
 
CASA DA SOPA 

S.TOMÉ E PRINCIPE 

Dezembro de 2018. 
 
Prezados irmãos e toda família A.C. Santos, graça e Paz. 

As Crianças da Casa da Sopa, vos Saúdam com a Paz e a Graça do Senhor, 

e fazem votos para que todos estejam de uma boa e perfeita saúde, desfrutando as 

mais ricas bênçãos do Senhor nosso Bom Deus.  
Pequeno resumo das actividades da época festiva do Natal e Passagem do Ano, que 

agora termina. 

Pela Graça do Senhor, tal como programamos para o mês de Dezembro 2018, 

conseguimos levar a cabo e cumprir a todas as actividades programadas com as 

Crianças da Casa da Sopa durante o mês de Dezembro na época festiva do Natal e 

Passagem do Ano. Por essa razão as crianças vêm por este meio agradecer de 

profundo coração as ajudas que receberam da Fundação A.C. Santos, muito e 

muito obrigado, se não fosse a vossa ajuda não conseguiríamos realizar estas 

actividades nem encher de alegria e alento a todas estas crianças que tanto 

carecem desta ajuda. Muito obrigado. 

Nesta época as Crianças puderam sentir a vossa presença em todo sentido das suas 

vidas, visto a maior parte delas nunca terem comemorado e passado uma época 

festiva do Natal e passagem do ano com tanta alegria, consolo, côr, luz, ofertas, 

guloseimas, alimentos, etc.., muitas delas podíamos ver nos seus olhos carregados 

de lágrimas por sentirem acolhidos e o impossível acontecendo na vida delas. 

Estimados Irmãos a Todos muito obrigados. Neste contexto podemos também 

assistir por dia entre os 137 a 150 Crianças, e nos próprios dias das festas 

estiveram presentes 483 presenças, de notar que algumas Crianças foram levadas 

pelas mães para pedirem que deixássemos os seus filhos participarem porque não 

tinham condições para os dar um prato de comida nesta época, enfim, isso foi 

muito comovente porque não têm mesmo nenhumas condições para darem alento 

as crianças, enfim, Caríssimos Irmãos, muito e muito obrigado pela vossa ajuda.  

Graças ao nosso Deus e a Vós Prezados Irmãos o mês de Dezembro foi uma grande 

bênção para estas Crianças. As Crianças esperam contar convosco para o ano novo 

de 2019 que agora começa. As Crianças desejam muitas Bênçãos do Senhor. Muito 

Obrigado a todos que envolveram e cooperaram neste ministério em prol destas 

Crianças carentes e necessitadas e desfavorecidas da Casa da sopa em S. Tomé e 

Príncipe. Muito Obrigado. 

Em nome das Crianças em geral e do meu em particular, ao Irmão e Amigo das 

Crianças, Estimado e Caríssimo Irmão Presidente e Fundador Adelino Cardoso dos 

Santos, aos Colaboradores e Família, Muito e muito Obrigado pela sua preocupação 

e iniciativa em colaborar e proporcionar mais directamente a estas Crianças algo 

diferente na época Natalícia e de passagem do ano. Muito obrigado. Despedimos 

desejando muitas Bênçãos do Senhor, a Si Estimado Irmão Sua respeitosa Família 

e aos Colaboradores 

 
A TODOS UM BOM, ABENÇOADO E PROSPERO ANO NOVO DE 

2019. 
 

Pelas Crianças da Casa da Sopa 

PT Agostinho Silva 

Movimento do mês de Dezembro e da época festiva do Natal e Passagem do Ano: 

Recebemos no Banco em 19/12/2018, o valor de 1.000,00 Euros, com os descontos 

e as taxas do Banco colocaram 900,00 Euros e depois dos expedientes feitos o seu 

contravalor; 

Recebemos………………………………………………………………. 18.000,00 Dbs. 

Despesas efectuadas; 

Compra dos géneros alimentícios para refeição, melhorada e acrescentada pelo 

aumento do nº de Crianças incluindo também, Sumos, decoração, temperos, 

roupas, calçados para algumas crianças, carne, chouriço, talheres, copos, subsidio 

as monitoras, merendas para lanches, guloseimas, pão, etc.etc.14.000,00 Dbs 
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Embora com  pouca visibilidade e qualidade,  entre outras  são algumas fotos que 

podemos conseguir. Pelo fato pedimos as nossas sinceras e profundas desculpas. 

 


