


A Associação novamente -Apoio aos Traumatizados Cranioencefálicos
(TCE) e suas famílias, tem como missão ajudar vítimas de TCE desde a fase
hospitalar até à reintegração social e profissional. Promove ações de formação,
sensibilização e prevenção de TCE e é membro de vários grupos que promovem a
igualdade e dignidade da pessoa com deficiência. 



Vamos ajudar os Traumatizados Cranioencefálicos a voltar a quererem viver
e serem felizes?
 
Aos 18 anos, a Diana sofreu um traumatismo cranioencefálico, quando foi atropelada numa passadeira, a
caminho da Universidade.
Coma, cirurgias, tratamentos de reabilitação roubaram 6 anos da sua vida e apagaram o sonho de vir a ser
médica. 
Desistiu da vida e isolou-se em casa até que conheceu a novamente.
Após um ano no projeto Viver Novamente afirma: 
“A novamente mudou a minha vida! Tirou-me de casa. Fez-me ver um mundo novo, com coisas boas e
caminhos novos que explorar. Voltei a gostar de mim, não me importo de ser como sou. Agora sinto-me feliz!”

Precisamos de si para colocar o Projeto Viver Novamente no Porto e em Cascais. Para voltar a dar vida a
quem viu a vida mudar após o seu acidente. Não é fácil deixar a sua vida e viver como uma pessoa com
deficiência, mas é possível e pode ser feito com alegria e qualidade.
 
Com 25.000 euros conseguimos colocar o Projeto Viver Novamente a acontecer um ano no Porto e um ano
em Lisboa!
Ao oferecer um presente já está a ajudar a novamente!

(*) nome e factos sobre a causa do TCE podem ter sido alterados para salvaguardar a confidencialidade



CANECA SET DE 2
COFEE LOVER

Ref: 162502136
PVP- 21,90€

CANECA SET DE 2
PURE HEART

Ref: 162502137
PVP- 21,90€

CANECA ANJO
PVP- 17,90€



CANECA COM 
BASE MADEIRA

PVP - 15,90€

CANECA COM
FILTRO DE CHÁ

PVP -23,90€

GUARDANAPO 
TARTAN VERMELHO

Ref:13001412
PVP - 3,56€

GUARDANAPO 
TARTAN VERDE
Ref:333001414

PVP - 3,56€



COPO TÉRMICO
CINZA FOLHA DOURADA

Ref: 180501441
PVP- 17,90€

COPO TÉRMICO
CORAÇÃO DOURADO

Ref:180501916
PVP - 17,90€



MEIA DE NATAL PARA
PENDURAR NA LAREIRA

 
PVP- 8€



GROW BAG
MANJERICÃO
PVP- 10,00€

GROW BAG
CEBOLINHO

PVP- 10,00€
 

GROW BAG
MORANGO

PVP- 10,00€



Para fazer a sua encomenda envie e-mail para:
natal@novamente.pt 

 
Ou ligue-nos para 
+351 912 275 506

 
Para envios por correio, portes suportados pelo comprador

www.novamente.pt

Para donativos, por favor, use :

912617482

IBAN : PT50 0010 0000 4423 8960 0013 2


