
 

                                                                                                             

                          CAMPANHA SOLIDÁRIA DE OFERTA DE LIVROS - 2021 

          

A KARINGANA WA KARINGANA – Organização não Governamental para o 

Desenvolvimento (ONGD), tem em curso uma Campanha Solidária de 

oferta de livros, material escolar e material de saúde. 

Esta campanha decorre em todo o território nacional até final do ano e 

tem por objetivo o envio de um contentor com estes livros e restante 

material para o Porto da Beira em Moçambique e sua entrega no 

Município do Dondo, próximo da Beira, no Distrito da Sofala. 

A campanha visa em especial as crianças em idade escolar neste 

Município, no qual existem 16 Escolas do Ensino Básico, com 24 921 

alunos, e 3 Escolas do Ensino Secundário, com 7 436 alunos. 

Pretendem-se entregar 19 Bibliotecas às Escolas e livros e material escolar 

dirigido aos alunos e seus professores. 

A Campanha dirige-se também à população em geral, com entrega de 11 

Bibliotecas no Município e nos seus 10 Bairros, bem como livros e material 

de saúde nos Centros de Saúde. A população do Município é um pouco 

superior a 100 mil habitantes.  

A KARINGANA celebrou um Protocolo com a ANAFRE de modo a que 

possamos contar com o seu apoio nesta campanha e as pessoas que 

queiram cooperar possam entregar  livros e algum material nas Juntas de 

Freguesia aderentes. 



Do mesmo modo a KARINGANA conta com o apoio da LIGA DOS 

BOMBEIROS PORTUGUESES de modo a que também possamos contar 

com o seu apoio e das Associações/Corpos de Bombeiros aderentes. 

Estamos a contatar uma entidade que possa cooperar no transporte das 

ofertas para um armazém em Lisboa. 

Para conhecer melhor a atividade da Karingana poderá consultar o Site da 

Associação Karingana.org 

Para esclarecimento de qualquer dúvida solicitamos que nos contate 

através do e-mail 

presidente.direcao@karingana.org  

ou pelo telefone 919988197.  

 

Lisboa, 1 de Outubro de 2021 

 
 

 
João Proença 
Presidente da Direção 

presidente.direcao@karingana.org 
Telef. (+351) 210514350  (+351) 919988197 

Rua Professor Francisco Gentil, nº 33 
1600-598 - Lisboa  
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