
 

MANGUALDE PROMOVE  

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE  
DE RECOLHA DE BENS “UNIDOS PELA UCRÂNIA” 

ATÉ DIA 10 DE MARÇO 
PONTO DE ENTREGA: MERCADO MUNICIPAL. 

BENS A RECOLHER: ALIMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE. 
 
Numa ação humanitária e de solidariedade para com o povo da Ucrânia, o Municipio de Mangualde em cooperação 
com a Cruz de Malta e a ONG Together International Portugal com a colaboração do Agrupamento 299 Escuteiros de 
Mangualde e dos Transportes Lemos, leva a cabo a campanha de recolha de bens e material de higiene pessoal e 
material de saúde - “Unidos pela Ucrânia”. 
 
Os interessados poderão fazê-lo de durante a semana, das 9h às 17h e sábado das 8h às 13h, no Mercado Municipal 
de Mangualde, até ao dia 10 de março. Informações através do telefone 969 312 193. 
 
Todos os bens recolhidos serão entregues em pontos de apoio logístico aos campos de refugiados na Polónia e 
Roménia. 
 
Os bens (alimentos, higiene e saúde) a recolher são: 

• Lata com carne em puré 

• Bolachas sem recheio 

• Conservas variadas 

• Sopas instantânea 

• Arroz e massa 

• Barras de cereais com fruta 

• Barras de chocolate com nozes ou caramelo 

• Lata de leite condensado  

• Café instantâneo 

• Sumo de laranja em pó 

• Açúcar 

• Sal 

• Tripé para aquecer com um sistema de acendalhas  

• Fósforos 

• Carteira de plástico  

• Pacote de lenços de papel 

• Fraldas (vários tamanhos) 

• Leite em pó  

• Cerelac 

• Latas de fruta 

• Saquetas de fruta 

• Toalhetes e toalhitas de bebé 

• Pastas e escovas de dentes 

• Produtos de higiene feminina  

• Produtos de higiene pessoal (sabão, gel de banho, etc.) 

• Pensos rápidos 

• Ligaduras 



• Compressas  
 
 
Mangualde, 4 de março de 2022. 
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