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• Ontem, mais concretamente nas freguesias da Tabua e
da Serra de Água, fortemente devastadas pela força das
águas, os voluntários da Ananda Marga puseram mãos
à obra. David Aveiro explicou que, num momento de
desalento, toda a ajuda é benvinda

• Nas localidades do concelho da Ribeira Brava a
intervenção passou sobretudo por retirar calhaus e lama
das casas mais afectadas, mas também pelo apoio
aos desalojados mais idosos, uma vez que muitos dos
voluntários têm experiência na área

Regional

Um grande espírito de entreajuda
No concelho da Ribeira
Brava, mais precisamente
nas freguesias da Tabua e da
Serra de Água, os trabalhos de
limpeza correm a bom ritmo e
os voluntários têm sido parte
essencial no processo de
reconstrução.
David Aveiro, coordenador
regional da Ananda Marga,
movimento que após o temporal
juntou dezenas de pessoas
nas limpezas, referiu ao Diário
Cidade que os madeirenses
têm um forte espírito de
solidariedade.

Desde que mobilizamos os voluntários para ajudar nos trabalhos de limpeza (dia 22), e até o dia de hoje, contamse cerca de 100 pessoas. Os madeirenses
são, conforme fez questão de salientar,
um povo muito solidário.
O coordenador regional da Ananda
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Batas, Blusas, Saias. Calças, Coletes, Aventais,
F. Macaco, Jardineiras, T-shirt, Pólo, Bones,
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proﬁssional, Material Protecção e Segurança. Etc...
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.... é o nosso dia-a-dia
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Marga acrescentou que, ao longo da semana, intervieram nas zonas mais afectadas, sempre em colaboração com as
entidades regionais competentes, tais
como a Câmara Municipal do Funchal,
a Junta de Freguesia de Santo António,
a Segurança Social, entre outras.

Tabacaria

PUB

O temporal que assolou a Região Autónoma da Madeira fez também nascer
um forte espírito de solidariedade. Ninguém baixou os braços e, rapidamente,
os concelhos mais afectados, como o
Funchal e a Ribeira Brava, voltam à normalidade.
Ontem, concretamente nas freguesias
da Tabua e da Serra de Água, amplamente devastadas pela força das águas, os
voluntários da Ananda Marga puseram
mãos à obra. David Aveiro explicou que,
num momento de desalento, toda a ajuda é benvinda.

Nas localidades do concelho da Ribeira Brava a intervenção passou sobretudo
por retirar calhaus e lama das casas mais
afectadas, mas também pelo apoio aos
desalojados mais idosos, uma vez que
muitos dos voluntários têm experiência
na área.
David Aveiro observou que, pese embora a recuperação dos bens materiais
seja demorada, a recuperação da estabilidade psicológica é ainda mais. “Nota-se
um desalento muito grande nas pessoas.
Algumas não têm água, comida, viram a
sua casa destruída (...)”. E aqui os voluntários são, uma vez mais, essenciais.
É preciso motivar as pessoas que perderam tudo e “ver tanta gente a ajudar
acaba por aliviar a parte psicológica”, salientou mesmo o responsável, destacando, de igual modo, o apoio dos familiares
e vizinhos. O voluntariado vai continuar
durante os próximos dias.
De referir que a Ananda Marga é uma
organização não governamental reconhecida pela ONU pelo serviço social e
voluntário que desenvolve a nível mundial desde 1971, seguindo o espírito de
“auto-realização e serviço à humanidade”. Este movimento defende o progresso social em equilíbrio com a natureza e
o respeito pelas culturas locais. T.C
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APROVEITE, COMPRE O SEU CARRO JÁ, E COMECE A PAGAR O SEU CRÉDITO SÓ EM MARÇO DE 2010.
TODOS OS VALORES DE CRÉDITO FORAM CALCULADOS
COM 0% DE ENTRADA
RECEBEMOS O SEU CARRO MESMO COM DÍVIDA.
VISÍTE-NOS E CONHEÇA OUTRAS OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO.
E-mail: nlautomoveis@gmail.com
Tel./Fax: 291 604 888
Tlm.: Nuno Luís - 91 258 26 66
Marco Pereira - 91 020 00 66
Estrada das Romeiras 51,
9020-152 Funchal

