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Hortense Santos, directora do agrupamento da ESCA, recebeu os jogadores e o presidente da Junta de S. Victor

Na ES Maximinos, presidente da Junta e atletas foram recebidos por João Beleza, adjunto da direcção da escola

SCBraga/AAUM apela ao espírito solidário
na ES Carlos Amarante e na ES Maximinos
FUTSAL SOLIDÁRIO é o mote da campanha de recolha de bens de limpeza e higiene pessoal, promovida pelo Sp. Braga/AAUM
para a quadra natalícia. Iniciativa arrancou ontem nas escolas Carlos Amarante e Maximinos e conta com apoio das juntas locais.
FUTSAL
| Miguel Machado |

Assumindo, mais uma vez, o seu
papel de responsabilidade social
na comunidade, a equipa do Sp.
Braga/AAUM lançou, ontem,
uma campanha de recolha de
bens de higiene pessoal e de limpeza, na Escola Secundária Carlos Amarante (ESCA) e Escola
Secundária de Maximinos, para
depois distribuir pelas famílias
carenciadas nesta quadra de Natal. Sob o lema ‘futsal solidário’,
iniciativa conta com o apoio das
juntas de freguesia de S. Victor e
união de Maximinos, Sé e Cividade, que terão depois a responsabilidade de entregar a quem
mais precisa.
O capitão André Machado e
Miguel Almeida foram os rostos
desta campanha que decorre até
ao próximo dia 30 de Novembro, dia do jogo entre o Sp. Braga/AAUM e Sporting, do nacional de futsal, onde os alunos das
duas instituições escolares foram também convidados a assistir. Recebidos nas duas instituições de ensino, os jogadores divulgaram a campanha juntos dos
delegados de turma das duas escolas, que têm agora a missão de
passar a mensagem aos colegas
e fazer com que tenha sucesso.
Hortense Santos, directora da
ESCA, louvou a iniciativa. “Esta
é já uma característica da nossa
escola, somos uma escola solidária e temos já várias campanhas em curso, mas recebemos
esta iniciativa com satisfação,
como mais uma forma de chamarmos à atenção dos nossos
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Os 60 delegados das turmas da Escola Secundária Carlos Amarante é que têm a missão de passar a mensagem e apelar à solidariedade

“Esta é uma campanha
diferente das mais divulgadas nesta quadra, mas hoje
em dia a recolha de bens de
higiene é também muito
importante, e realmente
foi um bom desafio da equipa de futsal do SCB/AAUM.
Tem como objectivo ajudar
quem mais precisa na nossa
freguesia e é naturalmente
uma iniciativa que merece o
nosso apoio para que tenha
sucesso. Agora é esperar
uma boa adesão dos nossos
jovens e sei que vai ter.”
Ricardo Silva

(presidente da Junta de S. Victor)
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Na ES Maximinos os 18 delegados de turma também foram desafiados pelo futsal do Sp. Braga/AAUM para esta campanha solidária

alunos para a importância da solidariedade e darmos mais uma
vez o nosso contributo”.
Também João Beleza, da direc-

ção da ES Maximinos, louvou o
evento. “É uma iniciativa que já
estamos habituados a fazer todos
os anos na nossa escola, inclusi-

ve a favor dos nossos próprios
alunos. Mas é com muita alegria
que nos associamos a esta campanha do SCB/AAUM futsal”.

“É para nós um orgulho o
agrupamento de Maximinos ter aderido a esta iniciativa e agradeço por serem
solidários, pois sei que esta
escola faz também estas
iniciativas dentro da própria
escola. Mas a nossa junta
também ajuda as pessoas
carenciadas todo o ano, não
é só no Natal, no entanto é
cada vez mais difícil arranjar produtos em quantidade, face aos pedidos que
temos, pelo que todas as
iniciativas são bem-vindas.”
Luís Pedroso

(presidente da União de freguesias
de Maximinos, Sé e Cividade)

