
No ano de 1995 a AAMA realizou 

a sua primeira ação de entregas 

de produtos não alimentares 

(brinquedos e roupas) que foram 

doados a crianças de famílias 

carenciadas de bairros degradados 

de Algés, respetivamente Bairro 

do Gato Preto, Bairro da Quinta da 

Carapuça e Bairro da Circunvalação. 

Face ao impacto da iniciativa, 

ao longo de 1996 foi realizada 

uma Campanha de Recolha 

de Donativos (roupas, calçado, 

livros, material escolar e brinquedos), tendo sido 

efetuadas entregas na AAMA e nos próprios 

bairros. Em virtude da grande adesão à atividade, 

durante o ano de 1997 foram implementadas três 

ações específicas, entre elas o projeto Apoio à 

Alimentação e Vestuário (capacitado por um apoio 

financeiro atribuído pelo Governo Civil de Lisboa, 

através do programa Apoio Social Extraordinário 

a Imigrantes em Situação de Carência do 

Ministério da Administração Interna). Em 1998 

voltou a ser promovida uma nova Campanha, que 

permitiu a repetição de doações.  

Em Julho de 1998, a 

AAMA veia a mudar de 

Sede (embora se tivesse 

mantido em Algés), 

deixando de funcionar na 

ampla loja da propriedade 
da sua Fundadora, Aurora 

Verdades (cedida a título 

gratuito), para passar 

a intervir num espaço 

arrendado relativamente diminuto 

em tamanho. Dada à exiguidade 

do local, não se reuniram condições 

para a continuidade da ação, que 

acabou sendo descontinuada em 

1999. No entanto, em Novembro 

de 2007, foi assinado um Acordo de 

Parceria com a Câmara Municipal 

de Oeiras contemplando, entre 

outros, a atribuição a título gratuito 

de uma Sede na zona de Carnaxide 

e, assim, no ano seguinte, foi 

reativada a valência que fora 

interrompida por 10 anos, tendo sido qualificado 
através do estabelecimento de parcerias 

estratégicas como: Acordo com a ENTRAJUDA/

Banco de Bens Doados (viabilizando entregas 

bimestrais de produtos não alimentares e acesso 

a campanhas extras de doações específicas); 
Protocolo com a BUS - Bens de Utilidade 

Social (assegurando doações de bens de uso 

domésticos); e adesão à Comissão Social da 

Junta de Freguesia de Carnaxide (que permitiu 

à Associação, entre outros, ser beneficiária das 
suas campanhas anuais de recolha de produtos de 

higiene). Paralelemente, a 

AAMA passou a rececionar 

donativos pontuais de 

sócios e particulares, 

assim como de outras 

entidades. Desta forma, 

foram operacionalizadas 4 

modalidades de entregas 

de produtos não alimentares 

que permanecem ativas na 

atualidade. 

Desde a reativação da va-

lência, em 2008, a AAMA 

tem vindo a proceder à 

entrega anual de uma 

gama diversificada de 
produtos não alimentares 

e/ou bens de 1ª necessi-

dade, tais como: produ-

tos de higiene, produtos 

de limpeza, artigos de 

bebés, roupas, calçado, 

livros, brinquedos, mate-

rial escolar, material de 

decoração, micro-ondas, TV´s, camas, sofás, me-

sas de jantar, colchões, artigos de natal, tintas, 
lâmpadas, fraldas para incontinentes, mobiliário, 
cadeiras, ferro de engomar, fogão, édredons, cor-

tinados, almofadas, pomadas, álcool gel, másca-

ras para gripe, desinfetantes, entre muitos outros.  

Graças às campanhas da ENTRAJUDA/Banco 

de Bens Doados de entregas adicionais à box 

regular – que atualmente tem periodicidade 

semestral –, tais como o Programa ECO EDP ou 

a Campanha de Doação de Roupas de Casa, têm 

sido realizadas doações complementares que, por 

vezes, ocasionam ofertas temáticas (ex.: Feira 

de Bens Domésticos) e/ou então reforçam Kits 

de Produtos Não Alimentares ou doações de 

outras atividades (ex.: material escolar entregue 

no âmbito da ação Regresso às Aulas do Atelier 

de Atividades Juvenis). 

Paralelemente às entidades já mencionadas, re-

gista-se que a valência já articulou e/ou foi capa-

citada, a diferentes níveis, por um corpo diferen-

ciado de parceiros, formais e/ou informais, como: 

Alto Comissariado para as Migrações, Junta de 

Freguesia de Paço de Arcos, 

3S Solvay, Buenopress, Uni-

pessoal Ltd, Casa das Cultu-

ras, Cruz Vermelha de Sintra, 

Centro Social Paroquial de S. 

Romão de Carnaxide – Equi-

pa do Rendimento Social de 

Inserção, Ferreira&Magalhães, 

Associação Sol Fraterno, Asso-

ciação Portuguesa de Solida-

riedade e Desenvolvimento, 

Novo Futuro, entre outras.

De realçar que a Câmara 

Municipal de Oeiras, para além da cedência 

gratuita da Sede, tem colaborado grandemente 

para a execução da ação, cedendo gratuitamente 

motorista e viatura para o transporte de produtos. 

Por outro lado, programas como o Oeiras 

Solidária, também têm viabilizado o acesso 

pontual a donativos relevantes. 

A valência também funcionou no extinto Pólo da 

AAMA em Paço de Arcos, beneficiando vários 
utentes locais. Por outro lado, de acordo com o 

nível de necessidades avaliado, a ação sempre 

contemplou o apoio a utentes residentes fora do 

Concelho de Oeiras.  

Para além dos muitos voluntários que têm apoiado 
a ação, a AAMA tem beneficiado de alguns recursos 
humanos suplementares como estagiários e 
pessoas em situação de cumprimento de Medida.  

Genericamente, o Apoio Não Alimentar 

dá uma resposta que visa atenuar carências 
complementares que também afetam as famílias 

carenciadas, apoiando um vasto público que 

inclui nacionais, imigrantes e descendentes de 

imigrantes. 
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Na qualidade de entidade da sociedade civil 

representante da comunidade angolana residente 

na Diáspora, a AAMA realizou, no dia 17 de Março 

de 1993, a célebre Marcha pela Paz em Angola, 

com o objetivo de chamar a atenção da opinião 
pública para os dramas consequentes da guerra 

fratricida na nação angolana e, ao mesmo tempo, 

fazer chegar um (novo) apelo de Paz aos partidos 

beligerantes. 

A ação foi antecedida por uma Missa (com cânticos 

entoados em dialetos angolanos) realizada na 

Basílica da Estrela, local de onde partiu uma 

Marcha Silenciosa até ao Pavilhão Carlos Lopes. 

Na sequência da caminhada de sensibilização, 

ocorreu um festival cultural (de entrada gratuita) 

que incluiu momentos de poesia e cântico coral, 

seguidos de um concerto musical que contou com 

a participação de vários cantores luso-africanos, 
sendo estrelado por artistas de grande prestígio 

e popularidade como Raul Indipwo, Irmãos 

Verdades, Paulo Flores e Celina Pereira. 

Tendo tido como parceiros entidades como 

o Colégio Universitário Pio XII, a Fundação 

Evangelização e Culturas, o CIRE - Centro 

de Investigação e Recuperação Espiritual, o 

Agrupamento Sagrado Coração de Jesus e 

a Casa da Paz/ Solidariedade com Angola, a 

Marcha, que mobilizou várias dezenas de pessoas 
(devidamente escoltados pela PSP), captou a 

atenção da imprensa, e veio a ser capa e matéria 

da revista Notícias da Paz (vide caixa) do CPPC - 

Conselho Português para a Paz e Cooperação. 

Por conta dos objetivos afins, a Marcha foi 
considerada como integrante da Campanha 

Solidariedade com Angola promovida pelo 

CPPC, no âmbito da qual foi organizada, entre 

outras, uma Mesa Redonda sobre a situação do 

povo angolano (que cativou o interesse de cerca 

de 300 pessoas que se fizeram presentes na Casa 

do Alentejo), e teve como oradores a Fundadora 

da AAMA, Aurora Verdades; o poeta e deputado 
da Assembleia da República, Manuel Alegre;  o 
militar de Abril, Pezarat Correia; político angolano 
Lúcio Lara, o jornalista José Goulão; e Manuela 

Cunha, que moderou o debate.   

De salientar que a Marcha compôs o programa 

de múltiplas ações de sensibilização que a 

AAMA obrigou-se levar a efeito – junto da 
comunidade nacional e internacional – em prol 

da implementação da Paz. E, com efeito, para o 

grande júbilo da comunidade angolana, no dia 20 
de novembro de 1994, veio a suceder a assinatura 

de um muito desejado Tratado de Paz (que ficou 
mais conhecido como Protocolo de Lusaka) que, 

por fim, deu início a um novo período de pacificação 
em Angola. 
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“Angola tornou-se a zona do globo onde pela 
ação das armas morrem mais seres humanos. (…) 
Segundo a Cruz Vermelha Internacional, mais 
de 1000 pessoas estão a morrer por dia, vítimas 
da guerra, da fome, da falta de medicamentos e 
de exaustão na fuga aos assassínios. (…) Amanha 
será tarde para mais 1000 angolanos, daqui a dois 
meses, poderá ser demasiado tarde para muitas 
dezenas de milhar.  Foi com estas palavras de ordem 
que no dia 17 de Julho angolanos e portugueses 
marcharam pela Paz em Angola, da Estrela para o 
Pavilhão Carlos Lopes onde decorreu uma festa de 
solidariedade e confraternização.” 
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