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 Ref.ª: 814/CA/22  Lisboa, 04 de novembro de 2022 

 
Assunto: Obrigado pelo seu donativo - Projeto Hope Porto Bay 

Em nome da Comunidade Vida e Paz, quero apresentar o nosso profundo agradecimento pelo 

donativo do Porto Bay Hotels & Resorts para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo ou 

em situação de vulnerabilidade social. 

Num momento pautado por tantas incertezas e medos, a sua contribuição torna-se crucial para 

que possamos continuar a oferecer os serviços e apoios necessários às pessoas que ajudamos 

diariamente.  

O donativo de 3.888€, proveniente do Projeto Hope Porto Bay, será aplicado no funcionamento 

do nosso Centro de Intervenção de 1ª Linha, uma resposta cuja atuação está centrada na 

identificação das necessidades e expectativas das pessoas em situação de sem-abrigo, na 

promoção da qualidade de vida e na procura de respostas alternativas à situação das pessoas 

atendidas. 

"A fé foi o meu principal motor de arranque e hoje tenho um sentido de missão: o que fizeram 

por mim eu quero fazer pelos outros. Eu sou o testemunho vivo de que vale a pena continuar." 

Ex-Utente  

Confiamos que a Fraternidade, sustentada no mandamento do Amor, será a força que nos 

alimenta, voluntários, colaboradores, benfeitores e, especialmente, as pessoas que confiam em 

nós para Reconstruirem o Sentido da sua Vida. 

Agradeço a atenção dispensada.  

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

O Presidente da Direção 

 
 

Horácio Félix 

Exma. Sra. 

Helena Oliveira 

Porto Bay Hotels & Resorts 

Rua do Gorgulho, 2 

9004-537 Funchal 
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Lisboa, 8 de novembro de 2022 

 

Exmo. Senhores, 

 

Em nome da Comunidade de Sant’Egídio, venho por este meio agradecer à Administração do Porto 

Bay Hotels & Resorts por esta generosa contribuição, que fará brotar novos sonhos e será alimento 

para fazer crescer as sementes de Paz já plantadas.  

 

Depois das provações da pandemia, que criaram muitas mais crises, conflitos e novas formas de 

pobreza, a guerra que parecia distante, voltou ao solo europeu, aumentando assim uma tensão, que 

se estende, sem fim à vista. Afinal, este nosso mundo globalizado, por configuração, pluralidade de 

atores e poder de armamentos, é propício à eternização de guerras que não têm fim, como é hoje na 

Ucrânia, na Síria, na Líbia, na República Centro Africana, em Moçambique e muitos outros países… 

 

Assim, neste momento trágico que a Europa e o Mundo estão a passar, há necessidade de enviar 

uma forte mensagem de esperança e confiança no futuro. O mundo global precisa urgentemente de 

uma arquitetura de diálogo que proteja e afirme a paz, sempre e em todos os contextos.  

 

Este donativo de 3888,00€ proveniente do Projeto Hope Porto Bay permitir-nos-á, este ano, manter 

todas as actividades da Comunidade e estender a nossa expressão no trabalho pela Paz e rezar pela 

Paz, reunindo os crentes pelo diálogo e pela paz. Este agradecimento estende-se também aos 

vossos clientes, que através do programa Hope contribuíram para este donativo, assim como aos 

vossos colaboradores, que em conjunto possibilitaram este significativo gesto. 

 

Queremos finalizar este agradecimento, recordando a mensagem de João Paulo II na Oração pela 

Paz de 1986 em Assis: “A paz é um estaleiro aberto a todos, não apenas a especialistas, estudiosos, 

estrategistas. A paz é uma responsabilidade universal, passa por mil pequenos atos da vida 

quotidiana.”  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

       ________________________________      

Comunidade de Sant’Egídio 

http://www.santegidio.org/







