Apresentação do Projeto FUNtoche – Viagem a
São Tomé - Junho de 2017

A FUNtoche é uma empresa de Animação Infantil, sedeada em Sintra desde 2010, é a equipa de
Animação de todos os Mercaditos da Carlota e variados eventos na área de Lisboa.
Quando constituímos a FUNtoche em 2010 realizámos nesse mesmo ano uma viagem missionária a
Moçambique (fomos apenas eu e o Paulo – o casal fundador da FUNtoche), onde o foco foi levar
alegria e um pouco do que sabíamos fazer àquelas crianças tão únicas e especiais, muitas nunca
tinham visto um balão ou um palhaço.

Ficou assim o desejo de voltar a África e um dia mais tarde voltar a fazer a diferença.
7 anos passaram, a nossa equipa cresceu e passámos de 2 a 30 animadores infantis.
Em 2017 surge novamente a oportunidade de desafiarmos a nossa equipa e viajarmos juntos a São
Tomé e Príncipe!
Interligados à ONG – Jocum (Jovens com uma Missão) iremos para animar as crianças das aldeias
mas também para lançar a primeira pedra na construção de casas de banho para famílias nativas,
que não têm qualquer saneamento básico.
Cada animador irá investir nesta viagem pagando a sua passagem e estadia. Somos 12 viajantes no
total, a viagem será de 6 a 20 de junho de 2017.
Assim pretendemos desafiar os nossos clientes, parceiros e seguidores a contribuir
monetariamente para o projeto de construção das casas de banho, para tal iremos criar uma conta
de crowdfunding no Facebook para esse efeito. E teremos disponível o projeto da casa de banho
para que possam conhecer, será com recurso às águas da chuva.

Nós levaremos os fundos para a construção das casas de banho, não seremos nós a construí-las, a
sua construção ficará a cargo da ONG Jocum, que possui um centro de dia e trabalha há vários
anos com a comunidade de São Tomé.
Toda a evolução da construção das casas de banho será atualizada numa pasta na nossa página do
Facebook.
Feita a apresentação de todo o projeto chega o momento de solicitar a vossa colaboração
ajudando-nos a divulgar este projeto e o dia de lançamento do mesmo.
O nosso encontro OPEN DAY – será dia 7 de Maio, das 10h00 às 12h00 nos Montes
Claros, Lisbon Secret Spot, em Monsanto.
Pretendemos realizar um encontro especial com os nossos clientes e os nossos mini fãs, as crianças
que animamos todos os fins-de-semana e passar uma manhã agradável com muito alegria e
animação,
A entrada é livre, mas cada atividade (Pinturas faciais e modelagem de balões) terá uma
contribuição simbólica que reverterá para este projeto! E teremos uma tômbola para receber os
vossos donativos.
Escolha passar uma manhã diferente e solidária, apoiando esta causa! E celebre o Dia da Mãe de
uma forma FUNtástica!

