
A caminhada do Gru po de Vo-
luntariado Comunitário de
Avei ro do Núcleo Regional do
Centro da Liga Portuguesa
Con tra o Cancro atravessou,
ontem a cidade, integrando
uma acção que mobilizou neste
dia 78 municípios de Aveiro,
Castelo Branco, Coim bra, Guar -
da, Leiria e Viseu.

No distrito realizaram-se ca-
minhadas em Aveiro, Ílhavo,
Águeda, Albergaria-a-Velha,
Mea lhada, Murtosa, Anadia,
Ovar, Mealhada, Oliveira do
Bair ro, Estarreja, Murtosa, Va-
gos e Sever do Vouga, no âm-
bito desta iniciativa na região
“O que nos Liga – 50 anos” com

vários objectivos, entre a anga-
riação de fundos, integrando-
se nas comemorações dos 50
anos do núcleo regional e tam-
bém resultará numa candida-
tura ao Livro de Recordes do
Guinness “pela maior mobili-
zação comunitária na luta con-
tra o cancro”.  

Angariação de fundos
Os fundos conseguidos con-

tribuirão para apoiar o doente
oncológico e familiares, a in-
vestigação, diagnóstico, trata-
mento e prevenção do cancro.

Foi ainda uma das caminha-
das solidárias e de sensibiliza-
ção para a adopção de estilos

de vida saudáveis, a prática de
exercício físico, por exemplo,
e consciencialização para a
doença oncológica.

A 27 de Maio comemora-se o
“Dia do Voluntário” e após a ca-
minhada de ontem foi opor-
tuno para a responsável pelo
grupo de Aveiro, Iolinda Paiva,
se referir à necessidade de ter
mais voluntários. Com apenas
dez voluntários activos, “apelo
a que se inscrevam como vo -
lun tários, precisamos muito”,
disse ontem ao Diário de Aveiro,
para participação nas activida-
des que desenvolvem regular-
mente para a sensibilização pa -
ra a doença, acções de preven-
ção, de formação, participação
em feiras e acções sociais. |
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Uma caminhada
que é um contributo
contra o cancro
Solidariedade a caminhada que atravessou ontem
a cidade foi uma das 78 pela região centro do país,
um contributo para ajudar na luta contra a doença 

o Grupo de Voluntariado precisa de mais elementos 

RiCaRDo CaRvalHal

Responsável pelo
grupo de Aveiro 
apela à inscrição 
de voluntários para 
as várias actividades

Acção A Comissão Hospital
Sem Tabaco do Centro Hospi-
talar do Baixo Vouga (CHBV),
em colaboração com o Agru-
pamento de Escolas de Aveiro -
mais propriamente o curso
profissional de Técnico Auxiliar
de Saúde, da Escola Homem
Cristo - e com o centro comer-
cial Glicínias, promove, a partir
de hoje e até quarta-feira, a Se-
mana Sem Tabaco do CHBV.

De acordo com a comissão
organizadora, este ano, as co-
memorações decorrerão, maio-
ritariamente, fora do hospital,
porque, como explica, “a pro-
moção, junto da comunidade,
de estilos de vida saudáveis,
longe de hábitos tabágicos”,
constitui-se como um dos seus
objectivos prioritários”.

Assim, para o dia de hoje, está

previsto, para as 15 horas, um
“peddy paper” do Agrupamento
de Escolas de Aveiro, durante o
qual serão distribuídos folhetos
informativos.

Para amanhã, está reservado,
pelas 10.30 horas, um “flash -
mob”, na Consulta Externa do
CHBV, também com a distri-
buição de folhetos informativos.
O “flashmob” repetir-se-á ama-
nhã, pelas 12.30 horas, na área
da restauração do Glicínias
(sendo, novamente, distribuídos
folhetos). |

Hospital de Aveiro 
e alunos assinalam 
Semana Sem Tabaco

Iniciativas são dinamizadas por alunos da Escola Homem Cristo

D.R.

Objectivo é promover,
junto da comunidade,
estilos de vida 
saudáveis, longe de
hábitos tabágicos

PS/Aveiro
reforça
participação
nos órgãos
nacionais
Rui Marqueiro, presidente da
Câmara da Mealhada, foi ontem
eleito, em 5.º lugar, para a Co-
missão Nacional do PS, eleita
durante o congresso, realizado
este fim-de-semana, na Batalha.

Além de Pedro Nuno Santos,
de S. João da Madeira, actual
secretário de Estado dos Assun-
tos Parlamentares, que integra -
rá o Secretariado Nacional, se-
guem-se 11 nomes eleitos pa ra
a Comissão Nacional, signifi-
cando um “reforço” de nomes
de Aveiro, disse ontem ao Diário
de Aveiro o vice-presi den te da
Federação de Aveiro, Hugo Oli-
veira. Da lista fazem também
parte Gonçalo Rocha, presiden -
te da Câmara de Castelo de Pai -
va; Joaquim Jorge, presidente
da Câmara de Oli vei ra de Aze-
méis; Hugo Oliveira; Suzana
Correia, da concelhia de Santa
Maria da Feira; Manuel de Sou -
sa, presidente da concelhia de
Aveiro, Arminda Martins, verea -
dora da Câmara da Mealhada;
Miguel Reis, da concelhia so-
cialista de Espinho; Jesus Vidi-
nha, da Assembleia Municipal
de Albergaria-a-Velha; Marisa
Couto, da Assembleia Munici-
pal de Ovar, Marco Monteiro,
de Aveiro e Vera Ferreira, de
Anadia. Daniel Lopes, de Aveiro,
foi eleito para a Comissão Na -
cio nal de Fiscalização Econó-
mico-Financeira.JP


