Freguesia - Notícia
DÊ O SEU MELHOR - "Voluntários, precisam-se!

É reformado(a) e tem bastante tempo livre? Acabaste as aulas e tens pela frente um longo período de férias? Está desempregado(a)
e passa bastante tempo em casa? Não trabalha durante o fim de semana?Se acabou de responder que sim a uma destas questões,
é de si mesmo que estamos à procura. A população portuguesa não ficou indiferente à tragédia que se abateu sobre os municípios
vizinhos, e a prova disso mesmo foi a onda de solidariedade que se verificou imediatamente, ajudando os desalojados e bombeiros
com bens alimentares, de higiene e saúde. Mas é preciso fazer mais. Enquanto todos os dias nós temos um lar a que chamar de
casa, muitas pessoas deste concelho deixaram de o poder fazer. Urge a necessidade de se criarem novas infraestruturas e de
recuperar aquelas que ficaram marcadas com os incêndios.A Junta de Freguesia de Vila Nova decidiu criar uma equipa de
voluntariado nesse sentido. Porque nem sempre conseguimos ajudar financeiramente, felizmente temos meios físicos, as nossas
mãos, para poder ajudar de outra forma. E se despendêssemos de uma manhã, de uma tarde, ou mesmo de um dia inteiro e
fossemos ajudar na reconstrução daquelas casas? Afinal cada pessoa tem o seu jeito para coisas, seja na construção, na
carpintaria, na pintura, etc. E se puséssemos isso ao serviço de quem neste momento está a precisar tanto? Ou porque não apenas
ir até lá e dar um abraço, conversar com as pessoas, dar um pouco de esperança onde neste momento ela é demasiado escassa?
Pense nisso!Pense que foi com eles, mas que nunca sabemos quando o azar nos pode bater à porta e do quão seria importante
sermos ajudados.Se acha que reúne as condições necessárias para esta ação de voluntariado, por favor inscreva-se na Junta de
Freguesia de Vila Nova, presencialmente, por telefone (239 531 505 – 915 009 076), por email jfvilanova.mcv@gmail.com, através
deste site http://www.freguesiadevilanova.eu/, ou da página de Facebook https://www.facebook.com/freguesiadevilanova/, e informe
sobre a sua disponibilidade. A Junta de Freguesia coordenará com a autarquias locais daqueles concelhos e agendará os trabalhos
e respetivo transporte para os locais. Pense nisso! Afinal, “Quando se faz com o coração, não é obrigação”! Bem haja!"

