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CNE

CIRCULAR N.º 12/2022
DE: Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel
PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel
2022-02-15
ASSUNTO: Enxurradas nas Feteiras – campanha de solidariedade.
O Agrupamento 646 – Feteiras em cumprimento do artigo 3.º da Lei do Escuta “O
Escuta é útil e pratica diariamente uma boa acção”, faz saber, através da sua Chefe de
Agrupamento, que está a promover, em colaboração com o Rancho de Romeiros de
Feteiras, a venda de rifas com o intuito de angariar fundos para a conta solidária
aberta pela Paróquia de Santa Luzia das Feteiras.
Mais refere a dirigente: “Estando o Agr.646-Feteiras em comemorações dos seus 40
anos, o objetivo que nos propusemos foi de 40 anos-40 blocos e deste modo
contribuir, através do nosso serviço voluntário, com a angariação de 800 euros
recolhidos através da venda dos referidos bilhetes.”
Cada bloco é composto por 20 bilhetes com um custo unitário de € 1,00.
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Poderá ler-se, ainda, na página da paróquia1 o seguinte:
“A Paróquia de Santa Luzia, abriu uma conta na Caixa Crédito Agrícola, com o único
propósito de reunir donativos a favor das vítimas das enxurradas que aconteceram nas
Feteiras no dia 31 de dezembro de 2021.
Esta iniciativa solidária, nasce da necessidade de muitas pessoas e empresas, de longe e de perto, quererem oferecer dinheiro, mas não saberem a quem e como fazê-lo.
O montante angariado será oportunamente divulgado e distribuído proporcionalmente
pelas famílias, segundo orientação dos técnicos de ação social.
Feteiras, 9 de janeiro de 2022
Pe. Nuno Maiato”
Os agrupamentos interessados em colaborar na campanha poderão requisitar,
contactando directamente com o agrupamento ou com a Junta de Núcleo, o(s)
bloco(s) pretendido(s) para posterior venda na sua freguesia.
Com uma forte canhota.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel

(Carlos Manuel da Silva Santos)
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https://www.facebook.com/paroquia.feteiras.pdl/photos/a.107057178432977/135337058938322/?type=3
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