
CAMPANHA - AJUDE-NOS A RECONSTRUIR UMA CASA 

 

No passado dia 15 de outubro, o distrito de Coimbra foi atingido por uma vaga 
de incêndios que causou elevados prejuízos materiais e humanos. A dimensão desta 
tragédia mobilizou inúmeras instituições em campanhas de apoio às vítimas. Sendo a 
solidariedade um dos princípios que o Agrupamento de Escolas Martim de Freitas 
preconiza, não poderia ficar indiferente a esta situação. 

Depois de, junto das instituições que têm trabalhado diretamente no apoio às 
vítimas, termos identificado as necessidades que ainda subsistem, concluímos que a 
habitação é a área onde o nosso contributo poderá ter maior utilidade. Assim, em 
parceria com as associações e/ou representantes dos pais e encarregados de 
educação do Agrupamento, decidimos ajudar a reconstruir uma habitação de uma 
família do concelho de Tábua. 

A identificação da família foi feita pelo Gabinete de apoio à Vítima da Câmara 
Municipal de Tábua. Desta forma, asseguramos que o nosso apoio é canalizado para 
alguém que realmente precisa e evita-se a duplicação dos apoios. 

O objetivo desta iniciativa é fornecer materiais de construção necessários à 
reconstrução da habitação desta família. Para isso, todos os contributos serão 
convertidos em materiais de construção que posteriormente serão entregues 
diretamente à família. 

Os materiais serão fornecidos pelos Armazéns Calhabé que se associaram a 
esta iniciativa, fornecem os materiais a um preço mais baixo e asseguram 
gratuitamente o transporte. 

Todos aqueles que queiram poderão contribuir diretamente nas escolas do 
Agrupamento (em datas e momentos a anunciar oportunamente), nos balcões das 
Lojas do Calhabé, por transferência bancária 
(IBAN*: PT50.0033.0000.13680030133.61) ou através do link: 

 
https://gogetfunding.com/AEMartimdeFreitas/. 

 
  

https://gogetfunding.com/AEMartimdeFreitas/


A título indicativo, os contributos serão convertidos de acordo com a seguinte 
tabela: 

 
1€ 5 tijolos ou 2 abobadilhas 
2 € 4 telhas 
3 €  1 saco de cimento 
5 € 1 placa de isolamento ou 2 vigotas 

20 € 1 m3 de areia/brita 
Obs.: Para além destes, caso seja possível, serão fornecidos outros materiais 

necessários à execução da obra. 
  
 

Poderá acompanhar o progresso da campanha em 
www.agrupamentomartimdefreitas.com . 

 
 
A campanha decorrerá entre 23 de novembro e 31 de dezembro. 

 
O Diretor 

 Alberto Barreira 
  

*Enviar comprovativo para campanha@aemartimdefreitas.com  
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