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Palavras de Francisco orientam
catequistas

Crise migratória

Workshop em Lisboa ajuda a acolher refugiados

Texto Juliana Batista | Foto Lusa | 03/10/2016 | 15:23

A opinião do Santo Padre é a base para ateliers,
conferências e outras atividades que formam as
Jornadas de Catequistas

Aqueles que lidam com a população refugiada
são convidados a participar num workshop
sobre boas práticas relacionadas com o
acolhimento destas pessoas

Espanhóis apoiam crianças do Equador

Voluntários colaboram na proteção das
dunas

Voluntários vão colaborar na plantação de espécies
vegetais apropriadas ao ambiente dunar, para
aumentar a retenção de areias na Figueira da Foz

IMAGEM
A iniciativa é dirigida aos que trabalham no acolhimento de meninas, raparigas
e mulheres refugiadas
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PORTUGAL ANTERIOR SEGUINTE

O workshop «Boas práticas no acolhimento de mulheres e meninas refugiadas» vai realizar-se em Lisboa, no próximo dia 13
de outubro. A oficina terá lugar na Fundação Friedrich Ebert Portugal, entre as 09h45 e as 17h00, informam os responsáveis
pela atividade.
A iniciativa é dirigida aos que trabalham no «acolhimento de meninas, raparigas e mulheres refugiadas (…), órgãos de polícia
criminal, técnicas/os de centros de apoio a vítimas e de casas abrigo para mulheres e crianças, associações de imigrantes,
investigadoras/es, entre outras/os profissionais».
A atividade é organizada pela Fundação Friedrich Ebert, pela Associação Mulheres sem Fronteiras, pela Faces de Eva –
CCIS.NOVA e ainda pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. A linguagem de trabalho é o inglês, sem
tradução para português.

Acontecer

Museus de Fátima e Ourém com visitas gratuitas
,18 de outubro, Consolata Museu e Colegiada de
Ourém
«Alegria do amor» vivida na Cova da Iria ,22 e 23
de outubro, Seminário do Verbo Divino
Saúde leva investigadores «prestigiados» a
Coimbra ,3 e 4 de novembro, Universidade de
Coimbra

PENSAMENTO DO DIA

O sinal da cruz! Porque havemos de fazê-lo à
pressa e atabalhoadamente? Se é assim, mais vale
não o fazer.
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Mundo

Musical sobre Fátima percorre Portugal

Redução da pobreza a ritmo lento na
América Latina

O valor da verdade

ONU preocupada com ataques a equipas
humanitárias

Palavras de Francisco orientam
catequistas

Mais notícias

Desnutrição trava crescimento de menores

Mais notícias

A Missão Conta

O testemunho do catequista Francisco
«Lutei contra Deus, mas Ele venceu»
Morreu um grande missionário

Mais notícias

Justiça & Paz

Provedor investiga acordo europeu sobre
refugiados
«Veredito histórico»

Ex-Presidente do Chade condenado a
prisão perpétua

Mais notícias
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