
Caros Colegas,

Quando, há alguns meses, tomámos a iniciativa de abrir uma conta solidária para ajudar aqueles que foram
mais afetados pela pandemia de COVID-19, que ainda enfrentamos, estávamos longe de imaginar que, por
esta altura, a ajuda continuaria a ser tão necessária e talvez ainda mais urgente.

Esta pandemia continua a afetar o bem-estar físico e emocional de toda a comunidade, ao mesmo tempo que
contribui para uma crise económica e social sem precedentes, dando origem a novos necessitados e
agravando as necessidades daqueles que já as sentiam anteriormente.

Gostaríamos, por isso, de apelar, uma vez mais, ao vosso espírito solidário, agradecendo, desde já, todo o
apoio que prestaram nos últimos meses e que nos permitiu cumprir o propósito que levou à criação desta
conta.

Todos juntos, conseguimos angariar cerca de 25 mil euros que permitiram ajudar várias pessoas
desprotegidas socialmente e carenciadas de meios, através de instituições que o fazem diariamente no
terreno, nomeadamente:

- Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) - Porto, que indicou a Associação Médicos do
Mundo, a Fundação Assistência Médica Internacional e a CAIS - Associação de Solidariedade Social;
- GAS Porto - Grupo de Ação Social do Porto;
- Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) - Lisboa, que indicou a VITAE - Associação
Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, o Centro Social do Exército de Salvação, a Associação dos
Albergues Nocturnos de Lisboa e a AMI - Fundação de Assistência Médica Internacional.

Sentimos, ainda assim, que podemos e devemos chegar mais longe. Podemos e devemos continuar a fazer a
diferença na vida daqueles que mais foram afetados. E apelamos, por isso, à vossa contribuição, lembrando
que todas as participações, independentemente do valor, são importantes e fazem a diferença.

Aproxima-se a época natalícia. Época, por excelência, de amor, de partilha, de entreajuda, de solidariedade.
Vamos contribuir para que estes valores, vividos tão profundamente no seio das nossas famílias, possam
chegar a tantas outras. Vamos ajudar a que neste Natal mais pessoas recebam de presente aquilo que
realmente importa.

Juntos somos mais fortes e podemos continuar a fazer a diferença.

Com o vosso apoio, vamos continuar a ajudar.

Com votos de boa saúde,
O Conselho Superior da Magistratura

Conta: Banco Montepio – IBAN: PT50.0036.0000.99105933287.56

(titulada pela Diretora Financeira do CSM, Maria Angelina Araújo Morais Castro e pela Juíza Secretária do
CSM, Ana Chambel Matias). MB WAY - 910 086 508
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