PRESS
RELEASE

26/04/2018

TORRE SOLIDÁRIA – INICIATIVAS 2018
DE 27 A 29 DE ABRIL, O VALOR TOTAL DAS RECEITAS OBTIDAS NESTES DIAS, REVERTE
NA TOTALIDADE PARA O CENTRO HOSPITALAR GAIA ESPINHO
No seguimento das iniciativas anteriores e que tiveram grande aceitação e participação por parte dos
visitantes da Torre dos Clérigos, o ex-libris da cidade realiza no próximo fim-de-semana, dias 27, 28 e
29 de abril, mais uma iniciativa solidária, revertendo a totalidade do valor a angariar pela bilheteira, a
favor do Centro Hospitalar Gaia/Espinho.
Recordamos que em 2017, os apoios atribuídos pela Irmandade dos Clérigos ultrapassaram os 600.000
euros.
No primeiro semestre de 2018, a exemplo do ano anterior, os nossos apoios mantêm-se focados nas
áreas da saúde hospitalar e da investigação.
A 30 de abril, pelas 10h30, no IPATIMUP/I3S, será entregue mais um donativo a esta prestigiada
instituição.
No dia 1 de junho, no Centro Materno Infantil do Norte, (CMIN) a Irmandade dos Clérigos assinará
dois protocolos. Estes dois donativos, resultam das iniciativas solidárias dos meses de janeiro,
fevereiro e março.
A iniciativa solidária do mês de maio reverterá a favor do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga,
enquanto a de junho será direcionada para o Hospital Pedro Hispano em Matosinhos.
Desde abril de 2015, a Irmandade dos Clérigos tem promovido um conjunto de iniciativas solidárias
para com instituições da cidade, da região e do país. Entre 2015 e 2017 a Torre dos Clérigos distinguiu
cerca de 40 instituições portuguesas e algumas internacionais, como por exemplo a Cáritas Jordânia.
O Presidente da Irmandade dos Clérigos, Pe. Américo Aguiar, referiu que “(...) em 2018 vamos
continuar a realizar iniciativas solidárias, é uma prioridade da nossa instituição manter os apoios a
quem, no terreno, apoia os mais necessitados, muitas vezes com dificuldades de meios técnicos e
humanos. Continuamos por isso a construir esta Torre Solidária e ao mesmo tempo, agradecemos aos
milhares de turistas, portugueses e estrangeiros, que nos visitam e nos permitem estes gestos para com
a nossa comunidade. Conforme já o referi noutras ocasiões, se não entregássemos estes donativos a
instituição estaria certamente mais rica, mas nós não seriamos tão felizes (...)”.
A Torre dos Clérigos pretende ser muito mais do que o ex-libris da cidade, mas sim uma “mão amiga”
que reconhece e apoia o trabalho daqueles que têm como missão ajudar a comunidade.
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