Erupção vulcânica: Associação Africa Avanza envia 16 mil máscaras de alta filtração para a ilha do Fogo
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Actualizado a 07/12/2014, 20:09 Espargos, 07 Dez (Inforpress) - A Associação espanhola
Africa Avanza já entregou na Embaixada de Cabo Verde em Espanha, 16 mil máscaras de alta
filtração a serem enviadas para a ilha do Fogo, em solidariedade para com a população que
vive momentos de aflição provocados pela erupção vulcânica. Blanca Arrugaeta, responsável
da comunicação desta associação espanhola de cooperação (Bilbao), aponta através de uma
nota de imprensa enviada à Inforpress que a iniciativa vem dar resposta ao pedido de ajuda
solidária por parte da Associação Chã de Matias, na ilha do Sal, com quem mantém uma
estreita colaboração e relação de amizade. Referiu no documento que as 16 mil máscaras
descartáveis de "alta filtração” para proteger das emissões de dióxido de enxofre (SO2)
provocadas pela erupção vulcânica, desde 23 de Novembro, já estão disponíveis na
Embaixada de Cabo Verde em Espanha. “A África Avanza manifesta assim a sua sensibilidade
perante o momento em que vive a população desta ilha, particularmente a de Chã das
caldeiras”, exprimiu. A Associação Africa Avanza desenvolve há cerca de dois anos com o
Hospital Regional do Sal um programa de cooperação médica denominada “Médicos Solidários
para Cabo Verde (MSCV), deslocando-se, periodicamente, à ilha uma equipa de médicos
voluntários de diferentes especialidades, para realizar consultas e intervenções cirúrgicas
programadas de forma altruísta e desinteressada. Desde o seu início, em Outubro de 2012, o
programa MSCV já realizou oito viagens de cooperação ao Sal tendo efectuado nestas
deslocações a título de voluntariado, à volta de 284 intervenções cirúrgicas de grande, médio e
pequeno porte. Também, na medida das possibilidades a equipa de médicos voluntários da
Africa Avanza tem trazido na bagagem materiais e consumíveis cirúrgicos para o bloco local.
Ainda, de acordo com o apontamento, em 2015 se pretende incrementar, significativamente, o
número de viagens, incorporar mais especialidades médicas, e promover a troca de
conhecimentos. A próxima deslocação da equipa de médicos da Africa Avanza está prevista
para o mês de Fevereiro de 2015. A África Avanza é uma associação independente, sem fins
lucrativos, formada por profissionais solidários e voluntários, experimentados em diversos
campos, que disponibilizam o seu tempo, conhecimento e próprios recursos económicos, de
forma desinteressada, em prol dos mais necessitados. SC Inforpress/Fim
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