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CARDEAL TURKSON VISITA ACAMPAMENTO CIGANO EM ROMA E APOIA OS
RESIDENTES NO COMBATE À PANDEMIA

Do Dicastério da Santa Sé para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, por
intermédio da Drª. Alessandra Silvi, atual responsável pela área dos ciganos, recebemos a
seguintes informações, a primeira relativa à Clínica Móvel do Hospital papal Bambino Gesú que
há anos assiste os acampamentos de ciganos nas áreas mais marginalizadas e a segunda
sobre a visita que o Cardeal efetuou em 13 de junho, juntamente com a Associação 21 Luglio.

Informação, prevenção e terapia: mais saúde para todas as crianças

Fonte: NONTISCORDARIME – Junior

Desde 2015 que, três vezes por semana, uma clínica ambulatória móvel com pediatras do
Hospital Pediátrico Bambino Gesú e enfermeiras da Cooperativa OSA vão aos subúrbios de
Roma, incluindo com regularidade mesmo o acampamento cigano de Castel Romano e
ocasionalmente outros acampamentos. São realizadas avaliações nutricionais, visitas de
controlo para a readmissão à escola, tratamento de patologias agudas e deteção de patologias
que correm o risco de não serem diagnosticadas.

Para os problemas mais complexos programam-se visitas especializadas e diagnósticos
aprofundados no Hospital Pediátrico Bambino Gesú, ajudando e educando as famílias a
recorrerem aos serviços de saúde e acompanhando as crianças com patologias complexas no
seu processo de tratamento. Além disso, no período de 2018-2019, foram vacinadas crianças
ciganas com o fim de manter os objetivos do Plano Nacional de Vacinação 2017-2019.

Desde janeiro de 2017 a novembro de 2019 foram atendidas 1.880 crianças.

Cardeal Turkson visita o acampamento cigano de Castel Romano
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Fonte: Vatican News – Alessandro Gurasci

O Cardeal visitou no sábado à tarde, 13 de junho, o acampamento nos arredores de Roma
para participar na distribuição de máscaras, luvas e medicamentos. Uma visita de apoio "a
todos aqueles que vivem em situações de sofrimento e vulnerabilidade e que são
frequentemente esquecidos", disse o Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento
Humano Integral. No acampamento vivem cerca de 600 pessoas, metade das quais menores,
em condições difíceis.
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para participar na distribuição de máscaras, luvas e medicamentos. Uma visita de apoio "a
todos aqueles que vivem em situações de sofrimento e vulnerabilidade e que são
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A Igreja, o Vaticano, no meio dos ciganos dos bairros periféricos de Roma. O Cardeal Peter K.
A. Turkson, visitou o acampamento de Castel Romano, nos arredores de Roma, para
testemunhar a proximidade do Papa. Um encontro com as famílias, com as mães, os pequenos
que vivem nesta estrutura onde muitos se sentem marginalizados.

Dádiva de luvas, máscaras, paracetamol

O confinamento devido à epidemia de coronavírus não deteve, mas dificultou as atividades que
a Igreja, as organizações, os voluntários realizam para a integração destas pessoas. Com o
contributo da Farmácia do Vaticano, membro da Comissão do Vaticano para o Covid-19,
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instituída neste Dicastério, o Cardeal levou aos residentes no acampamento de Castel
Romano, 3.000 luvas de vinil, 6.000 máscaras cirúrgicas, 200 máscaras de pano laváveis, 500
embalagens de paracetamol, portanto medicamentos e instrumentos de proteção
indispensáveis nesta fase pós-epidémica. E também, graças à Associazione 21 Luglio, que há
anos ajuda os ciganos, foram entregues 260 pacotes com artigos de primeira necessidade,
especialmente para crianças entre os zero e os três anos.
Apoio aos voluntários e a quem está próximo dos ciganos
O Cardeal reuniu-se primeiro com os voluntários do Centro de Desenvolvimento Educacional e
Cultural Ex Fienile; e depois com o bispo deste setor, Monsenhor Gianpiero Palmieri, Don
Giovanni De Robertis, Diretor da Fundação Migrantes, Monsenhor Pierpaolo Felicolo, Diretor
da Fundação Migrantes de Roma, a Dra. Maria Rosaria Giampaolo do Hospital Pediátrico
Bambino Gesú. As condições dos acampamentos dos ciganos na capital italiana foram
expostas ao Cardeal pelo presidente da Associazione 21 Luglio, Carlo Stasolla, que conta com
um grupo de ativistas que trabalham para integrar os ciganos. Todas as semanas a associação
entrega mais de 250 pacotes com artigos de primeira necessidade, graças às dádivas de
pessoas.
Ninguém deve ser deixado para trás
"Como o Papa Francisco repete com frequência, ninguém deve ser deixado para trás, disse o
Cardeal Turkson, estamos aqui hoje para dar testemunho do apoio a todos aqueles que vivem
em situações de sofrimento e vulnerabilidade e que frequentemente são esquecidos,
especialmente neste tempo de emergência sanitária, social e económica. Lembremos que o
desenvolvimento integral do homem está ligado ao cuidado pela Criação: se falharmos num,
também falharemos no outro”.
A difícil situação sanitária em Castel Romano
No acampamento de Castel Romano a água chega em camiões-cisternas, e inclusivamente a
eletricidade tem uma voltagem que nem sempre permite realizar todas as atividades. As
crianças que, com regularidade, frequentam a escola são 15%. E aqui, com a eclosão da
epidemia, o ensino a distância foi impossível, porque não existem os computadores e a ligação
à Internet. As casas estão degradadas, as caravanas e os contentores mais parecem barracas.
O Cardeal entrou nestas casas, conheceu duas mães que têm dois e três filhos. Muitas
pessoas que vivem em Castel Romano fugiram durante a guerra da Bósnia, mas são
refugiadas que não têm estatuto oficial. Para as ajudar sob o ponto de vista médico, a equipa
do Hospital Bambino Gesú, de Roma, com a clínica móvel "Não te esqueças de mim", atendeu
cerca de 700 crianças que vivem nos acampamentos ciganos da capital italiana.

(cf. http://www.nontiscordardime.eu/unita-mobili-junior )
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https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-06/cardenal-turkson-visita-campamento-n
omada-de-castel-romano.html
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