
“Ser voluntário é uma responsabilidade social. Se queremos um 
mundo melhor, todos nós temos que contribuir para que esse mundo 
seja melhor, mesmo de uma forma muito insignificante ou muito 
pequena.” 

Dr.ª Maria Manuela Cavaco 
Voluntária da Bolsa 

5º aniversário da Bolsa de Voluntariado, 2007 

 

À semelhança do que ocorreu em anos anteriores, a Divisão de 
Cultura da Câmara Municipal dinamizou, durante os meses de 
Julho e Agosto, as bibliotecas de praia (Ludoteca do Mar, no 
areal frente à Torre do Relógio) e de jardim (no  
Jardim Municipal). A iniciativa permite o encontro entre a 
Biblioteca Municipal e as crianças e jovens que frequentam 
aqueles espaços, em plena época balnear, oferecendo-lhes um 
conjunto de actividades lúdicas, visando a ocupação dos seus 
tempos livres, de uma forma pedagógica. 
Em 2012, colaboraram nesta iniciativa 16 voluntários da  
Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz. 

 

 

 

No passado dia 16 de outubro a Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz completou o seu 10º aniversário. Sendo 
um dos bancos locais de voluntariado há mais tempo em atividade no nosso País, é também um dos que congrega 
um maior número de inscrições, entre voluntários e organizações promotoras de voluntariado. 
Todo este potencial, que estreita redes de proximidade no nosso Concelho, que envolve cidadãos ativos e  
participativos nos problemas da comunidade e que humaniza serviços, nas mais diversas áreas de intervenção, é 
uma mais-valia de enorme valor social. 
É, pois, com um forte sentido de reconhecimento e de gratidão, para com todos os que se sentem estimulados por 
este  programa e oferecem desinteressadamente o seu contributo à sociedade, que a Autarquia olha para os  
agentes que tornaram esta Bolsa de Voluntariado uma realidade. 
Aos voluntários e organizações, mas também aos utentes que são brindados com o apoio prestado pelos nossos 
voluntários, deixo os meus votos de Festas Felizes. 

Carlos Monteiro 
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Com o objetivo de sensibilizar uma turma de alunos do 8º ano 
para a solidariedade entre as gerações e o contributo da popu-
lação sénior para a sociedade, a EB 2,3 Infante D. Pedro 
(Agrupamento de Escolas Figueira Mar), em Buarcos, solicitou 
à Bolsa de Voluntariado, a indicação de um/a voluntário/a que 
dinamizasse atividades com os mais idosos. 
Para o efeito, foi convidada a Voluntária Maria Clementina 
Silva e o grupo sénior por ela dinamizado na Junta de Freguesia 
de S. Julião, denominado “A Força e a Magia da Palavra”, que 
partilhou o trabalho que desenvolve há vários anos naquele 

âmbito, tendo havido lugar à demonstração de algumas das atuações artísticas deste grupo. 
A iniciativa inseriu-se nas comemorações do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as 
Gerações e pretendeu assinalar igualmente o Dia Internacional dos Direitos do Homem. 

A Voluntária Maria de Lurdes Palaio participou numa ação 
comemorativa do Dia Internacional do Voluntariado, promovida 
pela Divisão de Cultura da Câmara Municipal. 
Durante a sessão, que decorreu na Biblioteca Municipal, a muní-
cipe, Educadora de Infância aposentada, partilhou a vasta expe-
riência pessoal como Voluntária da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, do Banco Alimentar contra a Fome, na direcção de 
diversas instituições particulares de solidariedade social figuei-
renses e, ao abrigo da Bolsa, enquanto voluntária da Biblioteca 
Municipal, onde colabora nas bibliotecas itinerantes da praia e 
do jardim e, mais recentemente, na dinamização da Hora do 
Conto. 
Para além de assinalar a data, a Sessão pretendeu sensibilizar 
uma turma de alunos do 4º ano da EB1 das Abadias, para a importância da prática de atividade voluntária na 
comunidade. 

Treze voluntários 
da Bolsa assegura-
ram a recolha de 
bens alimentares, 
no âmbito da cam-
panha do Banco 
Alimentar contra a 
Fome, decorrida a 

01 de dezembro, numa das grandes superfícies locais.  
A campanha decorreu no primeiro fim-de-semana de 
dezembro, em todo o País, tendo a estrutura local do 
BACF contado com o apoio de várias organizações 
que voluntariamente deram o seu contributo, assegu-
rando a recolha nos diferentes estabelecimentos 
comerciais aderentes. 

A Câmara Municipal da 
Figueira da Foz esteve pre-
sente numa Ação comemora-
tiva do Dia Internacional do 
Voluntariado, promovida pelo 
Município de Moimenta da 
Beira, para a qual foi convida-
da a partilhar a sua experiên-
cia ao nível da Bolsa de 
Voluntariado da Figueira da 
Foz. 

A Sessão, que decorreu na Escola Secundária de Moi-
menta da Beira, contou com o testemunho de organi-
zações e voluntários locais, tendo sido moderada pelo 
Vice-Presidente daquele Município. 
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No passado dia 05 de dezembro, data em que se 
comemora o Dia Internacional do Voluntariado, 
decorreu na Câmara Municipal da Figueira da Foz 
uma Sessão de Assinatura de acordos de colaboração 
entre 27 voluntários e 17 organizações promotoras 
de voluntariado, inscritos na Bolsa de Voluntariado 
da Figueira da Foz. 
Os referidos voluntários, que prestam a sua colabo-
ração nos domínios da Saúde, Cultura, Proteção Civil, 
Educação, Solidariedade Social, formalizaram assim a 
prestação da sua atividade voluntária, com as entida-
des sem fins lucrativos que os acolhem, dando cum-
primento a um preceito legal que estabelece como 
direito do voluntário, a definição de um programa de 

voluntariado, onde constem os termos da colaboração que desenvolve. 
 
 
As instituições que celebraram acordo de colabo-
ração com os 27 voluntários foram as seguintes: 
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mon-
dego (3 voluntários), Associação Goltz de Carvalho, 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cida-
dão Deficiente Mental (3 voluntários), Casa do 
Povo de Marinha das Ondas, Casa Municipal do 
Paço, Fundação Bissaya Barreto – Centro Geriátri-
co Luís Viegas Nascimento, Centro Social da Cova e 
Gala, Centro Social e Paroquial de Ferreira-a-Nova, 
Centro Social e Paroquial de Lavos, Centro Social e 
Paroquial de S. Martinho, Centro Social S. Salva-
dor, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 
Maiorca (2 voluntários), Divisão de Cultura da 
Câmara Municipal (2 voluntários), Hospital Distri-
tal da Figueira da Foz, EPE (4 voluntários), Junta de 
Freguesia de S. Julião, Santa Casa da Misericórdia – 
Obra da Figueira (2 voluntários) e Serviço Munici-
pal de Proteção Civil. 
Com a formalização destes novos acordos de colaboração, são agora mais de 120 os voluntários que, diariamente, 
dão o seu contributo para um Município mais solidário, mitigando as dificuldades daqueles que se encontram mais 
vulneráveis e consolidando a rede social entre organizações, públicas e privadas sem fins lucrativos, o seu público-
alvo e a sociedade civil. 

O Voluntário Joaquim Ferreira, que presta apoio na Creche da Morraceira, 

é um dos 27 voluntários que celebraram o Acordo de Colaboração. 


