
Ajuda Amiga – Donativos em Espécie 

 
Os bens em espécie que procuramos prioritariamente são: 
. Dicionários de português – com o novo acordo ortográfico os alunos em Portugal 
necessitam dos novos dicionários, mas na Guiné-Bissau este acordo ainda não vigora, pelo 
que os antigos estão atuais; 
. Gramáticas básicas de português; 
. Máquinas de escrever mecânicas – são raras as escolas que possuem eletricidade, e 
necessitam destas máquinas, pois não são aceites pautas ou relatórios manuscritos pelo 
Ministério da Educação; 
. Livros técnicos sobre agricultura, pecuária, electricidade, mecânica, e construção civil; 
. Material escolar – é distribuído diretamente aos alunos das escolas pelos membros da 
Ajuda Amiga; 
. Computadores portáteis; 
. Impressoras laser – as impressoras de jacto de tinta avariam com facilidade, pois devido 
ao calor a tinta seca nos tubos; 
. Latas de leite em pó – estes alimentos são entregues aos Centros de Recuperação de 
Crianças Subnutridas que as Missões Católicas possuem: 
. Bolas de futebol. 

Sempre que se trate grandes quantidades ou objetos pesados, p. f. contactar previamente 
o Presidente da Ajuda Amiga, Carlos Fortunato, a fim de este coordenar a recolha da 
mesma - telemóvel 967 980 662. 

Caso se trate de uma pequena quantidade pode fazer a sua entrega diretamente no: 

Armazém da Ajuda Amiga (Gabinete de Apoio ao Munícipe Cacém) 
Rua Nova do Zambujal, nº 9 A, cave 
2735.521 Agualva-Cacém 
Horário de recolha de bens : 3ª - 14h30 -16h00 
 
Banco de Recursos da Câmara Municipal de Sintra 
Banco de Recursos 
Largo Padre Américo, nº 10, Cave 
2745-712 Massamá 
Contactos: 
Telemóvel: 967980662 
Email: dsi.bancorecursos@cm-sintra.pt 
Horário de entrega e recolha de bens : 2ª a 6ª -9h30 -12h30 
Pede-se o favor de identificar os sacos ou caixas como sendo destinados à Ajuda Amiga, 
que depois iremos recolher, se quiser doar para o Banco de Recursos não necessita de 
identificar.  


