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Uma Fundação que existe para estar ao lado de quem mais precisa

Armamar

Operação: Pai Natal Motard

Caixa Agrícola atribui
bolsas de estudo

Com o nome de código
Operação: Pai Natal Motard, a Fundação da Caixa
Agrícola do Vale do Távora
e Douro montou uma verdadeira operação solidária
pensada para três crianças
do Concelho de Armamar,
no passado dia 22 de Dezembro.
Vestidos a rigor, os paisnatal motard levaram a estas crianças roupa, calçado
e todo o género de agasalhos tão necessários para o
Inverno.
Ver o olhar e o sorriso
destas crianças é o verdadeiro espírito de natal, avançou a Fundação da Caixa
Agrícola que chegou a estas
crianças através de uma pesquisa de casos prementes no
concelho de Armamar. Ainda
há muito para fazer mas a
Fundação considera que ser
muito positivo ter passado
das palavras aos actos e estar, efectivamente, enquanto
IPSS a ajudar quem precisa.

Esta iniciativa, que contou com a solidariedade do
Clube Motard Demo, de Moimenta da Beira, junta-se a
outras iniciativas natalícias
desta Fundação. No mesmo
dia, 22 de Dezembro, a Fundação da Caixa Agrícola do
Vale do Távora e Douro surpreendeu também uma família de dois idosos, sendo um
motora, ao ceder uma cama

articulada e um colchão antiescaras, equipamentos que
há muito ansiavam e que
permitirá melhorar, e muito, a
qualidade de vida não só do
idoso mas também de quem
toma conta dele. E porque
falamos de iniciativas natalícias e de solidariedade, cento e cinquenta pessoas, de
famílias carenciadas, estiveram presentes numa Ceia
de Natal Solidária promovida

pela Fundação, e que teve
lugar na Cantina da Escola
Abel Botelho, em Tabuaço,
no passado dia 21 de Dezembro. Para esta iniciativa
a Fundação da Caixa Agrícola contou com a parceria
de Entidades locais, além de
produtores e comerciantes locais que se associaram para
dar um Natal a quem mais
precisa. Relativamente a este
evento a Fundação defende
que “nesta época, que muitas
vezes apela ao consumismo
e ao materialismo, é dever
de cada um de nós aconchegar e não esquecer os mais
necessitados. A Fundação
existe por isso mesmo, para
estarmos ao lado de quem
mais precisa”.
Com estas iniciativas a
Fundação da Caixa Agrícola
do Vale do Távora e Douro
vem reforçar a sua posição
como uma das mais importantes e atentas instituições
de solidariedade social da
Região.

A cerimónia de atribuição de bolsas de mérito e
carência económica a três alunos do município de
Armamar decorre na próxima segunda feira, dia 23,
no salão nobre do edifício da Câmara Municipal. No
evento vão estar presentes o presidente da Fundação
da Caixa Agrícola, o presidente da Câmara Municipal
de Armamar e restantes membros do órgão do executivo, responsáveis do balcão da CA de Armamar assim
como os alunos e suas famílias.
O projeto, da responsabilidade da Fundação da Caixa
Agrícola, dirige-se a alunos cujas avaliações escolares demonstrem boas capacidades e que por falta de rendimentos
do agregado familiar possam ver limitadas as possibilidades
de ingressar no ensino superior.
Este ano foram atribuídas dez bolsas pelos municípios
de Aguiar da Beira, Armamar e Tabuaço. No próximo ano
prevê-se um alargamento da iniciativa a outros municípios
onde a caixa de crédito agrícola possui balcão.

Ação de protesto contra o encerramento Lamego BIKE
do Tribunal Judicial de Mesão Frio
Passeio de Natal solidário

Na manhã do dia 20 de
dezembro, sexta-feira, dia
de feira semanal em Mesão Frio, o presidente da
Câmara Municipal, Alberto
Pereira e a Vereadora, Cristina Major, juntamente com
os cinco presidentes das
Juntas de freguesia do concelho, participaram numa
ação de protesto contra o
anunciado encerramento
do Tribunal Judicial de Mesão Frio. A ação de sensibilização foi realizada desde
o edifício da Câmara Municipal e do Tribunal, com a
distribuição de panfletos,
onde constou um breve
esclarecimento e um alerta para as consequências

do encerramento daquele
que é o palácio da justiça
dos mesãofrienses e que o
ano passado terá recebido
obras de requalificação na
ordem dos 150 mil euros.
A população do concelho
não aceita perder um serviço
que diz ser necessário, tal
como o presidente da Autarquia que, não concorda que
os seus munícipes tenham de
percorrer longas distâncias
para tratar dos seus processos nos tribunais de Peso da
Régua, Vila Real e Chaves.
Com a aplicação do novo
mapa judiciário proposto
pelo Governo e o posterior
encerramento do Tribunal

Judicial de Mesão Frio, todas
as ações de divórcio, de alimentação dos filhos, da regulação das responsabilidades
parentais, ou alguma questão
relacionada com prédios, e
que o valor da mesma ascenda os 50 mil euros, terão
que ser tratadas no Tribunal
da Comarca de Vila Real,
bem como os crimes mais
graves. Os assuntos relacionados com os processos de
execuções, nomeadamente
cobrança judicial de dívidas
e penhoras, terão que ser tratados em Chaves. O Tribunal
de Peso da Régua passará a
ser uma secção, na qual serão julgados apenas os processos de reduzido valor e os

crimes menos graves.
Com o encerramento do
Palácio da justiça de Mesão
Frio, uma simples informação,
esclarecimento ou solicitação
de uma certidão, terão que ser
realizados num destes tribunais. A falta de transportes
públicos é também uma das
grandes dificuldades, transformando o acesso à justiça
mais difícil e dispendioso. O
edifício onde funciona o tribunal é propriedade da Câmara
Municipal e o funcionamento
deste serviço custa 13 mil euros ano ao Ministério da Justiça, valor que o Município já
demonstrou estar disposto a
assumir para garantir a sua
manutenção.

Numa organização da ALB Lamego Bike, realizouse no passado dia 22 do corrente, o Passeio de Natal
Solidário.
As adversas condições climatéricas, não impediram
os 50 ciclistas presentes, de percorrerem de forma muito divertida e animada as principais artérias da cidade de
Lamego.
Os géneros alimentícios entregues generosamente pelos participantes, foram distribuídos por uma instituição de
solidariedade social.
A ALB Lamego Bike agradece a contribuição de todos
os ciclistas presentes, tencionado dar continuidade a esta
iniciativa, levando em conta o seu enorme êxito.

email: dourohoje@gmail.com

