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Circular n.º 13 - 2021/2022 

Lisboa, 8 de março de 2022        
A Toda a Comunidade Educativa, 

 

Estamos a viver tempos muito difíceis que não nos podem deixar indiferentes. Assistimos a 

uma situação de guerra e de catástrofe humanitária na Ucrânia que nos deve fazer pensar e para 

a qual sentimos que, como Colégio, nos devemos mobilizar, ajudando este povo, através de uma 

campanha de angariação de fundos, em articulação com a Cáritas Portugal e com o apoio da 

Conferência Episcopal Portuguesa. O objetivo é reforçar a capacidade de resposta da Cáritas na 

Ucrânia, nos países fronteiriços e o eventual acolhimento a famílias deslocadas em Portugal.  

Sabemos que é urgente apoiar e agir solidariamente, pelo que vamos dinamizar uma 

campanha que será proposta aos Alunos, na aula de Formação Humana do dia 9 de março e que 

terá continuidade na aula de 16 de março. Através de uma atividade que procurará unir todo o 

Colégio e dar sentido à ação solidária, pretendemos, não só juntar verbas que possam dar a 

resposta mais eficiente e rápida às necessidades imediatas, mas também transmitir uma 

mensagem de esperança e de paz ao povo ucraniano. 

Os Alunos, os Docentes e Não Docentes vão personalizar um envelope que levarão para casa 

para que possam recolher a contribuição monetária que a sua família e amigos possam dar neste 

momento. O contributo é anónimo e não há um valor mínimo, sendo que cada um deverá colocar 

o seu envelope, fechado, numa caixa que se encontra na Secretaria do Colégio até quarta-feira, 

16 de março. Neste dia, desenvolveremos ainda uma atividade conjunta, de forma a deixarmos a 

nossa mensagem de paz para o povo ucraniano. 

A Caminhada da Quaresma no Colégio, este ano, vai ao encontro da encíclica Laudato Si 

(Louvado sejas) – convidando a Comunidade Educativa a refletir, para depois agir, em dois 

objetivos – o Clamor da Terra e o Clamor dos Pobres.   

É o próprio Papa Francisco que nos alerta para o que está a acontecer à Terra, a nossa casa 

comum, na sequência de uma utilização abusiva por parte do ser humano, e nos relembra que 

somos chamados a Defender a Vida Humana, sendo solidários e dando atenção especial aos grupos 

vulneráveis, como os refugiados, os migrantes e as crianças em risco. (cf. Quaresma in homepage 

do colégio). Procuraremos, neste sentido, dar significado às palavras de Madre Teresa de Calcutá, 

através da Campanha de ajuda ao povo ucraniano, porque “O que nós fazemos pelos pobres é uma 

gota de água no oceano: mas se o não fizéssemos, se não deitássemos no oceano essa gota, ao 

oceano faltaria algo, faltar-lhe-ia essa gota”.   

 

Sabemos que é apenas uma gota no oceano, mas será A Nossa Gota d´Água. 

Contamos, como sempre, com o apoio e a ajuda de todos, 

A Direção 


