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“Não pretendemos que, de repente, as pessoas possam ser voluntárias permanentemente, mas 
que, com compromisso, criem um hábito de voluntariado. Uso muito este exemplo quando 
vou a escolas: perante uma senhora que, com dificuldade, atravessa a rua com uns sacos de 
compras, todos ajudamos. Mas, o desafio é que assumamos perante a senhora que em  
determinados dias estamos ali para a ajudar. Portanto, o voluntário é alguém que está ali 
num determinado dia a executar uma tarefa, que não pretende substituir um profissional, 
ajudando a instituição naquilo que for preciso, sabendo até onde pode ir.” 
 

Fernanda Freitas 
Coordenadora Nacional AEV’11 

Revista FACE, Ed. n.º 1, Maio 
Médicos do Mundo (ONG) 

Mensagem do Presidente da Câmara Municipal 

Caras e Caros Munícipes, 

Na atual conjuntura socioeconómica, pautada por uma profunda crise que afeta  
transversalmente toda a sociedade, em particular os grupos socialmente mais  
desprotegidos, torna-se ainda mais crucial, a necessidade de concretização de projetos 
que mitiguem o sofrimento das pessoas. 

Neste contexto, é fundamental que o trabalho meritório de instituições públicas,  
instituições particulares de solidariedade social, organizações não-governamentais,  
associações socio-caritativas, e tantas outas, seja complementado pela ação individual e 
coletiva dos nossos concidadãos. Ação genuinamente desinteressada, direcionada para 
necessidades concretas e prementes do outro, muitas vezes consubstanciada em atos 
que salvam vidas. 

Temos consciência de que há muito ainda por fazer na área da intervenção social, mas é 
inequívoco que a construção de uma Figueira mais Solidária, passará sempre pelo esfor-
ço coletivo dos figueirenses que, no seu dia-a-dia, continuarão a revelar a sua  
incomensurável generosidade. 

O nosso bem-haja a todos os voluntários que acreditam que é possível fazer melhor e a 
todas as organizações promotoras de voluntariado, que apoiam aqueles que ousam  
contagiar o outro com a sua solidariedade. 

João Ataíde 
Presidente da Câmara Municipal 
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Bibliotecas Itinerantes – Praia e Jardim 2013 

À semelhança do que ocorreu em anos anteriores, a Divi-
são de Cultura da Câmara Municipal dinamizou, durante 
os meses de Julho e Agosto, as bibliotecas de praia e de 
jardim. 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 atividades lúdicas, visando a ocupação dos 
seus tempos livres, de uma forma pedagógica. 

Em 2013, colaboraram nesta iniciativa 13 voluntários da 

Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz. 

Ação de Sensibilização para a Prevenção do Cancro da Pele  

O Núcleo Regional do Centro da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro, organizou, uma 
vez mais, uma Ação de Sensibilização para 
a problemática do cancro da pele e sua 
prevenção, este ano sob a temática “Verão 
com Prevenção”, decorrida a 27 e 28 de 
Julho de 2013. 

A distribuição de material informativo e de alerta para o can-
cro da pele, a sensibilização direta e a dinamização de ativida-
des lúdicas para crianças e adultos, decorreram simultanea-
mente em diversas praias do nosso Município (Figueira da Foz, 
Buarcos, Quiaios e Gala), tendo sido ainda disponibilizado um 
rastreio dermatológico gratuito, junto à Torre do Relógio. 

Colaboraram com a Liga, nesta iniciativa, 11 voluntários da 
Bolsa de Voluntariado e 2 voluntários do Programa “Sou 
Jovem Voluntário”, promovido pela Divisão de Juventude e 
Desporto da Autarquia. 

Peditório Nacional para angariação de 
fundos 

Entre os dias 31 de Outubro e 03 de 
Novembro, decorreu o Peditório Nacio-
nal para angariação de fundos com vista 
ao financiamento da atividade da LPCC, 
para o qual se disponibilizaram diversos 
voluntários da Bolsa. 

Formação para Voluntários em contexto hospitalar 

Tendo em conta que o Hospital Distrital da Figueira da Foz 
é a organização promotora inscrita na Bolsa de Voluntaria-
do que integra um maior número de voluntários, e aten-
dendo também à especificidade do contexto no qual 
estes desenvolvem a sua atividade, foram promovidas 
novas ações de formação inicial e contínua para voluntá-
rios, desenvolvidas em parceria pela Bolsa de Voluntaria-
do, Liga dos Amigos do HDFF e Comissão Organizadora do 
Voluntariado do referido Hospital. 

As sessões decorreram em Feve-
reiro último, nas instalações 
daquela unidade hospitalar, tendo 
contado com a participação de 28 
voluntários. 

 

Grupo “A Força e a Magia da Palavra” anima tarde sénior no  
Casino da Figueira 

O grupo “A Força e a Magia da Palavra”, dinamizado pela Voluntária Maria 
Clementina Silva, animou uma parte de convívio que juntou cerca de 90 senio-
res utentes de 7 instituições da Zona Sul do Município: Centro Social Sanctus 
Petrus, Centro Social da Cova e Gala, Centro Social e Paroquial de Lavos, Centro 
Social e Paroquial do Paião, Casa do Povo da Marinha das Ondas, Centro Paro-
quial de Solidariedade Social do Alqueidão e Conselho de Moradores da Borda 
do Campo. 

O espetáculo, que contou com acuações nas áreas do canto, dança e teatro, 
decorreu no Casino Figueira, no dia 08 de Novembro de 2013. 
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1ª Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome em 2013 

Decorreu nos dias 01 e 02 de Junho, a primeira campanha de 
recolha do Banco Alimentar contra a Fome de 2013, na qual 
colaboraram 13 voluntários da Bolsa de Voluntariado, que 

prestaram apoio ao Centro Comercial  
E. Leclerc. 

Com esta colaboração, os nossos voluntários 
ajudaram, uma vez mais, o BACF a apoiar um 
número cada vez maior de famílias em difi-
culdade. 
A segunda campanha de 2013 decorrerá nos 

próximos dias 30 de novembro e 01 de dezembro, contanto 
igualmente com o apoio dos voluntários da Bolsa. Mais infor-
mações em bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt. 
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