
VI Caminhada Solidária da ADASCA vai decorrer no dia 10 

de Setembro (Domingo) 
 

A Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro – ADASCA, no âmbito 

da comemoração do seu 10º. Aniversário (já a caminhado dos 11 anos de existência) 

vai realizar a sua VI Caminhada Solidária na data indicada acima.  

As edições anteriores têm decorrido no domingo a seguir à comemoração do Dia 

Mundial do Dador de Sangue 

como é do conhecimento público. 

Este ano, infelizmente, por 

motivos de impedimento do 

presidente da direcção, Joaquim 

Carlos, uma vez que foi sujeito a 

uma operação ao coração, a 

direcção achou por bem 

promover a iniciativa numa data 

mais oportuna. 

Esta VI Caminhada tem um 

propósito muito claro, aliás, 

considerado de interesse público: 

angariação de fundos para aquisição de uma viatura usada, que reputamos tão 

necessária como o pão para a boca, não podendo ser considerado um luxo. 

O valor de inscrição pode-se considerar simbólico e acessível a todos, sendo de apenas 

5€. 

Quem se sentir motivado a apoiar com um valor superior, a direcção agradece na 

medida em que é necessário liquidar o valor da respectiva viatura já adquirida. 

O pedido de apoio financeiro que foi endereçado em carta registada às Freguesias que 

integram os Conselho de Aveiro, apenas a Freguesia de Esgueira contribuiu com 200€ 

e a Freguesia de Eixo/Eirol com 100€, S. Jacinto e Aradas com um não em seco, as 

restantes tão pouco se dignaram responder até à presente data.  

Quanto à colaboração|apoio da Câmara Municipal de Aveiro, não adianta desperdiçar 

tempo com considerações, aconselhamos os leitores a ler pelo link o que está 

disponível da associação. 

O tempo é favorável para sermos consequentes, como diz o sábio texto bíblico: quem 

não é por nós, é objectivamente contra nós, digam o que disserem. Ficámos a saber 

que entre as associações existentes no Conselho de Aveiro umas são mais iguais do 

que outras. Como é que uma associação com 10 anos de existência foi colocada de 

lado? Por não ser desportiva? Estamos perante uma retaliação de natureza política? 

Somos integralmente pela vida... e assim vamos continuar. 

Não é propósito da direcção mandar fazer mais T-shirts, apenas foram 

encomendados bonés alusivos aos 10 anos da ADASCA. Assim, quem quiser 

trazer T-shirts da sua empresa, do negócio ou outra ao seu gosto, são livres... o 

importante é participar e ajudar uma causa que não deve deixar ninguém 

indiferente. Todos dependemos uns dos outros quando menos esperamos. 

O percurso e ficha para inscrição vão ser disponibilizados no site, uma vez que já 

recebemos o parecer da PSP restando agora a respectiva licença camarária. 

 

P´la Direcção da ADASCA 


