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Mensagem do Presidente
Uma das linhas de acção traçadas para o quadriénio 20212024 para a Ordem de Malta em Portugal, passa pela
internacionalização. É cada vez mais importante a
visibilidade e o interesse despertado pela actividade
desenvolvida em Portugal pela Ordem de Malta junto das
congéneres de outros países, bem como outros organismos
da Ordem de Malta, como o Malteser International ou o
Global Fund for Forgotten People ou mesmo diversas
embaixadas da Ordem de Malta noutros países.
Esta projecção internacional da Associação Portuguesa
constitui uma oportunidade para o estabelecimento de
laços de cooperação que permitam o lançamento de novas
iniciativas, quer em Portugal, com apoio internacional, quer
iniciativas conjuntas de âmbito internacional.
Durante este terceiro trimestre de 2022, quase todo o
trabalho desenvolvido pela Ordem de Malta em Portugal
passou de alguma forma pela internacionalização. A
presença em Santiago de Compostela no apoio aos
peregrinos, a presença no Malta Camp em Itália, a presença
no Communicators Forum em Roma e a presença na
peregrinação da Ordem de Malta a Santiago de Compostela
foram quatro momentos chave que permitiram demonstrar
o trabalho que desenvolvemos, bem como estabelecer
relevantes contactos a nível internacional que possibilitarão
oportunidades de cooperação internacional futura.
A Ordem de Malta possui uma característica que a faz
distinguir-se entre outras organizações com fins
semelhantes, possui uma network internacional de
associações, embaixadas, bem como um organismo de
socorro em emergência, o Malteser International, que
possibilitam levar a cabo acções em tempo record e em
locais cujo acesso é vedado a quase todas as restantes
organizações. Foi assim que nos distinguimos na Ucrânia,
na Birmânia, no Paquistão, etc. pela presença quase
imediata após a situação crítica ter sido despoletada.
É pois, nesta super-estrutura internacional que a associação
Portuguesa, através do empenho e dedicação dos seus
membros e voluntários quer marcar presença, com a
certeza de que assim a ajuda prestada aos mais pobres e
aos doentes é feita da forma mais eficiente e alargada.

António Luis Calheiros de Noronha de Almeida Ferraz,
GCHDOb

Destaques
•

Malta Camp

•

Apoio em Santiago de
Compostela

Ordem de Malta tem nova
Constituição

Por decreto de Sua Santidade o Papa Francisco de 3
de Setembro, foi promulgada a nova Carat
Constitucional da Ordem de Malta bem como o
Código “Melitense”. No mesmo decreto, Sua
Santidade nomeou um novo um Soberano Conselho
provisório que estará em funções até ao próximo mês
de Janeiro, momento em que se irá realizar um
Capítulo Geral para eleição de um novo Governo em
conformidade com as disposições da nova
Constituição aprovada.
Com este passo fica encerrado um processo de
revisão constitucional que se iniciou em 2017.
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Peregrinação a Assis

A Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis acolheu,
como todos os meses de setembro, a peregrinação dos
membros italianos da Ordem de Malta. Este ano liderada
por Fra' John Dunlap, Lugar-Tenente de Grão-Mestre, a
peregrinação contou com a presença de mais de 300
cavaleiros, damas e capelães que se reuniram na manhã
de 10 de setembro em frente à Basílica Papal que abriga
a Porciúncula, a capela onde São Francisco de Assis se
reunia em oração e por isso considerada centro da
espiritualidade franciscana. A Basílica é também um
lugar particularmente importante para a espiritualidade
da Ordem de Malta porque abriga – desde o final da
Segunda Guerra Mundial – uma reprodução do Ícone da
Santíssima Virgem do Monte Filermo.
O Padre Massimo Travascio, Custódio da Porciúncula,
deu as boas-vindas ao Lugar-Tenente de Grão-Mestre e
aos peregrinos em nome da comunidade franciscana.
Segundo a tradição, no final da Missa os membros da
Ordem reuniram-se em oração sob o ícone de Nossa
Senhora de Filermo e depois passaram pela Porciúncula,
a pequena igreja tão querida por São Francisco.

Assistência na Ucrânia
Desde o início da guerra, a Ordem de Malta tem
estado na vanguarda na prestação de ajuda e apoio
aos refugiados e deslocados. A Associação Alemã
entregou mais de 5.500 toneladas de mercadorias
para a Ucrânia e países vizinhos. Material médico,
ambulâncias, medicamentos, tendas, camas de
acampamento, cobertores, alimentos e cozinhas de
campo foram enviados para a Ucrânia por muitas
Associações da Ordem de Malta na Europa: Polónia,
Hungria, Romênia, França, Itália e muitas outras. Os
esforços desenvolvidos pelos Grão Priorados da
Ordem de Malta na recolha e transporte de bens de
primeira necessidade e por outras entidades da
Ordem também fora da Europa foram também
importantes e possibilitados pela rede diplomática da
Ordem de Malta, que desde o início da guerra tem
estado activa tanto no nível operacional para facilitar
projetos de assistência e no nível diplomático com
apelos à comunidade internacional. Em Lviv (Ucrânia),
Katowice (Polónia) e Fürstenfeldbruck (Alemanha), a
Malteser International tem à sua disposição grandes
centros logísticos e de materiais. Iniciativas privadas
ou municipais e doações de empresas, também são
direcionadas para lá. Além disso, cerca de 1.000
voluntários da Ordem de Malta da Alemanha
estiveram de serviço todos os dias durante os
primeiros três meses. Até o momento, a organização
de ajuda está a montar abrigos de curto prazo,
apoiando refugiados em centros de chegada e abrigos,
fornecendo testes de Covid e atendimento médico de
primeiros socorros e recebendo doações. No total, a
Ordem de Malta tem prestado cuidados aos
refugiados em mais de 60 abrigos regulares
administrados pelos estados federais e autoridades
locais.
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Maltacamp 2022
O que é
O Maltacamp é o campo de férias internacional da
Ordem de Malta. É algo único: jovens voluntários
passam uma semana de férias com amigos com
deficiência física e mental de cerca de 20 países do
mundo. Os voluntários apoiam, ajudam e cuidam
dos jovens deficientes. Juntos, eles experimentam
atividades extraordinárias como escalada, saltos,
festas e parapente.

Edição 2022
A edição deste ano teve a sua base em Viterbo, no
mosteiro de San Vincenzo, onde era possível
albergar todas as delegações e voluntários e com
grandes espaços verdes que eram ideais para a
realização de diversas actividades do programa.

Ao longo da semana também foram feitas diversas
visitas como a alguns monumentos em Roma, praia
e um dia especial com uma missa na Basílica de São
Pedro com a presença do Lugar-Tenente de GrãoMestre, Fra’ John Dunlap, o Grande Hospitalário e o
Presidente da Associação Italiana. A Missa foi
presidida pelo Cardeal Silvano Tomasi. Numerosos
capelães da Ordem de Malta concelebraram a
Missa.

“Estou muito emocionado por estar aqui convosco
hoje”, disse o Cardeal na sua homília, “para ver
como o carisma melitense, com 900 anos nos
ombros, ainda sobrevive andando sobre as vossas
pernas, jovens que se colocam ao serviço dos nossos
irmãos. É esta troca mútua de ajuda, proximidade,
afecto e amizade que criais aqui que completa e
confirma a intuição do nosso amado fundador, o
Beato Gerardo, que com hospitalidade e
solidariedade respondeu ao convite evangélico:
'Sigam-Me e farei de vós pescadores de homens', o
lema do acampamento deste ano”. “A intuição do
beato Gerardo”, continuou Sua Eminência, “foi
verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo. A
prova está aqui, agora, diante dos meus olhos: em
vocês que decidiram dedicar-se aos nossos irmãos e
irmãs e conceder-lhes uma semana de férias,
amizade, oração e serviço. Esta é a família da
Soberana Ordem Militar de Malta!”.

Presença de Portugal
Este ano pela primeira vez, voluntários Portugueses
estiveram presentes numa edição do MaltaCamp.
Os voluntários portugueses estiveram integrados na
equipa médica do campo de férias, tendo prestado
apoio médico logo na chegada das diversas
delegações realizando testes COVID e ao longo de
todo o campo acompanharam as diversas
delegações nas actividades e visitas realizadas.
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Apoio aos peregrinos em
Santiago de Compostela
Entre Julho e Agosto decorre o maior afluxo de
peregrinos a Santiago de Compostela, coincidindo com
a festa do Apóstolo Santiago a 25 de Julho e com as
férias de vários milhares de pessoas. A Oficina do
Peregrino é um centro de acolhimento de peregrinos
que chegam a Santiago de Compostela, onde são
registados os seus nomes e onde é emitida a
Compostela, um certificado que atesta que o peregrino
fez a peregrinação e caminhou mais de 100 km.
Como tem sido habitual, a Associação da Ordem de
Malta de Espanha, convida a Associação Portuguesa a
estar presente em Santiago de Compostela prestando
apoio aos peregrinos, num posto de atendimento
existente na Oficina do Peregrino.

Este ano a equipa Portuguesa foi responsável pela
assistência aos peregrinos durante as duas primeiras
semanas de Agosto. Estiveram envolvidos um total de
20 voluntários em duas equipas semanais, tendo sido
tratado mais de duas centenas de peregrinos.

Participação na
peregrinação a Santiago
da Ordem de Malta
A convite da Associação da Ordem de Malta de
Espanha, a Associação Portuguesa foi convidada a
integrar a peregrinação dos doentes a Santiago de
Compostela nos dias 1 e 2 de Outubro. Esta
peregrinação contou com a presença do Lugar-Tenente
de Grão Mestre, Fra’ John Dunlap, o Grande
Comendador, o Grande Hospitalário e diversos outros
responsáveis da Ordem de Malta.
Durante os dois dias decorreram diversos momentos de
convívio, oração e de troca de impressões entre todos
os participantes. Além da presença dos principais
elementos do Soberano Conselho, a presença dos
Presidentes das associações Portuguesa e Espanhola,
bem como o Procurador do Sub-priorado de S. Jorge e
Santiago permitiu estabelecer pontes para o arranque
de novos projectos.
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Apoio ao EP de Caxias

Actividades no Menino Deus

A assistência aos reclusos no Estabelecimento Prisional
de Caxias já voltou ao seu ritmo normal. Semanalmente
uma equipa de voluntários da Ordem de Malta está
presente no EP de Caxias dinamizando reuniões com
alguns reclusos. Nestas reuniões são lidos textos de
cariz espiritual e são proporcionados espaços de partilha
e de evangelização.
Além do trabalho de cariz espiritual, foi também feita a
entrega no EP de Caxias de ofertas de artigos de higiene
e de alguma roupa para ser distribuída pelos reclusos.

O arranque do ano no Centro Social do Menino Deus
começou com dois momentos da maior importância,
a campanha do material escolar e o rastreio de saúde
infantil.
Há já quatro anos que a Ordem de Malta realiza
durante o Verão uma recolha de fundos e de
donativos de material escolar para dotar o Centro
Social do Menino Deus de todo o material escolar
necessário para a dinamização das diversas
actividades didácticas. O material entregie ao Menino
Deus compreende tintas,

Continuando o arranque de ano escolar no Centro
Social do Menino Deus a Ordem de Malta realizou um
rastreio de saúde pediátrica. Esta acção tem um
caracter preventido já que permite detectar com
antecedência problemas de saúde nas crianças do
Centro e encaminhá-las para médicos especialistas.
Foram avaliadas quase 100 crianças, tendo sido
diagnosticados poucos casos críticos que foram
devidamente sinalizados para acompanhamento.
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Entrega de produtos aos
bombeiros
A Ordem de Malta lançou um apelo aos seus
doadores para apoio aos Bombeiros no período
crítico de fogos florestais no Verão deste ano. Foram
entregues donativos de água, sumos e barras
energéticas aos Bombeiros Voluntários de Leiria, Vila
Nova de Paiva e Condeixa .

Communicators Forum
Entre 23 e 25 de Setembro, realizou-se em Roma
mais uma edição do Communicators Forum. Este
evento reúne os responsáveis de comunicações da
Ordem de Malta a nível global. Este ano, reuniu mais
de 60 responsáveis de comunicação de diversas
associações nacionais, incluindo Portugal. Várias
palestras, workshops e momentos de convívio foram
úteis para a troca de ideias, desenvolver
competências para a melhoria da comunicação
dentro e fora da Ordem de Malta, uniformizando
mensagens e criando formas de cooperação.

Semana de oração pela
reforma da Ordem de Malta
Na peregrinação a Lourdes em Maio deste ano, iniciouse um movimento de oração dentro da Ordem de
Malta para pedir a graça do Espírito Santo- sobre o
processo de reforma da Ordem. Os presidentes de
várias associações nacionais decidiram iniciar uma
“cadeia de oração” em que cada associação seria
responsável por dinamizar uma semana de oração por
esta intenção. A associação portuguesa esteve em
oração na semana de 17 a 23 de Julho, sucedendo à
associação do Equador e passando o testemunho à
associação da Suíça.
Em Portugal durante essa semana organizou-se a
oração diária do terço em formato digital para permitir
a participação do maior número de membros da
Ordem de Voluntários. Também durante essa semana
os Capelães da Ordem de Malta celebraram missas
com esta intenção.

Agenda
Missas mensais:
Lisboa: 1ª quarta-feira do mês na Igreja de Santa
Luzia e São Brás, às 19:00;
Porto: dia 13 de cada mês na capela de Nossa
Senhora da Conceição (Foz) às 19:00
Actividades assistenciais
Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome
Assistência aos sem abrigo (Porto): 3ªs e 5ªs às 19:00
Banco Alimentar (Lisboa): contactar
cvom.lisboa@gmail.com
Famílias carenciadas (Porto): contactar
cvom.geral@gmail.com

Ficha técnica
Colaboraram nesta edição: António Calheiros Ferraz, António Inácio, Bernardo Sousa Ribeiro, Duarte Pizarro, Fátima Seabra, Guida Alvarenga,
Joana Noronha, João Quintanilha, José Manuel Correia Alves, Marta Carvalho, Nuno Pombo, Rui Alves.
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