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O imperativo da

solidariedade
sem-abrigo ou o acolhimento
Estendendo-se por uma área de aproximadamente 1.700
de refugiados – proporcione um
km2 e abrangendo uma população de quase 300 mil habitanconjunto de serviços tendo em
tes, a Diocese de Leiria-Fátima corresponde a um território
vista o bem-estar das crianças e
geograficamente amplo, com um reconhecido papel enquanjovens (nomeadamente através
to “centro de convergência de muitos peregrinos”. Assim
de Creches, Jardins de Infância
sendo, e segundo a estimativa partilhada pelos nossos
e dos Centros de Atividades de
interlocutores, o número de visitas anuais ao Santuário
Te m p o s L i v r e s ) , b e m c o m o a
de Fátima terá ascendido à ordem dos “dez milhões por
qualidade de vida das populações
ano”, no período de tempo que antecedeu o Centenário
idosas (mediante os Centros de
das Aparições, celebrado em 2017.
Dia, as Estruturas Residenciais ou o
Organizada em 75 paróquias integradas nos conServiço de Apoio Domiciliário).
celhos de Leiria, Batalha, Marinha Grande, Ourém e
Em entrevista a D.
Consciente de que “as pessoas e,
Porto de Mós – e englobando ainda algumas áreas
António Marto, Bispo de sobretudo, as famílias já reconhecem”
dos concelhos de Alcanena, Alcobaça e Pombal –,
a Diocese de Leiria-Fátima caracteriza-se pelo
Leiria-Fátima, e ao padre o trabalho que tais instituições desemtrabalho dos 90 presbíteros incardinados, bem
Jorge Guarda, vigário- penham dia após dia, D. António Marto
acredita, no entanto, que o envolvimento
como pelas ações concretizadas pelas 46 instigeral na mesma Diocese, da população em torno destes organistuições de solidariedade social aqui presentes
(no contexto das quais encontramos um total
ficámos a conhecer o mos poderia ser ainda mais forte. “As
pessoas da comunidade cristã deveriam
de 21 Centros Sociais Paroquiais e seis Santrabalho desempenhado
sentir estes Centros Sociais Paroquiais
tas Casas da Misericórdia). Importante por
p e l a s i n s t i t u i ç õ e s d e como seus e não enquanto algo que a
natureza, esta amplitude de organismos
solidariedade social de
Igreja, através da Paróquia, lhes oferece”,
encontra eco numa miríade de diferentes
explica
o Bispo de Leiria-Fátima. Até porque
respostas sociais, que procuram atender
toda uma região.
os portugueses já demonstraram, a título de
da melhor forma possível às carências e
exemplo, “uma espantosa solidariedade” e
imperativos de um volumoso aglomerado
uma importante capacidade de mobilização
populacional.
no apoio às vítimas de tragédias como as
Assim sendo, não deverá constituir
vagas de incêndios sentidas no ano passado.
surpresa que esta corresponda a uma
Outro aspeto que demonstra essa entreajuDiocese que – em sintonia com valênda é o contributo desempenhado por quem, um
cias como o apoio à maternidade em
pouco por todo o território, se presta à virtude
situação de dificuldade, o acompado trabalho voluntário. Sublinhando que “a denhamento de pessoas portadoras
dicação e a generosidade” destas pessoas “que
de deficiência, o suporte aos
ajudam quer na educação das crianças, quer na
assistência social, é algo que não aparece nos
ecrãs da televisão”, D. António Marto atesta como
“há muita gente que, sendo ou não cristã, tem um
coração aberto, generoso e disponível”. É a elas,
bem como a todos os outros que tornam possível o
trabalho das instituições de ação social, que os nossos interlocutores deixam um sincero agradecimento
e uma “palavra de reconhecimento”. Já em relação ao
futuro, há um especial apelo dirigido às novas gerações, cuja energia e contributo se preveem essenciais
para que os que se encontram em situação de carência
ou de isolamento possam contar – hoje, amanhã e sempre – com o carinho de uma mão amiga.

