
Sem fins lucrativosSem fins lucrativos (in English / em inglês)

Como todo grupo organizado com presença pública,  a  Irmandade Druídica Galaica requer de

tempo de trabalho e dalguns fundos para a  sua manutenção.  A  IDG é (e  sempre será)  uma

entidade sem  fins  lucrativos,  mas isso  não  evita  que existam  certas  cousas  que sim  custem

dinheiro. 

“Organização sem fins lucrativos” significa que não há benefício económico, nem pessoal nem

colectivo, e que tudo o recebido é usado simplesmente para garantir a sua supervivência e, no

afortunado caso de haver de mais, é empregado em causas e fins sociais.

Por  isso,  para  o  seu  correcto  funcionamento  e  para  garantirmos  o  seu  futuro,  a  IDG  aceita

doações e, mais à frente, ofertará para venda alguns produtos seleccionados de total confiança.

Em que é que se investe o dinheiro? São pequenas cousas uma por uma, mas no total ainda é

certa quantidade. Em detalhe:

- Internet: Muita gente passou a conhecer-nos por esta via, mas a internet sempre tem os 
seus gastos (domínios, espaço, etc).  Gostaríamos de poder adquirir um novo domínio,  
espaço em servidor e eliminar a publicidade da plataforma que nos acolhe.

- Gastos legais: Estamos no processo final de registo oficial da nossa entidade, o qual  
levanta  gastos  notariais  e  postais.  O  trâmite  em  teoria  é  gratuito,  mas  as  cópias  
compulsadas, assinaturas de notários e correios certificados são bem custosos.

- Material de culto: para ser usado em ritos de todo tipo. Há material que, embora barato, 
precisa  ser  reposto  com  certa  regularidade,  e  outro  que,  ainda  que  só  precisa  ser  
comprado uma vez, pode resultar bastante caro.

- Imagens: Estamos no processo de encarregar a elaboração duma série de trabalhos  
artísticos exclusivos que reflictam a nossa religião e as nossas deidades galaicas. Ainda 
que seria  um  “trabalho  amigo”,  as  horas  de  esforço  devem  ser  também  justamente  
recompensadas.

-  Mercadorias:  Existem  uma série  de ideias  para a  venda dalguns  produtos  úteis,  de  
qualidade e bem interessantes, mas tanto as provas de impressão como as primeiras  
encomendas devem ser pagadas à frente. Como foi dito, o trabalho profissional deve ser 
remunerado.

- Obra: Membros da IDG têm ajudado e doado a obras de diverso tipo de forma individual, 
mas a Irmandade como tal gostaria de fazer contribuições significativas a uma série de 
grupos diversos e humildes que consideramos levam fazendo um trabalho sério, honesto 
e sacrificado durante muito tempo. Nomeadamente falamos de associações culturais,  
ambientalistas e de defesa dos animais (sem nenhuma relação formal connosco).
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- Futuro: Gostaríamos (sonhamos!) com dispormos dum espaço próprio num ambiente  
natural, um Nemeton, com um mínimo de condições/instalações onde podermos acolher 
aos nossos e nossas Caminhantes para a celebração de convívios, ritos e, até, ter um lugar 
para depositar os nossos restos materiais depois de sermos recebidos/as por Berobreo... 
Claro está, este plano fica muito longe, mas queremos te-lo em mente, pois sem sonhos 
não se progressa.

Aliás,  a  IDG  não  pede  nenhum  tipo  de  quotas  dos  seus  e  das  suas  Caminhantes,  pois  isto

significaria que a pertença formal à nossa Irmandade estaria condicionada a um determinado

pagamento regular, algo totalmente contrário à nossa forma de entender esta associação. Não,

isto é só algo livre e até anónimo, à vontade.

Como já comentamos muitas vezes, a IDG defende a laicidade do Estado e dos poderes públicos

a todos os níveis e em toda parte. Por isto, a IDG nunca procurou, procura ou procurará ajudas,

subvenções ou privilégios públicos extraordinários. A prática religiosa pode estar organizada e

oficializada, mas cada organização deve contar com os seus próprios recursos. Acreditamos que

tudo o demais é política interesseira e ingerência que só leva a lugares escuros, intransigentes e

perigosos, a uma distorção da realidade e continuação de sinistras relações de poder. 

Nós termamos do nosso, com a tua ajuda.

Para quem quiser colaborar é só pôr-se em contacto connosco. 

Bem Haja /  \|

http://contacto.durvate.org

idg@durvate.org

Galiza, Entroido-Maios 2015

(in English / em inglês)
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