhi esta 

instituição para vocês a pensar no João e no Carlos, que felizmente têm uma família abençoada. Espero 

com este gesto encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto do ano. 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 



  



Queridos Rita e Helder, 

 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

 

 

A UNICEF é uma agência das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das 

crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno 

desenvolvimento. 

A UNICEF, uma das poucas organizações que presta auxílio no interior da Síria, está também em todos 

os países vizinhos a dar apoio às crianças e famílias refugiadas e às comunidades que as acolhem. 

Perante um conflito sem fim à vista, temos centrado esforços no reforço das infraestruturas, 

nomeadamente nos sistemas de abastecimento de água e eletricidade. E vamos continuar a fazer todo o 

possível para chegar às famílias que estão a viver nas condições mais perigosas, em zonas de difícil 

acesso na Síria. 

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para a UNICEF no valor de 20 euros. Sabem certamente como 

situações de guerra me afetam proximamente e como no especial caso das crianças, sinto o dever de 

fazer algo. Espero com este gesto encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto 

do ano. 

 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 



 

  



Queridos Joana e Miguel, 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

O Refood é um projeto eco – 

humanitário baseado 100% em 

trabalho de voluntariado e assenta 

em três pilares estruturais: 

 

1 - Resgatar 100% o excedente 

alimentar, preparado e não vendido, 

dentro de uma área de atuação micro 

local. 

 

2 - Proporcionar alimento a 100% das 

pessoas com carências alimentares, 

dentro desta mesma área. 

 

3 - Procurar envolver 100% da 

comunidade no desenvolvimento, 

operacionalização e apoio a este 

projeto. 

 

O projeto pretende assegurar a distribuição imediata dos excedentes dos restaurantes àqueles que mais 

necessitam e se encontram junto destas.  

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para o Refood Braga no valor de 20 euros. Espero com este 

gesto encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto do ano. 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 

 



 

  



 

 

 

Queridas Carla e Vera, 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

 

 

A ABRA foca a colaboração, em regime de voluntariado, com o canil Municipal de Braga, com o intuito de 

dignificar as condições dos animais que aí se encontram. 

 

A dignificação animal passa por: 

a) Acautelar, diariamente, que se encontram preenchidas, no mínimo, as condições fundamentais de 

higiene, alimentação, saúde e bem-estar de todos os animais que se encontrem no Canil Municipal de 

Braga; 

b) Quando não for possível assegurar o tratamento e/ou o recobro dos animais doentes, zelar pela 

minimização do seu sofrimento; 

 

Em paralelo e desde que não colida, de modo direto ou indireto, com o estabelecido no número anterior 

poderá, ainda, a associação: 

a) Promover a adoção dos animais que se encontrem no Canil Municipal de Braga, através de 

campanhas de sensibilização mensais, através do site e de edições periódicas/catálogos, distribuídas em 

vários pontos da cidade. 

b) Realizar campanhas de sensibilização contra o abandono e maus tratos dos animais. 

c) Promover e sensibilizar a população para a esterilização dos seus animais de estimação, com vista à 

diminuição do número de animais errantes. 

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para a ABRA no valor de 20 euros. Espero com este gesto 

encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto do ano. 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 



 

  



 

Queridos Carminda e Luís, 

 

 

Este ano decidi fazer algo diferente pelo Natal. Por favor leiam em baixo. 

 

 

 

O objetivo de Malala Fund é permitir que raparigas completem 12 anos de educação de qualidade 

seguros, para que possam alcançar seu potencial e ser responsáveis pelas mudanças positivas nas suas 

famílias e comunidades. Trabalhamos com parceiros em todo o mundo ajudando a capacitar meninas e 

amplificar as suas vozes; investimos em programas de educação e líderes locais; e defendemos mais 

recursos para educação e escolas seguras para cada criança. 

 

 

Em vosso nome, eu fiz uma contribuição para o Fundo Malala no valor de 20 euros. Espero com este 

gesto encorajar mais pessoas a fazer uma boa ação, neste Natal e no resto do ano. 

 

 

Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias 

Sandra e Antoine 



 

 


