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O SÍNODO DIOCESANO
A Fundação João XXIII/Casa do Oeste foi enviada pelo Patriarca de
Lisboa para a “Caminhada Sinodal”, entregando ao Conselho de Administração (na pessoa do David Gamboa) o Círio da Missão. Por isso
no dia 22 de Novembro tivemos um Encontro Sinodal, promovido
pela Fundação, aqui na Casa do Oeste, para os que não têm Grupo.
Mas o que é isso de Sínodo diocesano?
A nossa Diocese/Patriarcado de Lisboa está mobilizada pelo seu Bispo,
D. Manuel Clemente, para realizar uma grande Assembleia Sinodal
em Novembro de 2016. A caminhada de preparação é de dois anos
e bem determinada à luz da Exortação Apostólica “A Alegria do
Evangelho”, em cinco etapas, com o lema “O sonho missionário
de chegar a todos”.
1ª etapa: de set. a dez. 2014 “A transformação missionária
da Igreja”
2ª etapa: de jan. a mar. 2015 “Na crise do compromisso
comunitário”
3ª etapa: de abr. a Jun. 2015 “O anúncio do Evangelho”
4ª etapa: de set. a dez. 2015 “A dimensão social
da evangelização”
5ª etapa: de jan. a mar. 2016 “Evangelizadores com Espírito”
O Patriarca, D. Manuel chama-nos a caminhar juntos para percebermos os desafios pastorais atuais. Por isso é um tempo de escuta,
de reflexão, de partilha, de diálogo, de trabalho de grupos. Escuto
e também levanto questões, dou opiniões e propostas; e no final de
cada etapa, cada grupo enviará o contributo da sua reflexão para
o secretariado.
Aconselho todos a lerem a Exortação do Papa “A Alegria do Evangelho” por ser um ensinamento programático, mas também por
ser muito fácil e agradável a sua leitura, pela simplicidade da sua
linguagem. O seu preço [4,00 €] não é pesado, na nossa livraria.
Para cada trimestre há um Guião, para refletir o tema de cada etapa.
Este primeiro é sobre “A transformação missionária da Igreja”.
Ao ler o texto do Papa Francisco temos de dizer que a Igreja no Oeste
não se encontra suficientemente “em saída missionária”. Falta-lhe
mais iniciativa destemida para ir ao encontro, procurar os afastados
e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos.
Escasseiam Grupos de ação social. Não bastam os Centros sociais
paroquiais. Urge uma conversão eclesial como reforma permanente
dos cristãos por fidelidade a Jesus Cristo. Não basta escutar a Palavra
é também necessário abrir-se ao diálogo com as diferentes posições.
Reconheçamos a necessidade duma forte conversão ao que nos pede
o Papa Francisco: “Hoje e sempre, os pobres são os destinatários
privilegiados do Evangelho e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer. Há que
afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre
a nossa Fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos.”
Deixo ao leitor esta questão para responder, com a garantia de que
faremos chegar a resposta ao Secretariado do Sínodo: - Que mudanças achas necessárias, na Igreja Diocesana ou Paroquial?
P. Joaquim Batalha

FESTA DAS COLHEITAS 2014
A Festa das colheitas decorreu no passado dia 26 de outubro na
Casa do Oeste. A Festa tem como objetivo agradecer a Deus as
colheitas do que foi semeado ao longo do ano, dar início ao novo
ano Apostólico dos movimentos da Ação Católica e realizar receitas
a partir das oferendas para as atividades da ACR e da Casa do Oeste.
Este ano a festa contou com a presença do Sr. Patriarca, D. Manuel
Clemente, que de manhã inaugurou o Centro de Recursos João XXIII,
celebrando a seguir a Eucaristia, onde os grupos da ACR e JARC
entregaram os programas para o próximo ano. Depois do almoço,
onde estiveram presentes cerca de 290 pessoas seguiu-se uma tarde
de convívio onde não faltou a água- pé e as castanhas, bem como
as vendas dos produtos agrícolas e outros.
CANDIDATURAS AO PROMAR E AO PRODER
A Fundação tem tido em curso 2 Candidaturas ao programa PROMAR: o projeto de execução do “Centro de Recursos Documental
e Etnográfico do Litoral Oeste” agora inaugurado e já encerrado
física e financeiramente. Já ocorreu o último pagamento e já foi
efetuado o reembolso. O investimento elegível foi de 58.592,78€
tendo-se recebido como reembolso 35.535,74€ a que acresce ainda a
recuperação do IVA das obras realizadas. Foram executadas as obras
de adaptação no antigo auditório, construção de instalações sanitárias, incluindo wc para pessoas com deficiência, elevador, aquisição
de estantes, vitrinas, computadores, mesas e cadeiras…
O outro projeto apoiado pelo PROMAR no âmbito da formação
designado “Capacitar o 3º setor” está em curso. Foi solicitado e
deferido um pedido de prorrogação, que implicou a execução de
50% do projeto no valor de 15.000,00€. Desta despesa ocorreu
recentemente o reembolso de 90% (13500,00€). Importa agora
executar o final do projeto até Dezembro de 2014.
Por fim a Candidatura da Fundação ao programa Proder, “Melhoria
da Qualidade de Vida / Serviços Básicos para a População Rural”
ação 3.2.2, já tem assinado o contrato do projeto, que contempla a
nova plataforma elevatória para a cave e os painéis solares fotovoltaicos.
Num valor de 47,243.76€ apoiado a 75% que corresponde 35,432.83
€. Também este projeto, não existindo hipótese de prorrogação estará
obrigado a ser concluído financeiramente até 31 de Dezembro.
LIVRARIA SOLIDÁRIA – 6 de dezembro na Achada (MAFRA)
A Livraria Solidária está em movimento! Desta vez vai estar presente
na festa de apoio à Casa do Oeste que se vai realizar na Achada, no
dia 6 de dezembro.
O teu grupo também pode solicitar a sua presença na vossa terra.
Quem sabe integrando uma campanha ou festa de Natal? Basta
contactar os membros da fundação ou a Adosinda para tratarmos
de levar a Livraria à tua terra ou paróquia.
Podes ainda colaborar individualmente com a oferta de livros que tenhas em casa e que já não caibam nas estantes, ou então comprando
quando tiveres oportunidade… Uma forma de colaborar com a Casa
do Oeste mas também com a proteção do Ambiente!!

MAGUSTO JARC
O grupo JARC de Ribamar realizou um magusto solidário, no
Salão Paroquial de Ribamar, durante a tarde do dia 8 de novembro, numa pareceria que contou com a preciosa ajuda do grupo
escutista de Ribamar.
O objetivo deste magusto foi de ajudar monetariamente a Matilde
(também conhecida como borboleta) e de angariar fundos para
reduzir o custo de participação dos jovens nas atividades, ações
de formação, da JARC.
O magusto começou por volta das 16 horas de sábado, as crianças
da catequese foram convidadas a participar nessa tarde animada
juntamente com os seus familiares. No magusto os escuteiros
ficaram responsáveis pela animação dos mais novos, animando-os
com diversas atividades como o tiro ao arco, badminton, corrida
das sacas, corrida do ovo na colher, o derruba a lata e a luta de
cotonetes, enquanto o rancho folclórico animou os mais velhos
com as músicas e danças tradicionais. Também houve comes e
bebes vendidos pela JARC em pareceria com os escuteiros. Vendeu-se pão com chouriço, castanhas, pevides, diversos bolos,
sumos, jeropiga e agua pé.
Por volta da hora da missa, às 18h30, fez-se uma pausa na festa,
que retomou logo após a celebração. Nessa altura pôde-se comer
uma sopa caseira para aquecer aquela fria e chuvosa noite de
outono, ao som de uma banda de Ribamar, composta por dois
jovens. Como nem todas as castanhas foram assadas, decidiu-se
vendê-las no dia seguinte no final da eucaristia de domingo onde
também se pôde comprar alguns garrafões de água pé.
No geral, conclui-se que o magusto foi um sucesso pois as pessoas
divertiram-se e apoiaram uma boa causa, além disso é sempre
bom mostrar aos mais novos o que é o magusto.
NOTÍCIAS DA SOLIDARIEDADE COM O POVO DA GUINÉ
Em 28 de Outubro seguiram para a Guiné mais dois contentores
com materiais e equipamentos destinados às várias instituições
que a Fundação João XXIII apoia naquele país. De entre esses
materiais foram enviados 500 paus tratados e 1500 metros de
rede ovelheira para vedar o terreno que a Fundação adquiriu na
Guiné, na Região de Quinhamel, com o objetivo de nele criar uma
granja agrícola que, produzindo hortícolas e árvores de fruto em
viveiro possa contribuir para melhorar a qualidade desses produtos na Guiné, contribuindo assim para uma alimentação mais
equilibrada das pessoas.
Foi também enviada uma retroescavadora usada que se destina
ao desbravamento do terreno, sobretudo no arranque de raízes
dos arbustos infestantes e à sua terraplanagem, de modo que este
fique em condições de ser cultivado. O Dú, nosso companheiro
guineense que representa a Fundação na Guiné, já iniciou o trabalho de corte dos arbustos e da limpeza do terreno.
No início de 2015 está prevista a partida de novos grupos de
voluntários para ajudar a desenvolver a granja e para apoiar o
Infantário do “Educarte”, mas as datas estão ainda por marcar
porque tudo depende da evolução do ébola por aquelas paragens.

CONSELHO DE FUNDADORES E FESTA DE NATAL – realiza-se
no dia 13 de dezembro a Assembleia Geral da Fundação que terá
como ponto fundamental a apreciação do Plano de atividades e
orçamento para 2015. Como já é tradição segue-se a Celebração
da Missa e o Jantar Festivo do Natal de toda a comunidade da Casa
do Oeste. É um momento de celebração e convívio natalício para
os Fundadores e amigos da Casa do Oeste.
AÇÕES DE FORMAÇÃO EM PARCERIA COM A ADEPE – está
a terminar a ação de formação modular “Técnicas de expressão e
atividades práticas em creches e jardins de infância” (50 h) e prevê-se para dezembro o inicio de nova ação modular “Processo de
socialização da criança” (25h).
Do projeto “ Capacitar o 3º setor” destinada a dirigentes e técnicos
de entidades tais como associações, cooperativas, e IPSS`S, está
a decorrer a ação “Gestão Financeira” (50h ) e prevê-se que se
inicie, brevemente, a ação “Promoção igualdade de género e de
oportunidades” (25h).
VOLUNTARIADO NA CASA DO OESTE- grupo das 3ªs feiras
– com um ritmo quinzenal este grupo, constituído por umas 15
pessoas, tem vindo a realizar importantes tarefas de manutenção,
remodelação e adaptação de espaços, costura, secretariado, renovação e apetrechamento da loja (Pé de Meia), inventariação e
organização do centro de recursos e biblioteca, etc.
Convidamos outros amigos a juntarem-se a nós…há sempre muita
coisa para fazer e são sempre bem- vindos novos companheiros.
No dia 5 de Dezembro, dia internacional do voluntariado, vamos
marcar presença numa iniciativa do Banco Local de Voluntariado da
Lourinhã - o Convívio anual de voluntários - que tem como objetivos
demonstrar o respeito e reconhecimento pelo trabalho voluntário
realizado nas instituições concelhias e também para consolidar o
espírito de grupo/pertença da comunidade voluntária.
CENTRO DE RECURSOS DOCUMENTAL E ETNOGRÁFICO
DO LITORAL OESTE E BIBLIOTECA JOÃO XXIII
O grupo de trabalho do centro de documentação, constituído por
voluntários e pela Carina e Ricardo, jovens ao serviço da Casa do
Oeste com apoio de programas do IEFP e IPJ, vai desbravando terreno: foram já registados 7000 livros e colocados nas prateleiras
por seções; os livros considerados sem interesse para o centro são
canalizados para venda ou para outras instituições; quanto aos documentos, revistas, jornais e material fotográfico está a ser estudada
a forma de se proceder á sua organização. Algum do espólio etnográfico (peças diversas) já está exposto, provisoriamente, em vitrinas
e em alguns espaços do edifício. Contamos, entretanto, proceder
a um tratamento mais vasto e adequado com o apoio de amigos
que doaram as peças e com a colaboração do museu da Lourinhã.
Para incentivar a leitura e fazer chegar os livros a um público mais
alargado estão a ser distribuídos “cabazes de livros” em vários locais
de Ribamar e a incentivar as pessoas que frequentam a Casa do
Oeste a requisitarem livros e a levarem-nos para si e para os seus
amigos. Temos recebido muitas doações de livros que procuramos
integrar no Centro ou dar-lhes destino adequado.
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