
IMPACTOS POSITIVOS

PORQUE QUEREMOS CONSTRUIRO QUE É A MAGELLAN 
COMMUNITY CHARITIES

O Lar de Idosos Magellan Centre terá um profundo e positivo 
impacto nos idosos Luso-Canadianos e nos seus entes queridos.

Para os Idosos:
O Lar oferece aos residentes tranquilidade e uma sensação 
de segurança num ambiente afetuoso e familiar. Os nossos 
idosos serão apoiados por um amplo leque de serviços que 
os farão sentir em casa num ambiente que é culturalmente 
apropriados para eles. Terão também amplas oportunidades 
para participarem em atividades a nível comunitário.
Para as Famílias:

os seus entes queridos estão a receber os melhores cuidados 
num ambiente familiar. Poderão visitá-los e conhecer outras 
famílias. As famílias terão todas as informações sobre os 
recursos que lhes estão disponíveis, podendo desta maneira 

Para as Famílias:
O Lar será uma parte integral da comunidade e de todos os 
grupos etários que desejem interagir com os seus idosos.  
A Magellan Community Charities desenvolverá estreitas 
ligações com as organizações de saúde que se encontram ao 
serviço da vizinhança.
O Lar Magellan ao proporcionar a existência de mais camas de 
cuidados a longo prazo na GTA, vai também aliviar a pressão 
nos hospitais.

A Magellan Community Charities (“MC Charities”) foi fundada com o 
objetivo exclusivo de construir e operar um lar de idosos que oferecesse 
aos membros mais idosos de todas as comunidades Luso-Canadianas, 
cuidados dotados de sensibilidade cultural. A Magellan Community 

Community Care, (“MC Care”), e a Magellan Community Housing,  
(MC Housing). A MC Care vai ocupar-se das operações dos cuidados 
a longo prazo. A MC Housing vai ocupar-se da área de assistência à 
autonomia bem como das unidades residenciais de renda acessível. A 
Magellan Community Foundation, (“MC Foudation”) é uma organização de 

de fundos para a construção do Lar.

Sara Isabel Dias
Diretora Executiva
Magellan Community Charities

Cuidar dos nossos idosos é uma pedra basilar da nossa cultura. Fazemo-lo 
pelo amor e pelo respeito que temos por eles e por gratidão por tudo o que 

vocacionado para os idosos falantes da língua Portuguesa. 

Reunimos uma equipa forte 
e fervorosa para construir um 
complexo único para idosos 
que consiste em 57 unidades 
habitacionais com assistência 
à autonomia, e 256 camas 
subsidiadas para cuidados 
a longo prazo. No total este 
projeto vai proporcionar cuidados 
continuados para 350 idosos no 
coração de Toronto.

de poder garantir que o Magellan Centre será um novo lar longe do lar, para muitos 
idosos falantes de Português. Ou seus familiares poderão ter a certeza que os seus 
entes queridos vivem num ambiente de dignidade e de respeito, usufruindo de todos 
os elementos que constituem de uma comunidade acolhedora, tolerante e integrante.”

A B R I N D O  A S  P O R TA S  A O S  I D O S O S



A B R I N D O  A S  P O R TA S  A O S  I D O S O S

A B R I N D O  A S  P O R TA S  A O S  I D O S O S

A vida é uma jornada, uma viagem de descoberta. Para muitos dos nossos 
pais essa viagem foi uma experiência real e vivida. Embarcaram numa 
jornada para um país desconhecido e para um nova vida, chegando ao 
Canadá com as suas bagagens cheias de sonhos e de esperança. Agora, 

para podermos retribuir.
Somos a Magellan Community Foundation, uma organização de 

da Magellan Community Charities no sentido de construir em Toronto um 
Lar de Idosos moderno capaz de providenciar cuidados e apoios da maior 
qualidade a idosos de língua Portuguesa. Será o primeiro Lar de Idosos 
deste tipo na GTA a oferecer cuidados dotados de sensibilidade cultural. 
O Magellan Centre garantirá que os idosos recebam cuidados da mais alta 
qualidade num ambiente familiar e tranquilo. O custo total para a construção 

perfazer o total do capital necessário, através da Campanha de Angariação 
de Fundos Viagem de Descoberta.
A nossa comunidade é generosa e com uma orgulhosa tradição de cuidar 
dos mais velhos. Assim sendo, vamos construir todos juntos o Magellan 
Centre, com muito carinho, amizade e saudade.

Campanha De Angariação De 
Fundos Para O Magellan Centre

www.magellancommunityCHARiTIES.ca
info@magellanCHARITIES.ca

MORADA : 16 Queen Elizabeth Blvd., Etobicoke, M8z1L8

TELEFONE : +1-437-914-9110 

“Este é, com efeito, um projeto 

os residentes idosos da nossa 
comunidade, e é com bastante 
agrado que vejo tantos parceiros e 
investidores a conjugarem esforços, 
incluindo a Câmara Municipal de 
Toronto, no sentido de ver este 
projeto concretizado.”

 Ana Bailão
Vice-Presidente da Câmara
Membro do Conselho Municipal
Círculo eleitoral 9 - Davenport


