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a aliança do pensar e do fazer

Partilhar a Viagem é uma campanha 
promovida pela Caritas Internationa-
lis, lançada em setembro de 2017, 
e pretende ser um despertar de 
consciências para promover rela-
ções mais estreitas entre migrantes, 
refugiados e as comunidades locais. 
Trata -se da resposta ao apelo do 
Papa Francisco para a promoção da 
“cultura do encontro”, que passa 
por olhar para as pessoas em mo-
bilidade, com humanidade, abrir os 
corações e as mentes e mudar de 
perspetiva.
Com esta Campanha, a Cáritas tem 
destacado os desafios e os efeitos 

da migração, aproveitando a força da 
sua rede internacional, com as suas 
mais de 160 organizações membros 
em todo o mundo, para apelar a uma 
mudança de mentalidade.
O cardeal Luis Antonio Tagle, Presi-
dente da Cáritas Internationalis, tam-
bém ele descendente de migrantes, 
expressa que através desta Cam-
panha, “estamos a pedir uma coisa 
muito simples a todas as pessoas: 
procurem conhecer um migrante 
nas suas comunidades. Olhem -nos 
nos olhos, ouçam as suas histórias, 
saibam porque saíram dos seus paí-
ses, como foi a sua viagem.” “neste 

partilhar a viagem
Uma campanha da cáritas internationalis para 
todos
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tempo de tantas conexões, este é 
um convite a todos e cada um de 
nós para ver como podemos estar 
realmente unidos. Esperamos pro-
mover o despertar para um exame 
da nossa consciência coletiva e dos 
nossos sistemas de valores”.
A Cáritas acompanhou todo o pro-
cesso de negociação e adoção dos 
dois Pactos Globais sobre Migrantes 
e Refugiados das nações Unidas e 
está neste momento disponível para 
apoiar na sua implementação para 
que os compromissos possam ser 
alcançados com uma participação 
alargada da sociedade civil.
Para a Cáritas Portuguesa, partici-
par nesta campanha é também uma 
oportunidade de desafiar para con-
trariar a tendência a que se assiste 
da indiferença, consequência do 
individualismo das sociedades que 
veem as pessoas apenas como con-
sumidores e força laboral, esquecen-
do-se da sua profunda humanidade.
Esta Campanha internacional da Cá-
ritas foi lançada pelo Papa Francisco, 
no Vaticano, no dia 27 de setembro 
de 2017, sob o mote de “acolher, 
proteger, promover e integrar os mi-
grantes e refugiados”. Em Portugal o 

lançamento da campanha aconteceu 
no mesmo dia, em Lisboa, no Padrão 
dos Descobrimentos, e tem ‑se afir-
mado através de múltiplas iniciativas 
para incentivar a partilha de conhe-
cimentos em torno da experiência 
da migração dando sentido à ideia 
central de que todos fazemos parte 
desta grande jornada.
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A Semana de Ação Conjunta Mundial 
é um dos momentos da campanha in-
ternacional Partilhar a Viagem. no ano 
2018, esta Semana, que decorreu de 
17 a 24 de junho, ficou marcada, em 
Portugal, pela partilha de uma refeição 
que juntou à mesma mesa migran-
tes, refugiados e comunidades locais. 
O encontro à volta de uma mesa é 
muito mais do que apenas passar al-
gum tempo com outras pessoas para 
comerem juntas, sendo também um 
veículo poderoso para unir as pessoas 
em momentos de alegria, descontra-
ção e verdadeira comunhão.
A Cáritas Portuguesa, com o apoio 
da Conferência Episcopal Portuguesa 
promoveu, assim, o encontro “Vem e 

Partilha o teu pão” no dia 20 de junho, 
Dia Mundial do Refugiado, no Salão 
Almada negreiros, na Gare Marítima 
da Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa, 
um momento onde estiveram presen-
tes representantes das comunidades 
estrangeiras em Portugal com maior 
representatividade, líderes religiosos, 
entidades políticas e representantes de 
associações de migrantes em Portugal.
no ano de 2019, a Semana de Ação 
Conjunta Mundial, que se realizou 
de 29 de setembro  - dia da Jornada 
Mundial do Migrante e do Refugiado 
até ao dia 5 de outubro, ficou essen-
cialmente marcada em Portugal pelo 
lançamento do Livro “Mala da Partilha 
– testemunhos de vida de Migrantes”.
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Com o apoio da Obra Católica 
Portuguesa de Migrações, a iniciati-
va da “Mala da Partilha” foi lançada 
em Setúbal em outubro de 2018, 
partindo daí para Lisboa, Braga, Vila 
Real, Bragança, Porto, Aveiro, Beja 
e encerrando no Funchal, em maio 
de 2019. Ao longo da sua viagem, foi 
recolhendo, em cada Diocese, cartas 
escritas por migrantes, contabili-
zando, no total, 90 cartas, das quais 
foram publicadas 71. Os migrantes 
relataram as suas histórias de vida, 
os motivos que os levaram a partir, 
os problemas e as dificuldades com 
que se depararam, o seu acolhimen-
to e integração e, principalmente, os 
seus sonhos. 
nesta iniciativa participaram várias 
Cáritas Paroquiais e Diocesanas, 
Secretariados Diocesanos de Mi-
grações, Paróquias, Comissões 
Diocesanas, Câmaras Municipais, 
Associações de Migrantes, Plata-
formas de Direitos Humanos, En-
tidades Governamentais, Escolas e 
Universidades.
Em junho de 2019, a “Mala da Par-
tilha” foi entregue ao Cardeal Luis 
Antonio Tagle, Presidente da Caritas 

Internationalis, aquando da sua visi-
ta a Portugal, e viajou depois para 
Roma, por ocasião da Assembleia 
Geral da Cáritas.
Depois deste percurso da “Mala da 
Partilha”, a mesma foi apresentada, 
no passado dia 28 de setembro, em 
Santarém, em forma de livro, cujo 
evento e o percurso percorrido 
pela respetiva “Mala” será alvo de 
um desenvolvimento mais específi-
co mais à frente.
Com estas ações e com as que se 
projetam para a continuidade desta 
Campanha, o objetivo essencial conti-
nua a ser o de “Partilhar a Viagem”. 

Portuguesa
Caritas´
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na Mensagem para o Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado, celebrado 
no dia 14 de janeiro de 2018 e pu-
blicada no passado dia 15 de agosto 
de 2017, o Papa Francisco começa 
por utilizar uma passagem bíblica 
que serve de mote à sua Mensagem: 
“O estrangeiro que reside convosco 
será tratado como um dos vossos 
compatriotas e amá -lo -ás como a 
ti mesmo, porque foste estrangeiro 
na terra do Egito. Eu sou o Senhor, 
vosso Deus” (Lv 19, 34).
O Papa, que qualifica o estado atual 
das migrações como “sinal dos tem-
pos”, tem manifestado a sua especial 
atenção a este tema, como o atestam 
a sua visita a Lampedusa em 8 de ju-
lho de 2013, múltiplas intervenções 

nesta área e a Secção Migrantes e 
Refugiados instituída por si no novo 
Dicastério para o Serviço do De-
senvolvimento Humano Integral, e 
que está colocada temporariamente 
sob a sua orientação direta. 
“Cada forasteiro que bate à nossa 
porta – continua a Mensagem do 
Papa, é ocasião de encontro com 
Jesus Cristo, que Se identifica com 
o forasteiro acolhido ou rejeitado 
de cada época (cf. Mt 25, 35.43)”. 
Perante os migrantes e refugiados, o 
Papa reafirma que “a nossa resposta 
comum poderia articular -se à volta 
de quatro verbos fundados sobre 
os princípios da doutrina da Igreja: 
acolher, proteger, promover e inte-
grar” (Cf, Francisco, Discurso aos 

“acolher, proteger, promover    
e integrar os migrantes e os 
refUgiados”
da mensagem do papa francisco do dia mUndial do 
migrante e do refUgiado 2018
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participantes no Fórum Internacio-
nal “Migrações e Paz” – 21/02/2017).
A Mensagem, depois, para além de 
elencar os verbos assinalados, dá-
-lhes algum conteúdo, em ordem a 
lançar pistas para a sua concretiza-
ção. Assim:
1. “Acolher significa, antes de tudo, 
oferecer a migrantes e refugiados 
possibilidades mais amplas de entra-
da segura e legal nos países de des-
tino” e que passa por “incrementar 
e simplificar a concessão de vistos 
humanitários e a reunificação fami-
liar”, “abrir corredores humanitários 
para os refugiados mais vulneráveis”, 
“prever vistos temporários espe-
ciais para as pessoas que, escapando 
dos conflitos, se refugiam nos países 
vizinhos”, “um primeiro alojamento 
adequado e decente”, “formar ade-
quadamente o pessoal responsável 
pelos controlos de fronteira” e “pre-
ferir outras alternativas à detenção 
para quantos entrem no território 
nacional sem estar autorizados”;
2. “Proteger conjuga -se numa ampla 
série de ações em defesa dos direitos 
e da dignidade dos migrantes e refu-
giados, independentemente da sua 

situação migratória”, como “oferta 
de informações certas e verificadas 
antes da partida e na sua salvaguarda 
das práticas de recrutamento ilegal”, 
“assistência consular adequada”, “di-
reito de manter sempre consigo os 
documentos de identidade pessoal”, 
“acesso equitativo à justiça”, “pos-
sibilidade de abrir contas bancárias 
pessoais”, “garantia duma subsistên-
cia vital mínima”, “liberdade de mo-
vimento no país de acolhimento”, 
“possibilidade de trabalhar”, “acesso 
aos meios de telecomunicação”, 
“programas de reintegração laboral 
e social” e “proteção dos menores 
migrantes”;
3. “Promover significa, essencialmen-
te, empenhar -se por que todos os 
migrantes e refugiados, bem como 
as comunidades que os acolhem, 
tenham condições para se realizar 
como pessoas em todas as dimen-
sões que compõem a humanidade 
querida pelo Criador” e que passa 
pela “liberdade de profissão e práti-
ca da religião”, pelo reconhecimento 
de “competências que devem ser de-
vidamente certificadas e avaliadas”, 
pela “integração socio -laboral dos 
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migrantes e refugiados, garantindo a 
todos – incluindo os requerentes de 
asilo – a possibilidade de trabalhar, 
percursos de formação linguística e 
de cidadania ativa e uma informação 
adequada nas suas línguas originais”, 
pela “atenção e apoio a migrantes, 
requerentes de asilo e refugiados 
portadores de deficiência” e pela 
“assistência médica e social e de 
educação”;
4. “Integrar situa -se no plano das 
oportunidades de enriquecimento 
intercultural geradas pela presença 
de migrantes e refugiados” e que 

passa pela “oferta de cidadania, inde-
pendentemente de requisitos eco-
nómicos e linguísticos e por percur-
sos de regularização extraordinária 
para migrantes que possuam uma 
longa permanência no país” e pela 
“necessidade de favorecer em todos 
os sentidos a cultura do encontro, 
multiplicando as oportunidades de 
intercâmbio cultural, documentan-
do e difundindo as boas práticas de 
integração e desenvolvendo progra-
mas tendentes a preparar as comu-
nidades locais para os processos de 
integração”.
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Perante esta realidade, o Papa refor-
ça que, “de acordo com a sua tradi-
ção pastoral, a Igreja está disponível 
para se comprometer, em primeira 
pessoa, na realização de todas as 
iniciativas propostas”. no entanto, 
considera que “para se obter os re-
sultados esperados, é indispensável a 
contribuição da comunidade política 
e da sociedade civil, cada qual segun-
do as próprias responsabilidades”. 

Por isso, o Santo Padre convida to-
dos “a aproveitar as várias ocasiões 
possíveis para partilhar esta mensa-
gem com todos os atores políticos e 
sociais envolvidos – ou interessados 
em participar – no processo que 
levará à aprovação dos dois acordos 
globais”. 

Portuguesa
Caritas´
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https://i0.wp.com/migrants-refu-
gees.va/pt/wp-content/uploads/
s ites/5/2018/09/20150908cns-
br0456_960x800_webrady-1 .
jpg?fit=961%2C800&ssl=1 ht-
tps:// i0.wp.com/migrants-refu-
gees.va/pt/wp-content/uploads/
s ites/5/2018/09/20150908cns-
br0456_960x800_webrady-1 .
jpg?fit=961%2C800&ssl=1

A Secção Migrantes e Refugiados 
do Vaticano, do Dicastério para o 
Desenvolvimento Humano Integral, 
diretamente dependente do Papa 
Francisco, tendo em conta que as 
migrações globais constituem hoje 
um enorme desafio em todo o mun-
do e que são uma prioridade para a 
Igreja Católica, apela ao acolhimento 
destas pessoas sem reservas através 
do esforço para as “acolher, proteger, 
promover e integrar” (cf. Discurso 
aos participantes no Fórum Interna-
cional Migrações e Paz, 21/02/2017).
neste sentido, o Papa tem vindo a 
orientar a Igreja para que apoie a 
comunidade internacional na busca 
de respostas globais e estruturais a 
dar aos deslocados. A este propósito, 

a comunidade política internacional 
desencadeou um processo multi-
lateral de consultas e negociações 
com o objetivo de adotar dois Pac-
tos Globais nos finais de 2018, um 
sobre os migrantes internacionais 
e o outro sobre os refugiados. Para 
favorecer tal contributo, a Secção 
para os Migrantes e Refugiados do 
Vaticano, após ter realizado consultas 
a diversas Conferências Episcopais e 
organizações católicas empenhadas 
neste setor, elaborou “Vinte Pontos 
de Ação para os Pactos Globais”, 
aprovados pelo Papa Francisco, os 
quais se baseiam nas necessidades 
dos migrantes e refugiados identifi-
cadas a nível da base e das melhores 
práticas da Igreja. A Secção para os 

“responder aos refUgiados 
e migrantes – 20 pontos de 
ação pastoral”

da mensagem da secção migrantes 
e refUgiados do dicastério para o 
desenvolvimento hUmano integral 
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Migrantes e Refugiados, insta, pois, as 
Conferências Episcopais a que expli-
quem os Pactos e os Pontos a todas 
as paróquias e organizações da Igreja, 
na esperança de fomentar mais soli-
dariedade para migrantes e refugia-
dos. Ainda que claramente inspirados 
na experiência e no magistério da 
Igreja, os Vinte Pontos são oferecidos 
como considerações válidas para to-
das as pessoas de boa vontade que 
estejam dispostas a implementá -los e 
a preconizar a sua inclusão nas ne-
gociações do seu país. Os líderes e 
membros de todas as confissões reli-
giosas e as organizações da sociedade 
civil são convidados a associarem -se 
a este esforço. Deseja -se, assim, que 
todos se unam para acolher, proteger, 
promover e integrar estas pessoas. 
Pretende -se, pois, em traços gerais, 
ter em conta quatro grandes atitudes 
de onde emergem desafios específi-
cos que se espera sejam traduzidos 
nos respetivos Pactos:
1. Acolher: aumentar as vias segu-

ras e legais para os migrantes e 
refugiados, em que “a decisão de 
emigrar deve ser livre e voluntá-
ria e a migração deve realizar -se 

no respeito pelas leis de cada 
país envolvido”. neste ponto, 
emergem 3 grandes desafios: 
“1. não se podem expulsar os 
migrantes e refugiados de forma 
arbitrária e coletiva (…); 2. As 
vias legais para uma migração 
segura e voluntária, bem como 
para a recolocação de refugiados, 
devem ser ampliadas (…)”; e 3. 
A perspetiva da segurança da 
pessoa deve sempre prevalecer 
sobre a da segurança nacional, no 
profundo respeito pelos direitos 
inalienáveis dos migrantes, re-
querentes de asilo e refugiados”;

II. Proteger: defender os direitos 
e a dignidade dos migrantes e 
dos refugiados, em que “a Igreja 
sublinha a necessidade de uma 
abordagem integral da questão 
migratória, que coloque no cen-
tro a pessoa humana em todas 
as suas dimensões, no profun-
do respeito pela sua dignidade 
e pelos seus direitos e o seu 
exercício não pode depender 
do estatuto migratório de uma 
pessoa”. neste ponto emergem 
8 grandes desafios: “1. Os emi-
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grantes devem ser protegidos 
pelas autoridades dos seus países 
de origem (…); 2. Os imigrantes 
devem ser protegidos pelas auto-
ridades dos países de chegada a 
fim de prevenir a sua exploração, 
o trabalho forçado e o tráfico de 
seres humanos (…); 3. Devem 
ser oferecidas aos migrantes, re-
querentes de asilo e refugiados as 
condições para poderem utilizar 
o melhor possível as suas capaci-
dades e competências para con-
tribuírem para o seu bem -estar 
e o da comunidade (…); 4. As 
situações de vulnerabilidade de 

menores não acompanhados ou 
separados da sua família devem 
ser tratadas de acordo com os 
requisitos da Convenção Inter-
nacional dos Direitos da Crian-
ça (…); 5. Todos os migrantes 
menores devem ser protegidos 
de acordo com os requisitos da 
Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança (…); 6. É 
preciso assegurar o acesso à ins-
trução para todos os menores 
migrantes, requerentes de asilo 
e refugiados (…); 7. É preciso 
assegurar aos migrantes e re-
fugiados um acesso adequado à 
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segurança social garantindo -lhes 
o direito à saúde e assistência 
sanitária de base, independente-
mente do seu estatuto migrató-
rio(…); e 8. É preciso evitar que 
os migrantes e refugiados se 
tornem apátridas (…)”;

III. Promover: favorecer o desen-
volvimento integral dos mi-
grantes e refugiados, em que “a 
Igreja sublinha a necessidade de 
promover o desenvolvimento 
humano integral dos migrantes, 
requerentes de asilo e refu-
giados juntamente com o das 
comunidades locais, sendo que 
todos os países devem incluir 
os migrantes, requerentes de 
asilo e refugiados nos seus pla-
nos de desenvolvimento nacio-
nal”. neste ponto, emergem 6 
grandes desafios: “1. É preciso 
assegurar o reconhecimento e 
o desenvolvimento das compe-
tências dos migrantes, reque-
rentes de asilo e refugiados no 
país de chegada (…); 2. É preciso 
promover a inserção sociolabo-
ral dos migrantes, requerentes 
de asilo e refugiados nas comu-

nidades locais (…); 3. É preciso 
promover e preservar sempre 
a integridade e o bem -estar da 
família, independentemente do 
estatuto migratório (…); 4. É 
preciso assegurar aos migrantes, 
requerentes de asilo e refugia-
dos com necessidades especiais 
e vulnerabilidades o mesmo tra-
tamento reservado aos cidadãos 
nas mesmas condições (…); 5. É 
necessário aumentar a quota da 
cooperação internacional para 
o desenvolvimento e das ajudas 
humanitárias enviadas para os 
países que recebem importantes 
fluxos de refugiados e migrantes 
em fuga de conflitos armados 
(…); e 6. Deve ser sempre ga-
rantida a liberdade religiosa, seja 
em termos de profissão de fé 
como de prática, a todos os mi-
grantes, requerentes de asilo e 
refugiados, independentemente 
do seu estatuto migratório”; e

IV. Integrar: enriquecer as comuni-
dades locais por meio de uma 
maior participação de migrantes 
e refugiados, em que “a presen-
ça de migrantes, requerentes de 
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asilo e refugiados representa 
uma oportunidade de cresci-
mento para todos, tanto para 
os locais como para os estran-
geiros, sendo que o encontro 
de culturas diversas e a inclusão 
participativa de todos contribui 
para o desenvolvimento das 
nossas sociedades”. neste pon-
to, emergem 3 grandes desafios: 
“1. É preciso favorecer a integra-
ção, entendida como processo 
bidirecional que reconhece e 
valoriza a riqueza da cultura do 
outro (…); 2. É necessário pro-
mover uma narrativa positiva da 
solidariedade para com os mi-
grantes, requerentes de asilo e 
refugiados (…); e 3. Aos estran-
geiros forçados a fugir por causa 
de crises humanitárias desenca-
deadas em terra de emigração 
e inseridos nos programas de 
evacuação e/ou repatriamento 
devem ser asseguradas as condi-
ções para a reintegração no país 
de origem (…)”. 

Portuguesa
Caritas´
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As quatro grandes atitudes com 
os seus desafios específicos que 
emergiam das orientações pas-
torais “Responder aos refugiados 
e migrantes – 20 pontos de ação 
pastoral”, emanadas da Secção Mi-
grantes e Refugiados do Dicastério 
para o Desenvolvimento Humano 
Integral estão integradas, de certo 
modo, no Pacto Global das nações 
Unidas para as Migrações Ordena-
das, Seguras e Regulares, aprovado 
na Assembleia Geral da OnU, a 19 
de dezembro de 2018, com mais de 
150 votos a favor, em nome de ou-
tros tantos países do mundo. 
Estamos perante um marco na histó-
ria do diálogo global e da coopera-
ção internacional sobre Migrações. 

Está enraizado na Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável e na 
Agenda de Ação de Adis Abeba, e 
enformado pela Declaração do Diá-
logo de Alto nível sobre Migração 
Internacional e Desenvolvimento, 
adotada em outubro de 2013. 
Este Pacto Global apresenta uma 
estrutura cooperativa, não vincu-
lativa juridicamente, que se baseia 
nos compromissos acordados pelos 
Estados -Membros na Declaração 
de nova Iorque para Refugiados e 
Migrantes. Promove a cooperação 
internacional entre todos os atores 
relevantes em matéria de migrações, 
reconhecendo que nenhum Estado 
pode abordar as migrações sozinho 
e defende a soberania dos Estados 

Um marco histórico
pacto global das nações Unidas para as migrações 
ordenadas, segUras e regUlares
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e suas obrigações perante o direito 
internacional. 
Refugiados e migrantes têm direito 
aos mesmos direitos humanos uni-
versais e liberdades fundamentais, 
que devem ser respeitados, protegi-
dos e cumpridos em todos os mo-
mentos. no entanto, os migrantes e 
refugiados são grupos distintos, regi-
dos por estruturas legais separadas. 
Somente os refugiados têm direito 
à proteção internacional específica, 
conforme definido pelo Direito In-
ternacional dos Refugiados. 
Este Pacto Global refere -se aos 
migrantes e apresenta um quadro  
cooperativo que aborda a migração 

em todas as suas dimensões. Os 
dois Pactos Globais, sobre Refu-
giados e para as Migrações, juntos, 
apresentam estruturas complemen-
tares de cooperação internacional 
que cumprem os seus respetivos 
mandatos, conforme estabelecido 
na Declaração de nova Iorque para 
Refugiados e Migrantes, que reco-
nhece que os migrantes e refugiados 
podem enfrentar muitos desafios 
comuns e vulnerabilidades seme-
lhantes e, como tal, a comunidade 
internacional deve estar atenta e 
agir no sentido de um cabal respeito 
dos direitos humanos de todos os 
seres humanos. 

Portuguesa
Caritas´
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na Mensagem para o Dia Mundial 
do Migrante e Refugiado, celebrado 
no passado dia 29 de setembro, pu-
blicada no passado dia 17 de maio, o 
Papa Francisco começa por referir-
-se a um documento do Concílio 
Ecuménico Vaticano II expressando 
que a fé assegura -nos que o Reino 
de Deus já está, misteriosamente, 
presente sobre a terra (cf. Concílio 
Ecuménico Vaticano II, Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes, 39); con-
tudo, mesmo em nossos dias, com 
pesar temos de constatar que se lhe 
deparam obstáculos e forças contrá-
rias. Conflitos violentos, verdadeiras 
e próprias guerras não cessam de 
dilacerar a humanidade; sucedem -se 
injustiças e discriminações; tribula-

-se para superar os desequilíbrios 
económicos e sociais, de ordem lo-
cal ou global. E quem sofre as conse-
quências de tudo isto são sobretudo 
os mais pobres e desfavorecidos.
Vivemos num cenário que gera a 
«globalização da indiferença». Aí, 
salienta o Papa, os migrantes, os re-
fugiados, os desalojados e as vítimas 
do tráfico de seres humanos apare-
cem como os sujeitos emblemáticos 
da exclusão.
Por isso, a presença dos migrantes 
e refugiados – como a das pessoas 
vulneráveis em geral – constitui, 
hoje, um convite a recuperar al-
gumas dimensões essenciais da 
nossa existência cristã e da nossa 
humanidade, que correm o risco de 

“não se trata apenas de 
migrantes”
da mensagem do papa francisco do dia mUndial do 
migrante e do refUgiado 2019
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entorpecimento num teor de vida 
rico de comodidades. Aqui está a 
razão por que «não se trata apenas 
de migrantes», ou seja, quando nos 
interessamos por eles, interessamo-
-nos também por nós, por todos; 
cuidando deles, todos crescemos; 
escutando -os, damos voz também 
àquela parte de nós mesmos que 
talvez mantenhamos escondida por 
não ser bem vista hoje.
A Mensagem do Papa, depois, segue 
o ritmo de, a partir de uma frase bí-
blica, confrontar -nos com a realidade 
de que não estamos “apenas” peran-
te migrantes mas perante atitudes 
nossas para com os mesmos. Assim:

1. «Tranquilizai -vos! Sou Eu! não 
temais!» (Mt 14, 27). não se tra-
ta apenas de migrantes: trata -se 
também dos nossos medos. (…). 

2. «Se amais os que vos amam, que 
recompensa haveis de ter? não 
fazem já isso os publicanos?» (Mt 
5, 46). não se trata apenas de 
migrantes: trata -se da caridade. 

3. «Mas um samaritano, que 
ia de viagem, chegou ao pé 
dele e, vendo -o, encheu -se de 
compaixão» (Lc 10, 33). não se 
trata apenas de migrantes: trata-
-se da nossa humanidade. 

4. «Livrai -vos de desprezar um só 
destes pequeninos, pois digo -vos 
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que os seus anjos, no Céu, veem 
constantemente a face de meu 
Pai que está no Céu» (Mt 18, 
10). não se trata apenas de mi-
grantes: trata -se de não excluir 
ninguém.

5. «Quem quiser ser grande entre 
vós, faça -se vosso servo; e quem 
quiser ser o primeiro entre vós, 
faça -se o servo de todos» (Mc 
10, 43 -44). não se trata apenas 
de migrantes: trata -se de colocar 
os últimos em primeiro lugar.

6. «Eu vim para que tenham vida 
e a tenham em abundância» (Jo 
10, 10). não se trata apenas de 
migrantes: trata -se da pessoa 
toda e de todas as pessoas.

7. «Portanto, já não sois 
estrangeiros nem imigrantes, 
mas sois concidadãos dos santos 
e membros da casa de Deus» (Ef 
2, 19). não se trata apenas de 
migrantes: trata -se de construir 
a cidade de Deus e do homem. 

Por fim, o Papa Francisco, na sequên-
cia da mensagem do ano anterior 
para este mesmo Dia, reforça que “a 
resposta ao desafio colocado pelas 
migrações contemporâneas pode -se 

resumir em quatro verbos: acolher, 
proteger, promover e integrar. Mas 
estes verbos não valem apenas para 
os migrantes e os refugiados; expri-
mem a missão da Igreja a favor de 
todos os habitantes das periferias 
existenciais, que devem ser acolhi-
dos, protegidos, promovidos e in-
tegrados”. Se pusermos em prática 
estes verbos – continua o Papa, con-
tribuímos para construir a cidade de 
Deus e do homem, promovemos o 
desenvolvimento humano integral 
de todas as pessoas e ajudamos tam-
bém a comunidade mundial a ficar 
mais próxima de alcançar os objeti-
vos de desenvolvimento sustentável 
que se propôs e que, caso contrário, 
dificilmente serão atingíveis.
Por conseguinte  - remata o Sumo 
Pontífice, não está em jogo apenas 
a causa dos migrantes; não é só 
deles que se trata, mas de todos 
nós, do presente e do futuro da 
família humana. Os migrantes, 
especialmente os mais vulneráveis, 
ajudam -nos a ler os «sinais dos 
tempos». Através deles, o Senhor 
chama -nos a uma conversão, a 
libertar -nos dos exclusivismos, da 
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indiferença e da cultura do descarte. 
Através deles, o Senhor convida -nos 
a reapropriarmo -nos da nossa vida 
cristã na sua totalidade e contribuir, 
cada qual segundo a própria vocação, 
para a construção dum mundo cada 
vez mais condizente com o projeto 
de Deus. 

Portuguesa
Caritas´
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no passado dia 28 de setembro de 
2019, sob organização da Cáritas 
Portuguesa, decorreu no Salão nobre 
dos Paços do Concelho da Câmara 
Municipal de Santarém, o lançamento 
do livro “Mala da Partilha – Testemu-
nhos de Vida de Migrantes”. Este livro, 
publicado no âmbito da Campanha da 
Caritas Internationalis “Partilhar a Via-
gem” lançada pelo Papa Francisco em 
2017, sob o mote de “acolher, prote-
ger, promover, integrar” os migrantes 
e refugiados, integrou a Semana de 
Ação Conjunta deste ano de 2019, 
que se realizou de 29 de setembro, dia 
da Jornada Mundial do Migrante e do 
Refugiado, a 5 de outubro. 
na sessão de apresentação esti-
veram presentes D. José Traquina, 

Bispo da Diocese de Santarém e 
Presidente da Comissão Episcopal 
da Pastoral Social e Mobilidade Hu-
mana, o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santarém, Ricardo Ribeiro 
Gonçalves, a presidente da Cáritas 
Diocesana de Santarém, Túlia Sá 
Correia, o presidente da Cáritas 
Portuguesa, Eugénio Fonseca, a di-
retora da Obra Católica Portuguesa 
de Migrações, Eugénia Quaresma, a 
coordenadora do livro, Filipa Abeca-
sis, vários migrantes e mais cerca de 
cinco dezenas de pessoas envolvidas 
nas questões sociais relacionadas 
com a temática dos Migrantes.
O Presidente da Câmara de San-
tarém, enquanto anfitrião, deu as 
boas vindas a todos os presentes e  

“mala da partilha” 
testemUnhos de vida de migrantes
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salientou a importância da atenção 
aos migrantes que tem ganho um 
novo impulso com as palavras e ges-
tos do Papa Francisco.
A Presidente da Cáritas Diocesana 
de Santarém congratulou -se com 
a realização desta iniciativa em 
Santarém e elogiou o trabalho que 
tem sido desenvolvido para com os 
migrantes por parte da Obra Cató-
lica Portuguesa das Migrações e da 
Cáritas.
Por sua vez, o Presidente da Cári-
tas Portuguesa saudou todos os 
presentes, de um modo especial, os 
migrantes, pois, o grande objetivo 
da Campanha “Partilhar a Viagem”, 

da iniciativa “Mala da Partilha”, do 
livro agora apresentado, e desta 
Sessão, é precisamente “dar voz 
aos migrantes” e partilhar os seus 
testemunhos de vida no sentido de 
promover uma crescente cultura do 
encontro entre todas as culturas. 
neste sentido, leu o testemunho 
inicial do livro que, de certo modo, 
enquadra e fundamenta todos os 
outros 71 testemunhos de vida de 
emigrantes, imigrantes e refugiados, 
de todas as idades.
A diretora da Obra Católica Por-
tuguesa das Migrações salientou a 
importância deste livro enquanto 
exercício de memória pessoal e 
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coletiva aproveitando para ler três 
inspiradores testemunhos que 
constam no livro. Eugénia Quares-
ma, aproveitando ainda a presença 
de uma imigrante na assembleia, 
que também contribuiu para o livro 
com o seu testemunho de vida, fez-
-lhe algumas perguntas sobre a sua 
origem, motivos que a fizeram emi-
grar, percurso de vida, dificuldades 
de integração em Portugal, sonhos 
e anseios. Este momento traduziu-
-se num natural e emotivo contacto 
com um percurso de vida que, afinal 
de contas, como qualquer ser huma-
no, tenta desbravar caminhos de feli-
cidade, para si e para os seus, sendo 
motivo de quebra de preconceitos e 
medos e motivo de aproximação e 
partilha da mesma natureza humana.
Por fim, D. José Traquina, Bispo de 
Santarém e Presidente da Comissão 
Episcopal da Pastoral Social e Mo-
bilidade Humana, depois de saudar 
todos os presentes, informou, ge-
nericamente, sobre a realidade dos 
migrantes em Santarém que, neste 
momento são, sobretudo, oriundos 
do Brasil e da Roménia. Depois, en-
quadrou a temática das Migrações 

num cenário europeu perigoso mar-
cado pelo egoísmo e pela indiferen-
ça, que origina múltiplos medos e 
vulnerabilidades, sujeitos até a várias 
formas de exploração e de tráfico 
humano. Daqui emerge a necessi-
dade de afirmar, na linha do Papa 
Francisco, uma cultura de interesse 
pelo outro enquanto ser humano, 
cultivando a esperança e um novo 
humanismo, como pretende assi-
nalar, simbolicamente, a Campanha 
“Partilhar a Viagem”. nessa linha, a 
Igreja, seja a nível universal, seja a ní-
vel regional, através de organizações 
como a Obra Católica Portuguesa 
das Migrações e a Cáritas, deve 
ser sinal de proximidade para com 
as pessoas em especial situação de 
vulnerabilidade. Aproveitou para ex-
pressar que a sua diocese ainda tem 
lacunas a nível da prestação deste 
serviço, de forma organizada, para 
com os migrantes, sobretudo, a nível 
da Pastoral das Migrações, Pastoral 
dos Ciganos e Pastoral do Turismo, 
assumindo, como tal, a preocupação 
de tentar mobilizar pessoas para a 
prestação destes serviços funda-
mentais da Igreja.



25

a aliança do pensar e do fazer

Com esta iniciativa, a Cáritas Por-
tuguesa pretendeu continuar a pro-
mover o envolvimento das comuni-
dades locais e migrantes, através da 
partilha de histórias de vida, dando a 
conhecer as experiências migratórias 
pessoais, no sentido de dar voz aos 
migrantes, promovendo a partilha 
de testemunhos de imigração e de 
emigração, como uma forma ativa de 
combater a globalização da indiferen-
ça com a globalização do encontro. 
De salientar que nesta iniciativa 
da “Mala da Partilha” participaram 
várias Cáritas Diocesanas e Paro-
quiais, Secretariados Diocesanos de 
Migrações, Paróquias, Comissões 
Diocesanas, Câmaras Municipais, 

Associações de Migrantes, Plata-
formas de Direitos Humanos, En-
tidades Governamentais, Escolas e 
Universidades.
A viagem que percorreu a “Mala 
da Partilha”, foi marcada por múlti-
plas etapas, repletas de vivências e 
de gestos de proximidade que, de 
seguida, se pretendem recordar. O 
evento intercultural de lançamento 
decorreu em Setúbal, na Igreja nos-
sa Senhora da Conceição, no dia 21 
de outubro de 2018 e contou com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Setúbal, da Paróquia, dos grupos de 
voluntários, da Cáritas Portuguesa 
e da Obra Católica Portuguesa das 
Migrações. Presidiu ao evento, o Se-
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nhor Bispo de Setúbal, D. José Or-
nelas. Vários artistas e grupos corais 
atuaram de forma gratuita: Isabel 
Bastos nunes; Coro Juvenil nossa 
Senhora da Conceição; Grupo Co-
ral de Mãos Dadas; Coro da Igreja 
Ortodoxa Santo Apóstolo André; 
fadistas Ana Isabel e Otaviano Sales, 
acompanhados na guitarra portu-
guesa por José Rafael e viola de fado 
Eduardo Silva; Lúcio Vieira & Mai-
muna Jalles; Lena Machada com os 
músicos Carlos César e Henrique 
Neto. A apresentação ficou a cargo 
de Graciano Guerreiro. no apoio 
à organização de destacar também 
os Vinhos Ermelinda Freitas. Foi ce-
lebrada uma Eucaristia em Pegões, 
pelo Pe. Zeferino, onde participaram 
migrantes do Paquistão, Índia, ne-
pal e África Central. As Diretoras 
e Coordenadoras dos vários Equi-
pamentos da Cáritas Diocesana de 
Setúbal e Coordenadoras levaram 
alguns bens para partilhar com es-
sas mesmas famílias. A passagem 
da Mala da Partilha para a Cáritas 
Diocesana de Lisboa teve lugar na 
Igreja de nossa Senhora da Concei-
ção, na Eucaristia de 8 de dezembro 

presidida pelo Sr. Vigário Geral, o Pe. 
Lobato. 
Daí a mala partiu para Lisboa, tendo 
sido realizado a 16 de dezembro de 
2018 o evento de lançamento da ini-
ciativa, na Igreja de São Domingos na 
Baixa Lisboeta, onde a mala perma-
neceu uma semana. A 13 de janeiro 
de 2019, a mala foi entregue a Braga 
na Eucaristia vespertina realizada na 
Paróquia de Camarate. Contudo a 
iniciativa continuou a ser dinamizada 
na Diocese, mesmo sem a presença 
física da mala, sobretudo durante a 
realização da Semana Cáritas.
Em Braga, a atividade contou com a 
participação de escolas (com o apoio 
dos professores de Educação Moral 
e Religiosa Católica), convidando as 
crianças e jovens a entregar as suas 
cartas e os testemunhos dos seus fa-
miliares, e em articulação com diversas 
associações de migrantes da Diocese, 
do Centro Local de Atendimento ao 
Imigrante, da Casa da nazaré e da 
Plataforma de Apoio aos Refugiados. 
A “Mala da Partilha” esteve ainda pre-
sente no Seminário “Refugiados: ecos 
do passado, silêncios do presente”. 
na passagem da mala, foi celebrada a 
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Eucaristia na Sé de Braga, pelo Senhor 
Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.
A 2 de fevereiro de 2019, a mala foi 
entregue a Vila Real, que organizou 
diversas sessões de debate ou con-
versa, com o apoio dos Arcipresta-
dos, da equipa do programa de Con-
tratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3.ª Geração (CLDS_3G) de 
Vila Real e da Câmara Municipal de 
Vila Real, tendo culminado com a en-
trega da mala à diocese de Bragança-
-Miranda, no dia 17 de fevereiro de 
2019, numa Eucaristia, na Sé de Vila 
Real, presidida pelo Senhor Bispo de 
Vila Real, D. Amândio Tomás.
A mala seguiu então a sua viagem 
para Bragança com a sua apresen-
tação à comunidade na Catedral de 
Bragança, num momento inserido na 
celebração Eucarística. na Diocese, 
ficou ao cuidado da Cáritas Diocesa-
na de Bragança -Miranda e do Serviço 
Diocesano das Migrações e Minorias 
Étnicas. Aí, circulou pelos diversos Ar-
ciprestados, recolhendo cartas de mi-
grantes e encerrou com a Eucaristia 
na Igreja dos Santos Mártires, celebra-
da pelo Senhor Bispo da Diocese de 
Bragança -Miranda, D. José Cordeiro.

A 3 de março de 2019, uma repre-
sentação do Secretariado das Migra-
ções do Porto, acompanhada pelo 
seu Assistente Religioso, deslocou-
-se a Bragança, onde houve oportu-
nidade de encontro e uma reunião 
muito produtiva com o Secretariado 
das Migrações e Turismo e a Cáritas 
de Bragança -Miranda. Chegada ao 
Porto, a Mala permaneceu à guar-
da do Secretariado Diocesano das 
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Migrações, com a dinamização de 
associações de imigrantes locais, 
alunos do Curso PLE – Português 
Língua Estrangeira, ministrado pelo 
Secretariado e reconhecido pela 
Faculdade de Letras, contando com 
o envolvimento de colaboradores 
e voluntários. A passagem da mala 
para o Departamento das Migra-
ções de Aveiro foi realizada no dia 
17 de março de 2019, em Eucaristia 
presidida pelo Padre Artur Jorge, 
Assistente Religioso do Secreta-
riado Diocesano das Migrações do 
Porto, que deu bastante realce à 
iniciativa e, apesar de ser Quares-
ma, foi decorado o Presbitério e 
sensibilizada a comunidade para o 
sentido dos panos que envolviam a 
Mala (Capulanas e outros de outros 
países), representando a mistura de 
povos numa mesma família.
Depois da passagem da Mala para 
Aveiro, no dia 17 de março de 2019, 
a mesma circulou pelas instituições 
que apoiam migrantes. no Dia na-
cional da Cáritas, foi realizado um 
encontro diocesano com migrantes 
e instituições para que todos os 
presentes pudessem depositar as 

cartas na mala e entrega simbólica 
para continuar a sua viagem. A ação 
contou com o envolvimento do 
Secretariado Diocesano da Pastoral 
Sócio Caritativa, do Departamento 
Diocesano da Mobilidade Humana, 
da Cáritas Diocesana de Aveiro, da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, 
do CCAveiro, da ADAV  - Associa-
ção de Defesa e Apoio da Vida de 
Aveiro, da Fundação Padre Félix e 
da Associação “Os Parceiros da 
Amizade”.
no dia 31 de março realizou -se o 
evento intercultural de lançamento 
da iniciativa “Mala da Partilha” em 
Beja, na Paróquia de n. Senhora da 
Assunção de Ferreira do Alentejo, 
presidida pelo Pe. nuno Sousa Rocha. 
A celebração Eucarística, no âmbito 
da abertura desta iniciativa, foi pre-
sidida pelo Senhor Bispo da Diocese 
de Beja, D. João Marcos. nesta Dio-
cese, a iniciativa pretende chamar a 
atenção da problemática local, muito 
particular, para o acolhimento e in-
tegração dos migrantes. Participaram 
igualmente nesta iniciativa outras Pa-
róquias da Diocese, como Santo An-
dré, presidida pelo Pe. Abílio Raposo, 
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sendo a apresentação da atividade 
promovida e dinamizada pelo Grupo 
Cáritas Paroquial de Santo André. 
Outros Grupos Paroquiais de Ação 
Social, o Instituto Politécnico de Beja, 
a Solim, a Santa Casa da Misericór-
dia de Beja, a Rede Social de Beja e 
Associações de Migrantes do distrito 
de Beja, estiveram envolvidos nesta 
iniciativa. A despedida da “Mala da 
Partilha”, terminou na missa de quin-
ta feira Santa em plena Quaresma, 
na Sé Catedral da cidade de Beja, e 
presidida pelo Senhor Bispo de Beja, 
D. João Marcos.

A viagem da ‘Mala da Partilha’ ter-
minou no Funchal, no dia 5 de maio 
de 2019, na Catedral do Funchal, 
com uma celebração ecuménica, 
presidida pelo Senhor Bispo do Fun-
chal, D. nuno Brás, que contou com 
a presença da Igreja Presbiteriana 
e da Igreja Luterana, nas pessoas 
do Pastor Gameiro e da Pastora 
Ilse Berardo, respetivamente, com 
a Dra. Eugénia Quaresma da Obra 
Católica Portuguesa das Migrações, 
a Dra. Filipa Abecasis, em represen-
tação do Professor Eugénio Fonse-
ca, da Cáritas Portuguesa e com os 
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voluntários da Cáritas Diocesana 
do Funchal. na Diocese, sempre 
com o apoio de D. nuno Brás e do 
Pe. Carlos Almada, a mala circulou 
por diferentes paróquias da Região 
Autónoma da Madeira (Santa Cruz 
 - Cónego Agostinho Carvalho, Ca-
niço – Pe. Rui Pontes, Ribeira Brava 
– Pe. Bernardino Trindade, Sagrado 
Coração de Jesus – Pe. Toni Sou-
sa e Sé – Cónego Vítor Gomes), 
pela Reitoria da Igreja do Colégio 
– Cónego Fiel de Sousa, e por di-

ferentes associações de migrantes, 
tendo sido transportada pelo Clube 
Motards da Madeira. A Cáritas do 
Funchal organizou duas exposições 
alusivas ao acontecimento, uma que 
esteve patente na Sé Catedral do 
Funchal e outra no Centro Comer-
cial La Vie, no Funchal e que contou 
com a colaboração das associações 
Onda Russa, a Associação Cultural 
e Recreativa Africana da Madeira 
(ACRAM), a Presença Feminina, a 
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VEnEXOS e a Associação Luso Sul 
Africana de Portugal (ALSAP). 
Em junho de 2019, a “Mala da Par-
tilha” foi entregue ao Cardeal Luis 
Antonio Tagle, Presidente da Caritas 
Internationalis, aquando da sua visi-
ta a Portugal, e viajou depois para 
Roma, por ocasião da Assembleia 
Geral da Cáritas.
Depois deste percurso da “Mala da 
Partilha”, a mesma foi apresentada, 
no dia 28 de setembro de 2019, em 
Santarém, em forma de livro que fica 
agora ao dispor de todos os que qui-
serem ler e reler os testemunhos de 
Migrantes que aí se encontram. 

Portuguesa
Caritas´
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editOrial Cáritas (eC): A Cáritas In‑
ternationalis tem em curso a Cam‑
panha “Partilhar a Viagem” à qual a 
Cáritas Portuguesa também aderiu 
desde o seu primeiro momento. 
Enquanto Presidente da Comissão 
Episcopal da Pastoral Social e Mobi‑
lidade Humana e tendo participado 
em algumas atividades no âmbito 
desta Campanha, como tem visto e 
sentido a sua realização, sobretudo, 
no que se refere à sua pertinência 
e capacidade de envolvimento de 
pessoas e organizações?

d. JOsé traquina: (d.Jt): A Cam-
panha “Partilhar a Viagem” foi uma 
iniciativa e uma oportunidade para 
criar mais sensibilidade na Igreja 
e na sociedade ao fenómeno das 

pessoas migrantes. Perante um am-
biente de indiferença social a quem 
está próximo por não se conhecer, 
interessa desenvolver iniciativas 
que aproximem as pessoas e as 
ponham a partilhar um pouco da 
história das suas vidas. É diferen-
te o nosso olhar e consideração, 
quando olhamos para uma pessoa 
e não sabemos nada acerca dela ou 
quando conhecemos um pouco da 
sua identidade e percurso pessoal.
A experiência que tive na escuta de 
pessoas migradas, nomeadamente 
estrangeiros a viverem em Portu-
gal, fez gerar imediatamente uma 
consideração que antes não tinha. 
Portanto, parece claro, a exortação 
à disponibilidade para escutar é 
uma iniciativa muito positiva para 

À conversa com

d. José traqUina
bispo de santarém e presidente da comissão 
episcopal da pastoral social e mobilidade 
hUmana
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ajudar no bom ambiente de uma 
comunidade humana. 
no que diz respeito à Campanha 
“Partilhar a Viagem”, penso que se 
poderia ir mais longe, no sentido de 
se divulgar e promover a iniciativa 
em simultâneo nas diversas Dioce-
ses. Ainda assim, valeu a pena e foi 
boa a iniciativa da Editorial Cáritas 
com a publicação de algumas das 
histórias de vida que chegaram à 
“Mala da Partilha”.

eC: A partir do tema da Mensagem 
do Papa Francisco para o Dia Mun‑
dial do Migrante e do Refugiado 
deste ano: “Não se trata apenas 
de migrantes”, estamos perante 
quem, afinal, quando falamos de 
“migrantes”?

d.Jt: Estamos perante pessoas, 
nossos semelhantes, que correm 
sérios riscos de serem apontados 
como causadores do mal do mun-
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do e, portanto, mal tratados e su-
jeitos a situações de sobrevivência 
em regime de exploração humana 
ou escravatura. Os migrantes e 
refugiados, constituem um teste e 
“provocação” aos nossos medos e 
à nossa falta de humanidade e de 
caridade. Constituem também uma 
oportunidade para os europeus 
afirmarem a elevação humanista, 
defendendo a pessoa humana, o 
bem comum e a democracia. 
Os migrantes e refugiados, na 
medida em que nos incomodam, 
são também um apelo à nossa 

consciência para que não nos es-
condamos na indiferença do nosso 
“condomínio fechado” europeu, 
mas façamos parte da solução. 
Os cristãos, na sua dimensão pro-
fética como membros da Igreja, são 
exortados a cultivarem um amor 
generoso correspondente à Fé que 
celebram. Sugiro que se tenha pre-
sente a Mensagem do Papa para o 
Dia Mundial do Migrante e Refugia-
do e se promova alguma reflexão 
partilhada em grupo. 

Portuguesa
Caritas´
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editOrial Cáritas (eC): A Cáritas In‑
ternationalis tem em curso a Cam‑
panha “Partilhar a Viagem” à qual a 
Cáritas Portuguesa também aderiu 
desde o seu primeiro momento, há 
dois anos, encontrando ‑se esta Cam‑
panha a meio da sua realização. Ao 
longo destes dois anos foram mui‑
tas as atividades promovidas neste 
âmbito e que tiveram a participação 
ativa da Cáritas Portuguesa. Enquan‑
to Presidente deste Serviço da Igreja 
Católica em Portugal, como tem visto 
e sentido a realização desta Campa‑
nha, sobretudo, no que se refere à sua 
pertinência e capacidade de envolvi‑
mento de pessoas e organizações?

eugéniO FOnseCa (eF): O Papa Fran-
cisco tem feito das migrações, em 

particular das que têm motivações 
forçadas, um dos desígnios centrais 
do seu pontificado. Razões não fal-
tam. não é que estejamos perante 
um fenómeno social novo ou um 
dos fluxos maiores da história do 
mundo. O que acontece é que a 
situação atual se reveste de um 
dramatismo tão atroz que nos 
confrontamos com realidades de 
escandalosa desumanidade. Alguém 
desconhecerá que o Mediterrâneo 
se tornou num dos maiores – se 
não o maior – cemitérios do mun-
do? Quem poderá ficar insensível 
perante barcos que se fazem ao 
mar com dimensões reduzidas 
para o número de pessoas, muitas 
delas crianças, que transportam 
em condições tão precárias e        

À conversa com

eUgénio fonseca
presidente da direção da cáritas portUgUesa
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perigosas? Será justo que seres hu-
manos, alguns recém nascidos ou 
mulheres prestes a dar à luz, vejam 
negar -lhes a possibilidade de pisa-
rem terra firme e que mais de mil 
pessoas tomassem como posição 
perante o Governo que recusava o 
desembarque o disponibilizarem-
-se para adotar os animais que 
se encontravam dentro do barco 
de resgate? Haverá coerência em 
governantes e governados que 
gostem de viver nos países que os 
acolheram ou aos seus pais e rejei-
tem agora que aconteça o mesmo 

a outros? Quem negará que estão 
a crescer no mundo, incluindo em 
Portugal, manifestações, mesmo 
implícitas, de xenofobia e de ra-
cismo? Por isto e muito mais se 
justifica a Campanha “Partilhar a 
Viagem” pensada pela Caritas In-
ternationalis e, de imediato, apoiada 
pelo Papa Francisco. Em Portugal 
está a decorrer conforme as ex-
petativas. Têm sido muito signifi-
cativas as atividades realizadas e 
a adesão de Cáritas diocesanas e 
de muitas outras Organizações 
eclesiais ou não. Permitam -me que 
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realce a Obra Católica Portuguesa 
das Migrações, o Secretariado na-
cional da Educação Cristã, a Agên-
cia Ecclesia e o Alto Comissariado 
para as Migrações.

eC: A Cáritas Portuguesa, neste 
âmbito, tem sido parte integrante 
de várias parcerias. Qual o balan‑
ço que faz desta colaboração en‑
tre múltiplas organizações que se 
preocupam, de acordo com o mote 
da Mensagem do Papa Francisco 
do Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado 2018, com o “Acolher, 
proteger, promover e integrar os 
migrantes e os refugiados”?

eF:As Organizações a que aludi e, 
reafirmo, muitas outras, têm ‑se po-
sicionado mais no âmbito da sen-
sibilização, promovendo iniciativas 
que levem as instituições de maior 
proximidade aos casos concretos, 
a efetuarem ações que levem à efe-
tivação dos quatro verbos enuncia-
dos pelo Papa Francisco. Do que 
conhecemos, pode -se considerar 
muito motivadora a mobilização 
de paróquias que responderam 

ao apelo do Papa para que cada 
comunidade cristã católica criasse 
condições para acolher, proteger, 
promover e integrar, pelo menos, 
uma família imigrante. Foram mui-
tas que o fizeram. Disponibilizaram 
casas ou consertaram algumas que 
foram oferecidas para o efeito, mas 
precisavam de obras; organizaram-
-se para que não faltassem meios 
de subsistência digna ao agregado 
familiar que acolheram; consegui-
ram promover a aprendizagem da 
língua portuguesa para os adultos 
e lugares nas escolas locais para os 
mais pequenos; procuraram traba-
lho para, pelo menos, um dos mem-
bros do agregado familiar. Tudo 
feito para garantir uma adequada 
integração destas famílias nas co-
munidades humanas e religiosas a 
que passaram a pertencer. nem 
tudo correu conforme as expetati-
vas iniciais. Ainda estão por avaliar 
as causas do que correu menos 
bem. Todavia, tenho a perceção de 
que muito do que se fez teve um 
impacto positivo nos destinatários 
no que respeita à sensibilização, 
assim como ao acolhimento. Muito 
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mais tem sido realizado, mas que 
nem sempre é partilhado. 
Em tudo, mas de forma particular 
nesta área da intervenção social 
e política, é da maior importância 
que se tenha o cuidado de par-
tilhar as boas práticas, pois elas 
poderão ajudar os mais céticos a 

desvanecerem os medos que ainda 
os possam invadir e entusiasmar 
outros a replicarem essas felizes 
iniciativas, multiplicando assim as 
possibilidades de vencerem resis-
tências injustificadas.  

Portuguesa
Caritas´



39

a aliança do pensar e do fazer

editOrial Cáritas (eC): A Obra Ca‑
tólica Portuguesa de Migrações tem 
estado envolvida, desde o primeiro 
momento, na Campanha “Partilhar 
a Viagem”. Enquanto diretora a 
deste Serviço da Igreja Católica em 
Portugal, como tem visto e senti‑
do a realização desta Campanha, 
sobretudo, no que se refere à sua 
pertinência e capacidade de envol‑
vimento de pessoas e organizações?

eugénia quaresma (eq): A Cam-
panha Partilhar a Viagem é uma 
iniciativa da Caritas Internationalis 
que contou com a adesão do Papa 
Francisco, desde o lançamento 
da iniciativa a 27 de setembro de 
2017, que quis juntar o Partilhar a 
viagem com os quatro verbos que              

sintetizam a pastoral das migra-
ções: Acolher, Proteger, Promover 
e Integrar. Em Portugal creio que 
a Campanha tem cumprido o seu 
propósito de Promover o encontro 
entre pessoas e instituições, ainda 
que não seja ao ritmo desejável é 
ao ritmo possível. As diversas ini-
ciativas, como são exemplo: “vem, 
partilha o teu pão” e “a mala da 
partilha” que envolveu as estruturas 
diocesanas de norte a Sul do País 
sem esquecer as regiões autóno-
mas têm sido um sinal de esperan-
ça, e contribuído para sensibilizar 
a sociedade em geral, e de modo 
particular tem vindo aumentar o 
desejo e o esforço de uma melhor 
comunicação e articulação entre os 
serviços da Igreja.

À conversa com

eUgénia qUaresma
diretora da obra católica portUgUesa de 
migrações
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eC: Tendo em conta o tema da 
Mensagem do Papa Francisco para 
o Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado deste ano, celebrado no 
passado dia 29 de setembro, “Não 
são apenas migrantes”, quais os 
grandes desafios que, a seu ver, o 
Papa apresenta à Igreja e à socieda‑
de neste âmbito?

EQ: Os migrantes e refugiados 
são uma oportunidade providen-
cial para: viver verdadeiramente a 
nossa identidade cristã; superar o 
medo, racismo e xenofobia; viver 

a caridade ao jeito de Jesus, com 
gratuidade sem esperar agradeci-
mentos; não excluir ninguém; colo-
car os últimos em primeiro lugar, 
promover a pessoa e as comunida-
des nas suas diferentes dimensões 
sem esquecer o lado espiritual, 
edificar uma sociedade mais justa 
e fraterna, com pequenos e gran-
des gestos. O papa apresenta -nos 
muitos desafios e todos decorrem 
da nossa capacidade de apren-
der a escutar e olhar as pessoas 
em contexto de mobilidade, e 
contar com elas para crescer em                                     
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humanidade e desenvolver as di-
ferentes sociedades. Ouso deixar 
três mas, consoante as realidades, 
podem retirar -se muitos mais. Bas-
ta reler a mensagem ou rever os 
vídeos que se encontram no site 
da Secção Migrantes e Refugiados.
1. Viver bem a identidade cristã, a 

nível pessoal e comunitário
2. Combater as desigualdades 

e promover a justiça, numa 
sociedade que se quer fechar, 
garantir que a política a nível 
macro e os serviços públicos 
a nível local cumprem a sua 
vocação de forma eficaz e cé-
lere, consoante a gravidade dos 
casos.

3. Reconhecer a cidadania da 
pessoa, antes de qualquer na-
cionalidade, credo religioso; 
os valores e culturas que pro-
movem a família humana, pois 
o planeta é a casa comum, de 
diversos povos, tornando -se 
imperativo e urgente reapren-
der e possibilitar as relações 
de boa vizinhança e saudável 
convivência.  

Portuguesa
Caritas´
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editOrial Cáritas (eC): A Campa‑
nha “Partilhar a Viagem”, da ini‑
ciativa da Cáritas Internationalis e 
à qual a Cáritas Portuguesa aderiu, 
desde o primeiro momento em que 
foi iniciada, há dois anos, encontra‑
‑se a meio da sua execução. Ao lon‑
go destes dois anos foram muitas as 
atividades promovidas neste âm‑
bito e que tiveram a participação 
ativa da Cáritas Portuguesa. En‑
quanto Responsável Nacional desta 
Campanha, que aspetos gostaria de 
destacar a nível da realização desta 
Campanha?

FiliPa abeCasis (FA): Com estas ini-
ciativas, pretendemos continuar a 
promover o envolvimento das co-
munidades locais e migrantes, através 

da partilha de histórias de vida. 
Damos a conhecer as experiências 
migratórias pessoais, no sentido de 
dar voz aos migrantes, promoven-
do a partilha de testemunhos de 
imigração e de emigração como 
uma forma ativa de combater a 
globalização da indiferença com a 
globalização do encontro.
A “Mala da Partilha”, além de apro-
ximar as comunidades de acolhi-
mento e as comunidades migran-
tes, através da partilha de histórias 
de vida, revelou -se também como 
uma forma de aproximar as várias 
estruturas da Igreja (Cáritas Dio-
cesanas e Secretariados Diocesa-
nos de Migrações). Colaboradores 
e voluntários partilharam expe-
riências, boas práticas, os desafios 

À conversa com

filipa abecasis
responsável nacional da campanha “partilhar a 
viagem”
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do dia -a -dia, alicerçando compro-
missos de ajuda mútua e de coope-
ração tão necessários ao trabalho 
no âmbito das migrações. Que esta 
atividade seja um ponto de partida 
para muitas viagens partilhadas.

eC: E para o próximo ano? O que 
está previsto para se promover, 
seja a nível nacional, seja a um nível 
mais concreto e local, a “cultura do 
encontro” tão almejada por esta 
Campanha?

FA: A Cáritas Portuguesa continua-
rá a promover iniciativas relacio-

nadas com as migrações, o desen-
volvimento humano integral, seja 
através da Campanha “Partilhar a 
Viagem”, que se prolongará por 
mais dois anos, seja através de ou-
tros projetos e serviços prestados 
na área das migrações. 
Também no próximo ano, teremos 
uma Semana Mundial de Ação Con-
junta, com lema ainda por revelar, 
e que acreditamos que continuará 
a ter o mesmo envolvimento das 
Cáritas Diocesanas e dos Secreta-
riados Diocesanos das Migrações e 
um crescente impacto nas comuni-
dades locais.  

Portuguesa
Caritas´
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O meu nome é Darya Shayda, te-
nho 14 anos e sou do Curdistão, no 
Iraque.
Tenho um irmão e duas irmãs e vim 
para Portugal por causa do meu país, 
onde havia muita guerra e conflitos, 
onde muitas pessoas morreram. Era 
muito perigoso para mim, para a 
minha família e para o meu pai. De-
cidimos por isso sair do país e, foi aí 
que viajámos para a Turquia, depois 
para a Grécia e finalmente viemos 
para Portugal. Tive muitos desafios e 
conheci muita gente.
Percorrer diferentes países e apren-
der sobre várias culturas diferentes 
foi o melhor desta experiência. 

testemUnho de vida 
de Um migrante
darya dzaiy, cUrdistão, iraqUe

«Gosto do meu 
país e do meu 
povo, mas também 
gosto de Portugal 
e agradeço a 
Portugal por nos 
receber!»
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Houve muita gente, e muito boa 
mesmo, que nos ajudou!
Viemos para Portugal porque sabe-
mos que este é um bom país para 
trabalhar e frequentar a escola. 
Conhecemos muitas pessoas em 
Portugal!
Os meus melhores amigos ajudaram-
-nos muito. não é bom deixar o 
nosso próprio país e deixar que 
outros o tomem… Sinto -me segu-
ra em Portugal e agradeço a Deus. 
Espero que o meu país volte a ser 
seguro novamente e possamos viver 
de novo em paz, como em qualquer 
outro país.

Gosto do meu país e do meu povo, 
mas também gosto de Portugal e 
agradeço a Portugal por nos rece-
ber!  

Portuguesa
Caritas´
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Pereira de Almeida (Org.)
Cristãos Pensadores do Social II | O Pós ‑Guerra / Jean 
Yves Calvez
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