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Um Santo Natal
Ano após ano
as pessoas abrem-se
aos valores que dão sabor à vida
- amor, amizade
- à união e à família
- à alegria
- à paz e harmonia.

UM NOVO ANO DE PAZ E BEM!

Encontrareis
um Menino envolto em panos
deitado numa manjedoura
Um Menino que é a Glória de Deus
Um Menino que é a Paz
para os homens e mulheres do
mundo inteiro
porque Deus nos Ama.

Direitos Reservados

Certamente poucas vezes esta mensagem
de Advento terá vindo tão a propósito como
neste tempo de incerteza que agora vivemos!...
A crise financeira que está a afectar as

economias de todo o mundo, e as pessoas em
concreto, não é mais nem menos do que o
resultado dum liberalismo desenfreado, que
não olha a meios para atingir os seus
objectivos do lucro especulativo e fácil. O que
importa é ganhar muito dinheiro, ser poderoso
e rico, nem que para isso se tenham que
inventar esquemas e “produtos” que invaria-
velmente vão lesar gravemente os países, as
sociedades e as pessoas em particular. Vive-se
uma crise generalizada de Valores, e quando se
dá supremacia ao Ter em prejuízo do Ser, dá
nisto!....
Todos os bens e toda a fortuna que não

advêm do trabalho e do esforço de cada um, só
pode resultar da corrupção ou da exploração
dos outros. Viver luxuosamente e com muito
dinheiro, só é possível porque, através de
esquemas e de mordomias, se retira aos demais
aquilo a que tinham direito, aumentando assim
o fosso entre ricos e pobres.
Nós acreditamos sinceramente que os

tempos que vivemos são excelentes e propícios
à mudança, mas para que isso seja possível é
preciso estarmos de ouvido atento ao estalar da
terra provocado pelo germinar das sementes de
mudança que estes momentos comportam em
grande quantidade.
Afinal para quê tanta correria por se ter

uma enorme casa, quando as famílias cada vez
são menores, ou se ter um belo carro para
impressionar os vizinhos, se isso nos obriga a
esforços inglórios e confrangedores, porque
temos que cumprir com o pagamento das
prestações da entidade financiadora que,
inexoravelmente, todos os meses nos caiem em
cima!....
É preciso recusar a ideia derrotista de que

pensar e reflectir as situações de nada adianta,
face à dimensão dos problemas, e o mais
importante ainda é não termos medo do
sofrimento ou da dor, quando eles são
condição de crescimento!...
Deus ousou fazer-se criança e crescer

como um de nós. Como as surpresas de Deus
são maravilhosas!....
Agradeçamos a Luz com que o Deus -

Menino ilumina a nossa vida, especialmente
neste tempo Natalício, e transportemo-la como
archote que dissipe a escuridão da incerteza
dos dias que se vivem, e na qual muitos pedem
que os ensinemos a ler os sinais da Esperança.
Obrigado Senhor Jesus por este tempo tão

propício à mudança do nosso coração.
Vem Senhor Jesus!...
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Um outro olhar

Dez lacunas
A crise financeira actual, com

reflexos graves na esfera econó-
mica e social, aconselha-nos a
fazer uma avaliação cuidadosa da
acção social da Igreja, em ordem à
renovação recomendável. As
seguintes dez lacunas ou insu-
ficiências justificam, por certo,
especial atenção da nossa parte: a)
- faltam grupos de acção social,
em grande número de paróquias,
minimamente organizados; deste
modo fica prejudicada a co-
responsabilidade de toda a comu-
nidade cristã na acção social; b) -
muitos dos grupos existentes não
incluem representantes de todas as
zonas da paróquia; fica assim
prejudicada a necessária proximi-
dade junto das situações de carên-
cia; c) - em geral, não se preen-
chem fichas relativas aos casos
sociais acompanhados; deste modo
é-lhes recusado um registo com o

mínimo de requisitos técnicos; d) -
falta o tratamento estatístico dos
casos acompanhados, bem como
das listas de espera dos equipamen-
tos sociais; recusa-se assim a
prestação do serviço mais simples
que é o conhecimento objectivo
dos problemas sociais; e) - não
existe coordenação da acção
social paroquial, na generalidade
das paróquias, faltando a tão
necessária interligação e com-
plementaridade das diferentes
instituições e grupos; não basta o
conselho pastoral para que esta
coordenação fique assegurada; f) -
é deficiente a coordenação a nível
diocesano e nacional, especial-
mente no que que se refere àquela
interligação e complementaridade;
algumas estruturas de coordenação
têm corrido o risco de duplicação
das competências de outras instân-
cias, com prejuízo para a sua mis-

são específica; g) - é insuficiente a
motivação das comunidades
cristãs para o compromisso social;
isto resulta da insuficiente
formação e do facto de não ser tra-
tada, e portanto não ser difundida,
informação sobre os problemas dos
respectivos territórios; h) - pelo
mesmo motivo e por outras razões,
é insuficiente a reflexão regular
sobre os problemas sociais e suas
vias de solução, à luz da doutrina
social da Igreja; i) - consequen-
temente, não se elaboram, sistema-
ticamente, propostas dirigidas a
entidades públicas ou privadas,
com vista ao ajustamento dessas
vias; j) - falta a avaliação, pelo
menos anual, do conjunto das
situações de pobreza e de outros
problemas sociais, confrontando-as
com os meios de resposta e pon-
derando o papel da acção social da
Igreja; esta avaliação - formalizada

porventura através de assembleias
sociais a nível paroquial, dioce-
sano e nacional - poderia dar
origem à redefinição de estratégias
e à formulação de propostas de
medidas políticas fundamentadas e
consensuais.

As linhas de acção acabadas de
esboçar podem desenvolver-se sem
grandes recursos financeiros, e
estão ao alcance das paróquias.
Parece recomendável que existam
enquadramentos diocesanos e na-
cional, a fim de que vão ganhando
relevo as acções de conjunto;
através destas acções, garante-se
um conhecimento mais global e
profundo dos problemas sociais,
clarificam-se melhor as estratégias
mais adequadas e ganham maior
consistência as propostas de
carácter.

Acácio F. Catarino

• Henrique Abreu Ribeiro
• Casado
• Formador aposentado
• Natural de Santarém
• Tem o dom de ser feliz

ENTREVISTA CONDUZIDA POR J.J. GAMBOA

Entrevista com Henrique Ribeiro

Grito Rural: Quem és e quem
é a tua família?

Henrique Ribeiro: Sou o
Henrique Abreu Ribeiro, formador
de profissão e por vocação como
operador de máquinas agrícolas do
Instituto do Emprego e Formação
Profissional. Sou casado com a
Maria Aurora, nascido em S.
Vicente do Paúl, Santarém a 3 de
Fevereiro de 1938. Sou o terceiro
filho de uma família humilde do
meio rural, da qual muito me
orgulho.G.R.: Como foste parar à
Azambuja?

H.R.: Tudo muito simples e
natural. De S Vicente, já casado
desloquei-me para Moscavide,
onde, como trabalhador estudante
fiz a minha formação académica e
consequentemente o acesso à
desejada profissão. Em Janeiro
de1974 foi-me pedido para fazer
uma comissão de serviço a
Moçambique, o que aceitei e donde
regressei em Janeiro de 1977.
Prevendo o futuro, impunha-se a
compra de casa própria antes da
partida. Claro não havia muito
tempo para procurar, e atendendo à

a vida de trabalhador estudante fo-
ram de muito trabalho e sacrifício,
no entanto a certa altura o nosso
amigo Rogério e a Carlota locali-
zaram-me. Foi a partir daí que
passei a fazer parte da Direcção
Diocesana de Lisboa, por volta dos
anos 70 e até 1973, altura em que
por razões de serviço tive que
deslocar-me para Moçambique,
com a família, por um período de
três anos como já referi.

G.R.: Como casado quais os
principais valores que tentais
transmitir aos vossos?

H.R.: Aminha família, um bem
e uma riqueza, foi aumentada para
dois filhos e quatro netos, aos quais
temos transmitido, pela palavra e
pelo exemplo, o amor, a lealdade, a
honestidade o respeito e dignidade
para como o próximo, tendo sem-
pre presente o valor do ser.

G.R.: Quais são os teus prin-
cipais compromissos na socie-
dade e na igreja?

H.R.: Eu considero que a
sociedade é o meu mundo de acção,
a igreja é uma das minhas escolas
de formação, onde também posso
fazer alguma acção e como tal na
Igreja exerço o Ministério da
Comunhão e da Leitura. Com o
mesmo espírito assumo responsabi-
lidades, a nível de voluntariado na
Autarquia, Bombeiros, Agrupa-
mento de Escolas, Centro Cultural,
Grupo de dadores Benévolos de
Sangue.

G.R.: Há pessoas que sentem
dificuldade em articular a fé e a
vida, tu o que dizes?

H.R.: Esta pergunta faz-me
lembrar uma coisa da qual eu me
libertei há muito tempo. Qualquer
corpo é um conjunto: Logo se eu se
tenho fé sou uma coisa, se não
tenho fé sou outra. Se Jesus disse

facilidade de transporte, a primeira
oportunidade que apareceu foi a
Azambuja, aliás como poderia ter
sido outra.

G.R.: Consideras que nasceste
numa família privilegiada?

H.R.: Naturalmente que sim,
mas foi amor de pouca dura. O meu
pai era jornaleiro agrícola e a
minha mãe doméstica, que por
motivos de doença nos deixou
órfãos a meio do percurso escolar.

G.R.: Como foi a tua educação
social e na fé?

H.R.: Após a morte da minha
mãe, foi tudo muito complicado.
Acabámos os três irmãos por ser
separados, por casas de familiares,
o que foi muito violento, pois
raramente nos encontrávamos.
Frequentei a catequese e fiz a
primeira comunhão e mais tarde o
Crisma. Nessa altura estávamos na
década de 50, quando começou a
formar-se a Acção Católica. Fiz
parte do primeiro grupo da pré-
JAC, depois passei para a JAC e
ainda fui delegado regional. Casei
aos 23 o que me levou ao ingresso
na LAC. Atenção que naquele
tempo o Movimento da Acção Ca-
tólica, tinha separado o masculino
do feminino, ex. JAC e JACF.

G.R.: Como consideras a tua
infância vivida em S Vicente do

Paul?
H.R.: Infância,”Puerícia” e

adolescência, são fases muito
delicadas para todos, mas para
quem perde a mãe, como eu são
mesmo muito difíceis. Apesar do
meu pai, sempre nos proteger, a
forma possível de sobrevivência foi
bastante “fracturante”, que foi a
separação.

G.R.: Para seres o que és
Hoje, quem te deu a maior
ajuda?

H.R.: Foi a Igreja. Naquele
tempo o meu prior era o assistente
regional da Acção Católica e como
tal, os movimentos localmente
estavam bastante activos. Muita da
formação veio por essa via. Campo
de férias, retiros, reuniões de mili-
tantes, onde era posta em prática o
Ver, Julgar e Agir

G.R.: Quer dizer que sempre
estiveste ligado àAcção Católica?

H.R.: Não. Quando, com a
minha família fiz a deslocação para
Moscavide em 1966, apenas
tomava parte nas actividades da
paróquia, tendo de certo modo
ficado desligado do meio Rural

G.R.: Quando onde e como te
reencontraste com a Acção
Católica?

H.R.: Como já atrás citei, os
primeiros anos em Moscavide com

“ninguém vai ao Pai se não por
Mim”, se a pessoa tem fé dá uma
interpretação, se não tem fé, dá
outra.

G.R.: Os teus compromissos
com a Sociedade como são?

H.R.: Penso que essa pergunta
já tem resposta numa outra de
conteúdo idêntico, de qualquer
modo posso reforçá-la: Lealdade,
honestidade e amor

G.R.: O teu sonho de infância
que ainda não realizaste e
gostarias de vir a realizar?

H.R: Quem tem uma infância
atribulada como eu, dificilmente
recorda sonhos, à data, em termos
futuristas,… mas falo de um sonho
amadurecido na juventude. A
felicidade que tive na descoberta de
ter encontrado o Cristo ressus-
citado, levou-me ao compromisso
de - gastar o meu corpo ao serviço
do próximo e quando para isso não
prestar, que seja entregue à ciência,
para estudo, em beneficio da
Humanidade.

G.R.: Que breve comentário
fazes à tua vida no aspecto da fé?

H.R.: A fé é um atributo que
caracteriza uma pessoa. Manifesta-
se em toda a actividade inerente a
cada um. O testemunho que dou da
minha fé está em todos os meus
gestos, procedimentos, do meu dia
a dia. Aminha auto-estima, a minha
atenção aos outros, a forma como
conduzo, como estaciono, o res-
peito que tenho pelo ambiente, a
reciclagem etc.

G.R.: Como gostas mais de
concretizar a tua fé em Jesus
Cristo?

H.R.: Mais pelas obras do que
pelas palavras. Mais exigente
comigo do que com os outros,
Procurar servir e amar, sem
humilhar.
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Haverá
“más maneiras de sermos bons pais”?

Sugestão de leitura

Do autor:
Eduardo Sá, psicólogo, psica-

nalista e professor de psicologia
clínica na Universidade de Coim-
bra e no Instituto Superior de
Psicologia Aplicada, em Lisboa.
Autor, com a jornalista Raquel
Marinho, do programa Livro de
Reclamações (emitido na SIC).
Colaborador da Antena 1 e da
revista Pais & Filhos e autor de
diversos livros (Crianças para
sempre, A vida não se aprende nos
Livros, …)

O que se diz:
«Nem sempre os pais são, na

relação com os filhos, bem-
educados. Os pais fazem asneiras,
têm birras, amuam, são teimosos.
Mas são pais. E, de forma mais ou
menos equilibrada, vivem a
culpabilidade (por cada um dos
seus actos) silenciosamente,
sobretudo porque pai é pai... E os
pais nunca se enganam. Claro que
as asneiras dos filhos têm muito
que ver com as asneiras dos pais,
mas, como dizia um amigo – a
propósito de um psicanalista
inglês, chamado Winnicott -, os
pais perfeitos são suficientemente

maus.» (p. 177)
A mensagem que o autor

pretende transmitir é que “o
óptimo é inimigo do bom”, isto é,
os pais serão verdadeiramente
“PAIS” se forem autênticos, se
tiverem a coragem de ser o que
realmente são, com todas as suas
virtudes e defeitos.

Como se diz:
Os pais «…têm direitos. E co-

mo raramente alguém os protege
nesta deslocalização de melhor
do mundo para as crianças, é
importante que haja alguém que
os defenda.
1 - Os pais têm o direito de

viver em democracia, desde que a
lei, sempre que nasça, seja para
todos,…
2 - Os pais estão autorizados a

exigir a boa educação que fazem
questão de ter com os seus filhos.
(…)
3 - Os pais estão autorizados a

repartir o trabalho de casa por
todos. (…)
4 - Os pais estão proibidos de

contar histórias sempre que isso
lhes dê… seca. (…)
5 - Os pais não têm de pedir

MÁS MANEIRAS
DE SERMOS BONS PAIS

Autor: Eduardo Sá
Editora: Oficina do Livro

2008, 186 p.

por favor quando se trata de
jantarem a dois ou de quererem
um fim-de-semana só para eles.
(…)
6 - Os pais estão proibidos de

transformar as crianças nos seus
confidentes favoritos. (…)
7 - Os pais têm direito ao fim-

de-semana. (…)» (p. 37-39)
«É bom que as crianças

mintam. (…)
É bom que as crianças

resmunguem de manhã. (…)
É bom que as crianças

desmanchem as coisas para as
arrumarem, de seguida. (..)
É bom que as crianças sonhem

acordadas. (…)
Mau é que as crianças

desistam de falar, porque isso
pressupõe que desistiram de
encontrar quem as possa
compreender. (…) Porque os bons
pais são, finalmente, aqueles que
se dispõem a crescer com a ajuda
dos filhos.» (p. 178-182)

«Moram, em cada criança,
inúmeras histórias verdadeiras,
sonhos e ideias. Moram vilões e
magos. Moram personagens
carinhosas e velhacas. (…) E um

ou outro viajante acidental que,
de surpresa, lhes deu luz, ou alma
ou vida. E episódios. Muitos que
magoam. E alguns, mágicos. (…)
É assim o mundo das crianças.
Não é nem cor-de-rosa nem
áspero. Não é bucólico nem
apressado. É igual ao nosso. (…)
Não é, portanto, verdade que a
infância seja o melhor dos

mundos. Se a infância de todos os
pais tivesse sido feliz talvez eles
não precisassem de a idealizar.
Simplesmente, porque, sempre
que somos felizes, o melhor do
mundo é o futuro.» (p. 183, 184).

Victor Marques

Jantar de Natal e colóquio
sobre apoios ao desenvolvimento rural
Realizou-se, no passado dia

12 Dezembro, na Casa do
Oeste, o Jantar de Natal

em que participaram mais de 40
pessoas. Em ambiente de festa,
com música de Natal e poesia
alusiva à quadra natalícia, deu-se
início a uma excelente refeição
onde não faltaram o peru e as
filhós.
Na parte final do jantar teve

lugar um colóquio / debate sobre o
tema: “Os apoios no âmbito do
PRODER- Programa de desenvol-
vimento rural” animado pelo Engº
José Nuno Lacerda, em represen-
tação da Direcção Regional de
Agricultura de Lisboa e Vale do
Tejo.
Após uma apresentação geral

dos diversos eixos deste programa
comunitário foram feitas algumas
explicitações que deram lugar a
uma animada troca de impressões.
Relativamente às quatro gran-

des componentes deste Programa

Comunitário, é de destacar os
seguintes aspectos:
Competitividade - área que cui-

da essencialmente do investi-
mento em termos de dimensiona-
mento, agrupamento de explora-
ções e agro-indústria.
Sustentabilidade do espaço

rural - engloba medidas orientadas
para o ambiente e segurança, com
enfoque na agricultura biológica,
agroambientais e espaços flores-
tais.
Dinamização de zonas rurais -

aqui estão previstas um conjunto
de actividades complementares de
apoio ao mundo rural (turismo
rural, artesanato, etc). Este eixo
está confinado a zonas rurais espe-
cíficas e basicamente será gerido
autonomamente por estruturas lo-
cais associativas (grupos Leader
ou também os designados grupos
GAL).
Conhecimento e competência -

neste grupo cabem projectos

orientados para a cooperação para
a inovação; formação especiali-
zada específica das actividades
agrícolas; redes temáticas de for-
mação e informação (Centros Te-
cnológicos).
As candidaturas são forma-

lizadas na sequência de avisos de
abertura e serão formalizadas em
suporte digital. Muitas das me-
didas já foram objecto de concurso
público, encontrando-se a infor-
mação disponível no sítio espe-
cífico: www.proder.pt.
Para receber informação actua-

lizada permanente, os interessados
poderão subscrever gratuitamente
uma newsletter informativa da
responsabilidade do Proder.

ASSEMBLEIAGERALDA
FUNDAÇÃO JOÃO XXIII

Realizou-se no dia 12 de De-
zembro, com a presença de 30 ele-

mentos, a Assembleia Geral da
Fundação.
Pela sua importância destaca-

mos os seguintes assuntos:
• Apreciação e votação do pro-

grama de Actividades e Orça-
mento para o ano de 2009 que veio
a ser aprovado por unanimidade.
• Eleição dos Corpos Sociais

para um novo triénio (2009-2011).
Com a aprovação unânime dos
presentes foi eleita a seguinte lista:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente - José Oliveira Guia
Vice-presidente - António Rodri-
go Gomes
Secretário - Maria de Fátima
Batalha Franco

Conselho Fiscal

Presidente - Manuel Filipe Tomé
Azenha

Secretário - António Calado
André
Secretário - Ricardo Manuel da
Silva Vicente
Suplente - José Joaquim Timóteo
Gomes
Suplente - João Pedro Silva

Conselho de Gestão

Presidente - Pe Joaquim Luís
Batalha
Secretário - António Ferreira
Ludovino
Tesoureiro - Jacinto Duarte Filipe
Vogal - Ana Sofia Martins
Vogal - Maria dos Anjos Portela
Silva
Suplente - Luís Gonzaga Gerardo
Nunes
Suplente - David Nunes Rosa
Gamboa

Noticias da Fundação João XXIII - Casa do Oeste
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“Animador procura-se”
tégias para bem gerir esse grupo,
tendo em conta quer o compor-
tamento do próprio animador,
quer as características próprias de
cada elemento desse grupo. Se-
guiram-se as técnicas pedagógicas
de animação, que são uma ferra-
menta indispensável para o tra-
balho com grupos de crianças e
jovens, cada vez mais difíceis de
cativar. Seguidamente procedeu-
se a uma exposição dos conteúdos
essenciais relacionados com o
“antes”, o “durante” e o “depois”
de uma actividade, levando os
formandos à recta final da forma-
ção, com um último desafio ainda
pela frente: a preparação de raiz
de uma actividade para um fim-
de-semana de Natal, tendo em
conta toda a parte logística e prá-
tica, a partir de apenas algumas
linhas directrizes.
Foi com bastante gratificação

que os formadores puderam
verificar que, pelo menos parte do
objectivo desta formação foi atin-
gido quando se deu por finalizada.
Foi possível contar com uma
actividade planeada praticamente
na sua totalidade pelos forman-
dos, actividade essa que será rea-
lizada ainda em Dezembro deste
ano, contando com a disponi-

Foi no passado fim-de-se-
mana de 7, 8 e 9 de No-
vembro, na Casa do Oeste,

que a Juventude Agrária e Rural
Católica (JARC) realizou mais
uma Formação de Animadores,
com o apoio do IPJ, sob o mote
“Animador Procura-se”.
Tendo por base uma forte com-

ponente prática, esta formação
teve como principal objectivo tor-
nar os formandos aptos para for-
mar e gerir novos grupos base,
aplicar e desenvolver diversas
técnicas pedagógicas de anima-
ção, bem como planear, preparar,
e executar actividades para gru-
pos. Apesar de alguns dos par-
ticipantes terem já iniciado o seu
percurso de animadores em acti-
vidades promovidas pela JARC,
esta formação pretendeu sobretu-
do incentivar os formandos para
tomarem a dianteira, quer como
animadores de grupos base, quer
como promotores e organizadores
autónomos de actividades para
crianças e jovens, podendo, deste
modo, aumentar o número de
militantes do movimento.
Depois de esmiuçar com algum

pormenor os passos essenciais a
dar para iniciar um grupo base,
foram transmitidas algumas estra-

JARC em mais uma actividade de formação

Grupo EntreNós
Banco de Recursos Comunitário

Caros Amigos
Está aí mais um Natal à

porta!!!
Nesta época, muitos de nós

procuramos aderir a iniciativas
que nos permitam demonstrar, de
algum modo, o espírito de
solidariedade que existe no nosso
interior.
Mas, também é verdade, que a

maioria não anda com grande dis-
ponibilidade financeira. Então
porque não aderir à Campanha de
Natal lançada pelo grupo
EntreNós?

A campanha consiste na
criação de um Banco de Recur-
sos comunitário. Este Banco
pretende, em primeiro lugar,
identificar bens disponibilizados
e, em segundo lugar, identificar
pessoas que deles necessitem.
Como colaboradores do Banco

de Recursos estaremos a ser
solidários com outros que preci-
sam, disponibilizando bens de que
não precisamos mas que estão em

bom estado e, ao mesmo tempo,
estaremos a ser amigos do am-
biente, pois evitamos o aumento
do desperdício de recursos natu-
rais.
Nesta época natalícia, o grupo

EntreNós irá trabalhar em con-
junto com as Conferências Vicen-
tinas para que esses bens cheguem
aos mais necessitados. Posterior-
mente, pretendemos alargar a
disponibilização dos bens a todos
os aderentes que demonstrem
interesse nos bens inventariados.
Desta forma, pretendemos

conciliar a óptica da respon-
sabilidade social com a óptica da
responsabilidade ambiental.
Para aderires à Campanha é

fácil.
1º Começa por verificar que

tipo de objectos dispões e de que
não precisas (ex. móveis,
electrodomésticos, roupa de
cama, vestuário, etc.);

2º Solicita uma Ficha para
preencheres com os teus dados e

os bens que disponibilizas;
3º Entrega a Ficha a um dos

elementos do grupo EntreNós (ou
envia para entre.nos@sapo.pt);

4º Aguarda um contacto do
grupo EntreNós. Esse contacto
será efectuado quando for identi-
ficado alguém com necessidade
desses bens. Só nessa altura
efectuarás a sua disponibilização;

5º Se conheces alguém que
necessite de ajuda, informa o
grupo EntreNós.

Em nome de todos, obrigada
pela tua generosidade… e os
votos de um Santo Natal!

Grupo ENTRENÓS
Dina Franco; Luz Batalha;

Dina Machado; Rosália Batalha;
Fátima Baptista (Tita); Leonor
Batalha; Tiago Isabel; Ofélia
Batalha; Carla Machado; Tiago
Vasconcelos

Leonor Batalha

bilidade dos próprios formandos
para constituírem o grupo de ani-
madores, com o apoio colateral
dos formadores.
A JARC tem procurado desta

forma incentivar jovens anima-
dores a seguirem os passos que

vão sendo dados para a progres-
são do movimento, o que certa-
mente não será possível sem o seu
empenho e dedicação nas activi-
dades que têm vindo a ter lugar.
Esperamos poder contar com cada
vez mais jovens para participar

neste tipo de actividade, para que
vá sendo dado o lugar também aos
mais novos de mostrarem o que
valem como animadores, já que
estará nas suas mãos, em parte, o
futuro da JARC.

Ana Silva

Direitos Reservados


