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December 1, 2020 
 
 

Dear Friend of Padre Pio Gottin Charities: 
 

Paz e Bem! 
 

20 years and counting!  The members of Padre Pio Gottin Charities are extremely proud to have spent the last 20 

years remembering and celebrating the life of Padre Pio! 

 

While we began 2020 celebrating our 20th anniversary, including a memorable Gala event held on March 7th, soon 

after, the world was hit with the Covid-19 pandemic, social injustice and racial tensions felt around the world, a global 

economic downturn and most recently, a pivotal U.S. presidential election.  2020 has been no ordinary year but we 

remain steadfast in our mission. 

 

As we celebrate the 20th anniversary of the founding of Padre Pio Gottin Charities, we kindly ask for your help again 

by contributing to the annual fund.  A donation in any amount is appreciated.  Every dollar contributed will be 

used to help those in need in the United States and Cape Verde.  For your convenience, donations may be made via 

Venmo at @PadrePioGottin-CharitiesInc or via check using the enclosed donation slip and return envelope.  As 

a thank you, we have included a prayer card, which includes a “prayer during the time of a pandemic”. Regardless of 

whether you are able to make a donation, the prayer card is yours to keep. 

 

Padre Pio Gottin Charities, Inc. was founded, with a mission to pursue and strengthen the ideals of Padre Pio 

Gottin by supporting programs and initiatives aimed at helping those most vulnerable.  Some of our activities have 

included: 

 

• Support to organizations providing meals to children and the elderly during the Covid-19 pandemic 

• Five annual scholarships to Cape Verdean students 

• Financial support for the elderly Cape Verdeans in Sao Tome  

• Annual home improvement project on an island in Cape Verde 

• Support in the form of monetary donations and supplies to schools and churches in Cape Verde  

• Financial assistance for funerals, medication, electricity, gas, etc. 

• Donation of winter coats for children in need, especially new immigrants 

• Donations to those affected by natural disasters (i.e. New Orleans, Haiti, Bahamas, etc.) 

 

We are proud of all that we have achieved over the past 20 years and we are thankful to the generous supporters who 

have helped us on this journey.  Our ability to continue to provide the services and support needed is dependent on 

private donors like you.   

 

We wish you a blessed Christmas season and we thank you for sharing in our mission. 

 

With warmest regards,  

 

 

Crisolita Pontes-Alves 

President 

         
“Goodness still exists.  It still exists in those who love, in those who give, in those who sacrifice for others.” 
                                                                                    Padre Pio Gottin, Editorial on the Culture of Love, Farol - April 1990    
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1 de Dezembro de 2020 

 

 

Caro amigo da Organização Padre Pio Gottin Charities, Inc. 

 

Paz e Bem! 

 

Passaram-se 20 anos! Os membros da Padre Pio Gottin Charities estão extremamente orgulhosos de terem nestes 

últimos 20 anos relembrado e celebrado a vida do nosso Saudoso Padre Pio! 

 

Em 2020 celebramos o 20º aniversário, incluindo um evento de Gala memorável realizado em 7 de Março, logo depois, 

o mundo foi atingido pela pandemia Covid-19, injustiça social e tensões raciais sentidas em todo o mundo, uma crise 

econômica global e, mais recentemente, uma eleição presidencial dos EUA crucial. 2020 não foi um ano comum, mas 

permanecemos firmes na nossa missão. 

 

Ao celebrarmos o 20º aniversário da Organização Padre Pio Gottin Charities, pedimos a sua ajuda novamente, 

contribuindo para o fundo anual. Uma doação de qualquer valor é apreciada. Cada dólar doado será usado para 

ajudar os necessitados nos Estados Unidos e Cabo Verde.  Para sua conveniência, as doações podem ser feitas via 

Venmo em @ PadrePioGottin-CharitiesInc ou via cheque usando o recibo de doação e o envelope de retorno 

incluídos. Como agradecimento, incluímos um cartão de oração, que inclui uma “oração durante o tempo da 

pandemia”. Independentemente de você fazer ou não uma doação, o cartão de oração é seu. 

 

Padre Pio Gottin Charities, Inc. foi fundada, com a missão de prosseguir e fortalecer os ideais do Padre Pio 

Gottin, apoiando programas e iniciativas destinadas a ajudar os mais vulneráveis. Algumas de nossas atividades 

incluem: 

 

• Apoio a organizações que fornecem refeições para crianças e idosos durante a pandemia Covid-19 

• Cinco bolsas anuais para estudantes cabo-verdianos 

• Apoio financeiro a idosos cabo-verdianos em São Tomé 

• Projeto anual de reforma de uma casa numa ilha de Cabo Verde 

• Apoio na forma de doações monetárias e suprimentos para escolas e igrejas em Cabo Verde 

• Auxílio financeiro para funerais, medicamentos, eletricidade, gás, etc. 

• Doação de casacos de inverno para crianças carentes, especialmente novos imigrantes 

• Doações para pessoas afetadas por desastres naturais (ou seja, Nova Orleans, Haiti, Bahamas, etc.) 

 

Estamos orgulhosos de tudo o que conquistamos nos últimos 20 anos e agradecemos os generosos doadores que nos 

ajudaram nesta jornada. A nossa capacidade de continuar a fornecer os serviços e suporte necessários depende de 

doadores privados como você. 

 

Desejamos-lhe um abençoado Natal e agradecemos por compartilhar na nossa missão. 

 

Com calorosas saudações, 

 

 

Crisolita Pontes-Alves 

Presidente 

         
“Aliás, a bondade ainda existe. Ainda existe em quem ama, em quem dá, em quem se sacrifica pelos outros.” 
                                                                                    Padre Pio Gottin, Editorial A Cultura do Amor, Farol - Abril 1990                                           


