
@

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	�
���
��
�
���
���
 �����������
��
������


FESTA DA CASA DO OESTE 
 
Companheiros, é já no próximo dia 4 de Maio 
que terá lugar a Festa da Casa do Oeste. 
Possivelmente que muitos não se 
aperceberam que este ano a festa é mais 
cedo. Mas ainda vamos a tempo para colocar 
nas nossas agendas e convidar os amigos e 
vizinhos a estarem presentes. 
 A participação nas actividades do Movimento 
ou da Fundação João XXIII/Casa do Oeste, é 
um dever de todos nós militantes da ACR.  
Aproveitamos para divulgar o programa para o 
dia 4 de Maio. Façamos deste dia um ponto de 
encontro para convívio, angariação de fundos 
para a Casa do Oeste e um grande dia de 
vitalidade da Casa que muitos de nós 
ajudamos a erguer e que muitos mais 
quererão manter e engrandecer. 
 
9.30 h  - Recepção 

- Mesa redonda sobre o tema: “A água 
um bem escasso…urgente mudar 
comportamentos” 

 
11,15 h  - Celebração da Eucaristia 
 
12.45 h  - Almoço sel-service: Feijoada do 

Mar. Que pitéu !! 
 
14.30 h  - Tarde de animação cultural e 

recreativa 
- entrega de diplomas do 6º e 9º ano 

aos formandos que frequentaram os 
cursos de Inglês e Espanhol, na 
Casa do Oeste 

 
16.30 h  - Encerramento: Bênção dos Campos 

e distribuição dos ramos  
 
Vamos à Festa da Casa do Oeste 

É a Acção Católica 
É a ACR 

É a JARC e a ACN 
  É a Fundação João XXIII 
 
São os participantes dos Cursos do CRVCC 
 

São os Solidários com a Guiné 
 

                        SOMOS muitos…  
 

Vamos todos  
à Festa da nossa Casa ! 
 

Poeta António Batalha 
Um ano depois, a 10ª ONDA 
 
No próximo dia 10 de Junho, vai fazer um ano 
que o Poeta António Batalha partiu. Deixou o 
seu 10º livro para publicar. É grande, porque tem 
mais de 500 páginas e pelas matérias que ele 
encerra. Nos últimos dias, confiou essa tarefa a 
um Grupo de Amigos que se encarregou de 
fazer os preparativos para a sua publicação. O 
que vai acontecer no dia 10 de Junho, feriado 
nacional em honra do Poeta Luís de Camões. 
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Vamos fazer da tarde desse dia uma Festa com 
o António Batalha, à volta da Casa do Poeta que 
ele criou e à volta do seu livro DÉCIMA ONDA 
ÀS 76 MILHAS. 
 
Deixo uma ideia geral do Programa:  
às 15 horas Visita à “Casa do Poeta” e às 16 
horas no Pavilhão Polidesportivo que fica a uma 
distância, pouco superior a 100 metros, será 
uma Sessão cultural com a apresentação do 
livro, pelo Dr Acácio Catarino seguida de 
declamação de Poemas e histórias de António 
Batalha entremeados com a actuação do Grupo 
Coral de Mafra, terminando com um Porto de 
Honra. 
 
Gostaríamos que todos os seus amigos 
pudessem comparecer nesta Sessão em sua 
homenagem. Passem palavra uns aos outros. 
Vejam se vêm e se trazem outros também.                                                                                               
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 

Ano 2008 - Nº 263 
 

Casa do Oeste 
Av. 25 de Abril, Nº 13 
2530-627 Ribamar LNH 

Secretariado: 
De Segunda a sexta-feira 
Entre as 10:00 e as 16:00 
                           Telefone: 261 422 790 

Veja na Net: http://dialogosocial.wordpress.com 

Semana de Estudos 
 
A Semana de Estudos começa já a mexer! 
Ainda não temos tema bem definido mas, na 
sequência do ano anterior, andará à volta da 
problemática ambiental. 
Vai realizar-se entre os dias 3 e 7 de Agosto e 
conta com a presença de todos. Assim, está na 
altura de organizarmos a agenda para assegurar 
a presença.  
Estas actividades só são “grandes” se contarmos 
com a presença e o contributo de todos! 

 

Campos de Férias  
para maiores de 65 anos 
 
A Acção Católica Rural está a preparar os 
Campos de Férias de 2008.  
O primeiro vai ser de 22 de Junho a 5  de Julho.  
O segundo vai ser de 6 de Julho a 19 de Julho.  
Este ano queríamos mesmo realizar os dois 
campos e abranger cerca de 70 pessoas, mas 
para isso é necessário que todos nos 
empenhemos em descobrir e convidar aqueles 
que precisam e queiram viver 15 dias em grande 
espírito de partilha e de são convívio, 
despreocupados e animados.  
As inscrições devem estar por escrito até dia 6 
de Junho na Casa do Oeste dirigidas ao cuidado 
de Narcisa Fernandes, indicando em qual dos 
campos preferem participar, a morada completa 
e um nº de telefone.  
O Lema do campo é este “ Criados à imagem de 
Deus “ pelo que a dignidade da pessoa humana 
e a Doutrina Social da Igreja estarão presentes.  
Pretendemos atingir sobretudo os que mais 
precisam e por isso o seu contributo será 
conforme as suas possibilidades …outras 
pessoas são convidadas a contribuírem com o 
que faltar. 

                                                                                                                       
João Gamboa 

 

Grupos de base 
 
No passado dia 13 de Abril a equipa diocesana 
reuniu com a presença dos representantes dos 
grupos de base, a fim de se fazer um balanço do 
trabalho realizado, das dificuldades sentidas e de 
se encontrar formas de ajudar na prossecução das 
suas actividades. 
Estavam presentes representantes dos grupos de 
Ribamar, Zambujeira/Bombarral, Lourinhã, S. 
Pedro da Cadeira.  
 

Ficamos assim a saber que, o grupo da 
Zambujeira/Bombarral, tem 6 elementos e que 
está na expectativa da entrada de três novos 
elementos. 
Têm reunido de dois em dois meses, porque está 
muito envolvido na organização do bicentenário 
das Invasões Napoleónicas.  
 

O grupo da Lourinhã, tem 10 elementos e por 
conseguinte alguma dificuldade em conjugar 
disponibilidades para reunir com regularidade, 
tendo, no entanto, assumido o compromisso da 
reunião bimestral. Tem vindo a desenvolver um 
trabalho importante ao nível do amparo e 
orientação de casos de pobreza que vão surgindo 
naturalmente no ambiente de vários elementos do 
grupo.  
 

Ribamar após algum tempo de inactividade, 
conseguiu juntar um grupo de 7 elementos que têm 
reunido à procura de uma nova atitude no meio, na 
perspectiva da doutrina social da Igreja e de acção 
social na paróquia.  
 

Embora não tenha estado presente nenhum 
representante do Grupo de S. Mamede, fizeram-
nos chegar a informação de que conseguiram por 
de pé  a 2ª Edição da Feira das Artes, a realizar no 
dia 20 de Abril, cultivando o espírito comunitário na 
Paróquia. 
 

S.Pedro da Cadeira tem reunido regularmente. 
Promoveram um ciclo de três palestras sobre a 
Doutrina Social da Igreja que tiveram boa adesão 
junto da comunidade, tendo conseguido juntar uma 
média de 30/40 pessoas em cada uma.  Ao nível 
do trabalho sobre a pobreza, não houve grande 
sucesso, uma vez que não se reconheceram 
grandes casos de carências directas. 
 

No âmbito do trabalho sobre a pobreza, e embora 
não tenha grupo formalmente constituído, a 
Achada, após o Encontro de Aprofundamento da 
Fé, decidiu fazer o levantamento de situações na 
comunidade, com vista à intervenção. Após 
contacto com o grupo da Conferência Vicentina, 
que tem acompanhado alguns casos, decidiram 
fazer um trabalho complementar ao deste grupo, 
para que em conjunto desenvolvam um trabalho 
mais abrangente. 
                                                  Maria João 
 
 


