A CASA DO CAMINHO

COMO AJUDAR ?

PROPOSTA DE ASSOCIADO E / OU AMIGO DOADOR
NÚMERO DE ASSOCIADO __________

A origem da Associação A Casa do Caminho assenta
num profundo sentimento de solidariedade para com
as crianças em risco.
Fundada a 11 de Outubro de 1988, A Associação A
Casa do Caminho tem a MISSÃO de Acolher, Cuidar,
Proteger e Dar Carinho a crianças, dos zero aos seis
anos, vítimas de qualquer tipo de violação dos seus
direitos, promovendo o seu desenvolvimento integral
e crescimento saudável, até à concretização do seu
projeto de vida.
Para desenvolver a sua ação social, a Associação
dispõe de uma casa de acolhimento para 60 crianças,
que funciona 24 horas por dia, durante todo o ano, e
de um quadro de pessoal qualificado complementado
pela componente do voluntariado.

ASSOCIAÇÃO A CASA DO CAMINHO
Rua Padre António Porto, 101 - 105
4461 - 901 Sra da Hora - Matosinhos
229 578 270
geral@casadocaminho.pt
www.casadocaminho.pt
www.facebook.com/
associacaocasadocaminho

Associe-se
Faça parte desta Associação que trabalha pelo Direito
a Ter um Colo de todas as Crianças.
Os direitos e deveres do Associado podem ser
consultados nos Estatutos em www.casadocaminho.pt
Preencha e envie-nos o destacável. Contamos consigo!
Faça um donativo em dinheiro* ou bens
Seja em dinheiro ou em bens, de forma pontual ou
regular, os donativos à Associação são essenciais para
o cumprimento da nossa MISSÃO.
Consulte a Lista de Artigos Necessários no nosso site ou
faça um donativo em dinheiro preenchendo e enviando
o destacável. Agradecemos a sua generosidade!

ADMISSÃO ____ /____/________

TIPO DE INSCRIÇÃO ( pode escolher as duas opções ! )
ASSOCIADO (quota anual 20 €)
AMIGO DOADOR
		

valor: _________ €
periocidade

mensal

semestral

anual

MODALIDADES DE PAGAMENTO
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE (ENVIO PELOS CTT)
DIRETAMENTE NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO
NOME

TELEFONE

Seja voluntário
O seu tempo e habilitações podem ser muito úteis para
o nosso trabalho. Inscreva-se no VEM - Voluntariado
Em Matosinhos. Ficamos à sua espera!
Vá à nossa Loja Social
Os bens doados que não são necessários para os
meninos que acolhemos são vendidos, por valores
simbólicos na nossa loja social, sita na Av. da República,
nº 653. Passe por lá!

IBAN PT 50 0007 0000 0085 1897 069 23

EMAIL
MORADA

DATA DE NASCIMENTO
PROFISSÃO
NIF
COMO CONHECEU A ASSOCIAÇÃO A CASA DO CAMINHO ?

(*) todas as importâncias
recebidas a título de donativo
são dedutíveis em sede de
IRS/IRC, ao abrigo do Estatuto
dos Benefícios Fiscais.

Pessoa amiga

Pesquisa internet

Comunicação social

Página Facebook

Outro _______________________________________________________
Esta informação será tratada informaticamente e de acordo com a
legislação atual sobre proteção de dados. Será usada exclusivamente para
futuros envios de informação. Não será, sob pretexto algum, cedida a
terceiros. O signatário tem o direito de a alterar ou cancelar em qualquer
momento escrevendo para geral@casadocaminho.pt
DATA

A impressão deste folheto é
uma gentil oferta da

ASSINATURA

