
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

FEVEREIRO DE 2020 

                              A destacar neste mês: 

92 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
67 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
109 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
120 atendimentos realizados pelo Claim 
11 famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 7 Paróquias da nossa Diocese, para pagamento de rendas de 
casa 
Formação +Próximo à Cáritas Paroquial de Famalicão da Nazaré e ao Grupo Caritativo da Paróquia da Atouguia da 
Baleia 
Ação de sensibilização sobre voluntariado de proximidade, em colaboração com a Cáritas Paroquial de Vila Franca de 
Xira 
Duas sessões de esclarecimentos a imigrantes sobre como obter documentos em Portugal, com 9 participantes 
Inauguração do espaço da biblioteca na sala dos 2 anos da Creche e comemoração do dia dos amigos e do dia de carnaval 
Reinício da celebração eucarística semanal no Lar da Bafureira, com a presença do vigário paroquial da Parede  
Formação às colaboradoras do Lar sobre proteção de dados 
Participação na jornada do medicamento 
Comemoração do Dia Mundial do Doente no Lar da Bafureira     
Apresentação do plano diocesano de resposta a emergências e catástrofes aos Vigários da Diocese 
Parceria com as Equipas de Jovens de Nossa Senhora para apoio do evento Faith Night Out 
Participação nas semanas vicariais da caridade de Oeiras e de Lourinhã 
Distribuição de produtos de higiene pessoal a alguns estabelecimentos prisionais do Patriarcado 

 

Gabinete de Ação Social 
Tendo o trabalho do Gabinete de Ação Social como objetivo combater as situações de pobreza e exclusão social, 

através de uma estratégia conjunta de intervenção local, integrando instituições e grupos informais, ajudando a 

realizar a missão da Pastoral Social da Igreja na Diocese de Lisboa, no mês de fevereiro 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 Fevereiro de 2020 recorreram ao GAS 30 famílias, num total de 109 atendimentos sociais realizados e de 

67 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Das 30 famílias atendidas, 11 foram apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 7 Paróquias da nossa Diocese. Os 

pedidos de apoio foram essencialmente para pagamento de rendas de casa. 

 

Atendimento Social GAS e Apoio Cáritas Lisboa 

Fevereiro2020 

N.º de atendimentos realizados 109 

N.º de famílias atendidas 30 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 21 

N.º total de pessoas das famílias atendidas 67 



 

    

N.º de famílias Apoio Cáritas Lisboa 11 

N.º de famílias que receberam apoio 

material 14 

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. 

 

Outras atividades 

8 Fevereiro: Formação sobre Voluntariado na Cáritas Paroquial de Famalicão da Nazaré  

12 Fevereiro: Reunião Código de Conduta da CDL 

29 Fevereiro: Formação aos voluntários da Paróquia da Vila Franca de Xira 

 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Atendimento e acolhimento 
No mês de Fevereiro o CLAIM de Cascais realizou um total de 120 atendimentos e o número de primeiros 
atendimentos foi de 25. O relatório descreve o trabalho da equipa CLAIM ao nível do atendimento e do 
acompanhamento de utentes a serviços. Salienta-se a participação no processo de avaliação da rede CLAIM, a 
simplificação das declarações RGPD e as sessões de esclarecimento a imigrantes. 
 
Exemplos de casos concluídos e cujo trabalho do CLAIM tem impacto grande na vida das pessoas:  
- Foi concluída 1 Manifestação de interesse. 
 
Acompanhamento a serviços 
- Deslocação ao SEF, em Lisboa, com utente ex-recluso para pedido de concessão AR (art. 123 – concessão de 
autorização de residência por razões humanitárias, com decisão por despacho do ministro AI); situação delicada; 
- Deslocação ao consulado de Cabo Verde com utente idoso (mais de 80 anos de idade) para renovação de 
passaporte; 
– Deslocação à Conservatória dos Registos Centrais para pedido urgente de nacionalidade para jovem cabo-
verdiano, nascido em Portugal, a viver numa situação de sem-abrigo com doença crónica grave do foro psiquiátrico). 
A técnica também foi a acompanhar o utente. A situação foi apresentada diretamente à Sra. Conservadora. Esta 
deslocação obrigou a diversos contactos prévios para explicar a urgência do pedido e a conseguirmos, em nome do 
jovem, reunir os diversos documentos necessários.  
 
Sessões de esclarecimento a imigrantes 
Foram realizadas 2 sessões de informação (mesa redonda) sobre “Como obter documentos em Portugal?”, que 
decorreram no gabinete da CMC em Trajouce e contou com 9 participantes. De referir que nestas sessões inclui-se a 
informação INTERPOL sobre “cuidados a ter com passaporte” que consta no site SEF. 
Em curso a preparação da sessão sobre “nacionalidade”, já solicitada por vários utentes; continuação da divulgação 
da atividade.  
A AFAIJE, associação de imigrantes, comunicou interesse em fazer sessões para sócios. 
 

Parcerias e trabalho em rede  
Rede Cáritas – Iniciativas Cáritas Portuguesa 
- Campanha WHAT IS HOME: Entrevista com jovem interessada em participar no vídeo; a pedido de CP como 
preparação.  
 

Gestão de recursos 
Financeiros e Administrativos - Cofinanciamento FAMI 
- Preparação pedido de pagamento 09, nomeadamente a elaboração dos mapas de cálculo de imputação de RH. 



 

    

- Preparação de informação e submissão da resposta ao ACM sobre esclarecimentos do PP07 
- Pedido ao ACM de isenção de procedimentos de contratação pública  
 
RGPD 
Simplificação das declarações de consentimento, de forma a serem melhor compreendidas pelos utentes e 
aumentar o nível de consentimento informado. Este processo envolveu empresa consultora RGPD e utentes. 
Foi enviado ao ACM informação sobre requisitos de proteção de dados da CDL para aderir à plataforma de gestão de 
utentes do ACM. 
 

Creche 
- Dia 27 entrevista de uma nova voluntária que iniciará a sua colaboração connosco a partir do dia 02 de Março. 
 

Atividades Pedagógicas  
- Durante este mês, na sala dos 2 anos, fizeram-se algumas alterações à organização da sala e definiu-se mais 1 área 
de atividade: área da biblioteca. As brincadeiras vão sendo cada vez mais complexas e por isso, a organização da sala 
e a disposição dos materiais têm de ir sendo alteradas, para assim ir ao encontro das necessidades do grupo de 
crianças.  
- A sala de 1 ano assinalou o dia 14 de Fevereiro, dia dos amigos, com uma atividade muito saborosa. No refeitório 
da creche fizeram logo pela manhã deliciosas bolachas, em forma de coração. Cada criança comeu 1 bolacha depois 
do almoço e ainda pôde levar para casa mais algumas bolachas para partilhar com a sua família.  
Nesse mesmo dia houve lugar para uma sessão fotográfica, com balões vermelhos em forma de coração. 
- Na sala de Berçário as crianças exploraram a massa de bolo que os amigos da sala de 1 ano prepararam e no final 
do dia levaram uma caixa decorada para casa com bolachas em forma de três corações. 
- Dia 21 terminámos o mês de fevereiro a festejar o Carnaval. Crianças e adultas, disfarçadas a rigor e ao som de 
canções “carnavalescas” realizaram um pequeno desfile na Praceta onde está situada a nossa Creche. Fomos 
acompanhados por alguns pais, avós e tios das crianças e comemos bolachas, gentilmente oferecidas por um senhor, 
dono de um café já nosso conhecido. Nessa manhã de Carnaval ainda houve tempo para todas as crianças brincarem 
no parque da nossa Creche. 
 

Lar da Bafureira 
Utentes 

Nos dias 3, 4, 26 e 28 de Fevereiro deu-se a integração de 5 novos residentes. Temos agora a “casa cheia”. 
No dia 27 de Fevereiro fomos buscar 2 camas articuladas e outros bens para o Lar; 
 

Equipa  
- Mensalmente a psicóloga e a DT participam no grupo de trabalho do projeto Cuidar Melhor da Alzheimer Portugal. 
Um grupo informal de vários técnicos, de instituições de Cascais, reúne-se uma vez por mês para discutir casos e 
partilham experiências.  
- No dia 4 de Fevereiro realizou-se uma reunião com o Padre Miguel da Paróquia da Parede, de modo a que venha 
celebrar a Eucaristia semanalmente ao Lar. 
- No dia 12 de fevereiro a DT participou na reunião sobre o Código de Conduta na sede em Lisboa. 
No dia 14 de fevereiro realizou-se uma ação de formação e sensibilização sobre a questão da proteção de dados e do 
RGDP para alguns colaboradores do Lar.  
No dia 20 de Fevereiro a DT esteve presente na reunião da Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material, 
dinamizada pela CM Cascais, realizado no espaço do DNA de Cascais. 
No dia 20 de fevereiro realizou-se a reunião mensal de Equipa com os colaboradores do Lar. 
No dia 29 de fevereiro a DT e a Psicóloga participaram na Jornada do Medicamento na Farmácia do Junqueiro. 
Angariámos 28 medicamentos.  
 

Atividades 



 

    

- No dia 11 de Fevereiro participação de um grupo de 11 residentes na Comemoração do Dia Mundial do Doente, 
estando presentes na Missa organizada pelo CSP Parede. 
- No dia 13 de Fevereiro realização da atividade de Jardinagem. Esta atividade continua a ser um sucesso por parte 
dos nossos residentes. A nossa sala de jantar tem duas mesas com sementeiras que passarão para a rua no próximo 
dia 12 de Março para o nosso jardim. Iremos ter o apoio da empresa Leroy Merlin que nos vão doar vasos e material 
para jardinagem. 
- No dia 18 de Fevereiro atuação do Coro Vozes do Estoril. 
  

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a duas pessoas.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Fevereiro realizaram-se 31 atendimentos, sendo 2 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 92 pessoas; 
 

Projecto Amigo 
- Alguns pedidos de remoção ou recolocação de contentores têm sido atendidos com celeridade, bem como pedidos 
específicos de roupa. 
- CM Óbidos está a avaliar colocação de contentores no município, bem assim como outros espaços comerciais. 
- O total de recolhas reportado a Janeiro foi de 145 toneladas.  
  

Comunicação 
Facebook  
O mês apostou mais fortemente na divulgação do programa da Semana Nacional-Vicarial, no peditório e na 
caminhada. 
 
Site 
Tal como nas nossas restantes plataformas, também aqui atualizámos o evento Semana Nacional, mobilizámos 
pessoas para o peditório e partilhámos o texto do PressRelease. 
 
Voz da Verdade  
Editámos o artigo e as fotografias da nossa edição de Fevereiro. 
 
Informação CDL às sextas 
Nota-se uma maior leitura e apreço pela informação que vamos conseguindo partilhar. Animámos o mês com 4 
novas edições da Informação CDL às sextas. 
 
 
Newsletter 
Construção e envio da Newsleter19. 
 
Outros - CDL à 6ª 
Continuação da recolha de contributos das várias valências e serviços para elaboração do relatório de atividades de 
2019.  
Foi igualmente pedido o contributo das Cáritas Paroquiais para o relatório de atividades da CDL, de modo a se 
partilhar a sua ação em 2019, ao nível de ações desenvolvidas e total de pessoas apoiadas. 
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 



 

    

Semana Nacional Cáritas 2020 
Destacamos duas reuniões de preparação, uma na Póvoa de Sto Adrião e a segunda nas Patameiras. A segunda 
fechou o conjunto de reuniões que se foram tendo ao longo destes 6 meses. A preparação foi-se fazendo à distância, 
por email, telefone, em articulação sobretudo com o Pe Francisco (Vigário) e o Pe Carlos (responsável pela Pastoral 
Social da Vigararia).  
Desafiámos os agrupamentos de escolas a reunirem-se connosco, mas ninguém apareceu.   
Conseguimos uma alternativa à total ausência de uma comunicação da Semana para divulgação. Em tempo recorde, 
foram impressos os flyers e cartazes-programa, e também se fez a sua distribuição pelas paróquias, por duas escolas 
e um agrupamento de escolas de Loures. Conseguimos também desenhar a t-shirt da Caminhada e organizar a sua 
estampagem e entrega. 
Cuidámos da colaboração com o Pingo Doce. Esperamos agora que não falhem.  
 

Causa Anual da CDL 2018 e 2019 
Sem desenvolvimentos em relação às causas de 2018 e 2019. 
No dia 12 de Fevereiro realizou-se uma reunião com o Pároco de Santo Antão do Tojal, com uma representante da 
Cáritas Interparoquial dos Tojais e uma assistente social da junta de freguesia, para começar a definir a causa de 
2020. O apoio ao estudo e a atividades juvenis no Bairro do Zambujal é assim a Causa Anual para este próximo ano. 
 

Conselho Geral da Cáritas 2020 
Durante o mês de Fevereiro fez-se o envio da carta ao Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha para 
formalização do apoio pedido à autarquia (cedência de um espaço para a realização do jantar de Sábado e apoio na 
visita cultural ao centro histórico das Caldas da Rainha) e convite à presença na sessão de abertura. 
Foi elaborado o orçamento previsional de despesas. 
A Região de Turismo do Centro disponibilizou brochuras promocionais para divulgação. 
No dia 17 realizou-se uma reunião com a Cáritas Portuguesa para acertar questões logísticas e no dia 20 promoveu-
se uma visita ao hotel que está reservado para a realização do Conselho Geral. 
Foi dirigido um pedido de colaboração ao Centro Paroquial das Caldas da Rainha para o serviço do almoço de 
Domingo. 
Realizaram-se vários contactos para a organização do encontro de dia 28 de manhã, com os grupos paroquiais de 
ação social da Vigararia das Caldas da Rainha-Peniche e Cáritas Paroquiais da Diocese. 
 

Fundação Famílias comVida 
- Reunião com o Serviço Pastoral Diocesano da Pessoa com Deficiência, no dia 5 Fevereiro para estabelecimento de 
parceria entre as duas entidades. 
- Reunião de Direção no dia 17 de Fevereiro. 
- Encontros individuais com Orientadores Famílias comVida da primeira formação para avaliação do funcionamento 
dos Pontos de Acolhimento e recolha de principais desafios. 
- Reunião com o Departamento da Catequese do Patriarcado de Lisboa, no dia 27 de Fevereiro, para 
estabelecimento de parceria. 
- Reunião de equipa coordenadora para definição do plano de atividades de 2020 e reformulação da apresentação 
institucional do Famílias comVida. 
 

Plano Diocesano de resposta a emergências e catástrofes 

- Participação do coordenador diocesano na reunião geral de Vigários, no dia 3 de Fevereiro, para apresentação do 
PIREC e do Plano Diocesano. Apesar de ser uma metodologia nova que se está a propor o Sr Patriarca ficou muito 
interessado na possibilidade de coordenação e de articulação de esforços e de recursos e na oportunidade de 
formação dos mais novos nesta área da Proteção Civil, que deve ser uma preocupação de todos. 
- Realizou-se uma reunião de equipa no dia 7 para definição dos próximos contactos a estabelecer. A prioridade será 
o contacto com algumas estruturas municipais de proteção civil, de modo a se perceber como estão estruturadas e 
em que medida contam com a participação da Cáritas numa situação de emergência.  



 

    

- Dentro desse âmbito realizaram-se várias reuniões: dia 11 de Fevereiro com o Serviço Municipal de Proteção Civil 
de Sintra e com o de Loures. Também no dia 11 com a junta regional do Corpo Nacional de Escutas. Depois no dia 14 
de Fevereiro com o Serviço Municipal de Proteção Civil da Amadora e dia 21 com o Serviço M. de Proteção Civil de 
Cascais. 
- No dia 29 de Fevereiro realizou-se uma formação para todas as equipas diocesanas de emergência, promovida pela 
equipa nacional, para apresentação e discussão do protocolo de atuação em situações de emergência.  
 

Coordenação Geral 
Parceria com as Equipas de Jovens de Nossa Senhora para apoio ao evento Faith Night Out – este movimento de 
jovens enviou um pedido à CDL para apoiar a realização do evento FNO, a realizar-se dia 15 de Fevereiro. No dia 7 a 
coordenação reuniu com um representante do Movimento e posteriormente a Direção decidiu apoiar com a 
comparticipação de entradas para pessoas identificadas por instituições e paróquias que, querendo participar no 
evento tinham dificuldades financeiras para a aquisição dos ingressos, até um máximo de 400 bilhetes. Apesar de 
pouco tempo para a divulgação desta possibilidade ainda foi possível comparticipar 117 entradas. As Instituições que 
puderam beneficiar deste apoio foram: Dona Ajuda - 5 bilhetes; JRS (Serviço Jesuíta aos Refugiados) - 11 bilhetes; 
Escola Profissional Vale do Rio - 15 bilhetes; Vale de Acór- 4 bilhetes; Assistência Paroquial de Santos-o-Velho - 
6 bilhetes; Campo de férias 'Pegadas' - 29 bilhetes; Serviço Diocesano de Lisboa - 12 bilhetes; Grupo Jovens da 
Paróquia de Carcavelos - 7 bilhetes; Escuteiros Cascais - 8 bilhetes; Cáritas D. Lisboa - 10 bilhetes; Campo de férias 
'Alfa Jota' - 7 bilhetes; Banco do Bebé - 2 bilhetes.   
Reunião com o Serviço Pastoral Diocesano da Pessoa com Deficiência – No dia 4 de Fevereiro realizou-se uma 
reunião com uma das representantes deste serviço diocesano para se definirem possibilidades de trabalho conjunto. 
Foi endereçado convite para a participação deste serviço numa palestra da Semana Cáritas e da Semana Vicarial da 
Caridade de Torres Vedras. Surgiu também a possibilidade de participação da CDL na semana Vicarial da Caridade de 
Cascais. Entre as possibilidades de trabalho conjunto surgiu a questão da sensibilização das Cáritas Paroquiais para 
esta temática, de modo a que existam cada vez mais paróquias inclusivas. 
Reunião entre a Loja da D. Ajuda e a Cáritas Portuguesa para apoio à Cáritas de São Tomé e Príncipe – partindo de 
um pedido que a Loja D. Ajuda endereçou à CDL, por ter muitas roupas, livros e outros artigos que não conseguia 
escoar e que gostaria de enviar para um país de língua portuguesa, foi promovida uma visita à loja com uma colega 
da Cáritas Portuguesa. Foi decidido enviar alguns livros técnicos para a Cáritas de Benguela, que está a montar uma 
biblioteca e roupas e livros infantis para a Cáritas de São Tomé e Príncipe, que manifesta grandes carências. 
Semanas Vicariais da Caridade – na linha do que tem acontecido em meses anteriores, e sempre que solicitado, a 
CDL esteve presente na Semana Vicarial da Caridade da Vigararia de Oeiras, participando no encontro que teve lugar 
na Paróquia de Carnaxide, no dia 9 de Fevereiro, sobre a família e caridade, e no de dia 14 que reuniu os 
representantes da pastoral social da vigararia. 
Questionário sobre a atividade anual da CDL para a Santa Sé – à semelhança de anos anteriores foi enviado no dia 
10 de Fevereiro a resposta ao questionário a enviar à Santa Sé sobre o número de pessoas atendidas pela CDL nos 
diversos serviços que presta, durante o ano de 2019. 
Reunião sobre proposta de código de conduta da CDL – no dia 12 de Fevereiro realizou-se uma reunião de equipa 
técnica para analisar a proposta de código de conduta que tinha sido elaborada em 2019 e que aguarda aprovação 
da Direção, de modo a incluir as orientações emitidas pela Caritas Internationalis sobre Proteção de Menores e 
Públicos Vulneráveis. A nova proposta foi enviada para parecer jurídico antes de ser reenviada à Direção. 
Reunião com Pároco de Tires – no dia 13 de Fevereiro a coordenadora geral reuniu com o pároco de Tires, para 
análise da ação do grupo Cáritas Paroquial existente na Paróquia.  
Reunião da Vigararia da Lourinhã – No dia 14 de Fevereiro a coordenadora participou na reunião de Vigararia da 
Lourinhã para apresentação da proposta de fortalecimento da ação caritativa através da criação de grupos Cáritas 
Paroquiais, e divulgação de outras iniciativas da CDL para apoio às paróquias. 
Reunião com DPO – no dia 17 de Fevereiro realizou-se mais uma reunião com o responsável pela proteção de dados 
para monitorização da ação e planeamento de visitas aos diversos serviços.  
Reunião com vigário da Vigaria III de Lisboa – no dia 19 de Fevereiro o presidente e a Coordenadora Geral reuniram 
com o responsável pela Vigararia III de Lisboa. O objetivo da reunião foi de dar a conhecer as iniciativas da CDL para 
apoio às paróquias e a proposta de fortalecimento da ação caritativa através da criação de grupos Cáritas Paroquiais. 



 

    

Desta reunião resultou o convite à participação da CDL em dois momentos da semana vicarial da caridade desta 
vigararia. 
Reunião com Pároco da Unidade Pastoral de Nova Oeiras e S. Julião da Barra – no dia 19 o Presidente e a 
Coordenadora Geral reuniram com o Pároco desta Unidade pastoral respondendo a um pedido do sacerdote para a 
criação de uma Cáritas Interparoquial. Ficou agendada nova reunião com os representantes dos vários grupos 
caritativos para se iniciar o percurso de constituição da Cáritas. 
Reunião com empresa Essegur – de forma a organizar a recolha e entrega para contagem dos mealheiros do 
peditório público, que terá lugar em Março, foi realizada no dia 20 de Fevereiro reunião com os responsáveis da 
empresa Essegur.  
Reunião da Vigararia de Torres Vedras – dia 21 de Fevereiro, o Presidente e a Coordenadora Geral estiveram 
presentes na reunião da Vigararia de Torres Vedras, para apresentação da proposta de fortalecimento da ação 
caritativa através da criação de grupos Cáritas Paroquiais, e divulgação de outras iniciativas da CDL para apoio às 
paróquias. 
Reunião com Associação de Economia Circular – no dia 26 de Fevereiro realizou-se uma visita à loja com um grupo 
de responsáveis desta associação que está interessada em realizar uma parceria com a Cáritas no âmbito do 
reaproveitamento de parte da roupa doada através do Projeto Amigo. Pretendem apresentar candidatura a um 
financiamento europeu, dentro deste âmbito. 
Reunião da Cúria Diocesana - no dia 27 de Fevereiro a CDL esteve presente na reunião da Cúria Diocesana, para 
ponto de situação das atividades desenvolvidas e planeadas. 
Conferência Quaresmal da Vigararia da Lourinhã – no dia 28 de Fevereiro a CDL orientou a conferência quaresmal 
da Vigararia da Lourinhã, integrada na sua semana vicarial da caridade, apresentando o trabalho desenvolvido pela 
CDL com as paróquias no apoio aos mais vulneráveis. 
Formação +Próximo na Atouguia da Baleia - no dia 28 de Fevereiro realizou-se uma formação sobre Atendimento 
de Proximidade para o grupo caritativo desta paróquia. Estiveram presentes 6 pessoas, correspondendo a um 
volume formativo de 24 horas (4h duraçãox6participantes).  
Ação de sensibilização em Vila Franca de Xira – com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a questão do 
voluntariado de proximidade e de dar a conhecer a ação desenvolvida por esta Cáritas Paroquial realizou-se uma 
ação de sensibilização, orientada pelas colegas do gabinete de ação social, no dia 29 de Fevereiro. Participaram cerca 
de 50 pessoas. 
Oferta de bens de higiene pessoal – Tendo a CDL recebido uma oferta destes produtos, por parte de um hotel, foi 
feita a distribuição por três Estabelecimentos Prisionais da área do Patriarcado (Caxias, Lisboa e Alcoentre). 
Semana Vicarial de Caldas da Rainha-Peniche e Torres Vedras – continuação dos preparativos da participação da 
CDL nas semanas vicariais da Caridade das Vigararias das Caldas da Rainha-Peniche e Torres Vedras.  
Reforço do convite às Cáritas Paroquiais para participação no encontro de dia 28 de Março e na Semana de 
Formação organizada pela Cáritas Portuguesa. 
 

27 de Março de 2020 


