
Para o respectivo pagamento:

Cheque em nome de Associação Abraçar São Tomé e Príncipe  |   Transferência Bancária IBAN: PT50-0033-0000-45610531312 05

BIC/SWIFT: BCOMPTPL  |   MBWAY: 913 601 483

Para mais informações contacte: 

Pe. Nuno Miguel Rodrigues  | 964 083 984  |  nunorodriguescssp@hotmail.com

Rua Eng. José Frederico Ulrich, 28  |  2795–111  Linda a Velha

1. A Associação Abraçar São Tomé e Príncipe compromete-se a manter a privacidade do padrinho, nunca cedendo os seus 

dados ao afilhado e/ou sua família. 

2. Ao padrinho, cederemos as informações sobre o seu afilhado (Nome, data de nascimento, fotografia). 

3. Os nossos apadrinhamentos são com crianças que frequentam o Jardim Pimpolho e a Escola Mãe Clara das Irmãs Francis-

canas Hospitaleiras na cidade de Neves, em São Tomé e Príncipe. Se a criança mudar de escola, o apadrinhamento termina. 

4. Não é permitida a publicação da fotografia do seu afilhado em redes sociais ou outros locais públicos. 

5. Todo o dinheiro recebido é entregue íntegralmente às Irmãs Franciscanas que fazem a gestão da creche "O Ninho", o 

infantário "Pimpolho" e a escola primária "Mãe Clara". 

6. O valor anual do apadrinhamento é de 120,00 euros. Avançamos com o apadrinhamento após o pagamento numa das 

modalidades que passamos a descrever: 

A - ANUAL - 120€  / B - SEMESTRAL - 60€ / C -  TRIMESTRAL - 30€ 

7. A Associação Abraçar São Tomé e Príncipe, para quem o desejar, compromete-se a passar o respectivo recibo.

8. Segundo o Art. 13 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E., dou o meu consentimento para o trata-

mento dos meus dados pessoais para a integração na base de dados do programa de apadrinhamentos durante o período 

de tempo que o mesmo durar. Autorizo que os dados possam ser conservados sem limite temporal para efeitos de investi-

gação científica, histórica, estatísticas ou de divulgação de programas de idêntico carácter, desde que anonimizados. 

Nome

Morada 

Código Postal                        -                      Localidade                                                                    Telf. / Tlm

Email                                                                                                                                                              NIF

DADOS DO PADRINHO*

REGULAMENTO DO APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS

Modalidade de pagamento

A - ANUAL - 120€              B - SEMESTRAL - 60€              C -  TRIMESTRAL - 30€ Data / /

* Preencha e envie pelo correio ou por email
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facebook.com/abracarsaotome

Um livro, uma caneta, uma criança 
e um professor podem mudar o mundo.

Malala Yousafzai
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