
 

 

 
Campanha de Solidariedade Social 2022 

A Quem Mais Necessita  
 

O Núcleo Motard do Centro de Cultura e Desporto do Crédito Agrícola Mútuo colocou em marcha a 

habitual acção solidária, tendo como objectivo envolver os seus Membros, Colaboradores, Familiares e Amigos 

para causas em que podem dar o seu contributo solidário e atenuar dificuldades e carências latentes. 

Este ano, e em resultado do sucesso das campanhas anteriores decidimos manter o mesmo formato, donativos 

em géneros e quem de facto mais precisa, este ano os beneficiários da nossa campanha são:

Associação Criança Diferente, na Maia - Várias carências ao nível de electrodomésticos de primeira 

necessidade e equipamentos para o desenvolvimento de actividades lúdicas e terapêuticas com os 

meninos;

Associação Apoio Animal O cantinho da Milu , Marateca (Setúbal) - Necessidades principais, ração 

para animais de raça pequena (preferencialmente) e desparasitantes internos e externos;

CEDEMA - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais, Famões (Loures) Múltiplas

carências como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, grua de transferência de acamados, etc;

Casa de Acolhimento Buganvilia, Beja - Acolhimento temporário e transitório de crianças em situação 

de risco ou abandono, entre os 0 e os 12 anos As necessidades principais são um sofá triplo e bens 

alimentares.

O valor total angariado será utilizado, dentro do possível, para adquirir os artigos que as instituições nos
identificaram como de maior necessidade.

Assim, apelamos ao sentido de solidariedade de cada um para proporcionar um Natal mais feliz a muitos 
outros que carecem de enormes necessidades. 

Informamos que os donativos podem ser efectuados até dia 08 de Dezembro, em:

Numerário: para a conta *nº 0045.4119.40262621025.60

* NOTA: vai aparecer o nome do Presidente do NM, Vitor Cardoso, pelo facto de ser o 1º Titular da conta, sendo os restantes 

titulares os demais elementos da Direcção do NM.

Para qualquer esclarecimento pode nos contactar através do mail ccdcam.motard@creditoagricola.pt

 



O ano passado foi assim nos vários pontos do país:

Associação Criança Diferente, Maia

 

 

Casa Pia de Évora 

 

 

Moto Clube de Faro 

 

 

 



 

Patudos Felizes, Sintra 

 

 

Hospital Pulido Valente 

 
Associação SOUMA, Lisboa 

 

A Todos o Nosso Obrigado

Núcleo Motard do CA


