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Vela Solidária 2013 – Corrida Solidária

No passado fim de semana, dias 2 e 3 de Março, teve lugar o lançamento
oficial do projecto Vela Solidária para o presente ano, respectivamente em
Lagos e Portimão.
Foram dois momentos de elevado valor humano que contaram com a presença
dos praticantes, desde os mais jovens até aqueles que têm algum tipo de
limitação física. Estiveram também presentes, vários patrocinadores e
parceiros que têm apoiado a Vela Solidária e possibilitado que cada vez mais
sejamos capazes de fazer chegar a prática da vela a mais pessoas.
Em Lagos, onde pela primeira vez temos um núcleo da Vela Solidária a
funcionar, contamos de entre outros, com a presença do Dr. Júlio Barroso e do
Dr. Jorge Serpa, presidente e vereador da Câmara Municipal de Lagos.
Durante as cerimónias foram apresentados os resultados do trabalho
desenvolvido nos anos de 2011 e 2012, de onde se destacam os mais de 100
participantes, as 124 actividades desenvolvidas e as mais de 500 horas de
voluntariado.
É ainda importante realçar que, à excepção do protocolo desenvolvido com a
Junta de Freguesia de Portimão no âmbito do projecto “Rios de Adrenalina”,
nestes dois anos de actividade a Vela Solidária funcionou única e
exclusivamente com apoios e parcerias com entidades privadas.
No que respeita a 2013, a Vela solidária irá desenvolver actividades de forma
sistemática aos jovens da Casa da Nossa Senhora da Conceição, Lar de
Crianças Bom Samaritano, Lar de Jovens de Lagos, Unidade de Reabilitação
Profissional e Centro de Actividades Ocupacionais - ambos do CASLAS.
Desta forma iremos aumentar significativamente a intervenção social e os
beneficios que a prática da vela tem nos indivíduos destas populações.
Para atingirmos os objectivos estabelecidos para o presente ano e garantirmos
o normal desenrolar de todas as actividades, é fundamental que existam
voluntários, equipamentos especificos para a prática da vela com jovens e da
vela adaptada, que tenhamos material para reparação e substituição, que nos
sejam facultados serviços na área da náutica e que seja garantida a
sustentabilidade financeira.
Esta é uma gestão que conta não só com o apoio de empresas locais mas
também de pessoas em nome individual. É neste sentido que a Retha Scheffer
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com o patrocínio da Malibu Loja de Desporto irá promover uma corrida solidaria
na Meia Maratona de Lisboa, no dia 24 de Março 2013, com o objectivo de
angariar fundos para apoiar a Vela Solidaria em Portimão.
Esta Corrida Solidária é um projecto inovador e ao alcance do apoio de todos,
bastando para tal doar 1€ por cada quilómetro que a Retha correr.
Contamos com a participação e contribuição de todos em mais esta iniciativa
para “Rumar a Um Futuro Melhor”.
Participe na Corrida Solidária!
Informações em www.vela-solidaria.blogspot.com,
http://www.facebook.com/vela.solidaria,
vela.solidaria@gmail.com

Mais informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em
www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.

Portimão, 7 de Março de 2013
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