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Caminharam por uma habitação digna
AKI DE BRAGA promoveu
ontem uma caminhada solidária
a favor da Associação Humanitária
Habitat, cuja missão é ajudar as
famílias a terem uma casa digna.
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Habitat necessita de parcerias
para satisfazer lista de pedidos

A MISSÃO HABITAT estará sempre inacabada porque a lista de pedidos para habitações ou remodelações é grande. A caminhada solidária realizada ontem é mais um contributo para esta missão.
SOLIDARIEDADE
| Isabel Vilhena |

É com muita satisfação que Aníbal Machado, vice-presidente da
Habitat, vê as iniciativas de carácter solidário como a que se
realizou ontem, promovida pelo
AKI Braga.
“A Habitat precisa muito de
materiais e o AKI e a Doctolar
têm esse tipo de materiais onde a
Habitat abastece normalmente
para as suas construções. Estamos em permanente angariação
de fundos para esse tipo de oferta à população carenciada de
Braga, por isso, todo o apoio é
bem-vindo”, explicou Anibal
Machado.
A Associação Humanitária Habitat tem uma longa lista de es-

+ Habitat
A Associação Humanitária
Habitat 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
milhões de pessoas uma
habitação segura, digna e
de baixo custo.
Em Portugal desde a sua
fundação em 1996, já
apoiou 54 famílias a terem
uma casa digna, ajudando
mais de 200 pessoas.

ROSA SANTOS

Caminhada solidária pela Habitat começou no AKI e terminou no Parque da Ponte

pera, mas segundo o vice-presidente da instituição, só consegue
atender duas casas de raiz por

ano, a par de algumas remodelações, como telhados, pinturas,
etc. Actualmente, está a concluir

uma casa na freguesia de Palme,
Barcelos, e a construir uma habitação em Lage, Vila Verde.

O vice-presidente da instituição
realça o importante papel social
da Habitat, não só na construção
de habitações, mas também no
ensinamento. “Dar uma casa a
alguém confere outra dignidade
à pessoa e isso também também
lhes é transmitido”.

!testemunhos
SOLIDARIEDADE
| Isabel Vilhena |

Os bracarenses voltaram a mostrar o seu lado altruista, participando em mais uma caminhada
solidária, desta feita organizada
pelo AKI de Braga, no âmbito da
sua política de responsabilidade
social.
Os pingos de chuva que ‘ameaçaram’ o início da caminhada,
não demoveram os participantes
que quiseram contribuir para a
causa solidária da Associação
Humanitária Habitat. A participação nesta acção teve um custo
de cinco euros que reverteu na
totalidade a favor da instituição
que tem como missão ajudar as
famílias a terem uma habitação
segura, digna e de baixo custo.
Miguel Dias, director de loja
do AKI de Braga, explicou que
“a responsabilidade social é uma
das várias ambições do AKI e
esta primeira caminhada representa o passar das palavras à acção. É algo que vínhamos a pensar já há alguns meses, estudando como devíamos fazê-lo, e hoje conseguimos fazer a nossa
primeira caminhada solidária. A
associação que escolhemos foi a

Associação Humanitária Habitat
por variadíssimas razões, até
porque aquilo que nós vendemos
é bricolage e fazia todo o sentido
associarmo-nos a uma instituição que apoia e ajuda famílias
necessitadas a construir ou reconstruir as suas próprias casas”.
Miguel Dias salienta as parcerias com a Doctolar e o Ginásio
Fitness Hut que se envolveram
activamente nesta iniciativa. “É
uma rede de parceiros. Quando
pensamos na iniciativa, fomos
procurar alguém que nos pudesse ajudar e acompanhar. A Doctolar já tinha feito uma iniciativa
do género e isso serviu de mote
para o desenvolvimento da nossa ideia, por isso tinha toda a lógica convidarmos esse parceiro
que nos deu esse feed-back. Pedimos também o apoio do Fitness Hut porque também somos
parceiros, com quem temos um
protocolo que se predispuseram
a fazer uma aula no início e no
final da caminhada”.
O AKI Braga, inaugurado em
1996, pretende assim reforçar a
sua estratégia de proximidade
junto dos seus clientes e comunidade local. Com cerca de 18
mil produtos para comercializa-

ção em loja, e mais 5000 disponíveis por encomenda, o AKI
Braga dispõe de vários serviços
em loja como corte de madeira
grátis, afinação de tintas, instalações e entregas ao domicílio, entre outros. “Estamos a comemorar o nosso 18.º aniversário,
atingimos a nossa maioridade
em Braga. Tudo aquilo que temos vindo a fazer, já o ano passado começamos com a questão
da proximidade, é algo que é a
nossa maneira de estar, é aquilo
que nós queremos, efectivamente, estar perto das pessoas. Nós
queremos ser uma referência na
proximidade e então, mais do
que tudo, é começar a passar das
palavras à acção. Não queremos
ser um outsider, mas sim um
insider. Já cá estamos há 18
anos, passa tudo muito rápido, e
desejamos reforçar a ligação da
comunidade ao AKI e vice-versa, temos que ser nós a dar este
primeiro passo e cá está a nossa
primeira iniciativa”.
Firmino Marques, vice-presidente da Câmara de Braga, e
Goretti Machado, presidente
da Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião, Lamaçães apadrinharam esta causa solidária.

“É muito importante, dado
as condições actuais, o
apoio a famílias com
dificuldades, que vivem em
habitações degradadas,
sem outros recursos.
Nesta altura qualquer
organização em que
possamos fazer alguma
coisa solidária para com as
pessoas que estão em
situações muito difíceis é
realmente importante.”
ROSA SANTOS

Teresa Macedo

Fitness Hut realizou os exercícios de aquecimento para a caminhada

“Efectivamente é uma maneira
de dar de nós, antes de pensarmos em nós, de pormos uma caminhada ao serviço de uma instituição como a Habitat, onde
todos contribuem o que torna
muito mais fácil atingir os
objectivos”, disse a madrinha da
caminhada, Goretti Machado.
Para o padrinho Firmino Marques “desfrutar das belas paisagens que a nossa cidade tem , fazer algo pela saúde que é
preciso, recomenda-se porque as
caminhadas fazem muito bem à
saúde e, mais importante é estar
aqui a dar um testemunho de que

as políticas sociais das empresas
encaixam perfeitamente nos objectivos generosos das instituições que, no caso da Habitat, faz
bem sem olhar a quem”.
O vice-presidente da autarquia
sublinhou a intervenção activa
que a Habitat tem tido em Braga,
com base no voluntariado e a
importância das políticas sociais
das empresas. “Dar o testemunho de que é possível em parceria realizarem-se coisas que, à
partida, poderão parecer impossíveis. São os pequenos gestos
que fazem as grandes coisas”,
vincou.
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“Ajudar os outros e praticar
desporto. Todos devemos
participar nesta acções
solidárias.”

Tiago Rodrigues

“Esta caminhada solidária
é importante pelo apoio
que podemos prestar a uma
associação que faz uma
obra socialmente louvável.”

Luciano Rocha

Página 41

F5)!GA?;AH+;

+?I+?I>+;A

!!"#$%&'()!*+++

!!,6&)!;

!!"#$%&'()!*+++

!!,6&)!*

!!,%-.)!,/$01&%2

!!</$'.)!</$

!!,%-.)!,/$01&%2

!!;/$'.)!,$'0/!'!<$%:=/

!!,'$#/34)!5#6$#%

!!=$'%)!;?@??!B!?@JH!D(E

!!,'$#/34)!5#6$#%

!!>$'%)!?@A++!B!??AC?!=(D

!!7(8#0/)!9'&#/:%2

!!</$0')!C!3'!C

!!7(8#0/)!9'&#/:%2

!!;/$0')!@!3'!@

A45

E5)!FGH+CCGG

ROSA SANTOS

INICIATIVA PROMOVIDA PELO AKI DE BRAGA

CAMINHAR
POR UMA
CAUSA
SOLIDÁRIA

Págs. 10 e 11

AKI apoia associação ‘Habitat’
com caminhada solidária

INTERESSADOS podem efectuar inscrição durante o dia de hoje ou amanhã entre as 8.30 e as 9. horas,
junto das instalações do AKI. Firmino Marques, vice-presidente da Câmara de Braga e Goreti Machado,
presidente da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães apadrinham a iniciativa.
SOLIDARIEDADE
| Redacção |

O AKI promove amanhã, a partir
das das 9.30 horas, uma caminhada solidária com o objectivo
de apoiar a associação humanitária ‘Habitat’.
A caminhada tem início junto
às instalações do AKI, em Lamaçães, percorrendo posteriormente a Avenida Robert Smith,
Rua Simões de Almeida, Avenida 31 de Janeiro, Largo Senhora-a-Branca, Praça da República, Avenida da Liberdade, terminando no emblemático Parque da Ponte.
A participação nesta acção tem
um custo de cinco euros, dinheiro que reverterá na totalidade a
favor da associação humanitária
que se dedica à eliminação da
pobreza habitacional através da
construção e reconstrução de casas para famílias carenciadas.
Se ainda não teve oportunidade
de efectuar a inscrição poderá
fazê-lo durante o dia de hoje e
amanhã, entre as 8.30 e as 9 horas, ou seja, antes da caminhada,
no parque de estacionamento do
AKI.
Mediante a inscrição cada participante pode levar mais dois
convidados. Cada um dos inscritos tem acesso a uma t-shirt alu-
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Goreti Machado apadrinha esta caminhada solidária

siva à caminhada e os seus dois
convidados serão presentados
com pulseiras personalizadas.
Esta acção de solidariedade será apadrinhada por Firmino
Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga e Goreti Machado, presidente da
União de Freguesias Nogueira,

Fraião e Lamaçães.
Esta acção conta ainda com a
parceria do ginásio Fitness Hut
que promete animar todos os
participantes, desde o início ao
fim da caminhada.
Neste âmbito, a caminhada começará com um aquecimento, a
cargo de um instrutor do referido

ginásio. Também no final decorrerá uma aula em pleno Parque
da Ponte.
A DoctorLar também aceitou
abraçar esta causa. É uma empresa pioneira no conceito de
universalidade integrada responsável na prestação de serviços a
espaços e pessoas.
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