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CONTABILISTAS
| Marlene Cerqueira | 

O emblemático Estádio 1.º de
Maio, em Braga, foi o ponto de
partida para uma iniciativa soli-
dária dinamizada ontem de ma-
nhã pela Ordem dos Contabilis-
tas Certificados e que juntou
cerca de centena e meia de parti-
cipantes.

A 1.ª Caminhada e Corrida So-
lidária reuniu sobretudo contabi-
listas, a maioria dos quais da re-
gião Norte, no entanto há registo
da participação de profissionais
vindos de Lisboa e de outros
pontos do país.

“Eu costumo dizer que os con-
tabilistas certificados correm
maratonas todos os dias. Esta é
outra maratona, uma maratona
mais física, que também faz fal-
ta”, referiu Paula Franco, basto-
nária da Ordem dos Contabilis-
tas Certificados, que marcou
presença na iniciativa e se mos-
trou satisfeita com a adesão re-

gistada.
A bastonária recordou que esta

iniciativa surge na sequência da
uma proposta constante no Or-
çamento participativo da Ordem
e essencialmente proporcionar
momentos de descontração e
convívio entre os contabilistas
certificados e os seus familiares.

Paula Franco destacou ainda o
carácter solidário do evento,
uma vez que o valor das inscri-
ções reverteu para o Centro So-
cial Padre David Oliveira Mar-
tins, em Ruílhe, Braga.

Esta instituição agradeceu e
mostrou-se honrada por a Or-
dem dos Contabilistas Certifica-
dos reconhecer o trabalho que
desenvolvem todos os dias. Fili-
pa Amorim disse “que todos os
apoios são bem vindos”.

“Já estamos habituados e a re-
ceber o apoio e o carinho da co-
munidade envolvente. É muito
bom perceber que o nosso traba-
lho é reconhecido por quem nos
rodeia. No entanto, precisamos

de todo o apoio possível, pois te-
mos a nosso cargo 48 crianças e
jovens”, disse a directora técnica
da Casa de Acolhimento a Cres-
cer do Centro Social Padre Da-
vid Oliveira Martins que tam-
bém participou na iniciativa.

Entre os participantes destaque
também para Alan Ósorio, o an-
tigo jogador do Sporting Clube
de Braga, que apadrinhou o
evento.

“É uma honra participar nestes
eventos. É gratificante ver que
depois de deixar o futebol posso
continuar a ajudar as pessoas.
Agora tenho mais tempo e pro-
curo sempre responder de forma
positiva a estes desafios que me
são lançados”, referiu Alan.

Também Maria José Fernan-
des, presidente do IPCA, partici-
pou na iniciativa a título pessoal.
“Esta é uma iniciativa solidária
da Ordem e eu, como sou conta-
bilista, aceitei o desafio e estou
aqui para dar o meu contributo”,
referiu ao Correio do Minho.

Iniciativa solidária mobiliza contabilistas
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS dinamizou, ontem, uma caminhada/corrida solidária que mobilizou 150
participantes oriundos de vários pontos do país. Valor das inscrições reverteu para o Centro Social Padre David Oliveira Martins.

ROSA SANTOS

Iniciativa teve como ponto de partida o emblemático Estádio 1.º de Maio
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Alan, o padrinho da iniciativa  foi muito solicitado para tirar fotos com participantes
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Evento congregou as vertentes de corrida e de caminhada

A 1.ª Caminhada e
Corrida Solidária
dinamizada pela Ordem
dos Contabilistas
Certificados decorreu
ontem, em Braga,
mobilizando 150
participantes.
Ainiciativa contou com o
apoio do Município de
Braga e dp Sporting
Clibe de Braga.
De tarde, a Ordem
promoveu uma Festa de
Natal, no Porto, para os
sontabilsitas e seus
filhos.
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