A1

IIIDDD:::!555444555777555555222888

222777---000666---222000111444

!!TTTiiirrraaagggeeemmm:::!888000000000

!!PPPááággg:::!777

!!PPPaaaííísss:::!PPPooorrrtttuuugggaaalll

!!CCCooorrreeesss:::!CCCooorrr

!!PPPeeerrriiioooddd...:::!DDDiiiááárrriiiaaa

!!ÁÁÁrrreeeaaa:::!222111,,,666222!xxx!222555,,,555444!cccmmm²²

!!ÂÂÂmmmbbbiiitttooo:::!RRReeegggiiiooonnnaaalll

!!CCCooorrrttteee:::!111!dddeee!111

AKI promove caminhada
solidária para apoiar ‘Habitat’
INICIATIVA está agendada para dia 6 de Julho e tem um custo de cinco euros por pessoa, valor que
reverterá na totalidade para a Associação Humanitária Habitat, organização dedicada à eliminação da
pobreza habitacional através da construção ou reconstrução de casas para famílias carenciadas.
SOLIDARIEDADE
| Redacção |

O AKI de Braga, em parceria
com a DoctorLar e o Ginásio
Fitness Hut, promove, no próximo dia 6 de Julho, uma caminhada solidária a favor da Associação Humanitária Habitat.
A iniciativa conta com o apoio
do pelouro de políticas sociais
da Câmara Municipal de Braga.
A participação nesta caminhada - acção que reflecte a preocupação do AKI com questões de
carácter social, tem um custo de
cinco euros por pessoa, valor
que reverterá a favor desta instituição.
O percurso terá início às 9.30
horas, no AKI de Braga, passando pela Avenida Robert Smith,
Rua Simões de Almeida, Avenida 31 de Janeiro, Largo da Senhora-a-Branca, Praça da República, Avenida da Liberdade,
terminando no emblemático Parque São João da Ponte.
Mediante a inscrição, que deve
ser efectuada até dia 5 de Julho,
cada participante pode levar
mais dois convidados. Cada um
dos inscritos tem acesso a uma
t-shirt alusiva à caminhada e os
seus dois convidados serão distinguidos com pulseiras personalizadas.
Tendo em conta que o AKI de
Braga é uma loja de artigos de
bricolage e que tem como ponto
mais relevante do seu projecto
empresa desenvolver acções de
âmbito social, decidiu apoiar a
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Associação Humanitária Habitat já proporcionou uma casa digna a 54 famílias portuguesas ajudando mais de 200 pessoas

O percurso terá início às
9.30 horas, no AKI de Braga,
passando pela Avenida Robert Smith, Rua Simões de
Almeida, Avenida 31 de Janeiro, Largo da Senhora-aBranca, Praça da República,
Avenida da Liberdade, terminando no Parque São
João da Ponte.
Mediante a inscrição, que
deve ser feita até dia 5 de
Julho, cada participante
pode levar mais dois
convidados.

Associação Humanitária Habitat
(AHH), uma organização sem
fins lucrativos dedicada à eliminação da pobreza habitacional,
essencialmente através da construção ou reconstrução de casas
para famílias carenciadas.
Fundada em 1996, a AHH é
uma filial da Habitat for Humanity Internacional, organização
filiada em mais de 90 países e
que, desde 1976, já ajudou mais
de 600 mil famílias em todo o
mundo, garantindo a mais de
3.000.000 de pessoas uma habitação segura, digna e de baixo
custo. Acrescente-se que, em
Portugal esta instituição sem

fins lucrativos já proporcionou
uma casa digna a 54 famílias,
ajudando mais de 200 pessoas.
Esta acção conta, ainda, com a
parceria do ginásio Fitness Hut,
que aceitou o convite do AKI
Braga para se juntar a tão nobre
causa e promete animar todos os
participantes, desde o início ao
fim da caminhada. O evento começa com um aquecimento, a
cargo de um instrutor do referido
ginásio.
Este apoio do Fitness Hut fica
igualmente marcado pela aula
que vai oferecer em pleno Parque de São João da Ponte, no final da caminhada.
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