
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

265 Atendimentos 
136 Pessoas abrangidas 
17 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 12 paróquias/GPAS 
10 Famílias apoiadas em tickets restaurante para reforço do cabaz de Natal, num custo total de 730€ 
Formação +Próximo em Alfragide e na Estrela – 10 formandos/70 horas de volume formativo 

No período a que respeita este ponto de situação desenvolveram-se as seguintes ações, de acordo com os eixos de 
intervenção definidos: 
 

Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 
atendimento social 
No mês de Novembro de 2017 recorreram ao GAS 36 famílias, num total de 141 atendimentos sociais realizados e de 
69 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 
No mês de Dezembro de 2017 recorreram ao GAS 41 famílias, num total de 124 atendimentos sociais realizados e de 
67 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

 

 

Atendimento Social GAS Nov Dez 

N.º de atendimentos realizados 141 124 

N.º de famílias atendidas   36   41 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 18 15 

Total de pessoas abrangidas 69 67 

 
À semelhança dos meses anteriores, este mês continuou a ser de particular importância o trabalho de articulação e 
encaminhamento para outras instituições, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Câmaras Municipais, Juntas 
de Freguesia, Instituto de Segurança Social e de maneira privilegiada para as Paróquias da Diocese. 
Uma vez que este ano a CDL não recebeu cabazes de Natal em géneros, o GAS distribuiu Tickets Restaurant por 10 
famílias que acompanha, para que pudessem comprar os produtos alimentares de que mais gostam, para 
construírem os seus próprios cabazes de Natal, no valor total de 730€. 
 

Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 
Em Novembro de 2017 foram apresentados e apoiados os 10 pedidos que deram entrada, provenientes de 7 
Paróquias, CSP e GPAS diferentes da nossa Diocese. Os apoios foram destinados para rendas de casa, empréstimo à 
habitação, fatura de serviços de abastecimento básico e próteses.  
Em Dezembro de 2017, foram apresentados e apoiados os 7 pedidos que deram entrada, provenientes de 5 
Paróquias, CSP e GPAS diferentes da nossa Diocese. Os apoios pedidos destinavam-se a rendas de casa, facturas de 
serviços de abastecimento básico e próteses. 
 
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

95 Atendimentos 
309 Pessoas abrangidas 



 

    

19 Atendimentos de 1ª vez 
Voluntariado jovem – grupo de crianças apoiou na triagem de brinquedos 
Apoio em roupa para reclusos portugueses detidos na Venezuela e para sem abrigo da cidade de Lisboa 
Apoio em brinquedos para a venda solidária da Paróquia da Parede 

 No mês de Novembro foram realizados 55 atendimentos, sendo 19 de 1ª vez, num total de 169 pessoas 
abrangidas. Em Dezembro realizaram-se 40 atendimento, num total de 140 pessoas abrangidas, todas elas já 
com processo na loja. 

 Tem sido constante o volume de doações de particulares e de estabelecimentos hoteleiros, destacando-se o 
Liceu Francês, que entregou uma quantidade apreciável de roupa juvenil. 

 À semelhança de solicitações anteriores a loja foi novamente solicitada a fornecer roupas e sapatos para 
emigrantes portugueses que se encontram presos na Venezuela. O pedido chegou do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, que para além de roupa solicitou também géneros alimentares não perecíveis. 

 No espírito de colaboração com outras instituições, a loja forneceu brinquedos, livros e jogos para uma venda 
solidária da paróquia da Parede e contribuiu com roupas, cobertores e alimentos para uma ação solidária junto 
dos sem abrigo, efetuada pela associação de estudantes do ISEG. 

 Como já vem sendo habitual, nesta época natalícia foram selecionados e devidamente embalados brinquedos e 
livros, para serem oferecidos pelos utentes aos seus filhos. 

 A grande surpresa, neste mês de dezembro, foi a colaboração muito especial e generosa de um grupo de 
crianças, que se disponibilizou a fazer a triagem de brinquedos, dos tantos que a loja vai recebendo ao longo do 
ano. 
 

Creche 

                                      Em destaque: 

Realização do simulacro de incêndio 
Festejo do dia de São Martinho 
Celebração do Dia do Pijama 
Venda de Natal de produtos feitos pelas colaboradoras da creche 
Festa de Natal com as famílias  

 

 Participação das colaboradoras da Creche na banca do El Corte Inglês, com material construído pelas 
colaboradoras da Creche, no dia 25 de Novembro; 

 Realização do simulacro de incêndio no dia 23 de Novembro, para treino da evacuação das crianças e 
colaboradoras da creche. Decorreu de forma tranquila e com grande rapidez todo o equipamento foi evacuado. 

 Duas colaboradoras da creche estiveram no almoço de Natal no lar participando na despedida e homenagem a 
2 colaboradoras do lar que muito deram a esta casa, oferecendo um sentido postal e uma caneca efetuada 
pelas colaboradoras da creche. 
 

Atividades de sala 
- No dia 10 de Novembro festejámos o Dia de S. Martinho com pequenas dramatizações, preparadas pelas salas de 1 
e 2 anos, da lenda de S. Martinho e da história da Maria Castanha. As crianças provaram castanhas cozidas e à tarde 
distribuíram castanhas pelos cafés e pela Esquadra da PSP, existentes na praceta onde está situada a nossa Creche 
partilhando com a comunidade envolvente este momento. 
- No dia 20 de Novembro festejámos o Dia Nacional do Pijama. Todas as famílias participaram na construção dos 
mealheiros e contribuíram com o dinheiro que conseguiram. Ao chegar à Creche, cada criança acompanhada pela 
mãe ou pelo pai colocaram o seu mealheiro na casinha dos mealheiros. Durante a manhã, as crianças das salas de 1 
e 2 anos fizeram a festa, com danças, canções, histórias, fotografias e muitas gargalhadas. 
- No dia 29 de Novembro recebemos na nossa Creche o fotógrafo para a típica foto de Natal. Este fotógrafo trabalha 
connosco anualmente desde a abertura da creche. 
- No início do mês de Dezembro efetuámos a decoração da árvore de Natal da Creche, com a participação das 
crianças das três salas com um símbolo diferente escolhido anteriormente; 



 

    

- Realizou-se, pela 2ª vez, a Venda de Natal de produtos feitos pelas colaboradoras da creche; 
- No dia 9 de dezembro a creche participou, uma vez mais, na exposição de Natal da Freguesia, que todos os anos 
tem a participação de toda a comunidade. É dado previamente um objeto (este ano uma bola de esferovite) que se 
tem de decorar. Os objetos estiveram em exposição durante o mês de Dezembro; 
- No dia 13 de Dezembro a sala de Berçário e no dia 14 de Dezembro as salas de 1 e 2 anos receberam as famílias das 
suas crianças e com elas partilharam um momento de grande alegria. Cada uma das salas presenteou as famílias 
com um presente efetuado pelas crianças, uma pequena apresentação, seguida de um lanche convívio partilhado 
por todos. 
 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Magusto com a participação de algumas famílias de residentes 
Enfeites de Natal em colaboração com os alunos do Colégio da Bafureira 
Lanche de Natal com as famílias 
Almoço de Natal do Lar com homenagem à D. Cesaltina e à D. Lucinda 

 
 

Atividades: 
- No dia 6 de Novembro realizou-se um passeio à Quinta da Alagoa, em Carcavelos; 
- No dia 10 de Novembro recebemos o grupo coral Vozes do Estoril; O mesmo grupo veio de novo ao Lar no dia 22 
de Dezembro; 
- No dia 11 de Novembro celebrou-se o dia de São Martinho, com um magusto no Lar da Bafureira. Estiveram 
presentes 15 familiares, para além de voluntários e utentes; 
- No dia 28 de Novembro realizou-se mais uma reunião com voluntários do Lar;  
- No dia 29 de Novembro os alunos da turma dos piratinhas, do Colégio da Bafureira, vieram enfeitar uma das 
árvores de Natal do Lar com desenhos feitos por eles; 
- No dia 12 de Dezembro realizou-se um lanche de Natal com as Famílias, num momento de convívio e de partilha. 
Cada familiar trouxe um doce ou bebida e ao som de música proporcionou-se um momento descontraído e unido. 
Foi entregue a cada familiar uma moldura de cartão pintada pelos utentes com um pequeno texto sobre “o que 
importa”; 
- No dia 15 de Dezembro foi o dia do almoço de Natal dos utentes com voluntários, funcionários e Direção CDL.  Foi 
um almoço preparado com muito carinho e empenho por toda a equipa do Lar. Homenageamos a D. Cesaltina e D. 
Lucinda com um filme repleto de testemunhos e culminou com a entrega de um álbum de fotografias (para a D. 
Lucinda) e um dossier com textos par a D. Cesaltina. Ofereceu-se ainda duas figuras de loiça de Nossa Senhora.  
- No dia 18 de Dezembro fez-se o almoço de funcionários do Lar da Bafureira. Um almoço descontraído e com direito 
a troca de presentes. Contámos com a participação de 24 funcionários. Um momento agradável de partilha, de 
sorrisos e de convivência.  
 

Cantina Social 

                                      Em destaque: 

9 Agregados familiares apoiados em Novembro 
7 Agregados familiares apoiados em Dezembro 

Foi feita uma avaliação de todos os casos que recebem cantina social e têm sido procuradas soluções alternativas à 
refeição confeccionada no lar. De todos os agregados até ao momento acompanhados três não têm outra 
alternativa a receberem refeição confeccionada, por não terem possibilidade de cozinhar no local em que habitam. 
Assim, em novembro foram abrangidos 9 beneficiários e em Dezembro 7, transitando para Janeiro 3 pessoas.  
No mês de Novembro foi necessário admitir mais uma pessoa na cantina social, por estar numa situação de grave 
carência alimentar. Prevê-se que até final de Janeiro a situação esteja estabilizada, deixando de ser necessário este 
apoio. 
 



 

    

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

                            Em destaque: 

179 Atendimentos 
49 Atendimentos de 1ª vez 
1205 Atendimentos no ano de 2017 
Fecho do Projeto financiado pelo FAMI 
Apresentação da “Carta de Intenção” a ser entregue ao IEFP para combate à discriminação no acesso ao emprego 
Primeiro encontro de peritos no âmbito do Projeto Mulheres em Espelho, de combate à violência de género 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Novembro o CLAIM de Cascais realizou um total de 121 atendimentos e em Dezembro 58. O número de 
primeiros atendimentos efetuados em Novembro foi de 35 e em Dezembro 14. De referir que para o mesmo período 
ocorreram 104 atendimentos em 2015 e 120 em 2016 (Novembro) e 33 atendimentos em 2015 e 51 em 2016 
(Dezembro). 
Foram apurados os totais do ano 2017 e foram registados 1205 atendimentos, o valor de atendimentos mais alto 
desde que o CLAIM iniciou atividade. Com a ressalva de que estes resultados só podem ser analisados face a outros 
indicadores e nunca como um resultado em si mesmo, podemos no entanto considera-los como uma indicação do 
volume de trabalho e de quanto o serviço continua a ser uma resposta social necessária.  
 

Eixo 2 – Parcerias e trabalho em rede 
Ao nível do trabalho em parceria salienta-se a continuação da implementação do Plano Municipal para a Integração 
de Imigrantes em Cascais e a participação na reunião do Grupo executivo da Plataforma Integração e 
Multiculturalidade de Cascais. 
PMIIC – parceria CDL/CMC 
No âmbito do trabalho CDL/CMC para implementação e monitorização do Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes de Cascais, salienta-se, entre outros, o fecho do projeto financiado pelo FAMI. Fez-se o controlo 
financeiro do projeto, no sentido de ter os pagamentos efetuados à data de 31 de Dezembro de 2017, para todas as 
atividades e por todos os parceiros financeiros do projeto.  
 
Plataforma Integração e Multiculturalidade de Cascais 
- Participação na reunião do Grupo Executivo da Plataforma onde foi preparada a agenda da reunião geral e 
discutida uma medida de advocacy ao nível do acesso ao trabalho por imigrantes em situação irregular. 
- Participação na 2ª reunião geral da plataforma na qual um dos temas abordados foi a análise e convite à assinatura 
da “Carta de Intenção”. Esta é  referente à Medida 31 do PMIIC e propõe que se lance o desafio ao IEFP de Cascais 
 de uma experiência-piloto visando ocultar, numa fase inicial de recrutamento, dados dos candidatos que permitam 
identificar ou inferir características “étnicas” ou de nacionalidade. Esta medida é de combate à discriminação no 
acesso ao emprego. 
- Reunião Medida 23 PMIIC – “Equipa interinstitucional para resolução de casos com especial complexidade”, 
promovido pela CMC, realizado em Cascais, a 4 de Dezembro, com a participação de Inês Melo; 
- 4ª Reunião Grupo Executivo da Plataforma para a Integração e Multiculturalidade de Cascais, realizada em Cascais, 
no dia 13 de Dezembro, com participação de Helena Carvalheiro; 
 

Eixo 3 – Capacitação 
Projeto Mulheres em Espelho (ME) 
- Fase de análise dos conteúdos obtidos no 1º encontro de peritos (académicos, técnicos de saúde, técnicos de 
intervenção comunitária, ativistas e membros da comunidade Guineense) com vista ao desenho do projeto. 
 

Outras atividades  
GESTÃO 
- Fecho da inserção de dados dos registos mensais na BD do CLAIM e na plataforma ACM (obrigatório em termos do 
FAMI a sua realização à data de 31 de Dezembro). Foram apurados apenas o n.º de atendimentos e falta tratar os 
restantes dados (n.º de pessoas; perfil médio do tipo de atendimento e do tipo de pessoa atendida, entre outros). 



 

    

- Fecho das contas e controlo da despesa do projeto FAMI na parte que se refere ao CLAIM. 
OUTROS 
- Participação no almoço de Natal do Lar da Bafureira; 
- Convite da Cáritas Portuguesa para dinamização de um workshop sobre migrações e parcerias no âmbito do 
encontro da Pastoral das Migrações, a realizar dia 12 de Janeiro de 2018 às 14H, em Alfragide; 
- Reunião CAVIPT, realizada em Lisboa no dia 06 de Dezembro; 
- Espetáculo de teatro e danças tradicionais Guineenses da AFAIJE, realizado na Parede e em Cascais, integrado nas 
atividades financiadas pelo FAMI, nos dias 10 e 17 de Dezembro.  
- Formação sobre Redes e Governança Local, organizada pela CMC/Nova SBE e realizada em Lisboa nos dias 13 e 20 
de Dezembro, com a participação de Joana Henriques; 
- Participação na apresentação do documentário “Ser Imigrante em Cascais” da Casa do Brasil e realizado em 
Cascais, no dia 16 de Dezembro; 
- Participação nas 10ºas Jornadas do Observatório das Migrações, promovido pelo ACM, realizado em Lisboa no dia 
18 de Dezembro.  
 

Projecto Amigo 

                             Em destaque: 

185 toneladas de roupa carregada em Novembro 
Oferta de bolos-reis e espumante à Junta de Freguesia do Parque das Nações, como contrapartida prevista pelo 
protocolo no âmbito do projeto amigo 

 A quantidade de roupa carregada em Novembro foi de 185.366 Kg. 

 A União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo solicitou uma reunião para perceber 
de que modo se poderiam colocar mais contentores na freguesia e celebrar um protocolo, que lhes permita 
receber contrapartidas financeiras.   

 A Junta de Freguesia do parque das Nações solicitou, ao abrigo do protocolo estabelecido no âmbito do Projeto 
Amigo, bolos-reis e espumante para serem distribuídos às famílias que utilizam a Loja Solidária da Freguesia. 
 

Novos Projetos 

                             Em destaque: 

7ª Sessão da formação de Orientadores Famílias comVida 
Celebração do Dia Mundial dos Pobres 
Apoio à Associação Além 
Manifestação Pública 10 Milhões de Estrelas – “Luz que Brilha sobre a Cidade” 
Reunião com a CM de Loures para debater situação dos habitantes do Bairro da Torre em Camarate 
Participação da CDL no El Corte Inglês 

Jardim Infantil Cáritas 
A Segurança Social marcou reunião para apreciação da planta apresentada, para dia 11 de Janeiro. A Câmara 
Municipal de Lisboa ainda não se pronunciou em relação aos projetos de especialidade.     

Famílias comVida – Centro Diocesano de Acolhimento, Orientação e Acompanhamento à 
Família 

A sétima sessão da formação decorreu no dia 11 de Novembro. Vai ser realizado um encontro com os párocos das 
paróquias que enviaram formandos para a formação, no dia 9 de Janeiro. Pretende-se dar a conhecer o projeto, as 
funções dos Orientadores Famílias com Vida e preparar a assinatura do acordo de colaboração entre cada paróquia e 
o Projeto. Na sessão de Janeiro a Cáritas irá orientar a formação, transmitindo conteúdos sobre construção da rede, 
atendimento de proximidade e perfil do orientador FcV.     

Acolhimento a Refugiados 

Vai ser estudada a possibilidade de implementação na Diocese de Lisboa das propostas da nova Campanha da 
Cáritas Internacional de Acolhimento a Refugiados e Migrantes “Partilhar a Viagem”.  

Projeto Alimentar a Cova da Moura 



 

    

Continua a ser pago o acréscimo de refeições acordado. 

Residência Universitária 

A reunião com a Universidade Católica, realizada em Novembro, não trouxe novas parcerias para este projeto. 
Aguarda-se resposta ao pedido de reunião com o Centro Paroquial de Alcântara. 

Semana Cáritas 2018 
Sem avanços face ao já organizado até ao momento. 

“Luz que brilha sobre a Cidade”- Manifestação Pública da Campanha 10 Milhões de Estrelas 
Realizou-se no dia 2 de Dezembro uma celebração Eucarística na Sé de Lisboa, seguida de uma caminhada até ao 
Castelo de São Jorge. Aí realizou-se um momento de oração pela paz. Apesar da pouca afluência de pessoas 
estiveram presentes pessoas de várias nacionalidades que se quiseram juntar a esta manifestação pública. 

Parceria entre a Associação Além e a Paróquia da Outorela 
Foi promovida uma nova reunião com representantes da Associação Além, o Pároco da Outorela e a CDL.  
A Associação Além apoia, neste momento, 20 mulheres no curso de bordados. Uma vez por semana levam produtos 
para confeção da sopa. São no total 110 pessoas. Uma das necessidades identificadas é a gestão dos orçamentos 
familiares.  
Foi percetível que a comunidade de etnia cigana não convive com os restantes habitantes do Bairro mas há vontade 
de combater esta separação. Foi identificada como necessidade a existência de uma cozinha comunitária, que 
poderá servir ambas as populações. 
A Associação está disponível para montar num dos espaços cedidos pela Paróquia uma escola de amas, pois as 
crianças da comunidade cigana não vão para creches, mas é importante ajudar as mães nesta tarefa educativa. 
O Pároco convidou a comunidade cigana para participar nas cerimónias da Padroeira, dia 26 de Novembro.  
Com vista a apoiar com produtos hortícolas a Associação, já se estabeleceram contactos com o MARL, aguardando-
se resposta à solicitação apresentada. 
A CDL irá apoiar extraordinariamente a Associação para poder adquiri alguns bens para a Ceia de Natal das famílias 
acompanhadas. 

Celebração do Dia Mundial dos Pobres 
No seguimento do apelo do Papa Francisco para se assinalar o Dia Mundial dos Pobres a Cáritas Diocesana de Lisboa 
associou-se ao programa proposto pela Cáritas Portuguesa e ao programa proposto pela Cáritas Paroquial da 
Agualva. 
O programa da Cáritas portuguesa compreendeu a celebração Eucarística na Igreja de S. Roque em Lisboa, seguido 
de almoço e de momento musical. A CDL participou na Eucaristia e levou alguns idosos do Lar à celebração. 
A iniciativa da Cáritas Paroquial da Agualva incluiu uma palestra sobre voluntariado cristão, um momento musical, 
tendo terminado com a Eucaristia das 18h. 

Participação da CDL no El Corte Ingles com uma mostra e venda de produtos e velas 
No dia 25 de Novembro a CDL esteve representada no El Corte Inglês, com uma banca de exposição e venda de 
produtos. Considera-se que este tipo de iniciativa permite mostrar a atividade da CDL, em espaços de grande 
circulação de pessoas. 

Apoio ao Bairro da Torre, Camarate 
Na sequência das diligências iniciadas para apoiar a resolução dos problemas habitacionais dos moradores do Bairro 
da Torre, em Camarate, a CDL esteve presente, juntamente com representantes da Associação de Moradores, da 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa e da Paróquia de Camarate, numa reunião com a Vereadora da Câmara 
Municipal de Loures. O problema da falta de eletricidade no Bairro é a necessidade mais premente, assim como a 
falta de cobertura da maioria das habitações. As dificuldades de organização interna dos moradores do Bairro 
impede o sucesso de algumas soluções já foram experimentadas. A faculdade de arquitetura tem algumas propostas 
alternativas que carecem de financiamento e de autorização da autarquia. Ficou decidido pressionar a EDP para que 
encontre rapidamente uma solução para o abastecimento elétrico.  
 

Comunicação 

                             Em destaque: 

Envio do novo número da newsletter para 1052  



 

    

Formação sobre o novo site da Cáritas em Portugal, realizada nas instalações da CDL 
Produção de postais de Natais, oferta da Olegário Fernandes 
Presença na Escola Secundária de Mem Martins 

Newsletter 
Produzimos uma nova newsletter, a 11ª, e conseguimos enviá-la a ainda antes do Natal, como tínhamos planeado, 
para 1052 destinatários. Em 2016 tinha sido enviada no dia de Reis.  
Facebook  
Continuámos a dar relevo às nossas ações e a iniciativas importantes de outras organizações; destacámos o Dia 
Mundial dos Pobres, a nossa presença no El Corte Inglês, na Sé de Lisboa e Castelo de São Jorge, o almoço de Natal 
do Lar, os nossos votos de boas festas para todos os nosso amigos, a situação no Bairro da Torre, e a newsletter11.   
Site  
No site fizemos algumas atualizações e duplicámos a nossa comunicação feita no facebook, com links para 
reportagens fotográficas mais detalhadas.  
Novo site: a CDL acolheu diversas Cáritas Diocesanas para a formação sobre a construção e gestão de conteúdos do 
novo site. 
Outros 
- Foram produzidos 450 postais de Natal pela Olegário Fernandes; 
- Presença no lançamento do livro “As Vozes do Silêncio”, da Comunidade Vida e Paz; 
- A convite dos alunos do 10º ano da Escola Secundária de Mem Martins, marcou-se presença numa ação de 
apresentação sobre o trabalho da CDL; 
- Participação no almoço de Natal do Lar, com foto reportagem; 
- Enviados mensagem de boas festas a 1052 amigos, através da mailchimp e Outlook; 
- Em preparação a vinda dos alunos da La Rochelle. Entre 3 de jan e 23 de fev virá um estudante que vai estar a dar 
apoio na Creche. O seu nome é Wilfrid Neau. Em Maio virá mais um estudante. 
- Contacto com a Cáritas de Alsace (França), que pretende vir a Lisboa com um grupo de jovens, para 15 dias de 
voluntariado. 
Parcerias 
De destacar para o sucesso de algumas das atividades realizadas neste período a boa relação com o serviço de 
relações externas do El Corte Inglês, a administração da EGEAC e Castelo de São Jorge.  
Mantém-se uma boa relação com a SKA Brand Development, a Olegário Fernandes de a fábrica e Velas de Cardigos.  
 

Coordenação Geral 

                             Em destaque: 

Formação sobre Proteção de Dados Pessoais 
Formação sobre Higiene e Segurança no Trabalho 
Formação sobre Medidas de Auto Proteção 
Integração dos Corpos Sociais da Federação Solicitude 

Reunião Geral de Equipa Técnica – Decorreu no passado dia 27 de Novembro mais uma reunião de Equipa Técnica 
desta vez dedicada ao planeamento das atividades para 2018. Da parte da tarde a equipa teve uma formação sobre 
a nova diretiva comunitária sobre a proteção de dados pessoais e as implicações para as instituições.  
Encontro do Turcifal – Realizou-se um encontro de formação no Turcifal sob o tema “A importância da palavra de 
Deus nas Instituições”. Foi organizado pelo secretariado diocesano da pastoral socio caritativa e reforça a 
preocupação do secretariado e do Patriarcado de fortalecer a identidade cristã das instituições socio caritativas da 
diocese. 
Federação Solicitude – no mesmo dia do encontro do Turcifal, dia 24 de Novembro, realizou-se a primeira 
assembleia geral da Federação solicitude, que congrega instituições da Igreja do Patriarcado de Lisboa. Foram eleitos 
os corpos sociais, estando a CDL representada no Conselho Fiscal. No dia 7 de Dezembro realizou-se a primeira 
reunião dos corpos sociais. 
Formação + Próximo na Paróquia da Estrela – decorreu no dia 25 de Novembro uma formação sobre “Acção Social 
na Paróquia” para o grupo paroquial de ação social da paróquia da estrela. Estiveram presentes 6 participantes, na 
maioria vicentinos. 



 

    

Formação + Próximo no Seminário de Alfragide - decorreu no dia 25 de Novembro uma formação sobre “Doutrina 
Social da Igreja” no seminário de Alfragide. Estiveram presentes 4 participantes. 
 

                         Datas a Recordar: 
07 de Abril: Cerimónia de Envio dos Orientares Famílias comVida com a presença do Sr Patriarca 
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