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EdItORIAL CáRItAS:
LInhAS EdItORIAIS

A Editorial Cáritas, no panorama 
livreiro em Portugal, situa ‑se no âm‑
bito da temática social, com especial 
relação com a pastoral social, tendo 
a preocupação de publicar obras 
atuais, saídas das ações da rua ou 
de corredores universitários procu‑
rando fomentar “alianças” entre o 
pensar e o fazer. 
Neste sentido, a Editorial Cáritas 
tem publicado temas que dizem res‑
peito quer aos desafios de sempre, 
que aos atores do social, quer ainda 
às ideias e linhas que moldam as 
preocupações e ações dos nossos 
dias. 

A preocupação essencial da Edi-
torial Cáritas passa pelo desen-
volvimento de um Pensamento 
Social potenciador de transfor-
mação social, seja através dos livros 
editados (mais de 50 livros nos seus 
cerca de sete anos de existência), 
seja através de parcerias estabele‑
cidas entre a Cáritas Portuguesa e 
a Universidade Católica Portuguesa, 
as Cáritas Diocesanas e as Univer‑
sidades e Institutos Politécnicos, 
seja ainda através de parcerias com 
outras instituições.
Por aqui se depreende que a Edito‑
rial Cáritas não se limita às ideias, 

EDITORIAL CÁRITAS 
Praça Pasteur, nº 11 — 2.º, Esq. | 1000 –238 LISBOA
editorialcaritas@caritas.pt | Tel. +351 911 597 808, fax. +351 218 454 221
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ao pensamento, e a teorias. A Edi-
torial Cáritas procura fomentar 
múltiplas parcerias no sentido de 
promover encontros, conferências, 
palestras, simpósios que têm como 
missão justamente procurar conciliar 
o “Pensamento Social” com a ação, 
ou seja, “Pensar o Fazer” e “Fazer o 
Pensar”. 
Na procura de expansão de conhe‑
cimentos para a comunidade, no 
âmbito da Parceria entre a Cáritas 
Portuguesa e a Universidade Cató‑
lica Portuguesa (UCP) e numa linha 
de “extensão universitária”, afirma ‑se 
também o Curso “Pensamento So‑
cial Cristão. Memória e Projeto”, em 
modalidade de e ‑learning.
No processo de envolvimento com 
outras instituições contam ‑se já vá‑
rias organizações diretamente ligadas 
à Conferência Episcopal Portuguesa 
como o Secretariado Nacional da 
Pastoral Social, a Pastoral Penitenciá‑
ria, a Obra Católica Portuguesa das 
Migrações, a Comissão Nacional Jus‑
tiça e Paz, o Serviço Pastoral a Pes‑
soas com Deficiência, o Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultura, a 
JOC/LOC e a Agencia Ecclesia; entre 

outras organizações, de cariz eclesial, 
como a Sociedade de São Vicente de 
Paulo, o Fórum Abel Varzim, as Irmãs 
Dominicanas de Santa Catarina de 
Sena; a Fundação Ajuda à Igreja que 
Sofre; os Focolares; a Obra de Santa 
Zita; entre outras.
As linhas editoriais da Editorial Cá‑
ritas apresentam se, assim, dentro da 
organização que a enforma, compro‑
metidas com o que de mais huma‑
no todos temos: o amor, a relação, 
o afeto, a esperança, a fragilidade, o 
medo, a sede de conhecimento e de 
verdade, enfim, a vida e o seu sentido 
na sua interpretação mais nobre.
Aqui pretende ‑se apresentar, em tra‑
ços gerais, como a Editorial Cáritas 
se organiza neste seu papel media‑
dor da intervenção da Cáritas Por‑
tuguesa no Pensamento Social atra‑
vés, concretamente, da sua ação de 
estabelecimento de “Parcerias” com 
organizações diretamente ligadas à 
Conferência Episcopal Portuguesa, 
entre outras organizações também 
de cariz eclesial. 

Portuguesa
Caritas´

PARCEIROS
UmA ALIAnçA ALARgAdA

A Editorial Cáritas procura fomen‑
tar múltiplas “parcerias”, no sentido 
de editar livros, promover encon‑
tros, conferências, palestras, simpó‑
sios que têm como missão contri‑
buir para conciliar o “Pensamento 
Social” com a ação, ou seja, “Pensar 
o Fazer” e “Fazer o Pensar”. 
No processo de envolvimento com 
múltiplas instituições, para além da 
Universidade Católica Portuguesa 
– donde resulta a “Linha Mestra” 
da Editorial; das Universidades ou 
Institutos Politécnicos e das Cári‑
tas Diocesanas com as quais já se 
estabeleceram Protocolos – donde 

resulta a “Aliança do Pensar e do 
Fazer”; existe um processo de es‑
tabelecimento de “Parceiros” que 
se conjugam numa aliança que po‑
deríamos considerar como “aliança 
alargada”. 
Neste processo, contam ‑se já várias 
parcerias com organizações dire-
tamente ligadas à Conferência 
Episcopal Portuguesa como o Se‑
cretariado Nacional da Pastoral So‑
cial, a Pastoral Penitenciária, a Obra 
Católica Portuguesa das Migrações, 
o Serviço Pastoral a Pessoas com 
Deficiência, o Secretariado Nacional 
da Pastoral da Cultura, a Comissão 
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Nacional Justiça e Paz, a JOC/LOC 
e a Agencia Ecclesia, bem como o 
fomento de parcerias com outras 
organizações de cariz eclesial, 
como a Sociedade de São Vicente de 
Paulo, o Fórum Abel Varzim, as Irmãs 
Dominicanas de Santa Catarina de 
Sena; a Fundação Ajuda à Igreja que 

Sofre; os Focolares; a Obra de Santa 
Zita; entre outras.
Tais relações entre “parceiros” têm‑
‑se refletido na publicação de alguns 
livros e na elaboração de alguns 
Cadernos da Editorial Cáritas como, 
de seguida, se procura elucidar. 

Portuguesa
Caritas´

No que diz respeito ao processo 
de parceria com organizações di-
retamente ligadas à Conferência 
Episcopal Portuguesa, destaca ‑se 
a publicação de alguns livros 
que, de seguida, referenciamos, ten‑
do em conta a organização subja‑
cente, o livro publicado e um breve 
conteúdo sobre o mesmo. Os livros 
podem ser consultados em http://
caritas.pt/catalogo/

LIvROS PUBLICAdOS
nO âmBItO dAS PARCERIAS
EdItAR AS PARCERIAS

Irmãs Dominicanas
de Santa Catarina de Sena



10 11

Cáritas
Editorial

Portuguesa
Caritas´

PROGRAMA PARCEIROS

Ano Título do livro Parceiro N.º

2011 XXVI Semana da Pastoral Social  ‑ Dar ‑se de verdade: 
para um desenvolvimento solidário

Secretariado 
Nacional da Pastoral 

Social
1

2012 Teresa de Saldanha  ‑ a Obra Sócio ‑educativa
Irmãs Dominicanas 

de Santa Catarina de 
Sena

1

2013 Cartas de Ozanam Sociedade de São 
Vicente de Paulo 1

2014

Caminhos para uma Vida Solidária – Intervenções na 
Pastoral Social

Secretariado 
Nacional da Pastoral 

Social
3Frederico Ozanam – um Intelectual ao Serviço dos 

Pobres
Sociedade de São 
Vicente de Paulo

Procissão dos Passos – Uma Vivência no Bairro Alto Fórum Abel Varzim

2015  ‑  ‑  ‑

2016
O Pensamento Social do Papa Francisco – Volume I

Secretariado 
Nacional da Pastoral 

Social 3
Palavras de Liberdade Pastoral Penitenciária

O Padre das Prisões Portuguesas Pastoral Penitenciária

2017 O Pensamento Social do Papa Francisco – Volume II
Secretariado 

Nacional da Pastoral 
Social

1

2018  ‑  ‑  ‑

2019 Tráfico de Seres Humanos  ‑ Testemunhos e 
Documentos Fórum Abel Varzim 1

Total de Livros 11

Assim, com o Parceiro Secretaria-
do Nacional da Pastoral Social, já 
se editaram os quatro livros que a 
seguir se apresentam sucintamente.

O LIvRO «XXvI SEmAnA dA 
PAStORAL SOCIAL — dAR ‑SE dE 
vERdAdE: PARA Um 
dESEnvOLvImEntO SOLIdáRIO»

Neste livro, publicado em 2011, 
encontram ‑se reunidos os contribu‑
tos do Encontro de Pastoral Social 
ocorrido em setembro de 2010 
sendo Presidente da Comissão Epis‑
copal de Pastoral Social D. Carlos A. 
Moreira Azevedo. 

Estes contributos, que importa ler 
e discutir, revestem ‑se de grande 
utilidade para debater e questionar 
as práticas, no sentido de inspirar as 
instituições sociais e cada cristão para 
verdadeiramente se darem aos outros.
Como nos recorda D. Carlos Azevedo, 
“os aflitos que olham profundamente 
o futuro recorrem à razão e pedem 
auxílio à fé. Só uma lógica do dom e 
uma análise de verdade rasgarão sen‑
das de autêntico desenvolvimento na 
vida social dos próximos tempos”. 
O documento “Caritas in Veritate”, 
do Papa Bento XVI é, a este propósi‑
to, um instrumento fundamental, que 
importa, como expressa D. Carlos 
Azevedo “ler, reler, retirar orien‑
tações e chegar a conclusões bem 
fundamentadas num discernimento 
cristão e criativo”, pois, apesar da rea‑
lidade que nos envolve e atinge ser 
“complexa”, ela “não é indecifrável”. 
Assim, “as pistas luminosas da encícli‑
ca constituem pão forte para mentes 
lúcidas e estratégias coerentes. 
O Santo Padre ousa propor uma 
nova lógica. Perante a lógica do po‑
der ou a lógica mercantil importa 
reconhecer a lógica do dom”. Para 
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Bento XVI, “o desenvolvimento eco‑
nómico, social e político precisa, se 
quiser ser autenticamente humano, 
de dar espaço ao princípio da gra‑
tuidade como expressão de frater‑
nidade.” (n. 34). 

O LIvRO «CAmInhOS PARA UmA 
vIdA SOLIdáRIA – IntERvEnçõES 
nA PAStORAL SOCIAL»
Livro que compila intervenções de 
D. Carlos Azevedo, publicado em 
2014. Na dinamização da Pastoral 
Social em Portugal, o nome de D. 
Carlos Azevedo, na qualidade de 
Presidente da Comissão Episcopal 
de Pastoral Social, fica associado es‑

pecialmente a dois documentos da 
Conferência Episcopal Portuguesa: a 
Nota Pastoral da própria Conferên‑
cia “Toda a Prioridade às Crianças”; 
e as “Indicações práticas relativas 
aos Serviços Paroquiais de Ação 
Social  ‑ Para uma cultura da dádiva”.

O LIvRO «O PEnSAmEntO SOCIAL 
dO PAPA FRAnCISCO – vOLUmE I»
Este livro, publicado em 2016, orga‑
nizado pelo Pe. José Manuel Pereira 
de Almeida compila as intervenções 
do XXIX Encontro da Pastoral 
Social realizado em setembro de 
2015, que teve por tema “A dimen‑
são social do anúncio do Evangelho 

 ‑ Desafios do Papa Francisco”. A 
partir do título do quarto capítulo 
da Exortação Apostólica Evangelii 
gaudium, do Papa Francisco, e dando 
uma especial atenção à realidade, é 
(re)lida a Exortação Apostólica do 
Papa Francisco no sentido de inter‑
pelar a ação e para a ação.
A maior parte deste livro segue as 
conferências e os painéis de dis‑
cussão daquele Encontro Nacional. 
Além disso, também se apresenta 
uma conferência proferida pelo 
Cardeal Oscar Rodríguez Maradia‑
ga, a convite da CNJP – Comissão 
Nacional Justiça e Paz, em Dezem‑
bro de 2014, em Lisboa, bem como 
a conferência do Cardeal Patriarca 
de Lisboa, Manuel Clemente, em 
Fevereiro de 2014, na Faculdade 
de Direito de Lisboa, a convite de 
Eduardo Paz Ferreira e de Guilher‑
me d’Oliveira Martins (CIDEEFF). 
De referir ainda que, no último ca‑
pítulo se apresentam os trabalhos 
de participantes no Seminário de 
Teologia Prática, do 3º ano da Licen‑
ciatura em Ciências Religiosas, do 
curso concluído em Fátima no ano 
de 2015, no âmbito de um proto‑

colo estabelecido entre a Faculdade 
de Teologia e o Santuário de Fátima, 
intitulado “A dimensão social do 
anúncio do Evangelho”.

O LIvRO «O PEnSAmEntO SOCIAL 
dO PAPA FRAnCISCO – vOLUmE II»
Este livro, publicado em 2017, orga‑
nizado pelo Pe. José Manuel Pereira 
de Almeida compila as intervenções 
do XXX Encontro da Pastoral So‑
cial realizado em setembro de 2016, 
que teve por tema “A Laudato si’ no 
Ano da Misericórdia”.
A maior parte deste livro segue as 
conferências e os painéis de dis‑
cussão daquele Encontro Nacional.      
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O primeiro texto é do Senhor 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa que, apesar de não 
ter podido participar nos trabalhos, 
enviou um vídeo apresentado no 
Encontro, logo após as intervenções 
da Mesa de Abertura.
Para olhar e ver, de acordo com a 
Exortação Apostólica, “o que está 
a acontecer à nossa Casa”, consta 
a reflexão de Francisco Ferreira 
sobre clima, ambiente, acordos e 
caminhos. 
Em relação aos critérios para uma 
“ecologia integral”, salientam ‑se 
dois textos: um, na perspetiva bí‑
blica, do Pe. Armindo Vaz; e outro 
do Pe. Antonino Gomes de Sousa, 
na perspetiva ético ‑teológica. Esta 
perspetiva do “cuidar” é ainda apre‑
sentada num poliedro de Alice Cal‑
deira Cabral, de Alda Couceiro e de 
João Wemans. 
Relativamente a uma “educação e 
espiritualidade ecológicas”, constam 
intervenções de Teresa Vasconcelos, 
Ana Escada e Margarida Alvim. 
O texto conclusivo é da autoria do Se‑
nhor Embaixador da Áustria, Thomas 
Stelzer que, apoiado na sua enorme 

experiência pessoal na ONU reflete 
sobre o papel das Nações Unidas na 
criação de sociedades sustentáveis, 
inclusivas, abertas e pacíficas.
Por sua vez, com o Parceiro Pasto-
ral Penitenciária já se editaram os 
dois livros que a seguir se apresen‑
tam sucintamente.

O LIvRO «PALAvRAS dE 
LIBERdAdE»
Este livro foi publicado em 2016, em 
exclusivo para a Pastoral Penitenciá‑
ria, no Ano Jubilar da Misericórdia, 
a partir da tradução de um livro 
francês com o mesmo título. Atra‑
vés dele, a Coordenação Nacional 

da Pastoral Penitenciária, com a co‑
laboração e o patrocínio da Cáritas 
Portuguesa, oferece aos Reclusos e 
Reclusas estas “Palavras de Liberda‑
de”, uma obra da iniciativa da Alian‑
ça Bíblica Francesa, elaborada por 
um “grupo de biblistas e capelães 
católicos e protestantes”.
Como referem os seus autores, esta 
obra é uma proposta de descoberta 
de um caminho de libertação, não 
somente para os Reclusos e Reclu‑
sas, mas para todos, seja qual for 
a situação em que se encontrem. 
“Palavras de liberdade” são uma 
“chave” para a verdadeira liberda‑
de, que a Palavra de Deus oferece 
a todo aquele que a acolhe com fé 
e nela busca resposta, luz e força, na 
situação real em que se encontra.
A proposta que é feita é de abertu‑
ra para «compreender», «refletir», 
«meditar e rezar» a Palavra, e «ir 
mais longe», juntos, e com a ajuda 
do Espírito Santo que a inspirou.
O Prefácio à Edição Portuguesa é da 
responsabilidade de D. Joaquim Men‑
des, Bispo Auxiliar de Lisboa e Vogal 
da Comissão Episcopal da Pastoral 
Social e da Mobilidade Humana.

O LIvRO «O PAdRE dAS PRISõES 
PORtUgUESAS»
Este livro, publicado em 2016, retrata 
a ação do Pe. João Gonçalves en‑
quanto pessoa dedicada, há mais de 
quatro décadas, ao contexto prisional. 
Trata ‑se de um livro que resulta das 
inúmeras conversas que a autora, Inês 
Leitão, teve com o Pe. João Gonçal‑
ves no âmbito das gravações de um 
documentário com o mesmo título 
mas que não contemplam todas essas 
conversações. Neste sentido, a autora 
decidiu compilar em livro algumas 
dessas conversas que não foram alvo 
de gravações para as câmaras de 
televisão mas que encerram grande 
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densidade justificando, como tal, o 
surgimento desta obra.
Este livro, prefaciado por D. Jorge 
Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga e 
ex Presidente da Comissão Episco‑
pal da Pastoral Social (Prefácio I), e 
por Álvaro Laborinho Lúcio, ex mi‑
nistro da Justiça (Prefácio II) mani‑
festa, assim, a admiração e a gratidão 
que a pessoa do Pe. João Gonçalves 
inspira enquanto exemplo de dedi‑
cação à humanização das pessoas 
privadas de liberdade em particular 
e do sistema prisional em geral.
Para além do exemplo de vida do 
Pe. João Gonçalves e da riqueza das 
suas palavras e testemunho, a au‑
tora, Inês Leitão, “sem perder o fio 
de homenagem e reconhecimento 
ao Padre das prisões, leva ‑nos mais 
longe, trazendo ‑nos suporte teóri‑
co, cultural, religioso, enfim, humano, 
para podermos acompanhar uma 
leitura sempre cativante e chegar‑
mos ao conhecimento fundamental 
para exercermos responsavelmente 
o direito democrático de opinião 
sobre um tema acerca do qual, em 
geral, afirmamos tanto e sabemos 
tão pouco”.  

No que diz respeito ao processo 
de parceria com outras organiza-
ções de cariz eclesial, destaca ‑se a 
publicação de alguns livros que, de 
seguida, referenciamos, tendo em 
conta a organização subjacente, o li‑
vro publicado e um breve conteúdo 
sobre o mesmo. 
Assim, com o Parceiro Sociedade de 
São Vicente de Paulo, já se editaram 
os dois livros que a seguir se apre‑
sentam sucintamente.

O LIvRO «FREdERICO OzAnAm – 
Um IntELECtUAL AO SERvIçO dOS 
POBRES»
Neste livro, da autoria de Gérard 
Cholvy, publicado pela Editorial Cári‑
tas em 2014, apresenta ‑se o rigor da 
análise de uma vida, ainda que relativa‑
mente curta, de um católico que mar‑
cou o seu tempo e se constituiu como 
uma referência fundamental ao im‑
pulsionar uma das organizações mais 
relevantes no catolicismo, a Sociedade 
de São Vicente de Paulo, rapidamente 
expandida e mais conhecida como 
Conferências de São Vicente de Paulo. 
O surgimento e o desenvolvimento 
destas Conferências inscrevem ‑se na 
longa tradição confraternal que tem 
acompanhado e integrado a expe‑
riência cristã ao longo dos séculos.

O LIvRO «CARtAS dE OzAnAm»
Este livro, de Diogo Paiva Brandão, 
publicado em 2013, contém o legado 
de Frederico Ozanam para os dias 
de hoje. As cartas de Ozanam ema‑
nam elegância nas palavras, caridade 
no aconselhamento e esperança na 
mudança das estruturas sociais. 
Trata ‑se de Cartas estimulantes, 
reconfortantes, pedagógicas e, aci‑
ma de tudo, verdadeiras orações. 
As suas Cartas são “sinais” para as 
gerações futuras sobre a maneira 
evangélica e caritativa de superar as 
dificuldades e ajudar aqueles que es‑
tão em situação de vulnerabilidade e 
de exclusão social. 
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Frederico Ozanam, visionário e 
vanguardista, deixa, assim, para 
a posteridade, as suas Cartas e 
recomenda ‑nos práticas adequadas 
para o mundo de hoje, marcado 
pelo egoísmo, ganância e pela ânsia 
de poder.
Por sua vez, com o Parceiro Fórum 
Abel Varzim já se editaram os dois 
livros que a seguir se apresentam 
sucintamente.

O LIvRO «PROCISSãO dOS PASSOS 
– UmA vIvênCIA nO BAIRRO ALtO»
Este livro, publicado em 2014, é uma 
das iniciativas de homenagem do 
Fórum Abel Varzim ao seu patrono, 
por ocasião do cinquentenário da 
sua morte. Assim surge esta obra 
singular e impressiva que mostra a 
atenção ao outro por parte do Pe. 
Abel Varzim, sobretudo aos mais frá‑
geis e vulneráveis, atitude que carac‑
terizou toda a sua vida. Neste livro 
publica ‑se ainda um excerto de um 
outro texto do Padre Abel Varzim, 
intitulado “Porque Fugiste, Senhor?”. 
Enriquecem esta edição uma nota 
de apresentação da autoria de Paulo 

Fontes e um testemunho sobre o 
impacto da vida e obra de Abel Var‑
zim no prof. ]uan Ambrósio. Ambos 
são docentes na Universidade Cató‑
lica Portuguesa.

O LIvRO «tRáFICO dE SERES 
hUmAnOS  ‑ tEStEmUnhOS E 
dOCUmEntOS»
Este livro, publicado recentemente, 
é o resultado de um trabalho con‑
junto entre o Forum Abel Varzim, 
Desenvolvimento e Solidariedade 
(instituição sem fins lucrativos, nas‑
cida para divulgar, refletir e aprofun‑
dar o pensamento e a obra do Padre 

Abel Varzim), a Comissão de Apoio 
às Vitimas de Tráfico de Pessoas 
(CAVITP)  e a Cáritas Portuguesa. 
Com este livro, de acordo com a 
Introdução ao mesmo por parte 
da  Direção do Fórum Abel Varzim 
“pretende ‑se alertar os Cristãos, mas 
também outros homens e mulheres 
de boa vontade, para a existência de 
um problema que não é de hoje, mas 
que se tem acentuado nos nossos 
dias e que se traduz na exploração 
sexual e laboral de muitos homens 
e mulheres, em clara violação dos 
direitos humanos e da dignidade que 
todos os seres humanos merecem. 
Ter conhecimentos destas situações 
de atropelo à dignidade é uma con‑
dição importante e necessária, porém 
é preciso ir mais longe. Todos temos 
obrigação de contribuir, à nossa medi‑
da, para denunciar e eliminar todas as 
situações que escravizam o ser huma‑
no, mesmo aquelas em que as vítimas 
aparentemente aceitam e colaboram 
nessas situações degradantes”. 
O Prefácio do livro é da responsabi‑
lidade de D. José Traquina, Presidente 
da Comissão Episcopal da Pastoral 
Social e Mobilidade Humana.
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Além destas duas organizações de 
cariz eclesial, não diretamente de‑
pendentes da Conferência Episcopal 
Portuguesa, também com o Parcei‑
ro Irmãs Dominicanas de Santa 
Catarina de Sena já se editou 
um livro que a seguir se apresenta 
sucintamente.

O LIvRO «tERESA dE SALdAnhA 
 ‑ A OBRA SóCIO ‑EdUCAtIvA»
Neste livro, publicado em 2012, que 
tem como autora Helena Ribeiro de 
Castro, de acordo com o seu Pre‑
fácio, da autoria de António Matos 
Ferreira, o leitor encontra “uma per‑
tinente abordagem sobre a persona‑

lidade significante de Teresa de Sal‑
danha, reveladora da complexidade 
e das potencialidades existentes na 
sociedade portuguesa oitocentista e 
do início do século XX. Havendo já 
muitos escritos sobre esta mulher 
e a sua vida, este é certamente o 
primeiro estudo em profundidade, e 
como contributo académico, sobre 
a sua atividade percecionada na sua 
dimensão pedagógica, com inegável 
atualidade e originalidade”.
Esta obra destaca, assim, a dimensão 
pedagógica da fundadora das Irmãs 
de Santa Catarina de Sena, com uma 
perspetiva educativa direcionada 
de dentro para fora, de si para os 
outros, que “assentava em algo que 
dizia respeito à questão da cons‑
ciência e às decorrentes práticas, no 
sentido objetivo da utilidade: educar 
para mudar, mudar para socorrer os 
aflitos e os necessitados, com parti‑
cular atenção ao feminino”.  

Portuguesa
Caritas´

CAdERnOS PUBLICAdOS
nO âmBItO dAS PARCERIAS
COmUnICAR AS PARCERIAS

A nível de Comunicação, a Editorial 
Cáritas, dispõe da Seção “Cadernos 
da Editorial” que funciona como um 
instrumento de divulgação, 
para além da “Aliança do Pensar 
e do Fazer”, de atividades de 
várias áreas da Pastoral da 
Igreja, de acordo com solicita‑
ções das mesmas. Neste sentido, 
estabelecem ‑se e estreitam ‑se 
contactos com diferentes áreas da 
Pastoral da Igreja, com especial in‑
cidência na área social, no sentido 
de divulgar a respetiva identidade e 
missão pastoral; e elaboram ‑se Ca‑
dernos de divulgação dessa mesma 

área da Pastoral da Igreja, no sen‑
tido de potenciar a sua presença 
no meio envolvente. Os Cadernos 
podem ser consultados em https://
caritas.pt/cadernos ‑da ‑editorial/

Vejamos os Cadernos já publi-
cados neste âmbito, a sua data de 
elaboração e o serviço pastoral de 
que foram “parceiros”.  

Portuguesa
Caritas´
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Ano Mês Título do Caderno Parceiro N.º

2016 Setembro XXX Encontro da Pastoral Social  ‑ A 
Laudato Si no Ano da Misericórdia

Secretariado 
Nacional da Pastoral 

Social
1

2017  ‑  ‑  ‑  ‑

2018

Janeiro Partilhar a Viagem  ‑ Acolher, proteger, 
promover e integrar migrantes e refugiados

Obra Católica 
Portuguesa das 

Migrações

3Fevereiro Pastoral Penitenciária  ‑ um Serviço às 
Pessoas privadas de liberdade e à Sociedade Pastoral Penitenciária

Junho
Pessoas com Deficiência – Da Invisibilidade 

à Inclusão: Desafio à Igreja na Sociedade 
Portuguesa

Serviço Pastoral 
a Pessoas com 

Deficiência

2019
Janeiro Sociedade de São Vicente de Paulo – Um 

carisma com passado, presente e futuro
Sociedade de São 
Vicente de Paulo 2

Fevereiro Pastoral Penitenciária  ‑ Missão: Todos, Tudo, 
Sempre! Pastoral Penitenciária

Total Cadernos 6

XXX ENCONTRO DA PASTORAL SOCIAL

Cáritas
EditorialPortuguesa
Caritas´

N.º 08 | SETEMBRO 2016

A LAudAto si’ no Ano 
dA MisericórdiA cadernos

da editorial

PartilHar a ViaGeM

acolHer, ProteGer, ProMoVer e 

inteGrar MiGrantes e reFUGiados

Janeiro 2018

Cáritas
Editorial

Portuguesa
Caritas´

cadernosda editorialPastoral PenitenciÁria
Um serviço às Pessoas em sitUação de 

Privação de liberdade e a toda a sociedade

Cáritas
EditorialPortuguesa
Caritas´

Fevereiro 2018

cadernos
da editorial

Pessoas com deficiência
da invisibilidade à inclusão: desafio à igreja 

na sociedade Portuguesa

Cáritas
Editorial

Portuguesa
Caritas´

junHo 2018

Sociedade de

São Vicente de Paulo

um cariSma com PaSSado, PreSente e futuro

Portuguesa
Caritas´

janeiro 2019

cadernoS

da editorial

pastoral penitenciáriamissão: todos, tudo, sempre!

Portuguesa
Caritas´

FeVereiro 2019

cadernos
da editorial
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Eugénio FonsEca
Presidente da direção da Cáritas 
Portuguesa

Editorial Cáritas (EC): Num mundo 
e num contexto marcado pela pro-
fusão de informação a vários níveis, 
qual o lugar da Editorial Cáritas? 

Eugénio FonsECa (EF): A Editorial 
tem um lugar próprio e muito es‑
pecífico. Ouso, até, afirmar que é 
único. Esta originalidade está, em 
primeiro lugar, no facto de não ter 
finalidades comerciais no sentido 
mais estrito das exigências de uma 
atividade comercial. 

Necessitamos que esta atividade 
da Cáritas Portuguesa não tenha 
prejuízos financeiros, pois são mui‑
to parcas as receitas próprias da 
nossa instituição, mas as finalidades 
fundamentais estão relacionadas, 
sobretudo, com dois objetivos da 
Cáritas que são a promoção inte‑
gral de cada pessoa e das comuni‑
dades a que pertencem, bem como 
a transformação social em profun‑
didade das realidades terrestres a 
começar pelas que nos estão mais 
próximas. 
A Editorial procura alcançar estes 
ideais a partir de uma estratégia 
já consagrada nas opções que são 
assumidas pela equipa responsável 
pela dinamização desta atividade. A 
“Aliança do Pensar e do Fazer” é a 
grande estratégia, ou seja, pretende‑
‑se que tudo o que se publica não 
se fique por conteúdos teóricos, 
mas que estes sejam demonstráveis 
a partir de realidades objetivas e 

A vOz dO PRESIdEntE dA dIREçãO dA CáRItAS 
PORtUgUESA nO âmBItO dAS PARCERIAS

concretizáveis nas indicações cien‑
tíficas ou propostas de ação. 
Só assim se conseguirá que cada 
publicação da Cáritas se apresente 
ao leitor e leitora como um auxiliar 
positivo para a prática da cidadania 
que cada pessoa tem de assumir 
para a sua realização cívica. Não 
quer dizer que, como tem acon‑
tecido, esteja fora da nossa linha 
editorial a edição de títulos que 
façam memória de acontecimentos 
passados de pessoas relevantes em 
tempos idos, ou seja, com maior 
enfoque na história. Mesmo assim, 
todos os livros com este tipo de 
conteúdos publicados, apontam 
sempre para ações a promover, 
tendo em conta as experiências 
e exemplos de vida narrados, 
adequando ‑os ao tempo hodierno. 

EC:  Um dos desideratos da Edito-
rial Cáritas é estabelecer parcerias 
com várias organizações e vários 
movimentos eclesiais. Enquanto 
Presidente da Cáritas Portuguesa, 
que importância atribui a este tra-
balho de parceria?

EF: A missão da Cáritas passa mui‑
to pela procura de conjugação de 
esforços entre as várias organiza‑
ções da Igreja, sobretudo, no que 
diz respeito à área social, para que 
a mesma Igreja possa ser cada vez 
mais sinal de comunhão e teste‑
munho credível do Evangelho da 
caridade. 
Neste sentido, a nível da Editorial 
também têm sido realizadas muitas 
ações conjuntas em parceria com 
outras organizações da igreja, pelo 
que só posso manifestar a minha 
felicidade por tal ocorrência. 
Aliás, saliente ‑se que muita dessa 
cooperação já tem longos anos de 
existência. O mais importante, a 
este nível, é que este trabalho se re‑
plique com a ajuda de quem quiser 
estar envolvido neste dinamismo. 
Por fim, convém registar também a 
importância da presença dos Media 
nas iniciativas que se vão realizando, 
por não só divulgarem o que acon‑
tece, mas por deixarem despertas 
as pessoas que acederam às suas 
notícias despertando mais e mais 
atividades conjuntas.  

Portuguesa
Caritas´
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reflexiones sean las fronteras». Ora, 
a parceria entre a Cáritas e a Uni‑
versidade Católica e outras Escolas 
Superiores, permite fazer, das fron‑
teiras em que Cáritas é chamada a 
agir, o lugar da nossa reflexão. Per‑
mite um diálogo mais próximo com 
aqueles que são os protagonistas do 
anúncio do Evangelho: os pobres. 
Dizia o bispo Don Tonino Bello, 
«Fazermo ‑nos últimos significa, so‑
bretudo, conhecer os mecanismos 
perversos que geram sofrimento»; 
não tenho a certeza de que seja 
“sobretudo” (soprattutto), mas, de 
facto, a Teologia Moral, ao reflectir 
sobre o bem, a bondade, a correc‑
ção, a honestidade e a alegria de vi‑
ver, não pode não aprofundar o co‑
nhecimento das causas da injustiça 
e das desigualdades. Para colaborar 
na construção de um mundo mais 
justo e mais fraterno.

EC: Enquanto assistente eclesiásti-
co da Cáritas Portuguesa, que de-
safios considera que podem surgir 
desse “pensamento social cristão” 
para a Cáritas e para a Igreja em 
Portugal?

JMPA: A rede Cáritas em Portugal 
(a Cáritas Portuguesa e as Cáritas 
Diocesanas), como as Comissões 
Justiça e Paz (a Comissão Nacio‑
nal Justiça e Paz e as Comissões 
Diocesanas), têm tido a missão 
de reflectir sobre a realidade 
interpretando ‑a à luz do Evangelho 
para discernir, como dizia o Papa 
Paulo VI no n.4 da Octogesima 
adveniens (1971), – «com a assis‑
tência do Espírito Santo, em comu‑
nhão com os bispos responsáveis e 
em diálogo com os outros irmãos 
cristãos e com todas as pessoas 
de boa vontade» – «as opções e 
os compromissos que convém 
tomar para se operarem as trans‑
formações sociais, políticas e eco‑
nómicas  que se apresentam como 
necessárias e em não poucos casos 
urgentes». No início deste número, 
Paulo VI, referindo ‑se à diversidade 
de problemas existentes, afirma: 
«Perante situações, assim tão di‑
versificadas, torna ‑se ‑nos difícil 
tanto o pronunciar uma palavra 
única, como o propor uma solução 
que tenha um valor universal. Mas, 

A vOz dO ASSIStEntE ECLESIáStICO dA dIREçãO 
dA CáRItAS PORtUgUESA nO âmBItO dAS 
PARCERIAS

PE. José ManuEl PErEira dE 
alMEida
Assistente eclesiástico da direção 
da Cáritas Portuguesa, professor 
de teologia moral da Faculdade de 
teologia da Universidade Católica 
Portuguesa e vice reitor da UCP

Editorial Cáritas (EC): A Editorial 
Cáritas, no âmbito da sua identidade 
e missão, pretende contribuir para o 
desenvolvimento do “pensamento 
social cristão”, a partir, sobretudo, 
de uma Parceria criada entre a Cári-
tas Portuguesa e Escolas Superiores, 
abrangendo, de um modo especial, 
a área da Teologia Moral. Além dis-

so, também se pretendem envolver 
nesse desiderato outros parceiros 
no âmbito da ação social da Igreja. 
Enquanto professor da UCP na área 
da Teologia Moral, qual a oportuni-
dade desta Parceria para o desen-
volvimento desse “pensamento”?

PE. José ManuEl PErEira dE alMEida 
(JMPA): «No se conformen con una 
teología de despacho», afirmava 
o Papa Francisco numa carta ao 
Cardeal de Buenos Aires, Mario 
Poli, por ocasião do centenário da 
Universidade Católica Argentina 
em Março de 2015. Não nos con‑
formamos com uma teologia de 
gabinete quando encontramos lu‑
gares de reflexão teológica que são 
habitados, que são lugares de vida. 
Lugares, por vezes, difíceis. Como 
a vida. Aceitando a complexidade 
do real. Situando ‑nos em lugares 
de fronteira. Continuava o Papa 
nessa carta: «Que el lugar de sus 
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isso não é ambição nossa, nem 
mesmo a nossa missão. 
É às comunidades cristãs que cabe 
analisar, com objetividade, a situa‑
ção própria do seu país e procurar 
iluminá ‑la, com a luz das palavras 
inalteráveis do Evangelho». Esta 
Carta Apostólica, escrita para 
comemorar o 80°. aniversário da 
encíclica Rerum novarum de Leão 
XIII (1891), já tem quase cinquen‑
ta anos. Ora, sabemos que ainda 
estamos muito atrasados! «É às 
comunidades cristãs que cabe ana‑
lisar, com objetividade, a situação 
própria do seu país e procurar 
iluminá ‑la, com a luz das palavras 
inalteráveis do Evangelho»: por 
que esperamos?! 

Portuguesa
Caritas´
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