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ANUNCIA O QUE VIMOS E OUVIMOS!

No começo do  ano pastoral, abrimos uma campanha 
em sintonia com Casa Claret!

Encontro JOMI 2021 online  
com os voluntários de Portugal.

O ano pastoral, laboral, escolar avança a bom ritmo! Sentimos grande alegria 
pela abertura progressiva que a vacinação nos permite ter. Apesar de alguns 
sustos, a esperança de nos reencontrarmos e de trabalhar de forma presencial é 
um grande alento! Sentimos que a sociedade já respira de outra forma! 
O ano pastoral começou em Sevilha em sintonia com toda a Província de Fátima, 
designação dada aos 3 territórios da congregação nesta região da Europa. Inclui 
o Reino Unido e Irlanda, sul de Espanha e Canárias, Portugal e a Missão do 
Zimbabué (foto de topo). 
O ano que terminou ainda nos manteve preso às regras e orientações da 
pandemia, para reunir, para conviver, para estar na escola ou na catequese... 
Apesar das proibições, surgiu muita criatividade para nos reinventarmos e 
permanecer em missão!  
Quem dera se a nossa vida, os nossos gestos e as nossas palavras fossem assim, 
um abrir de par em par as portas a Cristo e à Sua Boa Notícia! Abrir o coração 
para derrotar o egoísmo, a indiferença, a passividade, a violência, os rancores, os 
vírus... e aproveitar para respirar o novo ar do Espírito que nos traz o amor de 
Deus, um amor que renova e transforma! 
A Procura continua o seu caminho com esperança e realismo, mantendo a 
constância e a alegria por amar e servir, por partilhar e estar atento à realidade 
do mundo, cá e lá. Parabéns aos voluntários que sempre estiveram prontos para 
dizer "sim" à Missão ao jeito de Claret e no seguimento de Jesus! 
O papa Francisco anima-nos a continuar em espírito de missão e com muitos 
jovens a caminho da JMJ 2023. As suas palavras, retiradas da mensagem para o 
Dia Mundial das Missões, recordam-nos que: "Viver a missão é aventurar-se no 
cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a 
pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã".  Boa Missão!

O boletim ao serviço da PROCURA - Missões Claretianas

“O Amor de Cristo nos impele” 
Santo António Maria Claret
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Voluntariado de Longa Duração em Casa Claret 
No dia 19 de fevereiro, o voluntário da PROCURA Vítor Santos, de 
Tondela, partiu em Voluntariado de Longa Duração para São Tomé. 
O Vítor irá acompanhar e coordenar na Trindade o Projeto Casa 
Claret e as várias iniciativas associadas como a Escolinha Claret, as 
Bolsas Universitárias e o apoio a várias roças locais do distrito de 
Mé-Zóchi. Sabemos que juntos podemos fazer a diferença! 
Pouco depois, no dia 23 de Abril, a nossa voluntária Céu Santos, de 
Tondela, partiu também para São Tomé e Príncipe, onde vai 
participar numa experiência de Voluntariado de Longa Duração. A 
Céu juntou-se ao Vítor e vai acompanhar mais de perto as 
atividades desenvolvidas na Escolinha Claret, onde diariamente 
mais de 30 crianças do 1º ao 5º ano são apoiadas no estudo, 
alimentação e atividades de tempos livres. 
Agradecemos ao Colégio Universitário Pio XII, em Lisboa, pelo 
acolhimento na hora da partida, a todos quantos apoiam a 
PROCURA e tornam possível a missão em Casa Claret. Desejamos a 
ambos uma experiência de voluntariado transformadora junto da 
comunidade local e daqueles que mais precisam! 

Atividades em Casa Claret

Na Trindade, em São Tomé e Príncipe, com a presença dos nossos 
voluntários Vítor Santos e Céu Santos, os trabalhos em Casa Claret 
continuam em andamento. Nos últimos meses, os voluntários têm 
realizado um conjunto bastante variado de ações no terreno desde 
a dinamização de atividades diárias na Escolinha Claret (onde 
acompanhamos mais de 30 crianças no seu estudo, tempos livres e 
alimentação), o apoio a roças e instituições locais e a participação 
na comunidade religiosa local, entre outras iniciativas. Para o 
sucesso destas ações é fundamental o apoio dos colaboradores 
locais e de todos os Amigos da Escolinha que acreditam neste 
projeto e que dão generosamente o seu contributo. 
A Educação para nós é um pilar fundamental para o 
desenvolvimento da comunidade. Neste sentido, estimulamos os 
mais novos a assimilar bem os conteúdos aprendidos na escola 
como também a valorizar a família e os valores que são 
transmitidos pelos mais velhos. Na imagem abaixo podemos ver 
um conjunto de fotos onde os alunos da Escolinha foram 
desafiados a fazer uma moldura para o Dia da Mãe, onde 
escreveram um poema e fizeram uma colagem para oferecer às 
suas mães. Foi uma iniciativa que agradou a todos, aos mais 
pequenos que prepararam e às mães que receberam.

VOLUNTARIADO

Fotografias das atividades realizadas no Dia da Mãe.

Vítor e Céu, em preparação para a viagem até São Tomé e Príncipe.

COLABORA COM CASA CLARET  

A PROCURA - Missões Claretianas apresenta 2 iniciativas que está 
atualmente a desenvolver a partir na Trindade, em São Tomé: os 
Amigos da Escolinha e as Bolsas Universitárias. Ambas visam 
promover a educação como passaporte para um futuro melhor e 
a sua ajuda é fundamental para apoiar as crianças e jovens locais! 
Se desejar colaborar contacte-nos através do email: 
apadrinha.escolinha@gmail.com ou do telefone 934 423 756.

Preparação de materiais em Portugal

Nas Delegações dos Carvalhos, Lisboa, Agualva-Cacém e Tondela 
recolhemos material diverso nas Campanhas da PROCURA.  No 
último ano enviámos mais de 600 volumes com material que é 
muito útil para São Tomé, como é o caso de material de higiene, 
material escolar, de saúde, informático ou mesmo brinquedos. 
Neste sentido, os nossos voluntários têm dado um grandíssimo 
apoio na triagem e preparação dos materiais para enviar para 
São Tomé. Ali, com a Cáritas de São Tomé mantemos uma 
importante colaboração e podemos garantir o levantamento no 
porto dos materiais enviados por via marítima de forma segura. 
Esta ponte solidária é muito importante para apoiar aqueles que 
menos têm e para promover os objetivos de desenvolvimento 
sustentável como é a educação de qualidade, a erradicação da 
pobreza, a gestão da água... Obrigado a todos os que nos 
ajudam a ajudar com o seu tempo, os seus bens e donativos! As 
Missões contam com todos nós!

mailto:apadrinha.escolinha@gmail.com
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Recolha de papel para Leite em pó

Uma das iniciativas que temos desenvolvido ao longo 
dos últimos anos é a recolha de papel (jornais, revistas, 
livros, papel branco, cadernos) para posteriormente ser 
valorizado na reciclagem. Com o valor angariado é-nos 
possível comprar papas e leite em pó para enviar para 
São Tomé e Príncipe e assegurar algumas despesas 
relativas ao envio de materiais. Assim, durante o último 
ano recolhemos mais de 10 toneladas de papel que 
nos permitem apoiar esta iniciativa. Se tiver papel sem 
utilidade e nos quiser entregar numa das nossas 
Delegações, entre em contacto connosco para agilizar a 
mesma. Com pequenos gestos, podemos apoiar o 
próximo e estamos em sintonia com as Missões. 

“Ajuda à Missão 2021”, "Panela Solidária", os 200 Kits de higiene"

A PROCURA - Missões Claretianas agradece a todos os voluntários, amigos e 
benfeitores pelo donativos e apoio prestado no decorrer das Campanhas 
anunciadas. Concluídas as Campanhas, fazemos uma avaliação 
extremamente positiva de tudo o que recolhemos: na primeira iniciativa 
recolhemos mais de 300 volumes com materiais diversos os quais 
destacamos as papas e leite em pó, material escolar e material de saúde; na 
segunda iniciativa conseguimos angariar os fundos suficientes para adquirir 
uma panela de 65 litros para 120 pessoas para o Centro de 
Desenvolvimento Comunitário de Santo António em São Tomé e Príncipe, 
bem como mais de 50 panelas e tachos de diversos tamanhos que são 
distribuídas em São Tomé e no Príncipe em diversas comunidades. Também 
recolhemos os 200 kits de higiene. Os diferentes materiais foram 
preparados e enviados para São Tomé e Príncipe.  
Durante o mês de fevereiro 2021 decorreu a Campanha “Caderno Solidário” 
na qual se alcançaram mais de mil cadernos para distribuir pelas crianças da 
Escolinha Claret e diversas comunidades e instituições em São Tomé e 
Príncipe. Os cadernos foram entregues em género nas nossas Delegações 
(Carvalhos, Lisboa, Agualva-Cacém, Tondela e Fátima-Tomar). Também se 
fizeram chegar os donativos monetários para o efeito. O IABN da Fundação 
Claret - PROCURA atual é: PT50 0018 000353915518020 44. Para mais 
informações: procuradoriacmf@gmail.com ou pelo telefone: 934 423 756.

CAMPANHAS

Fotos de algumas das campanhas realizadas.

“Entrega de materiais” - A PROCURA - Missões Claretianas vem por este 
meio agradecer a todas as instituições e amigos pela recolha de papas, 
farinhas e leite em pó com destino a São Tomé.  
Agradecemos também a todas as Escolas e grupos que cada vez mais se 
têm associado às nossas Campanhas um pouco por todo o país. Um bem-
haja ao Colégio Internato Claret, Agrupamento de Escolas Coelho e Castro 
(Fiães, Santa Maria da Feira), Escola Sede da Boa Água (Quinta do Conde), 
Colégio Internato dos Carvalhos, Junta de Freguesia de Pedroso e 
Seixezelo e demais benfeitores. Juntos pelas Missões!

OBRIGADO!

OBRIGADO!

mailto:procuradoriacmf@gmail.com
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PROCURA - Missões Claretianas 
www.procuramc.pt | procuradoriacmf@gmail.com 

Delegação Carvalhos 
Salão PROCURA - Missões Claretianas 
Seminário dos Carvalhos 
Largo de Moeiro nº 109, 4416-901 Pedroso 
Contacto: 934 423 756 
Segunda a Sexta-feira das 9h00 às 17h00 
Domingos das 09h30 às 11h30 

Delegação Tondela 
Contacto: 232822240 (Paróquia) 

Delegação Lisboa 
Espaço Procura - Edif. Colégio Pio XII 
Rua Helena Félix, s/n, 1600-121 Lisboa 
Contacto:  926 905 646 
Segunda a Sexta feira das 9h00 às 17h00 

Delegação de Agualva-Cacém 
Paróquia de Agualva, Rua Bom Pastor 1, 2735-352 
Agualva 
Contacto: 926 905 646 

Delegação Fátima 
Contacto: 249531169 (Casa de Acolhimento)

Conversas com Vida - A PROCURA organizou mais um Conversas com Vida com o tema “Fé 
e Pandemia: Testemunho do Dr. Paulo Santos à luz da Fé e da Medicina”. Durante 
aproximadamente hora e meia o Dr. Paulo Santos deu-nos o seu testemunho informado, 
baseado em dados concretos da evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Deixou-
nos uma mensagem de esperança na vacinação que está atualmente a decorrer um pouco 
por todo o mundo. O orador também teve a oportunidade de refletir com os participantes 
sobre a relação da fé com a pandemia e passar uma mensagem de esperança a todos. 
Agradecemos ao Dr. Paulo Santos as palavras e o exemplo que nos interpelaram a todos e 
foram testemunho de esperança para este tempo pandémico em que vivemos.

Participantes no JOMI 2021, com a orientação do P. João Luís.

Ficha técnica 
Director: P. João Luís Alves 
Redação: José Pedrosa, Bárbara Silva, Mário Almeida 

Fotografia: Voluntários da Procura 
Grafismo: José Pedrosa e P. João Luís Distribuição 

Gratuita

ANUNCIA!

Equipas técnicas - A PROCURA esteve presente no 1º Encontro de equipas técnicas 
vinculadas à Província de Fátima no âmbito da cooperação e ação social. Em formato online 
reuniram-se a PROCURA, Proclade Bética e Proclade Canárias para partilharem o âmbito da 
sua ação e das suas experiências. Foi um encontro muito produtivo, em que ficamos a 
conhecer mais sobre as diferentes realidades e que permitiu começar uma caminhada 
conjunta entre as diferentes Procuras. Estamos todos juntos pelas Missões!

Formação Prisma - Uma equipa de 5 pessoas da Procura, participou na formação de Gestão de Projetos e 
Angariação de Fundos de 22 a 27 de fevereiro de 2021 em formato online, promovida pelo PRISMA. A 
formação foi disponibilizada em língua portuguesa e inglesa e contou com um leque variado de oradores 
e mentores um pouco de todo o mundo. Foi sem dúvida uma grande oportunidade de aprendizagem!

Encontro Nacional de Voluntários 2021 - Realizamos a 10ª edição JOMI, 
encontro de “JOvens MIssionários”. O encontro decorreu em modo online e 
contou com mais de 30 participantes, provenientes das várias Delegações.  
Num fim-de-semana intenso e rico, refletimos sobre diferentes perfis de 
voluntários e tivemos oportunidade de os enquadrar com passagens bíblicas, 
músicas e perguntas de reflexão. Também tivemos tempo de partilhar o que 
fomos meditando ao longo do fim-de-semana e de celebrar em conjunto a 
Eucaristia, a qual contou também com um momento de Envio do Vítor Santos, 
Voluntário de Longa Duração em São Tomé e Príncipe.

AGOSTO 2021 - Foi a 9ª experiência de Missão Casa Claret! Ao longo do mês, a Bárbara, a Carla, a Céu 
e o Vítor dedicaram o seu tempo e talentos ao conjunto de ateliers educativos e de formações que 
realizaram com as crianças e jovens da Trindade, Batepá, Madre de Deus e Roça Laura. Estas iniciativas 
foram desenvolvidas com o apoio dos jovens colaboradores santomenses. Tiveram oportunidade de 
estar em contacto com o Sr. Bispo D. Manuel António, com o Pároco da Trindade, Padre Francisco de 
Assis, participaram na Festa da Senhora Peregrina de Batepá e entregaram os materiais recolhidos. 
Um bem-haja a todos aqueles que nos apoiam para que esta missão continue a ser possível e a todos 
aqueles que em São Tomé e Príncipe nos recebem de braços abertos. Até breve!

http://www.procuramc.pt
mailto:procuradoriacmf@gmail.com

