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Maratona solidária contribui para
a criação de férias de recuperação
para doentes oncológicos 
SOLIDARIEDADE '42 Hope
Sevilha' é como se intitula a
maratona solidária que pre-
tende angariar fundos para a
criação do Programa de Férias
de Recuperação para Doentes
Oncológicos.

A iniciativa resulta do pro-
jecto de mestrado de Marcelo
Chagas, mestre em Marketing
e Promoção Turística na Es-
cola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar (ESTM) do
Politécnico de Leiria.

A iniciativa decorre no pró-
ximo dia 23 de Fevereiro, inte-
grada na Maratona de Sevilha,
sendo a venda de uma cami-
sola alusiva ao evento uma das
formas de angariação de fun-
dos para este programa de so-
lidariedade. 

O antigo estudante da ESTM
desenvolveu, no âmbito do seu
mestrado, o projecto intitulado
'O Impacto das férias na espe-
rança, bem-estar e floresci-
mento do doente oncológico –
Programa de Férias de recu-
peração para doentes oncoló-
gicos'.

“Com o programa pretende-
se que os doentes oncológicos
consigam ter esperança de vol-

tar a ter uma vida normal, pro-
movendo o seu bem-estar e
desenvolvimento pessoal”, ex-
plica o promotor, Marcelo
Chagas.

A iniciativa conta já com os
apoios do Balance das Caldas
da Rainha, Peniche a Correr,
Clube de Sócios da Praia D’El
Rey Golf and Beach Resort,
que vão contribuir com dona-
tivos. Os interessados em par-
ticipar nesta angariação de
fundos podem contactar direc-
tamente o dinamizador da ini-
ciativa, através do e-mail mar-
celodechagas@gmail.com. |
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