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Amigos do Presépio 
  

01. No dia 04 de janeiro de 2020 foi inaugurado em Fátima, no Centro Bíblico dos Capu-

chinhos (Avenida Beato Nuno, 407), o espaço museológico EVANGELHO DA VIDA, des-
tinado a acolher e expor uma considerável Coleção de Presépios. Trata‐se de um 
novo polo cultural e de evangelização, a juntar ao JARDIM BÍBLICO ali disponibilizado 
ao público pelos Franciscanos Capuchinhos desde 2003, e à DIFUSORA BÍBLICA que 
edita e divulga a Sagrada Escritura.  

02. Esta Coleção visitável de Presépios tem como objetivos transmitir a mensagem do 
Nascimento de Jesus Cristo revelada na Bíblia e a interculturalidade de expressões 
concretizadas nos Presépios (o direito à vida, à diferença e à mútua complementari-
dade), que o seu anúncio motivou em todos os povos do mundo.  

03. A melhor forma de o conseguirmos, é divulgar e apoiar esta iniciativa.  

04. Pensamos que é possível concretizá‐lo através de um Grupo de AMIGOS DO PRESÉPIO, 
      que o alarguem também aos seus próprios amigos e familiares, para:  

1) IMEDIATAMENTE: ajudar a construção deste espaço, com uma oferta destinada 
a devolver parte da entrada que a Província Portuguesa da Ordem dos Frades Me-
nores Capuchinhos, proprietária da Coleção, avançou para concretizar o projeto.  

2) NO FUTURO: a) Garantir a sua manutenção: cobrir os custos mensais fixos, editar 
o Guia de Visita, a Folha de Sala com as legendas das peças e o Catálogo para guias 
e tempos de estudo, pagar conferências ou colóquios a realizar, adquirir novos Pre-
sépios e restaurar os que necessitarem.  

    b) Apoiar as suas iniciativas: disponibilizando‐se para o corpo de 
guias habituais, promovendo e guiando visitas a partir do meio em que vivem, co-
laborando em exposições temáticas temporárias e em encontros de estudo ou con-
ferências sobre temas e valores propostos na Coleção.  

05. Os que entrarem com 500€uros ou mais, serão Amigos FUNDADORES; os outros, se-
rão Amigos APOIANTES. A oferta dos Amigos FUNDADORES é para ser enviada logo 
que possível; a dos APOIANTES, em qualquer altura do ano. 

06. Aos AMIGOS DO PRESÉPIO que enviarem o mínimo de €50, será entregue um cartão 
de entrada gratuita do próprio e dos seus familiares diretos na Coleção. 

07. Todos donativos devem ser enviados diretamente para a seguinte conta bancária:  
BANCO: CGD (Caixa Geral de Depósitos) | AGÊNCIA: Fátima  
NOME: Província Portuguesa dos Padres Missionários Capuchinhos  
IBAN: PT50 0035 0304 00015799 930 64 | SWIFT/BIC: CGDIPTPL  

08. A quem o desejar, será passado recibo para descontos no IRS. Para isso, «os dona-
tivos em dinheiro de valor superior a €200 (duzentos €uros) devem ser efetuados 
através de meio de pagamento que permita a identificação do mecenas, designada-
mente transferência bancária, cheque nominativo ou comprovativo do débito di-
recto» (ver o Estatuto dos Benefícios Fiscais, que vai junto). E também a morada (ou 
e-mail), para lhe enviarmos o respetivo recibo. 

09. A oferta dos Fundadores pode ser substituída por um presépio de igual valor, de 
artesanato nacional ou estrangeiro, que valorize a nossa Coleção e mereça figurar na 
Exposição permanente ou nas temporárias. (Enviar imagem do Presépio, antes). 

10. O dia 25 de março, Solenidade do Anunciação do Senhor, data em que o Papa João 

Paulo II assinou a Encíclica EVANGELHO DA VIDA (1995), será o dia oficial dos AMIGOS 

DO PRESÉPIO.  
 

Era nossa intenção celebrar os 25 anos deste documento no próximo dia 28 (sábado se-

guinte ao dia 15), constituindo então o Grupo de AMIGOS. Mas, acolhendo os alertas da DGS 
quanto ao risco de contágio do coronavírus nestes encontros em recinto fechado, decidimos 
adiar essa constituição. Até lá, aguardamos sugestões de alteração que entendam conveni-
ente fazer ao texto presente. 
 
 

Para qualquer correspondência: colecaodepresepios@gmail.com 


