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‘Investir nas pessoas, dar prioridade à educação”

A educação é um direito humano, um bem público e 
uma responsabilidade coletiva. A Assembleia Geral das 
Nações Unidas proclamou o dia 24 de Janeiro como Dia 
Internacional da Educação, destacando o papel que a 
educação desempenha na paz e no desenvolvimento. 

Sem uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa 
para todos e oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida, os países não conseguirão alcançar a 
igualdade de género e quebrar o ciclo de pobreza que 
deixa milhões de crianças, jovens e adultos para trás. 

Este ano o Dia Internacional da Educação é celebrado 
sob o tema “Investir nas pessoas, dar prioridade 

à educação”. Deve ser dada prioridade à educação para acelerar o progresso rumo aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável num contexto de recessão global, desigualdades crescentes e crise climática.

Rezamos pelos nossos centros educativos, para que continuem a “investir nas pessoas e a dar prioridade à 
educação” como já o fazem, com base no carisma e no caráter claretiano.

DIA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO

Natal ativo dos alunos do Colégio Claret de Don Benito

Durante as festas de Natal e Ano Novo houve tempo para recarregar 
energias e também para realizar atividades de solidariedade e convívio, 
como aconteceu no Colégio Claret de Don Benito. 

Um grupo de animadores e monitores realizou um acampamento na 
Ermida de La Antigua (La Haba) onde, para além de caminhadas, houve 
tempo para formação, jogos, oração e muita alegria por partilhar este 
convívio. 

Por outro lado, os jovens da Irmandade da ‘Borriquita’, da qual fazem 
parte muitos alunos do Colégio, entregaram à Cáritas Interparoquial 
os alimentos que recolheram durante a campanha de Advento na 
Paróquia de São João. 

Também colaboraram entregando produtos de limpeza e higiene doados pela comunidade educativa do 
Colégio Claret.

OS NOSSOS COLÉGIOS
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Colégio Claret de Don Benito entre os 10 melhores Colégios da província de 
Badajoz

Damos eco de um artigo publicado na página HOY DON BENITO (https://
donbenito.hoy.es/) a 24 de Janeiro por Estrella Domeque, no qual é 
destacado o Colégio Claret como um dos melhores da Província de 
Badajoz: 

A plataforma ‘Mi Cole’ classificou entre os dez melhores colégios da 
província de Badajoz os Colégio do Sagrado Coração e o Colégio Claret, 
ambos em Don Benito. Estes dois centros educativos juntam-se a outros 
de localidades como Almendralejo, Badajoz ou Mérida. (...) Em oitavo 

lugar neste ranking aparece o Colégio Claret, um centro educativo subsidiado pelo Estado para o Pré-escolar, 
Primária, Básico, Secundário e Formação Profissional localizado na Rua Ancha em Don Benito. Trata-se de 
um colégio com carater religioso e misto que segue um modelo educativo genérico. Entre os seus serviços, 
dispõe também de um horário ampliado na parte da manhã. 

Sessão especial para o PRIMEIRO ano de Bacharelato e visita do Canal Sur ao 
Colégio Claret em Sevilha

No dia 13 de Janeiro, o Colégio Claret de Sevilha teve uma sessão e visitas especiais. Na aula de Biologia e 
Geologia do 1º ano de Bacharelato, foi realizada uma sessão sobre o efeito das alterações climáticas e da 
ação humana na alteração dos ecossistemas tão importantes para a preservação da biodiversidade como 
as zonas húmidas. Utilizando vídeos didáticos, os estudantes discutiram as causas e as atividades humanas 
concretas no contexto das alterações climáticas que estão a causar a perda de ecossistemas e que ações 
individuais e coletivas podemos tomar para a sua conservação.

Uma equipa de filmagem do Canal Sur Televisión filmou a sessão na sala de aula, entrevistando diferentes 
alunos da turma e o Sr. Javier Sánchez-M. Fontenla, professor de Biologia e Geologia de vários grupos do 
Ensino Secundário e Bacharelato. A reportagem foi transmitida no dia 28 de Janeiro no programa ‘Espacio 
Protegido’ do Canal Sur e na TV Andalucía (pode ser encontrada na página do Canal Sur em ‘A la Carta’).

XLIX CONCURSO DE ESCRITA DO COLÉGIO CLARET DE LAS PALMAS 

O Colégio Claret de Las Palmas organizou o XLIX Concurso de Escrita em que participaram mais de 600 
estudantes de 60 centros educativos da Grã Canaria. Trata-se de um encontro que procura fomentar a 
criação literária entre os alunos do ensino secundário e, sobretudo, criar laços entre jovens de diferentes 
lugares. Durante o dia, os estudantes puderam partilhar gostos literários, até chegarem ao grande momento 
da escrita, e tiveram como ponto de partida uma frase partilhada pelo organizador do evento, Anwar Hawach, 
um professor de línguas em Tamaraceite. Um agradecimento especial aos participantes, organizadores e 
colaboradores do evento. Em Maio serão anunciados os vencedores. 
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Eucaristia e Jantar de Reis no Colégio Internato Claret

Na sexta-feira 6 de Janeiro, as famílias do Colégio Internato Claret celebraram 
a festa dos Três Reis Magos com um jantar que juntou quase 200 pessoas. O 
evento começou com uma Eucaristia. Seguiu-se o jantar num espaço devidamente 
decorado para o efeito. 

Foi um encontro agradável e acolhedor que este ano pôde ser retomado e que as 
famílias participantes apreciaram.

Novo mobiliário no Colégio Internato Claret

O Colégio Internato Claret está orgulhoso por ter conseguido um dos seus grandes objetivos. Desde o mês 
de Janeiro deste ano que todas as salas de aula estão equipadas com novo mobiliário escolar. Também o 
refeitório conta com novas mesas e cadeiras que contribuem para um maior conforto. O Colégio trabalha 
diariamente para assegurar que o conforto, segurança e bem-estar de todos os alunos se traduzam numa 
maior motivação e melhores resultados nos desafios educacionais que enfrentam. 

Doação da livraria e papelaria Oasis ao CIC

O Colégio Internato dos Carvalhos (CIC) recebeu uma doação da Livraria e 
Papelaria Oásis (Porto), na pessoa da D. Marta, de material escolar (cadernos, 
sebentas, capas, livros, entre outros) que irá dotar e enriquecer, por um lado, a 
nossa biblioteca escolar, Biblioteca Nélson Padrão e, por outro, será útil à missão 
da Procura - Missões Claretianas. Bem-hajam pela doação!

Reunião do Conselho de Educação dos Colégios da nossa 
Província em Espanha 

No dia 13 de Janeiro realizou-se uma reunião do Conselho de Educação dos 
Colégios da nossa Província em Espanha. Nela esteve presente o P. Basilio 
Álvarez, coordenador da Equipa de Titularidade da Província de Santiago. 
Nesta reunião houve oportunidade para tomar o pulso da realidade 
educativa e foram discutidas as possibilidades de coordenação e trabalho conjunto.

Encontro de Diretores dos Colégios da Família Claretiana

Na última semana de Janeiro teve lugar em Madrid a primeira parte 
do XI Encontro de Diretores dos Colégios Claretianos, sob o lema 
“Identidade Evangelizadora dos nossos Claustros”, dinamizado pelo 
coach educativo Juanma de Alarcón Fernández. Foram vários dias 
para reforçar a nossa identidade e o nosso serviço à Boa Nova do 
Reino através da educação. No encontro puderam-se destacar ideias 
tais como “Vamos liderar os outros de acordo com a forma como nos lideramos a nós próprios”. Não podemos 
ser líderes diferentes do que somos”; “O educador do futuro deve inspirar-se no Pacto Global de Educação: 
ser um instrumento de evangelização e transformação”; ou “O cuidado pastoral não é para todos, mas a 
Evangelização é: o anúncio de um projeto de bondade e felicidade”.
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Uma casa para Deliciosa: objetivo alcançado! 

A PROCURA - Missões Claretianas desenvolveu a campanha ‘Uma casa para 
Deliciosa’ e... o objetivo foi alcançado! Associamo-nos às palavras de agradecimento 
da PROCURA a todos aqueles que contribuíram no âmbito desta campanha para a 
construção de uma casa para Deliciosa. Em breve começarão os primeiros passos 
para a construção da sua nova casa.

10 anos de ESCOLINHA CLARET EM SÃO TOMÉ

No dia 8 de Janeiro a Escolinha Claret em São Tomé celebrou 10 anos de vida, 10 anos 
em que temos acompanhando muitas crianças no apoio ao estudo, alimentação, 
higiene e tempos livres. 10 anos em que os Amigos da Escolinha têm sido muito 
importantes na promoção deste projeto educativo e 10 anos com a presença de 
muitos voluntários e colaboradores que tem partilhado os seus conhecimentos em 

prol das crianças da Trindade. Bem-haja a todos! Juntos contribuímos para a Educação em São Tomé e 
Príncipe!

Participação ativa dos voluntários PROCURA nas suas 
realidades locais

As delegações da PROCURA - Missões Claretianas em Portugal e a Casa Claret 
em São Tomé estão em sintonia com a comunidade local. Neste sentido, e de 
acordo com a realidade concreta de cada local, os seus voluntários participam e 
animam a Eucaristia dominical, difundem as campanhas que realizam e promovem 
momentos de oração e reflexão. Rezamos para que esta chama esteja sempre viva 

e que este ano continue a correr tão bem, e para que juntos partilhemos a alegria da Missão!

Primeira reunião do ano da Junta Diretiva da Proclade Bética

No dia 28 de Janeiro realizou-se em Sevilha a primeira reunião da Junta 
Diretiva da Proclade Bética. A reunião centrou-se no estudo e aprovação de 
documentos ordinários para o encerramento do ano, no planeamento para 
2023 e na preparação da próxima Assembleia Anual Ordinária de sócios e 
sócias, que se realizará em breve. Entre as resoluções adotadas destacam-se 
a aprovação provisória das Contas Anuais de 2022 e o orçamento para 2023, 

que serão aprovados pela Assembleia. Uma boa parte da reunião foi dedicada ao trabalho de formulação 
do Plano Estratégico 2023-29 proposta pela organização, que também se espera que seja aprovado em 
Março pela Assembleia. Relativamente a este trabalho, o Conselho discutiu o estado do voluntariado nas 
delegações locais e estratégias para reforçar o seu crescimento e consolidação nos próximos anos. A 
reunião prolongou-se durante todo o dia e terminou com o agradecimento pela participação, envolvimento 
e frutos deste encontro.

SOLIDARIEDADE E MISSÃO (somi)

ZIMBABUÉ

Encontro de equipa da Escola Primária St. Claret Chiutsi

No dia 14 de Janeiro, a equipa educativa da Escola Primária St. Claret Chiutsi teve 
um encontro para continuar a aprofundar o ser claretiano, procurando oferecer o 
melhor de si próprio para o bem dos estudantes. O encontro serviu também para 
olhar com energia e entusiasmo os meses do ano letivo, que começou no dia 9 de 
Janeiro. Rezamos pela equipa e pelos estudantes de St. Claret Chiutsi. Da sua união 

e empenho virão resultados maravilhosos, como os obtidos no exame do sétimo ano, há uns meses atrás.
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PARÓQUIAS E IGREJAS

Encontro de Reis dos grupos de formação cristã na Paróquia 
da Areosa

No dia 7 de Janeiro, os grupos de Formação Cristã Adulta da Paróquia de Nossa 
Senhora da Areosa (Porto) tiveram o seu primeiro encontro de Reis. 

Este almoço – festa teve como objetivo partilhar as experiências dos adultos da 
Areosa e animá-los a iniciar um novo ano de Fé e Aprendizagem.

Grupo de Jovens da Paróquia de Tondela

Nas primeiras semanas do ano, a Paróquia de Tondela apresentou a sua conta 
de Instagram (@paroquiatondela) e o seu grupo de jovens. Este grupo tem uma 
identidade claretiana marcada e desenvolve as suas atividades no âmbito da 

Rede Claret-Way, em Família Claretiana. Este grupo é muito animado e continua a preparar com grande 
entusiasmo a JMJ Lisboa 2023. Rezamos para que Santo António Maria Claret os acompanhe nesta viagem 
e os encoraje a dar passos juntos, como uma Família Claretiana.

REFLEXÃO BÍBLICA NA PARÓQUIA DO CORAÇÃO DE MARIA DO CACÉM 

A paróquia do Imaculado Coração de Maria no Cacém (Portugal) organizou um 
fim-de-semana de reflexão bíblica de 20 a 22 de Janeiro. O tema escolhido foi: 
“Compreender o livro do Apocalipse”. O encontro, que contou com a presença de 
cerca de 65 pessoas, foi conduzido pelo estudioso bíblico português P. Herculano 

Alves dos Missionários Capuchinhos. O objetivo era celebrar o Domingo da Palavra de uma forma mais 
profunda. Houve bons momentos de reflexão, partilha e celebração.

Oração ecuménica “Faz o bem; procura a justiça” na Paróquia 
do Espírito Santo de Granada

No dia 23 de Janeiro, no âmbito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 
que este ano tem como lema “Fazer o bem; procurar a justiça”, realizou-se na 
Paróquia do Espírito Santo em Granada uma oração ecuménica organizada pelo 

Arciprestado da Cartuja. A oração foi presidida pelo padre Juan Jesús Gea, cmf, e incluiu a intervenção de 
Eva, pastora da Igreja Evangélica de Espanha. Ela sublinhou a necessidade e a importância de trabalhar em 
conjunto, enfatizando o que nos une e não o que nos separa. Agradecemos a Deus por este encontro com 
os nossos irmãos evangélicos e pela presença de todos aqueles que participaram na oração.

Canal Youtube da Paróquia Coração de Maria de Las Palmas

A Paróquia do Coração de Maria de Las Palmas (Espanha) já há algum tempo que tem 
um canal no Youtube, no qual transmite adorações, celebrações e outras atividades que 
realiza. O canal pode ser encontrado no Youtube sob o nome de Parroquia Corazón de 
Maria. Las Palmas (também o pode encontrar em: @parroquiacorazondemaria.la8302).

21 anos de presença claretiana no Zimbabué

A 29 de Janeiro de 2002, os três primeiros missionários claretianos chegaram 
ao Zimbabué, tendo já passado 21 anos desde então. Damos graças ao Senhor 
pelas grandes coisas que fez durante estes anos e damos graças também a 
todos os amigos, familiares, claretianos de outros países e benfeitores que têm 

estado connosco durante todos estes anos. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe no futuro!
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Círculo do Silêncio na Paróquia de Nossa Senhora da Paz de Rehoyas (Las Palmas)

A Paróquia de Nossa Senhora da Paz de Rehoyas (Las Palmas, Espanha), 
perante os acontecimentos dramáticos que têm vindo a acontecer nas 
costas canárias, tais como o aparecimento cada vez mais frequente de 
barcos com cadáveres de migrantes, não quis assistir passivamente a 
esta realidade. Por esta razão, quiseram sair à rua e foram para a praça 
do bairro para levantar a voz e exigir um gesto de solidariedade e de 
denúncia. Para além de denunciarem uma série de factos, quiseram 

comprometer-se a:

1. Sensibilizar as nossas comunidades a fim de mostrar maior solidariedade e acolhimento aos migrantes.
2. Rever continuamente as nossas atitudes para com estas pessoas: como as recebemos, como as tratamos, 
como falamos sobre elas, como vivemos com elas...
3. Exigir dos nossos políticos e governos uma maior humanização das leis e regulamentos relacionados com 
a migração e a promoção de serviços sociais suficientes para uma atenção digna e eficaz.
4. Denunciar as causas que levam à morte de migrantes, saindo para a praça cada vez que esta situação se 
repita.

noviciado micla 2023

Início do noviciado Micla 2023

É com grande alegria que partilhamos o início do Noviciado Micla 
2023. No dia 5 de Janeiro, 9 jovens missionários de diferentes países 
e províncias claretianas iniciaram a sua experiência, entre eles 
Samuel Abelaira García, noviço da nossa província. 

Para além do Samuel, há jovens das Antilhas (2), Brasil (2), Colômbia-
Equador (3) e San José del Sur (1). A nossa comunidade está cheia 
de alegria pelo SIM dos nossos jovens. Pedimos a Deus Pai e Mãe 

da vida que os acompanhe neste ano de configuração ao estilo missionário de Santo António Maria Claret. 

O PADRE ARTUR ESCREVE-NOS A PARTIR DO BRASIL

ESCOLA DE MÚSICA CLARET – Prodígios da Amazónia

Após vários meses de diálogo, preparação do projeto, inscrições, escolha dos professores... chegou o dia da 
inauguração e as primeiras aulas. As aulas iniciaram-se na tarde de sábado 28 de Janeiro de 2023, no salão 
da igreja de Novo Paraíso, espaço preparado para o efeito. 

O entusiasmo estava escrito nos rostos e havia uma alegria contagiante no ar. Na sessão de abertura, foi 
dada uma calorosa receção, enfatizada a necessidade de cantores e músicos nas comunidades periféricas, 
mas também um novo horizonte a ser dado aos mais jovens.

Esta “pequena escola” foi confiada ao Senhor do Bonfim e à intercessão de Santo António Maria Claret, 
na esperança de que surjam novos “Prodígios da Amazónia”, que façam a diferença nas suas famílias, 
comunidades e na sociedade brasileira. 
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PASTORAL JUVENIL

Encontro online da Equipa da PJV Espanha cheia de sonhos e ilusões 

A equipa da PJV_Espanha organizou no dia 18 de janeiro um encontro 
online de Neo APJs de diferentes lugares da Província de Fátima, que se 
caracterizou por momentos cheios de riso, vida e o desejo de continuar a 
fortalecer a sua vocação no serviço ao Senhor através dos mais jovens. 

Foi um encontro frutífero, que serviu para nos conhecermos melhor, para 
partilhar sonhos e ilusões e para informar e partilhar com eles os próximos 

eventos e atividades que terão lugar e dos quais serão parte ativa (Páscoa Missionária, campos de férias de 
Verão, JMJ Lisboa...).

Associamo-nos às palavras de agradecimento da Equipa e desejamos-lhes votos de sucesso.

RESIDÊNCIAS SÉNIORES

Passeio de Natal da Residência Claret Granada

Os nossos seniores da Residência Claret Granada foram dar um passeio a 
pé pela bela cidade de Granada. Desfrutaram de uma bebida refrescante 
no terraço de Las Titas, seguido de um passeio próximo da roda gigante 
e do carrossel no Passeio de Violón.

O Natal é uma época especial que antecede o novo ano. Obrigado aos 
membros da nossa equipa, José e Judith, por se juntarem a nós e cuidarem 
deles com tanto carinho.

Visita das alunas do Colégio Highlands à Residência Claret de Sevilha 

A Residência Sénior Claret Sevilha pôde desfrutar da visita de um grupo de 
alunas do Colégio Highlands, que participaram num concurso chamado “Canta 
e Dança”, que tem como prémio uma quantia económica que seria doada ao 
centro se fossem elas os vencedores. 

Para realizar a atividade, as alunas visitaram o centro, também para se 
encontrarem com os residentes que apresentaram a dança a concurso, que 
foi um remix de canções atuais; também dançaram sevilhanas, cantaram uma 
canção pop e terminaram a tarde com um bingo de grupo... distribuíram alguns 
chocolates e alguns presentes que eles próprios trouxeram; em suma, foi uma 
tarde bastante divertida.

Etapa da “Sementeira” da ECEM na Paróquia de São 
Domingos de Guzmán de Tenerife

A Equipa Claretiana de Evangelização Missionária (ECEM) realizou de 13 
a 22 de Janeiro a etapa da “Sementeira” da Missão na Paróquia de São 
Domingos de Guzmán de Santa Cruz de Tenerife. 

Nesta etapa da Missão Paroquial potencia-se a saída missionária da comunidade paroquial.

Equipa Claretiana de Evangelização Missionária (ECEM)
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FUNDAÇÃO CLARET
ACOLHIMENTO RESIDENCIAL DE JOVENS EM RISCO

PAI MARÇAL DA SILVA PEREIRA | Diretor Pedagógico

O acolhimento residencial é uma medida de proteção destinada a todas as crianças e jovens que não 
podem permanecer em suas casas. Através dele é-lhes proporcionado um lugar de residência e convívio 
que corresponda à incumbência de uma adequada satisfação das necessidades de proteção, educação e 
desenvolvimento, incluindo as ações terapêuticas e de reabilitação consideradas necessárias.

A Fundação Claret é o suporte jurídico do Lar Juvenil Carvalhos, que oferece aos jovens aqui acolhidos um 
edifício construído em 2003. Cada grupo de jovens (de acordo com a sua idade ou ano escolar) vive a sua 
vida num espaço composto por 5 quartos, sala de estar (convívio 
e televisão), gabinete técnico, uma sala de atividades, espaço de 
higiene e sala de jantar. Os quartos estão equipados com mesa 
de estudo e armário de arrumos. O edifício é uma bela peça de 
arquitetura, sóbria e elegante num espaço verdejante e juncado 
de árvores, arbustos e outras construções.

A localização do Lar Juvenil oferece aos jovens a deslocação 
rápida para as diversas escolas e proporciona a proximidade 
de grupos desportivos, onde os jovens podem ser inseridos, 
assim como a participação em atividades em ginásios ou 
acompanhamento em centros de estudo.

As diversas aprendizagens são motivo de desenvolvimento das capacidades dos jovens, podem aprender 
a confecionar as suas refeições, tratamento de roupas, passar a ferro, limpeza dos espaços de habitação 
e participar nas atividades nos jardins...

O Lar Juvenil está equipado com painéis solares para aquecimento de água e painéis fotovoltaicos para 
autoconsumo e venda à rede. Tem baterias para anular a potência reativa e chuveiros e torneiras de baixo 
consumo de forma a tornar-se mais sustentável. O Lar Juvenil é um espaço para estabelecer uma relação 
educativa. A qualidade dos técnicos, a dinâmica dos elementos da ação educativa, a dedicação voluntária 
da equipa de Direção e outras artes que assumem as tarefas educativas, determinam com eficácia os 
programas de acolhimento residencial.

A equipa educativa conta com Psicólogos, Assistentes Sociais, Educador Social, Conselho Pedagógico e 
outros técnicos de entidades externas. Contamos com um elemento (Psicólogo) na Supervisão externa que 
permite estimular as potencialidades, analisar as dificuldades, ajudar na promoção e gestão de mudanças 
orientadas à melhoria da qualidade de intervenção.

As experiências e a história familiar dos jovens acolhidos são muito diversas e a intervenção que se realiza 
no acolhimento residencial deve avaliar e promover cada situação, nas necessidades de cada caso, através 
de uma ação bem concebida. A intervenção das equipas educativas deve utilizar os meios apropriados 
para realizar a sua avaliação no acompanhamento de cada dia.

No acompanhamento do jovem que vive no espaço residencial “Lar Juvenil”, onde encontra algumas 
respostas para algumas das suas dificuldades e turbulências, uma vasta equipa de educadores liderada 
pelos Missionários Claretianos, ajudam os jovens adolescentes a crescer em todas as dimensões: física, 
afetiva, cristã, humana, intelectual. 

Muitos dos jovens que passaram pelo Lar Juvenil dos Carvalhos estão hoje marcados pelos valores que os 
aconchegam a servir e viver na sociedade. Educar em valores é uma forma de garantir o sucesso para a 
vida. A vontade é a grande força que valoriza o homem, forjada na frágua de Claret para aquecer o mundo.

ÚLTIMA PÁGINA


