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Circular n.º 21/2022 

 
De: Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel  
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções 

2022-03-26 
Assunto: Peditório do Banco Alimentar contra a Fome 
 
O Banco Alimentar contra a Fome de S. Miguel solicitou a colaboração dos 
agrupamentos do C.N.E. para efectuarem, à semelhança da anterior edição, em 
período COVID-19, o peditório semestral no fim-de-semana de 27 a 29 de Maio. No 
dia 27, o peditório será de tarde, a partir das 13 horas e nos dias 28 e 29, durante os 
horários de funcionamento dos estabelecimentos. 

Os interessados deverão manifestar esta intenção comunicando à Instituição o número 
de voluntários, o dia, o horário e a superfície comercial das redes Meu Super, Solmar 
ou Casa Cheia nos seis concelhos. Deverão, igualmente, dar conhecimento à Junta de 
Núcleo, dessa informação. Os contactos da Instituição são: 

Rua de São Joaquim n.º 1 (antigo quartel dos Bombeiros Voluntários) 
9500-077 Ponta Delgada 
Horário de atendimento: 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
Telef.: 296 281 210 
Correio-e: ba.smiguel@bancoalimentar.pt 

Bem sabemos que o período que vivemos exige cuidados redobrados a quem presta 
voluntariado mas também cremos da necessidade de muitas famílias carenciadas que 
precisam de apoio alimentar. 

Assim, e atendendo à circunstância pandémica que nos assola, recomenda-se que o 
voluntariado seja exercido por pioneiros/marinheiros, caminheiros/companheiros e 
dirigentes. Aconselha-se que o contacto entre os voluntários e os doadores seja o 
mínimo possível, ou seja, a nossa intervenção será na entrega dos sacos vazios e na 
recepção das dádivas serão os próprios a colocar nas caixas. 

Conforme acordado em Conselho de Núcleo este peditório reveste a natureza de 
facultativo. 

Com as melhores saudações escutistas, creiam-me 
 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 
O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel  

 

 
(Carlos Manuel da Silva Santos) 

 


