
“A vida só se dá a quem se deu.” (Vinicius de Moraes) 

 

No âmbito da candidatura do Município à atribuição 

de Bandeira Azul às praias figueirenses, foi promovi-

da pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal, 

uma ação de limpeza da Praia do Cabedelo, a 05 de 

Maio último. Aderiram a esta iniciativa 13 voluntá-

rios inscritos na Bolsa de Voluntariado da Figueira 

da Foz.  

 

 

A crise que assola a Europa, o nosso País e que também tem repercussões na nossa Figueira, causando grandes constrangi-
mentos a um número crescente de pessoas, contrariamente ao que poderia ser expectável, não provocou uma perda da 
noção de solidariedade para com os que mais necessitam de apoio, como atesta o número de novos voluntários que conti-
nuamente aderem à Bolsa. Os figueirenses têm mantido uma forte e contínua adesão a este programa municipal, tendo-se 
registado, no ano passado, o maior número de inscrições desde o seu lançamento, em 2002. Também aqui uma referência às 
seis dezenas de organizações promotoras de voluntariado (entidades sem fins lucrativos) que se juntaram à Bolsa com o 
objetivo de acolher os nossos atuais 519 voluntários inscritos. 

Num tempo em que as políticas macroeconómicas não têm conseguido garantir um mundo mais equitativo, felizmente, a 
nível concelhio, temos assistido a um reforço da solidariedade, que tem colaborado para o reforço da coesão social. 

Bem hajam todos os que, muitas vezes tendo agora menos, continuam a praticar o voluntariado e, em particular, os que têm 
contribuído para uma Figueira Mais Solidária. 

Carlos Monteiro 
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À semelhança de anos 
anteriores, decorreu a 28 e 
29 de julho a Ação de Sen-
sibilização para a proble-
mática do cancro da pele e 
sua prevenção, organizada 
pela Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro (LPCC). 
Através do seu Núcleo 
Regional do Centro, a LPCC 
dinamizou a distribuição de 
material informativo e de 

alerta para o cancro da pele, em diversas praias do 
nosso Município (Figueira da Foz, Buarcos, Quiaios 
e Gala), tendo contando com a colaboração de três 

voluntários da Bolsa de Voluntariado da Figueira 

da Foz. 
A LPCC é uma organização não governamental, 

declarada de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, 

com vários objetivos dirigidos para a problemática 

oncológica, destacando-se a promoção da saúde, a 

prevenção da doença e o apoio ao doente oncológi-

co e seus familiares. 
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Sob a organização das Divisões de Ambiente e Cul-
tura da Câmara Municipal da Figueira da Foz, decor-
reu entre os dias 4 e 15 de junho a iniciativa  
CulturECO 2012. Destinada a toda a comunidade 
escolar do Município, do pré-escolar ao ensino 
secundário, a CulturECO consistiu na dinamização 
de um conjunto de atividades orientadas para a 
sensibilização de crianças e jovens para a temática 
da proteção do meio ambiente. 
A edição deste ano da CulturECO contou com o 

apoio de 5 voluntários da Bolsa de Voluntariado da 

Figueira da Foz, que colaboraram no acolhimento 

das escolas e na dinamização das diferentes ativida-

des, as quais decorreram em diferentes locais e 

equipamentos do Município. 

Decorreu nos passa-
dos dias 26 e 27 de 
Maio, a primeira 
campanha de reco-
lha do Banco Ali-
mentar contra a 
Fome de 2012, na 
qual colaboraram 

16 voluntários da Bolsa de Voluntariado, que pres-
taram apoio ao Centro Comercial E. Leclerc e ao 
Pingo Doce de Tavarede. 
A campanha, que permitiu a angariação de 108,6 
toneladas de alimentos no Distrito de Coimbra, 
teve um aumento de 25,5% na recolha obtida no 
Município da Figueira da Foz, face ao ano anterior. 
A próxima campanha decorrerá no fim-de-semana 

de 1 e 2 de dezembro de 2012. 

No âmbito da 
iniciativa “Mês de 
Maio, Mês do 
Coração”, decor-
reu durante o 
mês de Maio o 
Peditório Nacio-

nal da Fundação Portuguesa de Cardiologia, o qual 
contou com a colaboração de 2 voluntários da Bol-

sa de Voluntariado da Figueira da Foz. 
O Peditório reverte a favor daquela instituição, 

declarada de Utilidade Pública, cuja missão se pren-

de com a promoção da saúde pela prevenção das 

doenças cardiovasculares, objetivo que tem nortea-

do a sua atividade ao longo dos seus 33 anos de 

existência. 


