Guia para navegar pela loja das Sete Irmãs: https://thesevensistersshop.com/

Feed a child for a year with The Seven Sisters charm bracelet.
Alimente uma criança por um ano com o bracelete das Sete Irmãs.
Mary’s Meals/The Seven Sisters
Mary´s Meals/ As Sete Irmãs
What is Mary’s Meals?
• O que é a Mary´s Meals?
Every school day Mary’s Meals provides more than one million children across 13 countries
with a meal at their school. Providing food in this way attracts children to the classroom and
helps give them hope for a brighter future.
• Em todo dia escolar, a Mary's Meals oferece a mais de um milhão de crianças em 13
países uma refeição em sua escola. Fornecer comida desta forma atrai crianças para
a sala de aula e ajuda a dar-lhes esperança para um futuro melhor.
Children who used to miss school are now in classrooms. Children who were once too
hungry to concentrate have the energy to learn. Parents who were anguished at not being
able to feed their children themselves have more peace of mind and encourage them to go
to school.
• As crianças que costumavam faltar na escola, agora estão nas salas de aula. As
crianças que antes estavam com muita fome para se concentrarem, agora possuem
energia para aprender. Os pais que estavam angustiados por não poderem alimentar
seus próprios filhos têm mais paz de espírito e os encorajam a ir à escola.
Mary’s Meals is a global grassroots fundraising movement with over 100,000 community
volunteers worldwide. At least 93p of every £1 donated is spent directly on charitable
activities.
• Mary's Meals é uma organização global de angariação de fundos com uma
comunidade de mais de 100.000 voluntários em todo o mundo. Pelo menos 93% de
cada £ 1 doada é gasto diretamente em atividades de caridade.

Why am I supporting Mary’s Meals?
• Por que estou apoiando a Mary´s Meals?
Writing The Seven Sisters series has taken me across the globe. The more I travel and
experience, the more I realise what privileges we in the Western World so often take for
granted.
• A escrita da série As Sete Irmãs me levou ao outro lado do globo. Quanto mais eu
viajo e experimento, mais eu percebo os privilégios que nós, no mundo ocidental,
muitas vezes tomamos como certo.
As soon as I heard about Mary’s Meals, I loved the simplicity of the idea behind it – aiding
some of the world’s poorest children by providing a meal at school; not only helping to
nourish their bodies, but their minds too.

•

Assim que ouvi sobre a Mary's Meal, eu amei a simplicidade da ideia por trás dela ajudando algumas das crianças mais pobres do mundo fornecendo uma refeição na
escola; não só ajudando a nutrir seus corpos, mas suas mentes também.

HOPE – something all our children deserve, because they are the future of our world – and
triumph over adversity, are major themes in all of my books. And this is what Mary’s Meals
is providing for thousands of children every day.
• ESPERANÇA - algo que todos os nossos filhos merecem, porque eles são o futuro do
nosso mundo – e o triunfo sobre a diversidade, são temas principais em todos os
meus livros. E isso é o que Mary's Meals está fornecendo para milhares de crianças
todos os dias.

How it works
• Como isso funciona
Thanks to the generosity of our suppliers who have provided the charm bracelet at cost,
every penny of profit from the sale of each Seven Sisters bracelet will provide the £12.20
needed to feed a child every day for a year.
• Graças à generosidade dos nossos fornecedores que forneceram a pulseira e os
pingentes pelo preço de custo, cada centavo de lucro da venda de cada bracelete
das Sete Irmãs irá proporcionar as £ 12.20 necessárias para alimentar uma criança
todos os dias durante um ano.
Each Christmas, on the publication of each sister’s book, a new charm to add to the Seven
Sisters bracelet will be released.
• Em cada Natal, conforme a publicação do livro de cada irmã, um novo pingente para
adicionar ao bracelete das Sete Irmãs será lançado.
Please scroll down or click on the ‘shop’ tab to see the bracelet and the charms.
• Por favor, role para baixo ou clique na guia "loja" para ver o bracelete e os
pingentes.
Thank you so much for your support.
• Muito obrigada por seu apoio.
SIGNATURE TO GO HERE XX
To find out more about Mary’s Meals, please visit their website www.marysmeals.org.uk
• Para saber mais sobre a Mary's Meal, visite o site www.marysmeals.org.uk

WHAT YOU CAN BUY
• O que você pode comprar
The Seven Sisters Charm Bracelet
• Bracelete das Sete Irmãs
The Seven Sisters – Christ the Redeemer charm
• As Sete Irmãs - Pingente Cristo Redentor

The Storm Sister – Grieg’s frog charm
• A Irmã da Tempestade – Pingente sapo de Grieg
The Shadow Sister – Star charm
• A Irmã da Sombra – Pingente estrela
Coming soon
• Em breve
Add to Cart
• Adicionar ao carrinho

