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ADBRAVA entrega duas cadeiras de rodas
Iniciativa resulta de donativos, que culminará na sua entrega hoje na Ribeira Brava

A ADBRAVA – Associação de Desenvolvimento da

Ribeira Brava entrega esta tarde duas cadeiras de

rodas adaptadas a duas jovens residentes no

concelho, numa cerimónia marcada para as 17 horas

na frente-mar da vila.

Ao DIÁRIO, a ADBRAVA explica que “lançou uma

campanha de angariação de fundos para aquisição de

ajudas técnicas que obteve uma grande adesão e,

rapidamente, gerou uma onda de solidariedade em

torno desta causa social”.

Reforçando que “os contributos foram muitos, quer

através de donativos monetários, em espécie de

empresas e particulares, na compra de rifas e na

venda de artigos nas várias feiras”, foi possível

angariar dinheiro suficiente para que a solidariedade

chegasse aos que mais precisam, neste caso duas

jovens deficientes.

“Destaque especial para os eventos organizados,

como o evento dedicado ao Dia Mundial da Criança e

a Feira do Campanário 2014, nos quais foi possível

angariar contributos importantes para esta

aquisição”, explica.

Em jeito de reforço de tudo o que recebeu para

atingir esta meta, a ADBRAVA atribui “a todas as

empresas, a todos os particulares e a todos os

voluntários que deram o seu contributo” um especial

agradecimento da presidente desta associação,

Nivalda Gonçalves, reconhecendo assim “este acto louvável”, acrescenta.

“Estes donativos permitiram a aquisição de duas cadeiras de rodas adaptadas que serão entregues a

duas jovens com deficiência residentes no Concelho da Ribeira Brava, no dia 21 de Agosto pelas 17

horas, na frente-mar da Ribeira Brava”, anuncia, assim.

“Graças à generosidade conjunta será possível a entrega das cadeiras de rodas adaptadas que irão

melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a mobilidade e a inclusão social destas duas jovens”, explica

a associação de solidariedade social.

Em conclusão, a entidade refere que “este dinamismo vem complementar o projecto afecto à

ADBRAVA, intitulado mobilidade/acessibilidade na Ribeira Brava que, desde o seu início, já

emprestou cerca de 100 ajudas técnicas, entre camas eléctricas, cadeiras de rodas, andarilhos, cadeiras

de banho, etc.”, resume.

Tendo completado cinco anos de existência a 30 de Maio último, a ADBRAVA tem-se destacado a

vários níveis no apoio à população ribeira-bravense.
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