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A FUNDAÇÃO
EM TEMPO DE
PANDEMIA

OFICINA DE
TEATRO À
DISTÂNCIA

OFERTA DE
KITS
INFORMÁTICOS

Devido à situação de pandemia
despoletada pelo Vírus COVID 19 e
numa ótica de prevenção do risco ao
nível individual e comunitário, a
Fundação fechou as suas portas no dia
13 de março, retomando a sua
atividade no dia 9 de junho, seguindo
todas as diretrizes da Direção Geral de
Saúde.

A Oficina de Teatro e Expressão
Criativa, orientada por Ana Zorrinho,
iniciaria exatamente nas semanas em
que
foi
decretado
Estado
de
Emergência no nosso país. No entanto,
dado que os jovens se encontravam
em casa e sem atividades ocupacionais,
a Fundação decidiu adaptar-se e
promover sessões online.

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul
com o apoio financeiro da sua
Instituidora Caixa de Crédito Agrícola
da Costa Azul, ofereceu 160 kits
informáticos (computador portátil,
rato, auscultadores, bolsa de transporte
e licença Office) a 10 agrupamentos da
sua área de ação.

EM DESTAQUE
Afinidades - Exposição de Pintura Coletiva
A Exposição Afinidades reúne obras de onze artistas,
compreendendo diferentes estilos.
Patente na Sala Multiusos, pode visitá-la até ao dia 01 de
agosto, de terça a sábado, das 14:00h às 18:00h.

UM ANO DE FUNDAÇÃO
CAIXA AGRÍCOLA
COSTA AZUL
por Jorge Nunes, Presidente do Conselho de Administração

Um ano de realização de um sonho há muito guardado.
É com um profundo sentimento de concretização que encaro este
primeiro ano da Fundação. Foram alcançados grandes marcos e
cumpridas as finalidades a que nos propusemos enquanto entidade
orientada para o “outro”, com um forte destaque para a Saúde,
Educação, Cultura e Arte. Depois de erguermos o que se apresenta
como edifício sede, o resultado encontra-se agora à vista de todos e
acessível a toda a Comunidade.
Durante este primeiro ano, foram vários os projetos implementados
dos quais me orgulho especialmente. Destaco, sem dúvida, o
protocolo celebrado no âmbito do Programa Abem, que apoia já cerca
de uma centena de famílias carenciadas na aquisição de
medicamentos, o apoio concedido a duas estudantes universitárias
através de bolsas de estudo e ainda a recém-criada Oficina de Teatro e
Expressão Criativa que se iniciou, apesar das contrariedades vividas
nos últimos meses.

Grato a todos os
que acreditaram
neste sonho e
tudo têm feito
para que se torne
uma realidade.

Muito mais constituía o nosso
plano de atividades, não fosse o
facto de termos sido compelidos
a encerrar as nossas portas
durante mais de dois meses,
perante o Estado de Emergência
enfrentado pelo país. Reabrimos
portas novamente, conscientes
das contingências e desafios do
futuro, embora crentes que a
Fundação perdurará por muitos
anos.
Grato a todos os que acreditaram
neste sonho e tudo têm feito para
que se torne uma realidade.
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