
SOLISvaideixardeiluminarmuitasvidas O projecto de desenvolvimento
socioeconómico termina no iní

cio de Agosto e vai deixarmilharesde pessoas desamparadas

Depois de vários anos a criar
sorrisos e a oferecer condições
mais dignas às populações des
favorecidas o projecto SOLIS vai
ter um ponto final
Trata se de um programa que

nasceu segundo a vereadora da
Acção Social de Oliveira de Aze
méis Gracinda Leal deumdiag
nóstico social que apontava para
lacunas nafalta de equipamentos
para pessoas em situação de
emergência e quando acabar
essas situações vão reaparecer
Durante cinco anos o SOLIS

significou paramais decincomil
crianças jovens adultos e idosos
do concelho uma grande espe
rança Deu lhes a convicção de
que o dia seguinte seria melhor e

maisrisonho do que o anterior
Deu um tecto a quem precisava
ajudouidososedeficientesavive
rem com mais dignidade ensi
nou jovens e donasdecasa a acei
tarem a sociedadeemque viviam
e a guiarem se por uma conduta
mais saudável e equilibrada
Combateu assim a exclusão so

cial e promoveu competências
pessoais profissionais e cívicas

Foi promovido pela Câmara
MunicipaldeOliveiradeAzeméis
e executado pela Associação Dia
nova Portugal em parceria com
nove entidades públicas e locais
Mas todos os projectos têm um
início eum fime este nãoé excep

ção oque não significa que popu
lação autarquia e forças partidári
as aceitem estedesfecho

Uma luz que se vai apagar
No passado dia 15 de Julho uma
manifestação espontânea de cer
ca de 40 pessoas da Urbanização
Quinta de Lações emfrente àCâ
mara exigia a continuidade do
projecto SOLIS Com o fim do
programa termina também o a
companhamento sociala 39 agre
gados familiares que até agora
beneficiaramde acções quemoti
vavam entreoutros a procurade
emprego e a alfabetização e abor
davam a temática da saúde ou a

gestão parental
Também os mais novos se ha

bituaram à presença doGabinete
Social que tem um custo médio
de 1 500 euros mensais Nele
construíram sonhos sentiram
que podiam ser iguais ou até me
lhores do que os colegas Que
poderiam ter igualdade de opor
tunidades e um futuro prospero
Participaram em ateliês de ex
pressão plástica dança e teatro e
no período de descanso escolar o
gabinete promoveu campos de
férias em locais distintos do país
Ao longo deste últimos anos os
seus tempos livres foram mais
coloridos E queriam que conti
nuassemaser

A coordenadora do projecto
esclarece que acabando o PRO
GRIDE programa de financia
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mento vocacionado para o com
bate à pobreza e exclusão social
tudo acaba É por isso que as
pessoas estão angustiadas diz
Dora Brandão

Ajudou muitos a viverem

A população mais envelhecida
também tem beneficiado em
larga escala com o SOLIS Opro
jecto dispõe de um técnico espe
cializado que efectua reparações
nas residências no âmbito do

Serviço de Apoio Domiciliário
AjudaLar Dos 200 utentes ins
critos cerca de 80 dos benefi
ciários integramuma população
desfavorecida já que possuem o
Cartão Municipal do Idoso de
nominado Azeméis é Social

O quemelhor caracteriza esta
acção é a celeridade de resposta
já que a chegada da intervenção
do técnico não demora mais de
dois dias
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