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JUNTOS PARA RECOMEÇAR

Adquira os produtos típicos do mundo e ajude o Centro Comunitário São Cirilo.
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Adquira os produtos típicos do mundo e ajude o Centro Comunitário São Cirilo.

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CIRILO
O Centro São Cirilo é uma comunidade de inserção criada pelos jesuítas no Porto que acolhe e capacita

pessoas e famílias migrantes e nacionais a passar por fase temporária de fragilidade social.

Desde a abertura oficial, a 4 de Janeiro de 2010 até 31 de Dezembro de 2019 o Centro São Cirilo já

apoiou…

Catálogo Solidário de Trabalhos Típicos do Mundo

Este catálogo contém produtos de vários países/continentes e culturas. Estes trabalhos foram realizados,

de forma completamente artesanal, adaptada ao gosto individual, pelos utentes do Centro São Cirilo.

A sua aquisição ajudará  na concretização da missão do Centro.

Para mais informações e aquisição dos produtos contatar através de:

Tel | 22 8348460

E-mail | donativos@saocirilo.pt

Formulário | https://forms.gle/T1swLMAbCYc4Uc6t8

Entrega | Pick and Collect
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ADQUIRA JÁ!
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LIVRO DE CULINÁRIA 

4 CONTINENTES

O livro "Saberes & Sabores do Mundo" resulta de
workshops dinamizados por voluntários e utentes do
Centro São Cirilo, onde são partilhadas receitas e
tradições dos seus países.

Livro A4 | 58 páginas
Preço p/Unidade: 15€
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ABAYOMIS

CONTINENTE AMERICANO | BRASIL

Para acalentar os filhos durante as terríveis viagens
a bordo dos navios, as mães africanas rasgavam
retalhos das suas saias.
A partir destes retalhos criavam pequenas bonecas,
que ficaram conhecidas como Abayomi, que
significa "encontro" (abay) "precioso" (omi).
É como oferecer ao outro o que tem de melhor.

Cada boneca [5cm]
Preço p/Unidade: 5€

OMARORI 

CONTINENTE ASIÁTICO | JAPÃO

A palavra “omamori” em japonês significa
"proteção".
São amuletos feitos de pequenos pedaços de papel
enrolados em tecido com o nome de uma divindade
(normalmente um dos Shichi Fukujin “sete deuses
da felicidade”) ou uma oração, visando sempre:
- Proteção; Prosperidade; Felicidade; e Realização
de um desejo.

Tamanho [10cm]
Preço p/Unidade: 2€
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MARTENITSAS

CONTINENTE EUROPEU | BULGÁRIA

Na crença dos antepassados, as Martenitsas
serviam para afastar os males que vinham com o
inverno. A cor branca significa a neve que se vai, e
o vermelho representa o sol que está a chegar.
São oferecidas, no dia 1 de Março, aos amigos e
parentes antes da chegada da primavera. A tradição
é prender à roupa, as Martenitsas recebidas. Estas
acalmam os ânimos de Baba Marta, uma figura
importante do folclore da Bulgária.

Cada boneco [10 cm]

Preço p/Unidade (conjunto de 2): 5€

MUÑECA DE LA PREOCUPACIÓN
CONTINENTE AMERICANO | GUATEMALA

São bonecas típicas da Guatemala, de origem Maia.
Acredita-se que elas eliminam as preocupações
realizando efeitos curativos principalmente em
crianças. O segredo é expor as suas preocupações à
boneca antes de dormir, colocando-a depois
debaixo da sua almofada. Segundo a crença
regional, a boneca preocupa-se no lugar da pessoa
(dona da boneca).

Cada Muñeca [10 cm]

Preço p/Unidade: 5€

 4 disponíveis
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MÁSCARAS

5 CONTINENTES

Enquanto símbolo visual, a máscara retoma as
fontes dos mitos dos antepassados, dos deuses e
dos animais totemizados. Estão presentes em
eventos sociais como bailes, desfiles, festas com
fantasias e em diferentes profissões.
As máscaras estão carregadas de mistério, tributos
a divindades e valores de culto em rituais.

Exemplares únicos - Edição Limitada
Preço p/Unidade:
Máscaras de 30cmx40cm | 7€
Máscaras de 40cmx30cm | 7€
Máscaras de 40cmx60cm | 8€

2 | Máscara de tribos 
África [30cmx40cm]

1 | Máscara tribos 
 África [30cmx40cm]
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7 | Máscara de Veneza 
Europa [40cmx30cm]

6 | Máscara dos Aborígenes
da Papua-Nova Guiné
Oceania [40cmx30cm]

8 | Máscara de Tribos
 África [40cmx30cm]

9 | Máscara dos Nativos do Canadá e EUA 
América [40cmx60cm]

5 | Caretos de Portugal 
Europa [40cmx30cm]

4 | Máscara da Pérsia 
 Ásia  [40cmx30cm]
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MARCADOR DE LIVROS

5 CONTINENTES

Os marcadores de livros apresentam padrões
usados em tecidos, madeira e pintura. Os desenhos
retratam a cultura, as tradições, a história, as
transições comerciais.

Tamanho [18cmx6cm]

Exemplares únicos - Edição Limitada
Preço p/Unidade: 3€

PADRÕES DE ÁFRICA

PADRÕES ANDINOS

Ref. nº     |1|     |2|        |3|      |4|        |5|     |6|      |7|    |8|     

Ref. nº      |9|       |10|     |11|      |12|         |13|      |14|        

Ref. nº   |15|      |16|     |17|     |18|        |19|      |20|        
PADRÕES ANDINOS

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do
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PADRÕES ÁRABES PADRÕES DA ÁSIA
Ref. nº   |41|     |42|   |43|     |44|    |45|     |46|    |47|    |48|    Ref. nº     |27|   |28|       |29|       |30|        |31|    |32|        

Ref. nº     |33|  |34|   |35|    |36|   |37|     |38|   |39|     |40|    Ref. nº       |21|     |22|      |23|         |24|        |25|    |26|           
PADRÕES ÁRABES PADRÕES DA ÁSIA

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do
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PADRÕES DA EUROPA PADRÕES INDIANOS

PADRÕES DA EUROPA

Ref. nº   |56| |57|   |58|  |59|  |60|  |61|   |62|      

Ref. nº |49|   |50|   |51|  |52|   |53|   |54|  |55|      

PADRÕES INDIANOS

Ref. nº |63|  |64|    |65|    |66|       |67|    |68|     

Ref. nº   |69|      |70|  |71|    |72|    |73|           

PADRÕES DA OCEANIA

Ref. nº  |74|   |75|    |76|   |77|      |78|  |79|            

PADRÕES DA OCEANIA

Ref. nº    |80|   |81|   |82|  |83|    |84|      |85|          

Es
go

ta
do

Es
go

ta
do
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PIROGRAVURAS 
CONTINENTE EUROPEU | PORTUGAL

Quadros  realizados pelos utentes em madeira com
pirogravador, que contêm imagens dos seus países,
culturas ou locais/imagens que gostam.

Exemplares únicos - Edição limitada
Preço p/Unidade:
Quadro Pequeno de 14cmx30cm | 6€
Quadro Quadrado de 30cmx30cm | 8€
Quadro Retangular de 60cmx30cm | 10€

Ref. nº 1
Quadro Pequeno [14cmx30cm]             

Quadro Quadrado Pequeno  [30cmx30cm]

Ref. nº     |4|                                   |5|                  

Ref. n   |7|                 
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Quadro Grande [60cmx30cm]

Ref. nº                   |12|                                                            |13|                                                                        

Ref. nº                   |10|                                                            |11|                                                                        

Ref. nº   |9|                                                                        
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GORROS
CONTINENTE EUROPEU | PORTUGAL

Os gorros São Cirilo foram os únicos trabalhos não
preparados por utentes. Foram feitos por uma
voluntária como forma de ajudar o Centro.
Os gorros são coloridos pela diversidade de
culturas e nacionalidades  presentes no Centro
São Cirilo. podem decorar a árvore de Natal.

Tamanho [8cm]
Exemplares Únicos - Edição Limitada
Preço p/Unidade: 2€

PORTA-CHAVES 
CONTINENTE EUROPEU | PORTUGAL

Porta-chaves com o símbolo do Centro São Cirilo.

Preço p/Unidade:  
Porta - Chaves Pequenos de 4cmx4cm | 2,5€
Porta - Chaves Grandes de 5cmx5cm    | 3,5 €       

Ref. nº   |1|      |2|          |3|         |4|           |5|             |6|     

 Ref. nº 2 
Porta - Chaves Grandes 
[5cmx5cm]         

Ref. nº 1 
Porta- Chaves Pequenos 
[4cmx4cm] 

Es
go

ta
do

Disponível 1 

Disponíveis
2

Disponíveis
2

Disponíveis
3 Disponíveis

3
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BOLSAS 

CONTINENTE EUROPEU | PORTUGAL

Bolsas realizadas com agulhas de tricôt.

Exemplares únicos - Edição Limitada 
Preço p/Unidade:
Bolsa Pequena de 17cmx10cm | 3€
Bolsa Média de 21cmx23cm | 6€
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Ref. nº 1 
Bolsa Pequena [17cmx10cm]

Bolsa Média [21cmx23cm]

Ref. nº             |3|                                 |4|               

Ref. nº |5|

Ref. nº |6|    

Ref. nº      |7|                            |8|                           |9|



https://www.instagram.com/centrosaocirilo/

https://www.facebook.com/CentroComunitarioSCirilo/

FAÇA JÁ A SUA ENCOMENDA

Formulário | https://forms.gle/T1swLMAbCYc4Uc6t8

Entrega | Pick and Collect

Contactos
Tel. | 22 8348460

E-mail | donativos@saocirilo.pt


