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Dia Mundial da Árvore
Com as crianças do jardim-de-infância  | Tabuaço

ACTIVIDADES
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Para um futuro sustentável e melhor ambiente

Foram plantadas e devidamente identificadas 24 árvores que a Fundação da Caixa Agrícola ofereceu
ao jardim-de-infância, numa acção realizada no Dia Mundial da Árvore, numa parceria com a Junta de
Freguesia de Tabuaço.
As árvores, cupresso leylandii, foram plantadas no Parque do Lago e além de contribuir para
restabelecer o coberto arbóreo e arbustivo autóctone numa área pública, do qual todos os habitantes
poderão vir a usufruir, é também uma acção educacional de carácter ambiental, através da qual as
crianças podem desenvolver, nesta idade responsabilidade social e ambiental.
À parte ambiente, reflorestação e responsabilidade social, a manhã foi marcada pelo convívio e boa
disposição!
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Transformamos vidas!

Com uma saúde extremamente fragilizada pelo seu peso, situação que se arrastou ao longo de

praticamente toda a sua vida, a Júlia pode agora fazer coisas simples que antes, pela sua condição,

estava impedida de fazer. Falamos de passos simples como apanhar um objecto do chão.

Sensibilizada, acima de tudo com a sua

força de vontade ,a Fundação foi a entidade

que desde o início aceitou apoiar a

caminhada de perda de peso da Júlia

Seixas, consciente que este apoio faz toda

a diferença para uma vida melhor.  Depois

de termos apoiado a sua ida ao progrma

Queridas Manhãs, na SIC, foi também com

o nosso apoio que a Júlia se encontrou com

o Dr. Rui Ribeiro para as consultas de

rotinaA Júlia começou um processo de

emagrecimento com cerca de 130 kg. Até

hoje perdeu cerca de 75 kg.
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Espectáculo solidário
em São João da Pesqueira

Auto do Bom Despacho foi a palco a favor da Loja Social

A Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora

e Douro promoveu em São João da Pesqueira,

no dia 03 de Maio, um espectáculo solidário, cuja

bilheteira reverteu, na totalidade, a favor da

construção da Loja Social daquele Concelho.

O cine-teatro João Costa recebeu, assim, o

TEATRAÇO – Teatro Amador de Tabuaço – que,

a convite da Fundação, apresentou a peça “Auto

do Bom Despacho”, uma hilariante comédia,

com direcção e encenação de Beto Coville e que

tem recebido a nível nacional as melhores

criticas. Em São João da Pesqueira não foi excepção e, garantidamente, foi um espectáculo que

agradou e divertiu todo o público.

Transformar vidas é o lema da Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro que com esta

iniciativa conseguiu juntar o útil ao agradável, contribuindo para um projecto de responsabilidade so-

cial ao mesmo tempo que possibilitou momentos de boa disposição a toda a população, provando,

mais uma vez, estar atenta às necessidades sociais da Região.



ACTIVIDADE & CONTAS - 2014 8
2



ACTIVIDADE & CONTAS - 2014 9

Fundação da Caixa
Agrícola pôs Trancoso a

bulir
A Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora
e Douro, em parceria com a agência do Crédito
Agrícola de Trancoso, promoveu o Cardio Paper
VTD que decorreu naquela Cidade Medieval a dia
25 de Maio. Cerca de 150 inscrições reverteram
para a Fundação Portuguesa de Cardiologia,
também presente no evento, cumprindo a
Fundação o seu principal objectivo. Literalmente,
a Fundação da Caixa Agrícola pôs Trancoso a bulir,
apelando para a importância do exercício físico e
de uma alimentação saudável para o coração.
A população acedeu ao desafio e durante a manhã
várias foram as equipas que percorreram o inte-
rior das muralhas de Trancoso, rumo ao castelo,
em busca de pistas para completar o formulário
da prova. Pelo caminho, o encontro com figuras
históricas foi inevitável, levando os participantes a
recordar o passado desta importante cidade que
se cruza, indubitavelmente, com os factos
históricos mais importantes da História de Portu-
gal.
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Bolsas de Estudo

Alvo
Alunos que tenham demonstrado bom

aproveitamento escolar e que ingressaram
no Ensino Superior Público.

Objectivo
Incentivar ao estudo e auxiliar famílias com

parcos recursos económicos.

Concelhos Abrangidos
2014

Aguiar da Beira

Armamar

Moimenta da Beira

Sernancelhe

Tabuaço

Trancoso

N.º de Bolsas Atribuídas - 15
Rapazes

Raparigas

6
9

Aguiar da Beira

Armamar

Moim
en

ta 
da B

eir
a

Sernancelhe

Tabuaço

Trancoso
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BOLSAS DE ESTUDOS
POR CARÊNCIA ECONÓMICA E

MÉRITO

2
0
1
5

Pelo segundo ano consecutivo a Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro atribuiu
Bolsas de Estudo por carência económica a mérito a jovens que frequentam o Ensino Superior. A
cerimónia teve lugar no dia 23 de Novembro, na agência da Caixa de Crédito Agrícola de Tabuaço,
uma cerimónia aberta a toda a população como forma de felicitar estes jovens.

Na cerimónia de atribuição, à qual se seguiu um Porto de Honra para convívio, o representante do
Conselho de Administração da Fundação da Caixa Agrícola salientou que “é urgente apoiar estes

jovens que, além de serem o futuro da nossa região, são já hoje o nosso
maior valor e nos quais depositamos a nossa confiança. Por isso
apoiamos o seu futuro e participamos, desta forma, no seu percurso
académico”.
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Um programa de excelência
no apoio à formação superior e futuro de

jovens da Região

No ano passado a Fundação da Caixa Agrícola
de Tabuaço contemplou 10 jovens universitários
tendo, este ano, o número subido para 15, defen-
dendo a Fundação que “não nos podemos
prender a números quando se trata da formação

e do futuro destes jovens”.

O Programa de atribuição de Bolsas de Estudo
por Carência Económica e Mérito é um projecto
pioneiro da Fundação da Caixa Agrícola do Vale
do Távora e Douro e que potencia em toda a
região a formação de jovens que, de outra forma,
poderia estar comprometido. Na base da criação
deste Programa esteve sempre a ideia de que a
falta de recursos económicos não deve
comprometer nem afastar os jovens do sucesso
profissional.
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A Fundação para os nossos Bolseiros
A atribuição da Bolsa de Estudos da Fundação da Caixa Agrícola foi a melhor
ajuda que poderia ter! A dimensão deste apoio é enormíssima. Sem esta bolsa,
o meu percurso académico seria consideravelmente mais difícil a nível económi-
co. Desde o início do processo, que começou com a candidatura, toda a equipa
se tem mostrado prestável e inegavelmente simpática - desde os funcionários
em Trancoso, que me acompanharam na candidatura, até aos que nos recebe-
ram em Tabuaço, para a cerimónia de entrega do cheque, em Novembro.
Com o primeiro semestre completo e com todas as cadeiras feitas, estou
prestes a começar o segundo. Estou também certa de que sempre que precisar,
terei a equipa da Fundação disponível para me ajudar, como tem estado desde
o início.

Devo um grande obrigado à Fundação da Caixa Agrícola VTD pois tem-se revela-
do uma grande ajuda, tem sido a minha principal parceira na vida académi-
ca.Sem esta bolsa não me seria possível continuar os estudos universitários
mas depois que a Fundação Caixa Agrícola foi solidária comigo e me contemplou
com a Bolsa de Estudos, tudo tem sido bem mais fácil.
Sei que dizer apenas obrigadão a esta Instituição me parece pouco mas também
não arranjo palavras que descrevam correctamente a minha gratidão.
Obrigado a todos os funcionários pela simpatia e profissionalismo.

Mariana Godet - Trancoso
Ciências da Comunicação - UNL

Diogo Manuel Morais - Tabuaço
Marketing - ESTG

Lúcia Nunes - Aguiar da Beira
Enfermagem - ESEC

Esta Bolsa de Estudos representa na minha vida e percurso académico, um
importante papel, pois sou uma estudante carenciada, sem rendimentos de
maior, cujo agregado familiar não consegue fazer face às despesas inerentes à
frequência da Universidade.
Tive na Bolsa de Estudos da Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e
Douro, a única possibilidade de poder continuar no Ensino Superior, e agradeço
desde já a oportunidade que me foi dada.
Quero também salientar a realação estabelecida com a própria Fundação. É
uma relação excelente: sempre atentos e preocupados connosco, e mostrando

sempre uma enorme simpatia, valorizo ainda o cuidado que estes têm em pôr os estudantes sempre a par
de todas as informações essenciais.
Na minha opinião, esta Bolsa de Estudos que a Fundação apresenta, é uma óptimo projecto, que tanto
valoriza o esforço dos estudantes para atingirem uma boa média, como atende às necessidades de um
aluno economicamente desfavorecido, e que fundamentalmente deve ter continuidade no futuro.

Ariana Santos - Moimenta da Beira
Direito  - U. Portucalense

Sem este apoio da Fundação da Caixa Agrícola, não seria possível de momento
encontrar um caminho de felicidade pessoal. Tenho contado com a dedicação,
cuidado e apoio que a Nucha Martins e toda a Fundação me têm prestado,
revelando e transmitindo sensibilidade, amabilidade e um enorme coração. Para
mim é como estar em família. Obrigada por isso
Nunca irei conseguir agradecer e só me resta caminhar com sucesso e no fim,
quem sabe, fazer o bem tal como têm feito comigo e com os demais que me
acompanham neste projecto da Fundação.
A todos da Fundação, um Muito Obrigada pela milésima vez.
Nunca me cansarei de o dizer.
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Os ordenados dos meus pais são baixos e eles têm de pagar as minhas
despesas e as do meu irmão mais novo e com o custo de vida cada vez
mais caro torna-se é um esforço imenso conseguirem manter-me na
universidade. A Bolsa de Estudos da Fundação da Caixa Agrícola, sem
dúvida, é fundamental e uma mais-valia no meu percurso académico.
Com ela posso acreditar numa vida melhor! Mantenho uma relação de
proximidade com a Fundação onde estão sempre disponíveis a tirar
quaisquer dúvidas que eu tenha, a resolver os problemas que apareçam,
são realmente muito simpáticos e prestáveis. Já cheguei a ligar à noite e
atenderam-me com extrema simpatia. Afirmo mesmo que são
profissionais muito competentes. Continuem a ajudar os mais
necessitados, se todos fizermos uma boa acção todos os dias teremos

um mundo melhor. Hoje sou eu a precisar de ajuda mas amanha poderei ser eu a ajudar.

A Fundação para os nossos Bolseiros

Hermínia Ribeiro - Sernancelhe
Fisioterapia - IPCB

Desde sempre tive a ambição de poder ingressar na Universidade e
conseguir tirar um curso. Com o passar dos tempos, cada vez temia
mais que isso não se pudesse concretizar tendo em conta as dificuldades
económicas com que me deparava todos os dias.
Na transição do 1º para o 2º ano em Ciências Farmacêuticas na
Universidade da Beira Interior, ponderei a decisão de desistir do meu sonho
por não conseguir suportar as despesas que todos os meses pareciam
ser maiores. Mas graças à valiosa ajuda que a Fundação da Caixa Agrícola
do Vale do Távora e Douro proporcionou, renasceu uma nova esperança
de poder continuar a fazer aquilo que gosto.

Na minha opinião, este tipo de iniciativas são de extrema importância, principalmente em localidades pequenas
e pouco desenvolvidas em que se observam maiores carências económicas. Representam uma motivação
extra para alcançar bons resultados, visto que existem instituições como esta que investem no nosso potencial
e acreditam que estamos à altura do desafio. Relativamente à Fundação e aos respectivos membros,
nomeadamente à Manuela Martins e o Sr. Sérgio Valverde, é de realçar a enorme simpatia e disponibilidade
para resolver todos os nossos problemas expostos. Portanto, sobre isto estou totalmente satisfeita com a
qualidade dos serviços prestados pela Fundação. Para terminar, deixo o meu profundo agradecimento por
esta oportunidade que me foi concedida e espero conseguir retribuir com bons resultados e empenho.

Vânia Ferreira - Aguiar da Beira
Ciências Farmaceuticas - UBI

A Bolsa de Estudos da Fundação da Caixa Agrícola, tornou-se
indispensável na minha vida académica. Se a bolsa não me tivesse
sido atribuída, iria ser muito difícil para os meus pais pagarem as
propinas devido aos actuais tempos de crise.
Além disso, quero referir a disponibilidade simpatia da Fundação para
resolver dúvidas e burocracias relativamente à minha Universidade.
Muito obrigada por tudo!
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APOIO AO CENTRO
SOCIAL E

PAROQUIAL DE
FERREIRIM

Atendendo ao pedido de apoio solicitado, a

Fundação esteve no Lar do Sagrado Coração de

Maria, em Ferreirim, instituição que, actualmente,

apoia dez utentes em regime de Centro de Dia e cerca de quarenta e cinco em apoio domiciliário.

Além disso, estão também ao cuidado desta instituição, quarenta idosos em regime permanente.

Reconhecendo pois a importância do trabalho desenvolvido pelo Centro Social de Paroquial, e dado o

número de pessoas que depende desta instituição, a Fundação adquiriu marmitas para a conservação

e distribuição de refeições, indo de encontro às necessidades comunicadas pela direcção da instituição.
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FUNDAÇÃO DA
CAIXA AGRÍCOLA
NAS I JORNADAS

SOCIAIS
A Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e
Douro esteve presente nas I Jornadas Sociais
Supraconcelhias, organizadas pelos municípios de
Aguiar da Beira, Fornos de Algodres e Trancoso,

nos dias 19 e 20 de Dezembro, em Aguiar da Beira.
Consciente das principais fragilidades sociais, que atingem principalmente o Interior do País,
inclusivamente a sua área de acção, a Fundação não quis deixar de participar nesta iniciativa onde
temas como o envelhecimento activo, a igualdade de género, violência doméstica ou bulling infantil
foram abordados, enquanto problemáticas actuais da nossa sociedade.
Pela parte da Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro fica a certeza de, em 2015, dar
continuidade ao trabalhar que tem vindo a desenvolver nos sete concelhos da sua área de acção,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sua população e chegando a quem mais precisa.
É o nosso compromisso!
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FUNDAÇÃO DA CAIXA AGRÍCOLA DÁ AS
BOAS VINDAS AO NATAL

A Agência da Caixa Agrícola de Tabuaço foi o

palco de boas vindas à época natalícia recebendo

as crianças do concelho e proporcionando-lhes um

dia diferente com a chegada do Pai Natal. Um dia

onde não faltaram também duendes, mãe natal,

pinturas faciais e algumas guloseimas, no meio

de balões e muita animação.

Os clientes que naquele dia se dirigiram ao balcão

da Caixa Agrícola acabaram também por ser

presenteados com bombons e outros doces,

entregues em pequenos e coloridos embrulhos.
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Reforçar a
proximidade afectiva

com os clientes é
uma prioridade diária

Já não é a primeira vez que a Caixa Agrícola de
Tabuaço desenvolve este tipo de actividades,
aproveitando uma época específica. Em Março
passado, no âmbito do Dia Mundial da Árvore, a
Caixa Agrícola deu a cada criança a oportunidade
de plantar uma árvore, sensibilizando, assim, a
comunidade para a preservação da floresta e do
meio ambiente.
Segundo a direcção desta entidade bancária “é
importante reforçar esta proximidade afectiva com
os nossos clientes, uma proximidade que o
Crédito Agrícola reforça diariamente mas que no
Natal tem um significado diferente”. E é certo que
os clientes já não estranham este tipo de agitação
no balcão uma vez que é costume a CA e sua
Fundação desenvolver actividades a pensar nos
seus clientes, nomeadamente, rastreios, acções
de formação ou campanhas de sensibilização.
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
MELHOR AMBIENTE, MAIS ACÇÃO SOCIAL

O ano de 2014 foi também marcado por iniciativa ambiental da Fundação da
Caixa Agrícola que culminou numa parceria com os municípios de Armamar e
Tabuaço. Esta iniciativa permitiu a colocação de vários equipamentos para a
recolha de roupa, calçado e brinquedos usados, uma medida com uma vertente
ambiental e cívica muito vincada e, acima de tudo, com uma perspectiva social,
na medida em que promove a reutilização de materiais têxteis, e permite, ao
mesmo tempo, atenuar algumas carências sociais, uma vez que parte destes
materiais recolhidos serão entregues a famílias carenciadas.

O protocolo foi assinado no dia 14 de Maio, nos Paços do Concelho de Tabuaço,
na presença dos representantes das entidades parceiras, nomeadamente, os
presidentes da Câmara e Junta de Freguesia de Tabuaço, as representantes
da Fundação da Caixa Agrícola e da H. Sarah Trading.

A frequência de depósitos levou à colocação de mais quatro equipamentos de
recolha nos concelhos de Armamar, nas freguesias de Folgosa e Fontelo, e Tabuaço, nomeadamente em
Sendim e Valença do Douro, pretendendo a Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro proceder
à colocação de mais equipamentos no ano de 2015.

No decorrer de 2014, segundo relatórios da empresa recolectora, foram recolhidos mais de 10 mil quilos
de resíduos têxteis nos dois concelhos aderentes.
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PLANO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL
Câmara Municipal, Centro de Saúde e
Agrupamento de Escolas de Tabuaço

No âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral,
a Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro,
desenvolveu um Plano de Promoção de Saúde Oral para os
concelhos da área de acção. Tendo em conta a implantação da
sede da Fundação, o concelho de Tabuaço será o concelho piloto
para a implementação desta iniciativa que, ainda no decorrer de
2014, teve a total abertura por parte dos representantes da
Câmara Municipal, Centro de Saúde e Agrupamento de Escolas
de Tabuaço. Aliados deste projecto são também alguns
profissionais na área da saúde oral, nomeadamente, uma
higienista e um ortodontista.

Feitos os contactos e estabelecidas as parcerias, a implementa-
ção deste Plano, que abrangerá toda a população, terá uma
primeira fase que decorrerá no ensino pré-escolar e 1.º ciclo.
Gradualmente será estendido a toda a população escolar. Este
Plano contemplará, gradualmente, lares da terceira idade e cen-
tros de dia, e tem capacidade de chegar à população em geral.
O objectivo é implementar este Plano em outros concelhos.

A curto prazo poderão obter-se ganhos significativos no que con-
cerne à saúde oral, indo de encontro às metas definidas pela
Organização Mundial de Saúde, promovendo, diagnosticando e
prevenindo.

Através do N. ofício 207/2014, de 20/08/2014, dirigido ao Sr.
Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, solicitamos a colaboração
do Ministério da Saúde, solicitação à qual não obtivemos qualquer
resposta.

LOJA DO ARTESÃO

A proposta foi apresentada à Câmara Mu-
nicipal: criar um atelier de artesanato, dirigi-
do aos artesãos locais, onde eles possam
produzir e comercializar os seus tra-
balhos. Aliada a esta ideia está a criação
de algumas parcerias, com diversas
organizações, que visam a sustentabilida-
de da produção dos vários artigos, nomea-
damente restaurantes, hotéis, postos de
turismo, etc.

A receptividade do Município de Tabuaço
foi bastante positiva. Numa primeira deci-
são, a Loja do Artesão seria instituída no
Jardim Conde Ferreira, em instalações
cedidas pela Câmara Municipal. Entretan-
to, ainda no decorrer de 2014, surgiu a
oportunidade de remodelar o edifício da
antiga cadeia, espaço que reúne melhores
e mais dignas condições para a implanta-
ção deste projecto, incluído numa perspec-
tiva de empreendedorismo social.

Numa perspectiva de
empreendedorismo social

LOJA SOCIAL
Armamar

A Fundação da Caixa Agrícola foi receptiva
ao convite do Município de Armamar para
a criação de uma Loja Social.Com capaci-
dade para acolher bens materiais e pres-
tar serviços a disponibilizar à população
do concelho socialmente desfavorecida ou
com características socialmente definidas.
Da Loja Social de Armamar, constará tam-
bém um Banco de Ajudas Técnicas. Os
dois organismos terão capacidade para
desenvolver e promover obras/serviços,
campanhas solidárias, venda de produtos
e divulgar projectos e iniciativas sociais,
nomeadamente, as Bolsas de Estudo por
Carência Económica e Mérito, regula-
mentadas pela Fundação da Caixa Agríco-
la.
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DESPESAS | RECEITAS - 2014 

GASTOS OPERACIONAIS 

 

Funcionário 
Denominação Gasto Mensal Gasto Anual 

1. Vencimento   
1.1 Seguro   
1.2 Segurança Social   

TOTAL   

 

Serviços de Contabilidade 
Denominação Montante 

José Luís Ramos Gonçalves (fact. 0320) 73,80€ 
José Luís Ramos Gonçalves (fact. 0336) 73,80€ 
José Luís Ramos Gonçalves (fact. 0423) 73,80€ 
José Luís Ramos Gonçalves (fact.0463) 73,80€ 
  

TOTAL  

 

APOIOS 

Apoios Sociais 
Soraia Sofia Consulta de oftalmologia  80,00€ 

Júlia Seixas Despesas de deslocação 296.37€ 

Prémios de Mérito  Rotary Club - Trancoso 300,00€ 

Bolsas de Estudo Por Carência Económica 
e Mérito 

Ano lectivo 2013/14 9782.36€ 

Bolsas de Estudo Por Carência Económica 
e Mérito 

Ano lectivo 2014/15 1658.98€ 

TOTAL  

DONATIVOS 
TEATRAÇO 1.000,00€ 

Expodemo 5.000,00€ 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia 349,93€ 

TOTAL 6.349,93€ 
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ACTIVIDADES E OUTROS 
Actividades (Supermercado | Pastelaria | Restauração | Papelaria | Etc.) 972,25€ 

FENACAM 839,15€ 

Tipografias 1.734,56€ 

Publicidade 6.297,60€ 

CTT 71,34€ 

Site  50,00€ 

Quota CNIS 40,00€ 

Comissões 12,00€ 

Outros 65,20€ 

TOTAL 10.082,10 

 

JUROS  
Juros Remuneratórios 
 

 

 
TOTAL 

 

 

IMPOSTOS   
IRS 
 

880.82€ 

 

RECEITA 
Donativos  

IEFP 1.080,00€ 
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