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1ª parte 

1. Este Movimento iniciou-se há 38 anos, com o nome de “Amigos do Pinheirinho”, por 

ocasião do Advento; 

2. Anos mais tarde passou a chamar-se “Movimento de Caridade Cristã – Grupo Cáritas 

de Santa Marta de Portuzelo”, ligado à Paróquia e com o mesmo número de 

contribuinte; 

3. Começou por distribuir um “cabaz” às famílias mais carenciadas da paróquia por 

ocasião do Natal; 

4. As fontes de renda começaram pelas ofertas colocadas junto do “pinheirinho” que 

estava perto do altar-mor da igreja, bem como de ofertas de benfeitores da paróquia, 

além de roupas e bens alimentares oferecidos pelas famílias; 

5. Mais tarde o Governo Civil, o Instituto de Segurança Social, a Câmara Municipal, a 

Junta de Freguesia e a Cáritas Diocesana começaram a colaborar com donativos a 

este movimento por ocasião do Natal; 

6. A listagem dos benfeitores foi crescendo até perto de 200 pessoas, a quem o 

Movimento antes do Natal envia uma mensagem dentro de um envelope desejando 

boas festas e lembrando a colaboração anual; 

7. A Paróquia além de proporcionar espaços para os vários serviços do Movimento 

também lhe facilita as colectas das missas de uma missa do domingo do aniversário e 

da 5ª-feira Santa; 

8. Nos últimos tempos, a Segurança Social, através do programa de carenciados ajuda 

alimentar, pediu ao Movimento para ser o parceiro de distribuição de vários bens 

alimentares que o Movimento recolhia nos armazéns indicados pela mesma Segurança 

Social; 

9. Actualmente, estas entregas que chegaram a ser 2 vezes por ano, passaram para o 

Banco Alimentar que continua a ter o Movimento como seu parceiro de distribuição dos 

seus donativos alimentares; 

10. As crianças da catequese e das escolas, por ocasião do Natal, fazem campanhas de 

recolha de bens alimentares, de jogos e de roupas que entregam a este Movimento;  

                                      

 



 

2ª Parte 

1. O Movimento, além dos benfeitores tem um grupo de 8 pessoas de voluntários que 

constituem a sua direcção e se encarregam de fazer o levantamento das famílias 

mais necessitadas e de distribuir os respectivos bens; 

2. Os membros costumam ainda orientar as pessoas para a Segurança Social, Centro 

de Saúde e Centro de Emprego, ajudando-as a obterem seus direitos de reforma, 

de trabalhos ou de rendimento de inserção social; 

3. Sempre que é necessário ajuda-se a pagar as contas de farmácia, de rendas de 

casa, material oftalmológico ou ortopédico, e de material escolar para os mais 

novos (nunca se dá dinheiro directamente às pessoas); 

4. Pelo Natal o “cabaz” é mais recheado de bens alimentares, jogos e agasalhos. 

Todos os meses, ou sempre que necessário, há uma distribuição de bens 

alimentares, material de limpeza e agasalhos; 

5.  O Movimento mantém uma contabilidade organizada, utilizando o nº de contribuinte 

da paróquia. Também tem organizado um ficheiro com todos os agregados 

carenciados. 


