
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

SEMANA NACIONAL DA CÁRITAS 

 

8  A 15 DE MARÇO 

 

 
 

 
A Semana Nacional Cáritas é uma iniciativa que junta toda a rede Cáritas em Portugal e que acontece todos os anos 
na semana que antecede o Dia Nacional Cáritas, que se assinala no 3º domingo da Quaresma. É uma semana durante 
a qual se procura evidenciar a ação da Cáritas no combate à pobreza e exclusão social. Em todo o país, multiplicam-
se atividades de reflexão sobre a ação social, atividades de animação pastoral e também iniciativas de angariação de 
fundos, particularmente o Peditório Público Nacional onde participam anualmente cerca de 4 mil voluntários 
apelando ao contributo de todos os portugueses como forma de expressarem a sua solidariedade com todos os que 
atravessam um momento de vulnerabilidade e, por isso, procuram a ajuda da Cáritas. 
 
Em 2020 será de 8 a 15 de março e terá com o tema “Cáritas é Amor”. Durante esta semana as diferentes Cáritas 
diocesanas que compõem a rede nacional Cáritas promoveram momento de envolvimento público e de animação 
local. A nível nacional o destaque é, naturalmente, para o peditório público, entre os dias 12 e 15 de março. Este é 



um momento que a Cáritas privilegia não apenas pela sua dimensão de angariação de verbas, que se destinam à ação 
local de todas as Cáritas diocesanas, mas por ser uma oportunidade de contacto direto com a população, com aqueles 
que apoiam a missão da Cáritas e, também, em muitas situações, com aqueles que são beneficiários da ação da 
Cáritas em Portugal. 
 
A  Cáritas Diocesana de Setúbal preparou um programa para a semana com um conjunto variado de atividades. 
Estas não são exclusivas para os trabalhadores, Voluntários e Utentes da Instituição, mas abertas a todos quantos 
nelas queiram participar, ficando aqui o convite ás comunidades onde vão realizar-se e não só; a participação mesmo 
não sendo por razões de religião, é por razões cívicas para muitos, e certamente  enriquecerão o nosso pensamento 
Cristão, contribuindo para melhorar a nossa ação em favor dos mais pobres. 
 
Há atividades que decorrem em espaço público, onde qualquer cidadão pode voluntariar-se e/ou ajudar, seja no 
peditório público seja na conferência, seja no jogo de Futsal, que realizamos há vários anos com bom desempenho e 
muita adesão. Também aqui vivemos um tempo favorável, desta vez resultante da excelência do resultado da nossa 
seleção. 
 
A Direção convida à participação, partilha e ajuda, sendo esta destinada aos mais desfavorecidos da nossa diocese. 
 
Setúbal, 3 de  Março de 2020 
Pel'A cáritas Diocesana de Setúbal 
Domingos de Sousa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
Abertura 

Domingo, 8 de Março 

Eucaristia 

12.00h 

Igreja Paroquial de S. Pedro -  Palmela 

Preside à celebração o Senhor Padre José Joaquim, Pároco de Palmela 

 

Segunda, 9 de Março 

Abertura da Exposição 

“Migração e Desenvolvimento” 

16.40h 

Escola Secundária du Bocage 



 

Quarta, 11 de Março 

Conferência 

“Amar o outro” 

21.00h 

Auditório da Biblioteca Municipal – Avenida Luísa  Todi 

Oradores: 

Padre Constantino Alves – Paróquia Nª Sª da Conceição 

Dra Helena de Mattos – Rottary Club de  Setúbal 

Dra Madalena Reverendo – Padrinhos de S. Tomé 

Moderador - Dr Raul tavares 

Participação:  

Olga Panchenko – Maestrina (Acordeão) - Testemunho 

Organização: Cáritas Diocesana de Setúbal  

 

 

 

Quinta, 12 Março 

Peditório público nacional 

Apresentação do livro “ A Mala da Partilha” 

14.30 – Biblioteca da Escola Secundária du Bocage 

17.00 -  Galeria Municipal do Montijo 

 

 

Sexta,13Março 

Peditório público nacional 

 

Via Sacra 

21.00 

Presidida pelo Padre Luis Ferreira – Vigario Episcopal da Pastoral 

Igreja de S. Paulo 

 

 



Sábado, 14 Março 

Peditório público nacional 

Peditório público por funcionários e voluntários da Cáritas Diocesana de Setúbal 

Mercado do Livramento 

9.00 – 13.00 

Jogo da Liga das oportunidades 

S. Francisco  Xavier Futebol Clube/União Desportiva para a inclusão 

Campo da Associação de moradores do Casal das Figueiras 

 

 

Domingo, 15 Março 

Peditório público nacional 

Dádiva Benévola  de Sangue 

9.00h/13.00h 

C S P Pe. Manuel Gonçalves, Paróquia do Espírito Santo, Montijo 

 

 

Eucaristia 

10.00h 

Igreja do Divino Espírito Santo Montijo 

Praça da República - Montijo 

Presidida por Sua Exa. Revma. Dom José Ornelas de Carvalho, Bispo de Setúbal 


