
VAMOS RENOVAR AS NOSSAS FAMILIAS
A família cristã dos baptizados, a Igreja, vive a alegria Pascal. Durante 
duas semanas levei às famílias e suas casas de Ribamar a alegria da 
Bênção Pascal, com este pregão: Cristo ressuscitou. Aleluia!
Este é o tempo da Páscoa em que celebramos a vitória de Cristo sobre 
o mal. Com a força do seu Espírito de Ressuscitado vamos renovar 
as nossas famílias como nos propõe o nosso Papa Francisco em dez 
propostas para direcionar as relações familiares:
1ª Arranjar lugar para Jesus que vem - receber Jesus na família na pessoa dos 

filhos, do marido, da esposa, dos avós, porque Jesus está aí.
2ª Três palavras sempre em casa: com licença – obrigado – desculpa.
3ª O que mais pesa na vida, é a falta de amor. Pesa não receber um 

sorriso, pesa o silêncio. Sem amor a fadiga torna-se intolerável.
4ª Ser mãe. É uma opção de dar vida. E isto é grande e belo.
5ª Ser pai com proximidade, com doçura e firmeza que não humilhe: 

ensinando ao filho o que ainda não sabe, corrigindo os erros que 
ainda não vê, orientando o seu coração e protegê-lo no desânimo 
e na dificuldade.    

6ª Célula básica da sociedade: a família atravessa uma profunda crise 
cultural. Há que cuidar dos valores que a sustenta.    

7ª Rezar em família: todas as famílias têm necessidade de Deus: da sua 
ajuda, da sua força, da sua bênção, misericórdia e perdão.

8ª O matrimónio é uma viajem que dura toda a vida. Necessita da 
ajuda de Jesus para caminhar juntos, de confiança mútua e de saber 
perdoar-se, porque todos temos defeitos.

9ª Uma sociedade que descarta os seus idosos, que não se rodeia dos 
seus filhos não tem dignidade, nem futuro.

10ª A verdadeira alegria vem da harmonia profunda entre as pessoas 
e que nos faz sentir a beleza de estar juntos.               

Pe  Joaquim Batalha

REUNIÃO DO CONSELHO DE FUNDADORES
Realizou-se no passado dia 2 de abril, na Casa do Oeste O CONSELHO 
DE FUNDADORES, onde foi aprovada o relatório de atividades e de 
Contas da Fundação relativamente ao ano 2015. Importa destacar que 
se pagou o empréstimo ao banco, encerrou-se os projetos PROMAR e 
PRODER que permitiram financiar os elevadores e sistema de aqueci-
mento dos quartos e que mesmo assim o saldo ainda é positivo. 

JANTAR /CONFERÊNCIA 
Conforme habitual ocorreu também no dia 2 de abril um JANTAR/
CONFERÊNCIA, que contou com menos participantes que o habitual, 
mas nem assim reduziu o interesse do tema e da palestra “A encíclica 
do Papa Francisco sobre “Cuidar da Casa Comum”, o que 
dizem os movimentos ecologistas?“ pela Presidente do  GEOTA 
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(Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente) Marlene 
Marques. A sua comunicação fez uma ligação muito concreta entre ao 
princípios da defesa do Ambiente e o enquadramento da ecologia, no 
contexto do documento importante, congregador de síntese e tecni-
camente fundamentado, que é a encíclica Laudato Si.

PROXIMAS ATIVIDADES NA CASA DO OESTE 
Aqui fica um lembrete com a indicação das atividades que se vão 
realizar na Casa do Oeste nos próximos meses, organizadas pela ACR, 
JARC e Fundação:

4 e 5 de junho - Seminário sobre os 25 anos de Solidariedade com o 
povo da Guiné

30 de junho a 10 de julho - Férias da 3ª idade

17 de julho - Assembleia Diocesana da ACR

31 de julho a 6 de agosto - Campo de formação e férias da JARC para 
jovens dos 12 aos 15 anos

25 a 28 de agosto - Semana de estudos da ACR /Escapadinhas do Oeste

28  de agosto a 3 de setembro - Campo de Férias de pré-adolescentes 
da Fundação João XXIII, de 9 aos 12 anos

30 de outubro - Festa das Colheitas / Mercado do Oeste

Contamos com a tua participação, presença e divulgação. Só com a 
colaboração de todos conseguimos concretizar estes projetos. 

VOLUNTARIADO – GRUPO DAS 3ªS FEIRAS
Mantém-se ativo e em crescente renovação o grupo de voluntários das 
3ªs feiras. Temos a presença de gente dos concelhos de Mafra, Torres 
Vedras, Lourinhã, Bombarral, Óbidos e Caldas.
É um dia de convívio, formação / reflexão e trabalho. Trabalho não falta 
e cada um faz o que pode e sabe. 
Habitualmente somos um grupo grande, de 15 a 18 pessoas, o que é 
muito significativo da vontade de manter vivo e atuante o projeto Casa 
do Oeste, um projeto “sonhado por alguns, feito por muitos para servir 
a todos”…uma Casa onde gostamos de vir e donde partimos mais ricos 
e com vontade de voltar e trazer outros amigos.
As tarefas mais frequentes: manutenção geral das instalações e dos 
espaços exteriores, arrumos e ornamentação, tratamento de roupas, 
renovação do “pé de meia”, revisão do equipamento informático, trata-
mento de documentação e organização da biblioteca, secretariado, etc.
Também tu podes fazer parte deste grupo! Entra em contacto connosco.
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www.casadooeste.no.sapo.pt     e-mail: casadooeste@sapo
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EM MEMÓRIA DE CARLOS BATALHA
Era uma vez um homem. O seu nome é Carlos. Carlos significa isso 
mesmo, Homem, Homem simples, Homem do povo. Este homem, Carlos 
Batalha, cumpriu tudo o que é dito que um homem deve fazer na vida. 
E mais que isso. Não teve um, mas seis filhos, Muitas foram as árvores 
que plantou, mais as sementes que lançou à terra. Também escreveu 
um livro, que fala de si, da sua história, da história das suas gentes, e 
do seu acreditar, da sua Fé, pela qual norteou a sua vida e se traduziu 
em gestos de cuidado e ajuda aos mais pobres, aos doentes e aos 
idosos e necessitados.
Tinha 11 anos, e fazia parte do grupo de Ação Católica de Mafra. Foi 
aí que se deixou tocar. Decidiu seguir Jesus Cristo, parar de preguiçar 
e resmungar. Cresceu o menino, no corpo e na Fé, que a vida deve ser 
entrega, doação aos outros e oração.
A Oração o seu alimento, amar a Deus e aos outros, queria seguir o 
Mandamento. Empenhou-se na Ação Católica Rural, nas Equipas de 
casais dos Encontros Matrimoniais, na Conferência S. Vicente Paulo, 
apoiou os mais necessitados, os doentes, os idosos. Foi esposo, pai, 
avô. Homem Carlos, Jesus Cristo a sua Luz e o seu caminho. 
É chegada a hora, o tempo de agradecer, a dádiva e o dom da sua vida, 
no momento do regresso a Casa do Pai.
Bem hajas meu e nosso pai, que Deus te acolha no seu reino de luz e 
Vida eterna.

ENCONTRO DE AGRICULTORES DO OESTE COM O SR PATRIARCA
Realizou-se no dia 12 de março de 2016 no Bombarral -“coração do 
oeste rural”, tendo participado 180 agricultores. Partiu de uma perspicaz 
avaliação da realidade rural e projetou-se num momento raro de coinci-
dências temporais; ou seja, na véspera manifestaram-se os suinicultores 
em Lisboa e na 2ª feira seguinte os produtores do norte especialmente 
da área leiteira. A tónica comum assenta nos preços baixos à produção 
e dificuldade de escoamento dos produtos, de modo particular para os 
agricultores que não se encontram minimamente organizados.
O cerne da questão é valorizar os produtos agrícolas na base de mais 
e melhor poder negocial, onde os produtores deverão exercer maior 
protagonismo, podendo contar com apoios importantes como os da 
formação, educação, legislativo, de crédito e outros da parte das as-
sociações sectoriais, como do próprio estado. Neste sentido, é neces-
sário transmitir às entidades governamentais incluindo a comissão de 
agricultura do parlamento nacional, as conclusões deste encontro de 
agricultores com uma calendarização consequente.
Temos consciência de que a tarefa é ciclópica se quisermos cuidar do 
futuro, pois entre outras medidas são prioritárias “a implementação de 
uma valor mínimo à produção e regulamentação dos preços”. Ouvindo 
as diferentes fileiras representativas da região oeste, na vitivinicultura 
urge promover “vinhos de alta qualidade e enoturismo associado”; na 
horticultura, contrariar “a maior dificuldade dos produtores em não 
terem garantia de receita pois os preços são cada vez mais voláteis”; na 
fruticultura, avançar para “o modo de produção biológico, em especial 

para a agricultura familiar”;  na área florestal, com destaque para o 
eucalipto cuidar da sua “rentabilidade” como suporte à sustentabilidade 
da sua manutenção”; e finalmente na suinicultura, “da necessidade de 
apoios para salvar as pequenas e medias explorações, exigir a rotulagem 
sobre a origem dos produtos vendidos nas grandes superfícies e de 
apelar à organização da produção”.

FESTA DA CASA DO OESTE 2016
A 8 de maio, será a festa da Casa do Oeste / Festa da Família Rural. 
Tempo para todos os amigos da Casa do Oeste e os amigos destes 
estarem presentes na Festa. Para além de ser um dia de convívio, re-
flexão, tempo para os grupos da ACR, apresentarem as suas reflexões 
sobre a “Laudato Si”, será também uma oportunidade para se fazerem 
receitas que ajudarão na gestão da Casa.
Da parte da manhã será promovida uma reflexão sobre: A dignidade do 
trabalho; relações laborais e doutrina Social da Igreja. Para nos ajudar 
nesta reflexão teremos o Engº José Guia, com a sua experiência de 
empresário, dirigente associativo e conhecedor da Doutrina Social da 
Igreja. Nos últimos anos assistimos a grandes alterações, nas relações 
laborais, desemprego, quase trabalho de escravo, sem direitos. Nós 
cristãos, apoiados na doutrina Social da Igreja não teremos algo a dizer 
sobre estas situações? Empresários, trabalhadores por conta de outrem 
estão convidados a participar nesta reflexão. “A Igreja, porém, considera 
sua tarefa fazer com que se tenham sempre em conta a dignidade e 
os direitos dos trabalhadores, estigmatizar as situações em que são 
violados e contribuir para orientar as referidas mudanças a fim de se 
tornar real o progresso autêntico do homem e da sociedade”. (João 
Paulo II - “Laborem Exercens”)

Programa da Festa:
09h30 - Acolhimento
10h00 - Conferência: A dignidade do Trabalho, relações laborais, 

doutrina social da Igreja
11h30 - Celebração da Eucaristia
13h00 - Almoço
14h30 - Tarde Cultural

SOLIDARIEDADE COM O POVO DA GUINÉ-BISSAU 
Neste mês de abril mais um grupo está a viver uma experiencia 
de solidariedade.

A Filomena e o Salvador foram primeiro para preparar a chegada do 
grosso do grupo, mais 9 pessoas, técnicos de saúde. Esta viagem tem 
como principal objetivo dar consultas médicas e fazer curativos em várias 
tabancas (aldeias) e, se possível, transformar uma ambulância em posto 
móvel para ir ao encontro dos doentes  que não se podem deslocar.
Para comemorar os 25 anos irá decorrer na Casa do Oeste, nos dias 4 
e 5 de junho, um seminário em que o tema é: “ 25 anos de desenvol-
vimento local solidário na Guiné”.

Ficha técnica
Textos de: Pe. Batalha, António Ludovino, David Gamboa, Luis Gonzaga, Esmeralda Batalha, Ofélia Batalha, José Alexandre. Design gráfico de Sofia Martins.


