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AGRUPAMENTO DE NOGUEIRA:
SESSÃO PARA OS PAIS
As Associações de Pais e Encarregados
de Educação das Escolas EB1 e EB2,3
de Nogueira promovem hoje a
actividade ‘Como acompanhar o(a) seu
sua) filho(a) no estudo’. A sessão é
dinamizada pelos psicólogos Jennifer
Flambo e Simão Mota Leite, pelas 21
horas, na sala do aluno da EB2,3 de
Nogueira, e terá a duração de uma hora.
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AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
EM DESTAQUE NA FEIRA DO LIVRO
O Agrupamento de Escolas de
Maximinos marca hoje presença na
Feira do Livro através de actividades de
animação, uma exposição e uma
demonstração do Clube de Robótica.
Paralelamente, no espaço dedicado às
escolas, decorrerá a divulgação de
actividades e projectos das várias
escolas deste agrupamento.

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

ESCA ASSINALA DIA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
A Escola Secundária Carlos Amarante
assinala hoje, pelas 15.15 horas, o Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência. A comemoração consiste
num colóquio sobre o tema ‘Educação
inclusiva: um caminho construído por
todos’, a realizar no auditório da escola,
durante o qual vão ser partilhados
testemunhos de professores e alunos.

BRAGA

Crise não afectou solidariedade
Apesar da crise, ainda há muita generosidade. Ontem, até perto das 20 horas, o Banco Alimentar de Braga já tinha
recolhido cerca de 170 toneladas de alimentos, um número que está dentro da média das campanhas anteriores.
Guias de Soutelo são voluntárias

FLÁVIO FREITAS

À semelhança das
campanhas anteriores, a
Companhia de Guias de
Soutelo, Vila Verde,
também participou
nesta campanha de
recolha de alimentos do
Banco Alimentar de
Braga. “No primeiro dia,
estivemos no Pingo
Doce de Vila Verde e notámos que as pessoas ajudam cada vez mais
porque têm a noção de que é preciso ajudar o próximo. Muito ou pouco,
praticamente toda a gente colabora”, conta Margarida Carvalho. Ontem,
domingo, este grupo de Guias esteve no armazém do banco alimentar a
ajudar a fazer a triagem a armazenamento dos bens doados pela
população do distrito de Braga.

Nesta campnha estiveram envolvidos 3000 voluntários, no armazém e nos super e hipermercados do distrito
> marlene cerqueira

Vivem-se tempos duros, os mais
difíceis dos últimos anos, mas
isso não diminui o espírito solidário daqueles que vivem no
distrito de Braga e que neste
fim-de-semana demonstraram a
sua solidariedade em mais uma
campanha do Banco Alimentar
Contra a Fome de Braga.
No distrito, os 3000 voluntários envolvidos nesta campanha estiveram no armazém do
Banco Alimentar, em Palmeira,
e também espalhados por 87 super e hipermercados onde a

recolha foi efectuada.
As toneladas de alimentos
recolhidas vão agora ser distribuídas pelas 100 instituições
de solidariedade do distrito que
o Banco Alimentar apoia e ajudar a matar a fome a 10.100.
Isabel Varanda, responsável
pelo Banco Alimentar de Braga ,
ficou satisfeita com a forma como a campanha decorreu. “As
pessoas do distrito de Braga,
apesar das dificuldades que sentem na sua vida diária, continuam a ser solidárias. No primeiro
dia de campanha, por exemplo,
fechámos o dia com 105 tonela-

das, o que representa um ligeira
decréscimo, na ordem dos 4%,
relativamente à campanha do
ano passado. Atendendo às circunstâncias, foi muito bom”,
confessou ao ‘Correio do Minho’, realçando que tem noção
de que há muitas pessoas que até
gostariam de contribuir e não
podem e outras que fazem sacrifício para ajudar à causa. “Há
quem diga aos voluntários que
este ano não está em condições
de contribuir, mas acaba por
levar o saco e deixar alguma
coisa. É um espírito solidário
que chega a ser comovente”.

Luís Sousa fez a sua nona campanha
Foi no armazém do Banco Alimentar, em
Palmeira, que encontrámos Luís Sousa,
voluntário que participa nestas campanhas
desde 2008. “É a minha nona campanha.
Sou voluntário desde que o Banco Alimentar
se instalou em Braga”, contou ao ‘CM’. Luís
Sousa confessou que no primeiro dia sentiu
alguma apreensão. “Ao final de manhã de
sábado estávamos um pouco preocupados, porque as recolhas estavam
longe do habitual, mas o que se passou foi que as pessoas optaram por
ir às compras de tarde. Correu bem, registámos sensivelmente as mesmas ofertas que na campanha do ano passado, com um ligeiro decréscimo que se justifica pelas circunstâncias que todos conhecem”.

Publicidade
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‘JUNTOS POR BRAGA’ ANGARIAM LIVROS E BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS CARENCIADAS

Coligação promove festa de Natal solidária
> redacção

É no auditório do Externato Infante D. Henrique (Alfacoop),
em Ruílhe, que a Coligação
‘Juntos Por Braga’ vai realizar a
9 de Dezembro, pelas 17 horas,
uma festa de Natal solidária.
A iniciativa vai ficar marcada

pela campanha de recolha de
brinquedos e de livros para doar
a instituições que apoiam crianças carenciadas. A entrada na
festa apenas requer a contribuição com um livro ou brinquedo.
Ciente da grave crise económica que o país atravessa, a Coli-

gação ‘Juntos por Braga’ pretende desta forma enfatizar ainda mais a necessidade de pensar
no outro e de estimular a ajuda e
a partilha. A Coligação convida
todos os cidadãos, empresas e
instituições para que, envolvidos
no espírito natalício que deve ser
ao mesmo tempo solidário e

mágico, sejam parte integrante
desta festa e contribuam para a
campanha de recolha de livros e
brinquedos. A campanha estende-se até dia 20 de Dezembro.
Os interessados em contribuir
poderão ainda deixar as suas
contribuições nas sedes dos partidos da Coligação.

