
 

 

ASSOCIAÇÃO LAR AMIGO 

NOTA INFORMATIVA 
 

     A pouco e pouco a ALA vai consolidando um conjunto de passos que 

encaminham para o objetivo maior que é a construção de um LAR para idosos 

em terras de D. Branca de Vilhena, Casal da Torre – Currelos. 

     Honrando a vontade, várias vezes manifestada pelos órgãos do CCC, a 

Direção atual levou à Assembleia Geral do passado dia 23/5/2021, a proposta 

de doação de 50% do seu edifício-sede à ALA, proposta essa que mereceu 

o apoio unânime dos associados presentes. Mas a Direção não se ficou 

apenas pela proposta expressa na agenda de trabalhos da convocatória, quis 

apresentar, de forma inequívoca, a sua posição sobre tão importante assunto. 

E fê-lo num texto com 15 pontos dos quais destacamos: 

1. A Associação Lar Amigo surge, no interior do CCC, da vontade de um conjunto 

alargado de associados e amigos, para dar resposta a problemas sociais que 

cada vez se fazem notar mais na freguesia e para os quais o CCC sempre esteve 

muito atento. 

2. Há dois associados, particularmente ativos na vida do CCC, que foram os 

principais impulsionadores da criação da ALA. Referimo-nos aos associados 

António Óscar de Almeida e Paiva e Artur Mota da Fonseca. 

3. Foi numa Direção presidida pelo primeiro que se deram passos sólidos e 

definitivos para a concretização da ALA como IPSS e com o objetivo maior de 

edificar um Lar para a terceira idade. 

4. Artur Mota da Fonseca tornou-se o associado benemérito por excelência e, 

nesse sentido, o grande motor de transformação dum sonho em realidade. 

(…) 

8. A simples cedência (ainda que por tempo indeterminado) não permite que a 

ALA se possa candidatar a programas de apoio para a construção do Lar, 

requalificando os espaços cedidos de acordo com um projeto legalmente 

aprovado. 

9. Assim, e honrando o que está na origem de todo este processo, temos que partir 

para a doação. O CCC irá disponibilizar uma parcela do seu património (50% 

do edifício sede com utilização comum dos espaços exteriores) para que o sonho 

que tem mobilizado tanta gente se torne realidade. 

10. Nós, atual direção, queremos dizer, com toda a clareza, que continuamos a 

fazer parte deste grande sonho, desejando que, através da ALA, o Lar se 

concretize. 

11. Dizemos ainda, no espírito das direções que nos antecederam, que somos 

inteiramente favoráveis a que esta doação se faça para responder aos objetivos 

da ALA e que uniremos os melhores esforços para ajudar na concretização 

dessas respostas. (…) 

 



     Na linha da parceria estabelecida entre CCC e ALA, a posição tomada pela 

atual Direção do CCC assume fielmente o propósito que esteve na génese da 

criação da ALA e isso enche-nos de alegria, obrigando-nos a um redobrar de 

esforços para que o Lar venha a ser uma realidade no coração de Casal da 

Torre. 

     O dia 23 de maio irá ter, no futuro, um significado muito especial: marca 

objetivamente o início da concretização de um grande sonho e mostra que a 

parceria entre CCC e ALA é inovadora na vinculação a um projeto que nasce 

em obediência a um lema que une gerações: “para quem precisa, um Lar 

não é um negócio”. 

     Em nome da ALA só posso agradecer esta dádiva, reafirmando a vontade 

de avançarmos para a construção do Lar, através da requalificação dos 

espaços doados pelo CCC. Obrigado e que as dificuldades a enfrentar sejam 

sementes de permanente esperança a iluminar um futuro mais fraterno. 

 

Óscar Paiva 
27-05-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


