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FUNDAÇÃO EDP OFERECEU MÁSCARAS  
AO CENTRO SOCIAL DE AVELÃS DE CIMA 

 

A Fundação EDP entregou 900 máscaras cirúrgicas ao Centro Social, Cultural e Recreativo de Avelãs de 

Cima. Esta ação, que se realizou a 26 de maio, faz parte do projeto “Heróis de Máscaras”, que apoia 300 

lares de idosos com necessidades imediatas de reforço de equipamentos de proteção para utentes e 

colaboradores. 

Na cerimónia que assinalou este momento, a presidente da direção do Centro Social de Avelãs de Cima, 

Lília Cerca, agradeceu o gesto da Fundação EDP, realçando que as máscaras são essenciais para a proteção 

individual e para mitigar a propagação do novo coronavírus. A responsável pela instituição aproveitou 

também este momento para deixar um agradecimento público à Junta de Freguesia de Avelãs de Cima e 

ao Município de Anadia, pelo apoio e pela forma como têm estado atentos às necessidades do Centro 

Social, desde o início da pandemia de Covid-19. 

Maria Teresa Cardoso esteve presente nesta ação solidária. A presidente da Câmara Municipal de Anadia 

agradeceu a oferta a uma instituição do concelho, sublinhando que se trata de um “apoio importante”, 

que “vem reforçar o stock” do Centro Social de Avelãs de Cima. A autarca salientou ainda os diversos 

apoios que o Município de Anadia tem vindo a atribuir a todas as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do concelho, com valência de lar, tanto em termos de equipamentos de proteção individual, como 

no reforço de meios financeiros, com o intuito de suprir as necessidades criadas pela pandemia. 

As máscaras foram simbolicamente entregues a Lília Cerca pelo diretor da EDP Norte, Francisco Campilho, 

que teve oportunidade de fazer uma visita guiada à instituição. 
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