
 

 
Campanha solidária decorreu durante duas semanas na Escola Superior de Saúde 

Estudantes do Politécnico de Leiria angariam roupas 
e oferecem ao Lar Santa Isabel e ao Colégio D. Dinis  
 

Estudantes da Escola Superior de Saúde (ESSLei) do Politécnico de Leiria organizaram uma campanha 

solidária de recolha de roupa, a favor de duas instituições de Leiria. «O nosso principal objetivo foi recolher 

roupa feminina e masculina, com o intuito de doar as peças angariadas ao orfanato feminino – Lar Santa 

Isabel, e ao internato masculino – Colégio D. Dinis», explica Leonardo Rodrigues, membro da Távola 

Elíptica Veterânica da ESSLei. 

O Núcleo da Associação de Estudantes da Escola, em parceria com a Távola Elíptica Veterânica, conseguiu 

abranger com sucesso a maioria da comunidade académica. Foram recolhidas, entre os dias 1 e 15 de 

novembro, cinco caixas de roupa feminina (cada caixa com capacidade para 50L) e três caixas com peças 

masculinas. A entrega da roupa às duas instituições decorreu no passado dia 16 de novembro pela mão de 

um grupo de estudantes da ESSLei. 

«Quisemos sensibilizar a comunidade estudantil da ESSLei para o apoio e amor para com o próximo, bem 

como proporcionar às crianças destas instituições uma sensação de bem-estar, e mostrar-lhes a existência 

do espírito de entreajuda na sociedade, uma vez que nos aproximamos a passos largos do Natal, uma 

época que apela ao coração de qualquer criança/adolescente», remata Leonardo Rodrigues. 

Anexo: 

Fotografias da entrega das peças de roupa angariadas na ESSLei no Lar Santa Isabel e no Colégio D. 

Dinis. 

 

Leiria, 28 de novembro de 2018 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 
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