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AVEIRO

Solidariedade através da música
vai chegar ao Bangladesh
Iniciativa Mercatu Smooth Bar promove mais um ciclo de concertos solidários, desta vez a favor da Fundação
Maria Cristina. O primeiro é já hoje e conta com a actuação de Emmy Curl
D.R.

Adérito Esteves
São sete os concertos agendados para o mês de Março, no
Mercatu Smooth Bar, situado no
mercado Manuel Firmino. E o
número não surge por acaso. É
que o novo ciclo de concertos
solidários que aquele estabelecimento vai promover ao longo deste mês (ver programa),
pretende contribuir para as várias causas apoiadas pela Fundação Maria Cristina (ver caixa), cuja fundadora, Maria da
Conceição, no âmbito da actividade solidária, propôs-se a
correr, em sete dias, sete maratonas, em sete continentes diferentes. Devido a um problema
com um voo, a ex-hospedeira
de bordo “só” concluiu o feito
ao fim de 11 dias, o que ainda assim lhe valeu a entrada no livro
dos Recordes do Guiness como
a mulher que conseguiu o feito
em menos tempo.
Mas vamos à música, antes de
mais. O ciclo “Smooth March”
arranca esta noite (22 horas),
com um concerto de Emmy
Curl e, à semelhança do que já
aconteceu em ciclos semelhantes no mesmo espaço, quem
quiser contribuir para a causa
da Fundação Maria Cristina vai
encontrar no Mercatu uma
caixa onde pode colocar o donativo que entender. Após o final do ciclo, a caixa será aberta,
o valor angariado anunciado e
transferido para a referida fundação.
Maratona musical
de um mês
Depois de já ter promovido,

Maria Conceição dedica a sua vida a crianças do Bangladesh há 11 anos

entre outras, campanhas de solidariedade para ajudar os refugiados de um campo na Croá-

cia, e a Associação Obrigado
Portugal, a equipa do Mercatu
Smooth Bar quer agora chegar

ao Bangladesh, onde actua a
Fundação Maria Cristina. “Este
foi um projecto que nos sensi-

bilizou porque, tal como nós
fazemos um bocadinho, a Maria da Conceição propôs-se a

gar as propinas – quando
as crianças passavam a frequentar a escola, as famílias perdiam uma das suas
fontes de rendimento. Começámos então a arrecadar fundos adicionais para
ajudar as mais carenciadas
das famílias com artigos de
higiene, comida, alojamento e transportes”, continua a descrição, enaltecendo que, hoje, 11 anos depois do início do movi-

mento a realidade já é diferente. “Vemos o fruto do
nosso trabalho em jovens
diplomados, que conseguiram quebrar o ciclo da pobreza e que por sua vez
ajudam os irmãos mais novos no percurso escolar. Vemos orgulho e esperança
nos olhos dos habitantes
destes bairros, que deixaram de se ver a si próprios
como seres humanos de
categoria inferior”. |

Contra a indiferença, agir, agir
A Fundação Maria Cristina
foi criada em 2005 por Maria Conceição, ex-hospedeira de bordo, que numa
escala que fez em Dhaka, no
Bangladesh, visitou a zona
dos bairros de lata de Gawair, perto do aeroporto,
com essa visita e o que viu
durante a mesma a fez de
mudar completamente a
sua vida.“Maria, que muito
jovem deixara os estudos
para trabalhar, via a educa-

ção como uma arma poderosa para lutar contra a pobreza. Decidiu-se a acabar
com a indigência, com o
trabalho e os casamentos
infantis e com o desespero
no bairro. Conseguiu persuadir três escolas privadas
a admitir crianças de Gawair a um preço reduzido”,
lê-se na introdução que se
encontra na página da fundação. “Cedo se tornou evidente que não bastava pa-

ultrapassar desafios para poder ajudar os outros”, introduz
André Antunes, do Mercatu.
“O projecto da fundação
aborda a solidariedade de uma
outra forma, isto é, procura
apoios para fazer algo e, com
isso, poder apoiar outros”, continua o mesmo responsável,
realçando que “além de querermos ajudar a fundação, pretendemos sensibilizar as pessoas para aquilo que está a ser
feito na busca de caminhos
para ajudar alguém”, continua
o mesmo responsável.
E depois do sucesso de campanhas anteriores, o Mercatu
volta a apostar no poder da
música. “Vamos fazer uma maratona musical, e além da caixa, vamos disponibilizar o
IBAN da Fundação Maria Cristina para quem quiser ajudar
directamente poder fazê-lo”,
revela André Antunes.
Para o sucesso destas iniciativas o papel dos músicos é
também fundamental e daí, o
elogio deixado por aquele responsável. “Os músicos que se
têm associado às nossas iniciativas vêem que estes ciclos
ganham um peso maior pelas
causas solidárias que apoiam”,
garante. |
PROGRAMA
Emmy Curl (hoje)
Nuno Norte (domingo)
Jorge Loura (dia 11)
Jazz Mooning (dia 17)
AlexandtheBirds (dia 19)
mano convida Rsound
(dia 24)
Radjon Haque (dia 31)

