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CAIXA VERDE
Com olhos de pessimista, e esses eram bons olhos
para ver Portugal, [D Pedro V] tinha em tanta conta
os que o rodeavam, cria tanto neles, que mandou
pôr à porta do seu palácio uma CAIXA VERDE, cuja
chave guardava, para que o seu povo pudesse falarlhe com franqueza, queixar-se, acusar os crimes dos
governantes. (Oliveira Martins, Portugal Contemporâneo, vol. II, Lisboa, Guimarães & C.ª Editores,
1979, pp,310-311.)

EDITORIAL
No discurso do dia 10 de Junho de 2020 o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça evocou a situação
de pandemia e confinamento que Portugal então atravessava:
“Nestes últimos meses abateu-se sobre nós uma imprevista tempestade global que condicionou radicalmente as nossas vidas e cujas consequências estamos ainda longe de mensurar. A pandemia que principiou como uma crise sanitária tornou-se uma crise poliédrica, de
amplo espetro, atingindo todos os domínios da nossa vida comum. Sabendo que não regressaremos ao ponto em que estávamos quando esta tempestade rebentou, é importante, porém, que, como sociedade, saibamos para onde queremos ir…. Não podemos
esquecer a multidão dos nossos concidadãos para quem o Covid19 ficará como sinónimo
de desemprego, de diminuição de condições de vida, de empobrecimento radical e mesmo
de fome. Esta tem de ser uma hora de solidariedade.”
Nove meses passados, a situação que parecia ter melhorado, piorou, afinal. A Associação D. Pedro V
está empenhada em ajudar a aliviar as consequências mais penosas desta situação nas suas incidências concretas no presente, mas também em contribuir para a reflexão que nos ajude a perceber para
onde queremos ir.
Neste segundo número da nossa newsletter apresentamos algumas respostas que temos recebido de
instituições que apoiámos, nos seus projetos próprios de solidariedade. Ficamos felizes por termos
ajudado a concretizar estas ações. Ao partilhá-las neste espaço, estamos também a dirigir um convite
a todos aqueles que desejem dialogar connosco para reforçar e alargar a rede de relações humanas
sem a qual não existe verdadeira fraternidade.

BOAS PRÁTICAS
EJNS - Equipas de Jovens de Nossa Senhora, Lisboa
Produção do evento Faith's Night OUT 2021, que este ano foi gravado na Rádio Renascença e
transmitido em direto em streaming no Youtube.

Lar Maria Droste, Lisboa
Aquisição e instalação do sistema central de aquecimento para lar de jovens privadas do seu
meio familiar.

Associação Infante de Sagres, Lisboa
Um projetor e dez computadores para apoiar a evolução da oferta formativa e integração de
crianças de famílias desfavorecidas.

ACREDITAR, Porto
Financiamento do quarto número 5 durante 2021 para acolher crianças e jovens em tratamento oncológico e respetiva família.

Banco do Bebé, Lisboa
Aquisição de fraldas e despesas de farmácia para 130 bebés.

Orquestra Geração, Tondela
Como Parceiro Social, cofinanciando a criação de duas orquestras juvenis no centro interior do
País.

In Memoriam
JOAQUIM FRANCISCO PAES DE ALMADA DE VILLAS-BÔAS (18.04.1946 – 15.02.2021)
Vítima de Covid-19, faleceu no passado dia 15 de fevereiro Joaquim Francisco de
Almada Paes de Villas-Bôas, Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Associação
D. Pedro V desde 2012 e membro da Associação desde 2007.
Natural da freguesia da Glória, Aveiro, nasceu em 18 de abril de 1946 e faleceu em
15 de fevereiro de 2021, no Porto. Casou em 28 de agosto de 1969 com Maria Gabriela de Bivar Salema de Azevedo, natural de Faro. Ingressou na Marinha de Guerra Portuguesa (Escola Naval) como Cadete em 1 de setembro de 1963, atingiu o
posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra em 1995, e passou à reserva em 2000.
A sua carreira ao serviço de Portugal foi notável, desde a sua formação como Fuzileiro Especial, passando pelo comando de diversas unidades navais, pelo exercício de funções docentes e de formação em várias instituições, como a
Escola Naval ou o Instituto de Defesa Nacional, até funções de apoio a Altos Comandos ou funções de Adjunto de
quatro Ministros da Defesa Nacional do XII Governo Constitucional.
Regista no seu Curriculum vinte Louvores dos quais se destacam cinco atribuídos por Ministros da Defesa Nacional, e
onze Condecorações onde relevam: Comenda da Antiga Ordem de Avis; Medalhas de prata de Serviços distintos,
uma das quais com palma; Medalhas de Mérito Militar de 3ª, 2ª e 1ª classes; Cruz de 1ª Classe com distintivo branco
da Ordem do Mérito Naval de Espanha; e Distintivo especial da Ordem Militar da Torre e Espada.
Serviu o seu país também como civil, designadamente na nossa Associação. Integrou, como Irmão, a Irmandade de
São Roque e a Irmandade militar de Nossa Senhora da Conceição, foi responsável da região de Lisboa das Equipas de
Nossa Senhora, e coordenou a equipa de preparação para o Batismo da Paróquia de Cristo Rei da Portela. Foi autor,
promotor ou colaborador de diversos blogues relacionados com a memória histórica em particular do Destacamento
de Fuzileiros Especiais (DFE5 -1969-1971), do Curso da Escola Naval de 1963 “Miguel Corte Real”, dos ex-alunos Maristas de Lisboa (anos 50) além de outros de intervenção cívica.
Joaquim Villas-Bôas deixa-nos muitas saudades pelo seu trato impecável, pela dedicação e rigor que punha em todos
os assuntos em que se envolvia. A Direção da Associação D. Pedro V apresenta à família os mais sentidos votos de
pesar.

REFERÊNCIAS
Iniciativa Educação, com um vídeo de pedagógico com escritora de livros infantis sobre ganhar fluência na leitura.
https://www.iniciativaeducacao.org/newsletters/index.asp?id=1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, que inclui a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, com uma agenda de as
pessoas primeiro, equilíbrio demográfico, inclusão e menos desigualdade, e inovação e qualificações como motores do desenvolvimento e descontinuação dos círculos de pobreza inter-geracional.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=plano-de-recuperacao-e-resiliencia-recuperarportugal-2021-2026-plano-preliminar-

Sites das Instituições aqui referidas:
https://www.ejns.pt | http://mariadroste.pt | https://www.aisagres.pt | https://www.acreditar.org.pt
https://www.bancodobebe.org/ | https://orquestra.geracao.aml.pt
Se quiser assistir ao evento do Faith’s Night Out pode fazê-lo aqui: https://youtu.be/Q-5PovDzyLc
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