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O primado da Caridade 
“Chegou ao pé dele e vendo-o, encheu-se de compaixão” (Lc 10, 33) 

 

Envolvidos por um misto de orgulho e responsabilidade assumimos o desafio de dar 

corpo à Direção e ao Conselho Fiscal da Cáritas Arquidiocesana de Braga no mandato 

de 2021 a 2025. Move-nos, à partida, uma grande vontade e determinação por 

cumprir a missão confiada a esta instituição que, na Arquidiocese de Braga, desde 

1949 luta por uma sociedade mais justa e fraterna, ao lado dos que são atingidos por 

qualquer forma de pobreza, exclusão social ou emergência, sem olhar a crenças, 

culturas, etnias ou origens. 

 

Nos últimos anos foram muitos os rostos que conduziram os destinos desta instituição 

e elevaram a sua ação a um patamar de excelência reconhecida em toda a comunidade 

eclesial e em toda a sociedade bracarense, assumindo o compromisso com a 

erradicação da pobreza e a exclusão social com base na cooperação e no trabalho em 

rede. A todos prestamos a nossa homenagem e reconhecimento pelo serviço 

desenvolvido. 

 

Entramos neste mandato comprometidos com dois documentos estruturantes da 

dinâmica da Igreja em Braga e da Cáritas em Portugal: 

 Plano Pastoral da Arquidiocese de Braga (2020-23): 

“Uma Igreja Sinodal e Samaritana”; 

 Plano Estratégico da Cáritas em Portugal (2021-23): 

“Uma só família humana”. 

 

Em todas as linhas estratégicas queremos afirmar os valores inerentes à identidade da 

Cáritas em Braga, nomeadamente a catolicidade, solidariedade, radicalidade, 

proximidade, universalidade e a caridade. Ao afirmarmos, sem complexos, os valores 

da Cáritas em toda a sociedade, pode esta contar com o nosso compromisso efetivo 

em torno das causas que são comuns. São muitas as experiências de trabalho em rede 

que queremos reforçar, porque estamos conscientes que juntos somos mais fortes e 

eficazes. 
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Linhas programáticas 2021-25 
Olhar. Cuidar. Acompanhar 

 

Em sintonia com as propostas para o triénio pastoral da nossa Arquidiocese, também 

nos serviremos da Parábola do Bom Samaritano para, em Igreja, fazermos do próximo 

o caminho da Cáritas. De facto, a caridade é o rosto da nossa fé, a mais elevada e 

expressiva virtude da nossa identidade cristã (cfr 1 Coríntios, 13,13). 

 

Se a Igreja é perita em humanidade, na Cáritas assumimos o compromisso de 

contribuir para uma sociedade mais eficaz na criação de uma cultura do acolhimento e 

da caridade. 

 

São muitas as formas de pobreza que nos rodeiam e que estão muita além da carência 

de bens materiais. São muitos os desafios que nos impelem à ação! Temos consciência 

que beneficiamos de toda a dinâmica de trabalho em rede característica da ação da 

Cáritas, integrada na Comissão para o Desenvolvimento Humano Integral e em toda 

rede social de Braga, incluindo parcerias com instituições de solidariedade social locais 

e parcerias com instituições do tecido empresarial, cultural ou educativo local. 

 

Apresentamos algumas linhas estratégicas de ação, sem referência a atividades e 

iniciativas concretas uma vez que estas têm de merecer um olhar mais cuidado e de 

pormenor que requer tempo para a sua operacionalização. No entanto, temos 

consciência de alguns desafios que merecerão da nossa parte um olhar mais atento e 

prioritário. 

 

Conscientes do caminho percorrido pela Cáritas em Braga, neste mandato que agora 

iniciamos, queremos ser ainda MAIS… MAIS PRÁXIMOS, MAIS INOVADORES, MAIS 

JOVENS, MAIS VOLUNTÁRIOS E MAIS TRANSPARENTES.  
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Mais próximos… 

 das pessoas em situação de vulnerabilidade e que todos os dias procuram os 

serviços prestados; 

 das comunidades arciprestais, dos departamentos arquidiocesanos, dos grupos 

de ação socio caritativa e das comunidades cristãs; 

 das instituições locais de solidariedade, das redes de trabalho, das 

comunidades de toda a arquidiocese de Braga; 

 da rede de parceiros locais e da rede Cáritas em Portugal e no Mundo; 

 da formação de agentes, colaboradores e de novos espaços de promoção de 

práticas colaborativas. 

 

Mais ação, mais inovação… 

 consolidando dos serviços de ação social prestados pela Cáritas no âmbito do 

atendimento social (atendimento social, refeitório social, roupeiro social, 

equipamento médico hospitalar, banco alimentar, balneário social, residência 

partilhada, Espaço Igual); 

 desenvolvendo novas respostas sociais e projetos em áreas chave, 

nomeadamente na área da violência doméstica, da empregabilidade, no apoio 

alimentar, dos direitos sociais, da migração e minorias, população sem-abrigo, 

entre outros; 

 promovendo projetos com o foco na ecologia integral e na inovação social; 

 estruturando o Departamento de Emergências e Catástrofes. 

 

Mais juventude, mais voluntariado 

 criando a Cáritas Jovem na Diocese de Braga; 

 desenvolvendo iniciativas em contexto escolar sobre várias temáticas; 

 promovendo projetos de caráter preventivo em diferentes áreas de atuação. 
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Mais comunicação, mais transparência… 

 otimizando a comunicação interna e externa da instituição; 

 potenciando a visibilidade e o reconhecimento público da Cáritas; 

 desenvolvendo novas formas de promoção da sustentabilidade; 

 implementando os standards de gestão da Cáritas Internationalis. 

 

Órgãos Sociais 2021-25 
A caridade é o rosto da Igreja 

 

Direção: 

Presidente: João da Costa Nogueira 

Vice-Presidente: Cláudia Marília Quintas Igreja 

Secretária: Ana Patrícia Oliveira dos Santos 

Tesoureiro: Luís Manuel Barbosa Aguiar Campos 

Vogal: Célia Cristina Rodrigues Alves 

Vogal: José Manuel Oliveira Gonçalves 

Assistente Eclesiástico: António Luís Alves de Sousa 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: José Carlos Pinto Dias 

Vogal: Carina Margarida Couto Alves 

Vogal: Ana Paula Leite Ferreira de Oliveira 

 


