
É tempo de pandemia.
 

É tempo de nos preocuparmos com a nossa família mas também com a comunidade, com aqueles que

sofrem, privados do seu trabalho e dos bens essenciais à sua sobrevivência.
 

É tempo de sermos solidários, de mostrarmos o nosso sentido de cidadania e a nossa preocupação com o

bem-estar de todos.
 

É tempo de termos esperança num futuro melhor.
 

É tempo de contribuirmos e de acreditarmos que com solidariedade vamos ultrapassar esta crise

humanitária que põe em risco a vida e a saúde de todos.
 

Por isso, o Conselho Superior da Magistratura criou uma conta solidária, para a qual todos podem contribuir,

participando assim num gesto de solidariedade simbólico, que pretendemos que seja significativo e de

expressão nacional.
 

Sugerimos 50 €, que é apenas metade do valor bruto que passámos a receber a mais de subsídio de

compensação, mas todos são livres, de acordo com as suas disponibilidades, de participar com qualquer

outro valor.
 

O quantitativo reunido mensalmente será dirigido à compra de bens essenciais de primeira necessidade e

entregue a instituições que apoiam pessoas desprotegidas socialmente e carenciadas de meios,

designadamente as que acolhem crianças e idosos, bem como as que apoiam sem-abrigo.
 

As instituições beneficiárias deste gesto de solidariedade procurarão abranger o território nacional e serão

previamente divulgadas por todos, podendo inclusivamente abranger o próprio SNS.
 

Esta conta solidária estará aberta enquanto durar a crise e, posteriormente, enquanto os juízes quiserem usar

este instrumento de partilha, como testemunho do nosso espírito de solidariedade e memória desta crise

humanitária.  

 

Com votos de boa saúde,

O Conselho Superior da Magistratura

 
 

Conta: Banco Montepio – IBAN: PT50.0036.0000.99105933287.56 (titulada pela Directora Financeira do CSM,

Maria Angelina Araújo Morais Castro e pela Juíza Secretária do CSM, Ana Chambel Matias).

 

Caros Colegas,
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