
PTANO DE ATIVIDADES PARA 2021.



.l'tr

§l :1. ji

@ PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021

íruorcr

Capítulo I - Atividades Principais I Projetos CCC de continuidade ............... 3

7,7 Bolsos de Estudo CCC - Em ôrçomento: 40.800,A0€ .. .........3

7. 2 Ate n d i m e nto/A,co n se I h q m e nta g ratu ito : 7 i. 500, 00€ 3

1. 3 Trotd mentos de ntários 3

1.4 CCC voi à Escola: 7.421.,35€..... ...................... 3

1.5 CCC Café: j7.903,75€ custas * 58.200,OA€ proveitos...... ........................4

7.6 "Tamo lunto - Pela Saúde de todas os mulheres jovens e crionças do Guiné-$issou": 4.627,36€....4

1..7 Porta-Voz do Juventude CCC............... ...........4

1.8 "Colob Wolk my City Free" Coletivo Zebra: 2.510,00€..... ........-...............4

Capítulo ll - Novos Projetos a desenvo1ver................... .............5

2,7 "Se eu consegui, tu tombém consegues" 4.500,00€....... ...................,.....5

2.2 "Eu escolho, porque $á) sei" 4.000,00€............... ...............5

2.3CCCvoí à escola-Racísmo/Xenofetbia-2.50A,0A€." . . .5

2.4 "Mulheres Migrantes": 5.500,00€... ..............5

Capítulo lll - Angariação de Fundos.................. ....................,....6

3.7 Flying Seeds, peças de jaülhdfia cam deslgn de Luísa Rasas

i.2 Exposição de pintura de Eela Bronqulnho e venda de obros

3.3 Estreitomenta da relação c6m as atuais financíadares....-..,....

3. 4 N ovos fí no nciadore s

Capítulo lV - lnformação, Educação, Comunicação e Àdvocacy ........,....r.r..í.

4.1 Conferêncio Coroções Çopazes de Construir (incluÍdo Gostos Gerais).........

4.2 Prémio Comunicação ÇoraçÜes Capazes de Construir - Em orçamento: L5.000€

6

6

6

6

7

7

7

4.6 CCC Café Convida (incluído custos CCC Cofé).............

Capítulo V - Organização

7

I
I
I5.2 Recursos Humanos

Capítulo Vl - Atividades previstas no âmbito da gestão ............8

Capítulo Vll - Orçamento

Àssociaçáo CoraçÕes corn Coroa I sem fins tucrativos I ONG de Desenvotvimento
NIPC 5Í0114032 | Rua da Junqueira, 295/7 1300-338 Lisboa I ttf:+35t 935 038 798 I +351 215 990 053
C0rAcoe§Comcoroa@gmait.Com I www.coracoescomcoroa.ore I www,facebook.com/coracoescomcóroa

CORAçÕES CAPAZES DE CONSTRUIR

9



il

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021

APresentação

o plano de Atividades e orçamento para o ano de 2021, aprovado em Assembleia Geral de sócios/as da

Associação corações com coroa tccc) de 24 novembro de 2020, foi eraborado tendo em conta os desafios

do momento atual'

eomo ti do conhecimento generarizado, no passado dia 11 de março a oMS ciecrarou o surto de covl,-l9'

provocado pero novo coronavírus sARs-cov-z, como pandemia. Existern já notícias que indicam que diversos

sêtore§ da economia podem ser prejudicados, por efeitos diretos e indiretos da doença' e há indícios da

erninência de uma retrâção económica gerar. os efeitos decorrentes para as ativiciades da Associação

corações com coroa apresentam-se à data ainda incertos, É no êntanto iá uma evidência que o ano 2021

exigirá um esforço redobrado de flexibilização e adaptação da parte da Associação e dos parceiros

envolvidos para a realização e susesso de eada um dos proietos, beni eomo a gestão do quotidiano' de

acordo com a evolução das diretrizes da DGS'

Através da consoridação e expansão graduar dos seus projetos, a Associaçâo coraçôes com coi'oa conseguiu

ao rongo dos anos tornar*se um ponto de apoio sórido, viabirizando o objetivo a quê sê propôs: acompanhar

as jovens e mulheres que contam com o§ serviços que a ccc oferece' Em 2021' ape§ãr da pandernia'

acreditarros que nêo será diferente. Õ desafio continuará a ser não só a continuidade do trabalho que tern

vindo a ser desenvorvido, mas também, neste contexto de incerteza, a concretização de novas iniciativas'

Associaçáo'e'T".T,:ffi,'r3;? !ffiililTJl§:1"ffi,1.:§f 91"'Hf};3Y'T'"il'i'u eeo 0s3

NIPC 510114032 | Rua da J

.oii.*.o,*roaesma*.c*nql'-4,.'I#áçe"iig[.:,.:?rll{L*i'át""-''



PLANO DÊ ATIVIDADES PARA 2021

Çapítulol-AtividadesPrincipaislProietosCCCdecontinuidade

l.l.BolsasdeEstudoCCC'Emorçamento;40'800'ü!€

Em 2021, a ÇCC irá ÇOntinuar a acompanh ar at LTborseiras atuais prestândo o apoio financeiro mensal e.o

apoio bio-psico-sociar a cargo das nossas psicórogas e Técnica de serviço social' o acompanhamento e apolo

bio_psico-social de antigas borseiras também serão assegurados. A ccc mânterá as candidaturas abertas a

novas borseiras, pois pretende abranger mais jovens em situaçôes de vurnerabiridade' A ccc irá ainda

continuar a apoiar duas murheres que decidiram a rêtomar os estudos e procurârn concluir o ensino

suPerior.

A ccc continuará a desenvohrer esforços para que as três vagas disponíveis para bolsas para licenciatura no

ISLA Santarém e a§ Ou" "g" 
na Escola Magestil' seiam preenchidas'

Desde o início de$e projêto, em 2013, a iaa ia atribuiu 2g borsas de estudo a iovens raparigas com

aproveitamento escorar e que estâvam em risco de abandonar o ensino formal por sê encontrarem ern

situação de vulnerabilidade social'

1.2 Atendimento/Aconselhamento 
gratuito;13'500'fi)€ 

.--^ ^raic*an+a çnriâl

o atendimento grâtuito mantÊr-§ê-ár com a equipa reforçada, pera contratação de uma assistente social a

tempo inteiro. À semelhança dos anos anteriores' pfêvemÔs um aumento no número de mulheres e

raparigas apoiadas e no número de consultas rearizadas. Em zazL, accc pretende continuar prestar apoio

gratuito também nâ procurâ ativa de emprego e eraboração de curricurum viwe, com o apoio da nossa

técnica de serviço social e uma voluntária'

1.3 Tratamento§ dentários *^--!Â, .^-á À nÀr.ê '

o apoio dentário a murheres e raparigas em situação de vulnerabilidade económica manter-se-á' A parcerta

corn a clínica Mint e a periodicidade de admissão de novas pacientes continuam' como em 2020' haverá

uma triagem das utentes que beneficiarão deste apoio pera nossá técnica de Serviço social' só depois do

seupârecêrpositivo,asutentessãoencaminhadasparaaclínicadentária.

1.4 CCC vai à Escola.7 '421'?5€'

Ern 2021, e assim que as regras de controlo da pandemia o permitirem' terá inhio 5C temporada do "ccc

vai à Escola,,, ainda com o financiamento da secretária de rsiado para a cidadania e a lgualdade' o proieto

irá continuar com apresentação da peça ,,Erfos e Anôes" e debate com estudantês do gÊ ano de escolaridade'

nos rnesmos mordes ou sob um formato que permita a encÊnação em auditório' A equipa de terreno

mantem-se. como nas edições passadas, este proieto abrange escolas e Çêntr.S educativos de Portu*al

continentar, e a ccc vai encetar esforços para visitar escoras nas regiôes autónomas da Madeira e Açores'
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1.5 CCC Café: 37.90L,l}€'custos - 58'200'00€ proveitos

CIprojetoCCCCafévaimantêrasuaatividaderegular,cumprindoasregrasdeconfinamêntoecontroloda
pandemia covrD-lg. A ccc pretende reforçai a promoçâo do espaço como local privilegiado para

cerebrações famiriares, evêntos corporativos e outros entontro§ ao ,r-rivre, Também está prevista a

continuidade da programação sociocultural CCC Café Convida'

1.6 ,TamO JuntO * pela saúde de todas as mulheres iovêns e crianças da Guiné-Bissau":

4,627,96€

Em 2021, a CCC contirruará a trabalhar com a direção do Hospitat Nacional Simão Mendes, em Bissâu, para

6arantir o funcionamento da nova ara da Matêrnidade destinada aos serviços de obstetríçia e Ginecologia'

A ccc prevê a êntrega de medicam€ntos e de equipamentos hCIspitârares, nomeadamente dCIis novos

dopprers fetais e dois cardiógrafos, que permitirão merhorar a assistência às utentes da rnaternidade' o

prano de formação destinado aos funcionários do nospitar, i.iciado em fevereiro de 202o, terá continuidade'

Daremos iníciO à entrega dos primeiros exernprares do "Kit Dignidade", um subprojeto do proieto "Tamo Junto"'

desenvolvidocomointuitodeapoiarEsutêntesdaalaCCC,ernespecialasparturienteseosseusbebés'

X.7 Porta-Voz da Juventude CCC

A atria Mariana Monteiro continuará a ser porta-uoz pará as temáticas da Juventude da ccc'

l.E"ColabWalkmyCityFree"ColetivoZebra:2'510'00€

Em 2a2L,a CCC irá manter a parceria com o ,Colab Watk my City Free,, um projeto desenvolvido pelo

corectivo ,EBRA, com o apoio da tnrand Norway university af Apptied scíences, The tnstitute of rransport

Econamicsda Noruega e a corações com coroa, com financiamento EEA Grants portugat - tceland'

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021

Liect'*enstein e NorwaY gronts'

A iguardade de género nas cidades e a mobiridade são assuntos premêntes no praneamento urbano e podem

ser melhoradas corn a apllcação de novas soluções de design' políticas públicas adequadas e a

consciencialização da sociedade civil'

com iniciativàs como o cicto de debates 
,cidade que Abraça!" * cenversas, transmitidas em livestreaming

no Facebook da ccc e no canar youtubê @coretivo zebra ern setembro de 2020 - o projeto "coldb wa*

rny City Free,, visapromover a dinâmica das cidades, com vista à criação de espaços públicos mais seguros,

acessíveis, incrusivos e amigos do ambiente, que sejam áreas murtifuncionais para interação social' inclusão

e bem-estar de todas e todos'
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Capítuto ll- Novos Proietos a desenvolver

2.1 "Se eu consegui, tu também consegues" 4,500100€

A CCCtenciona desenvolver e implemêntar ern 1A?1o projeto "Se eu consegui, tu também consegues", que

tem como principal objetivo aproximar a comunidade feminina de origem romani na escola. Trâta-se de um

projeto de inclusão, que consíste em apre§entaf o testemunho de rale model na primeira pessoa de uma

antiga bolseira da ccc, Élia Brito, de origem romoni, com posterior conversa com oslas alunos/as, sempre

com o acompanhamento técnico da equipa CCC. A conceção deste projeto contará com o apoio voluntário

da ex-secretária de Estado para a lgualdade, Catarina Marcelino, vice-presidente do lnstítuto da Segurança

social, e de Alice Frade, Diretora Executiva da P&D Factor - Associação para a cooperação sobre População

e Desenvolvimento e Voluntária da CCC.

2.2"8u escolho, porque {iá} sei" 4'000,00€

A Associação prevê o envolvirnento e implementação do projeto "Eu escolho, porqu€ (já) sei", um curso

orientado para o empoderamento ê capacitação de raparigas e mulheres, gue têm como objetivo a

construção de um projetü de vida sustentável, saudávele satisfatório a diversos níveis, em que exista trma

vinculação ao meio social através do desenvolvimento como pessoa e cidadã, com direitos e deveres'

Neste âmbito, existe a intenção de estabelecer parcerias com outras associações, nomeadamente ligadas

ao empoderamento de mulheres refugiadas e migrantes, de forma a poder fazer chegar Ô projeto "Eu

escolho, porque {já} sei" também a estas raparigas e mulheres, dotando-as de competências linguísticas e

outras ferramentas quê promovam â autonomia, o conhecimento e autoestima para uma rnelhor

integração na sociedade e combate à exclusão social.

2,3 CCC vei à e§cola' RacismolXenofobia - 2-500,0$€

A CCC irá continuar a desenvolver, ern parceria com o Teatro Meridionalê som a encenadora Natália Luiza,

uma propostâ para um novo projeto artístico-pedagógico, baseado num texto de Jorge Palinhos, sobre

temáticas relacionadas com o racismo e xenofobia para alunos e alunas a frequentar o l?s ano de

escolaridade. Em 2021, terão lugar várias reuniões com professores, com o apoio da Associação de

professores pâra a Educação lntercultural - APEDI, para um brainstprming sobre as têmáticas mais

pêrtinentes a abordar.

2.4 "Mulheres Migrantes" : 5,500,00€

A CCC está a preparar para 202L uma parceíra com a Associação de Professores para a Educação

lntercultural (ApEDl), de forma a poder contribuir parâ o sucesso do projeto "Mulheres Migrantes,

orientação Cultural e Ensino de português", promovido pelo clEs-lUL/ lscTE - lnstituto Universitário de

Lisboa.
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Em estudo está a participação da CCC na elaboração de um manual de Português, pensado de acordo com

as necessidades específicas deste público-alvo e com a intenção de capacitar estas mulheres a lidar com as

instituições, ultrapassando os obstáculos burocráticos com que habitualmente se deparam, bem como dar

ferramentas às mães para poderem apoiar os filhos na esçola. Outra possibilidade é ainda a colaboração na

produçâo de uma antologia com as histórias de vida das forrnandas, que doÇumentêm os seus percursos

biográficos e permitam reforçar as suas competências linguísticâs, tom textos construídos no âmbito das

oficinas.

A par, a CCC procurará garantir apoio bio-psico-social às raparigas e mulheres que frequentâm o curso, de

forma a evitar o abandono das aulas.

O projeto será irnplementado na Junta de Freguesia da Penha de França, acreditando a CCC que poderá vir

a ser replicável noutras zonas da área metropolitana de Lisboa.

Capítulo lll - Angariação de Fundos

3.1 Flying Seeds, peps de joalharia com design de Luísa Rosas

Está prevísta â continuidade do projeto em parceria com a designer de joias Luísa Rosas,

3.2 Exposição de pinturâ de Bela Branquinho e venda de obras

ACCC está a preparar uma exposição de pinturâ, como obras Bela Branguinho (sócia, voluntária e presidente

da Assembleia Geral da CCC), cujo resultado das vendas reverterá para a Associação. A par, continuarão a

ser desenvolvidos esforços pâra a venda de alguns bens artísticos doados à Corações Com Coroa,

nomeadarnente a joia criada pela sócia e voluntária Sónia Adónis, duas telas da autôria de Bela Branquinho.

ilustraçôes de Ligeirarnente Cãnhoto (Rodrigo Mota).

3.3 Estreitamento da relação com os atuais financiadores

Em 2021., a CCC irá continuar a promover uma relação de confiançâ com os atuaís patrocinadores,

financiadores como William Carvalho, que assiduamente continua a apoiar os projetos da CCC.

3.4 Novos financiadores

Tencionarnos investir na procura de novos paffocinadores e outrâs formas de financiamento, tais como os

programas "PARTIS - Gulbenkian" e "EEA Grants Portugal".

,Associaçáo Corações com Coroa I sem fins lucrativos I ONG de Desenvotvimento
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Capítulo lV - lnformação, Educação, Comunicação e Advocacy

4.1 Conferênçia Corações Capazes de Construir (incluído Gastos Gerais)

Para 202!, prevê-se a realização da 9s edição da Conferência Corações Capazes de Construir, a realizar-se

ilovamênte na Fundação Calouste Gulbenkian, no primeiro semestre de 2021ê com um formato semelhante

ao das últimas ediçôes.

4.2 Prémio Comunicação Corações Capazes de Construir - Em orçamento: 15.000€

A pandemia ditou o adiamento e a cerimónia de entrega do 8e Prémio de Comunicação Corações Capazes

de Construir decorrerá, por esse motivo, no primeiro semestre de202L, durante a 9e edição da Conferência

Corações Capazes de Construir" Um novo concurso será lançando ao longo do ano.

4.3 Campanhas

Mantem-§e a organização e participação em iniciativas que conciliem vontades e saberes em prol dos

objetivos e pessoas abrangidas pelas atividades da CCC.

4.4lniciativas

A CCC continuará a envolver-se em câmpanhas e iniciativas várias sobre a Agenda 2030, sobre os Direitos

das Raparigas e das Mulheres e a Saúde Sexual e Reprodutiva.

4.5 Aptesentaçâo de estudos de impacto dos proietos
A CCC procurará encontrar junto de instituíçôes académicas a melhor forma de apresentar estudos de

lmpãcto dos projetos, tarefa que tem vindo a ser dificultada pelo atual contexto de pandemia e continuará

em desenvolvimento ao longo de 2021.

4.6 CCC Café Convida (incluído custos CCC Cafél

No estrito respeito pelas regras impostas pelo combate à pandemiâ COVID-L9, a CCC procurará continuar a

desenvolver as atividades "CCC Café Convida", mantendo na medida do possível uma programação

sociocultural regular, corn eventos nô CCC Café ou a decorrer on-líne, nas redes sociais da Associação.

A CCC continuará a contar com o envolvimento da atriz porta-voz para a Juventude da CCC, Mariana

Montêiro, e da voluntária da associação Teresa Tavares, também âtriz, para o desenvolvimento dos eventos

que forem sendo agendados ao longo do âno, denÍo das limitações impostas pelo atual contexto de

pandemia.
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Capítulo V - Organização

5.2 Voluntariado

As atividadÊs da Coraçôes Com Coroa contam com o apoio de pessoas em voluntariado ativo,

nomeadamente dos voluntários e voluntárias que usufruíram do curso gratuito promovido pela Associaçâo,

valorizando deste modo a resposta técnica de qualidade e diversificada às necessidades e problemas

identificados.

5.2 REtursos Humano§

A equipa da CCC é formada por uma diretora executiva, uma administrativa, umâ técnica de serviço social e

uma técnica de conteÚdos â tempo parcial.

Estão em regime de colaboração, por prestação de serviços, duas psicólogas (seis horas semanais) e uma

outra técnica de serviço social, (quatro horas semanaislque integram a Êquipa do Atendimento, com horário

variável.

A equipa do CCC Café irá mânter a sua constituiçâo - uma cozinheira em regime parcial, uma ajudante ê umâ

responsável de sala.

Capítulo Vl - Atividades previstas no âmbito da gestão

Realização de reuniões para apresentação da CCC e fundraising das atividades /projetos;

Coordenaçâo dos projetos em curso;

Dinamização, produção de conteúdos, gestão da comunicação e marketing:

o apoio de voluntários/as. Criação de çonteúdos dinâmicos, que apresentem de forma

clara e apelativa o envolvímento da CCÇ na sociedade.

explÍcita sobre as diferentes áreas de âtuação da CCC.

vertente mais institucional e corporativa, e como umâ feramehta útil para agradecer

aos parceiros atuais da CCC e para angariação de novos parceiros.

Procura de mecanismos para a angariação de financiamento;

Candídaturas a projetos e integração em plataformas e conselhos consultivos com apoio de

voluntariado CCC;

Contactos regulares com a Contabilidade e os Auditores;

Procura ativa de diferentes parcerias que permitern consolidar o projeto CCC;

Associação Corações com Csroa I sem fins lucratiyos I ONG de kenvotvimento
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Realização de duas Assembleias Gerais (março e novembro).

Capítuto Vll - Orçamento

Descrisáo
valor qtd OrçameÍ*o

utit 202r

§áldo lniclâl

RECEITAS

405 635,00€

Quota5

- Quotas Sóclos Colectivos 50,00€ 7 350,00€

- Quotas Sócjos lndividuais 30,00€ 164 4 920,00€

. Donátivos 23 200,00€

T-5hiÍts 7,SO€ 196 75,0O€

Projectos

Píémio Comunicaçâo 15 000,00€

- Bolsas 350 / zso 10 8 75ü,00{

"Se eu consegui, tu cooseguês" 4 500,00€

Curso de Capacitação "Éu esco,ho, poque {jà} sei" 4 000,00€

- Projecto €uiná "Tâmo Junto"

- Â CCC vai à Éscola (5i lempoíada) 2021

. Apoios Institucionais 73 578,89€

. cáfetarla ccc 58 200,00€

- Outros 1 000,00€

Re(eitàs

Reeitâs + SaUo lnkial

193 573,89€

999 208,89€

cu§Tos
lnvestim entos

- CómputadoÍes 600,00€ I 1 600.00€

- Licenças SoftwaÍe 550,00 1 550,00€

- Criação do trrebsite 2 000,00€ 7 2 000,00€

lwestirentos 5 190,00€

Custos de Futrcionamento
Rendas 60,o0€ 12 720,OO€

- Seguíos 1 100,oo€ 1 100,00€

- Água 0,00€ 0,00€

- Energia 0,oo€ 0,00€

- Higiene € Segurânça no ilabalho 1,OO€ 1 100,00€

- Contâbilidadê 250,00€ 3 000,00€

- Auditoria 1 500,00€ 1 500,00€

- Jurísta 2hlmês 369,00€ 4 428,00€

- Manutenção e Repsracões 200,00€ 2 400,oo€

- Mat dê Éscíitóriô 1 750,00€ 1 750,00

LÍmpêzá e Utênsíliô§ 720,00€ 1 300,00€

Técnicos (Píof. Liberais) {2 psicologas + Asi5tent€ Social) 450,0O€ 3 13 500,00€

22,50€. 2 . 1 350,00€

- Comunicaçôes 120,00€ 1 440.00€

Desleações 0,35€ 200 1 864,00€

Pêsoal s€de
-> Di.ecção 1 887,16€ 1 26 420,24€

-> Administrativa 1 125,00€ 1 15 750,00€

-> Jornalista Producção Conteúdos 650,00€ 1 I 100,00€

-> Assistente Social (tempo lfltêiro) 1 150,00{ 1 16 100,00€

-> Seg Sociãl 22,300Á 15 023,56€

-> subs Alíméntaçâo ê outros 198,36€ 3 1U4,96€
0utrôg 500,00€

CustG Directos do5 Proiectos de continuidade
goÍsas 35ô / 25O 10 40 800,00€

13 500,00€

PÍémio comunicação / conjeíência 15 0ô0,00€ 15 000,00€

A CCC vai à Escola (5. Temporada/Ano lectivo 20/21) 7 427,351

- Projêcto Guiné "Tãmo.lunto" 4 627,36€

- "Colab Walk my City Free" (Coletivo Zêbra) 2 s10,00€

- Outros

Custos dê Projectos a Desenvolve.
CCC Val a Escolâ Racismo Jorge Palinhos / Meridionâl 2 500,00€ 1 2 500.00€

''Se eu consêgui, tu consegues" 4 500,00€ 4 500,00€

Curso de CapacitaÇâo - "Éu escolho, poque (jà) sel" 4 000,00€ 4 000,00€

"Mulheres MigÍantes" Manual dê Port e Antogiâ dê Hist. de vidas 5 500,00€ 5 500,00€

Outros

Custos Dir$tos do CCC Câfé

Pessôal

- CâfetaÍia ccc Fulhimefie§p sala 800,oo€ 11 200,OO€

Associação Corações com Coroa I sem fins lucratiyos I ONG de D$envotviÍnento
NIPC 510Í14032 | Rua da Jurlqueira, 295/7 1300-338 Lisboa I ttf:+351 935 038 798 I +151 2í5 990 053
côracoescomcoroa@gmait.com I www,corâcoescomcoroa,orq I www.facebook.com/coracoescomcoroa

CORAçÔES CAPAZES DE CONSTRUIR



PI.ANO DE ATIVIDADES PARA 2021

Lisboa, 24 de novembro de 2020

A direção,

Catarinâ Cardoso Garcia da Fonseca Furtado

Ana Claudia Viterbo de Freitas Melich Cerveira

ee\

fr#'-'t'. .{

{ fid"c- te /k§3
Ana Luísa Hipólito Vieira Magalhães

CCC Fulltime
6 300,00€

Iseg
5e

ccc Convidá

Outros
2

2

263749,22€.Custos

?olâl Cxsàol f lnHtinerb§
Suf çÍavit/DeíkitGl do períódo

SaHo

?§8 899,22€

-75 325,33{

330 309,67€

Associacão Coraçôes com Coroa I sem fins.lucrativo§ | ONG de DesenvotvimentoNtPc 5í0114032 I hua oa lúnqueira, ?tsl} ii0ô:ji8 Lisboâ I irr;";;ie3Éô"iies I *rsr 2í5 eeo 083coracoescomcoroa@gmail.com I w!y, corgcoescomcãrsa -org.l_@
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