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Descubra o código 
do Cofre e vá com a 
Renascença ao Rio 
de Janeiro

Recorde os 80’s em 
Cascais, com a 
Renascença

U 2 - BEAUTIFUL DAY

Pesquisar
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Últimas Notícias

Cortes do Governo podem encerrar maioria das 

instituições de solidariedade

Ex-governador do Banco de Portugal contra mais 

tempo ou dinheiro 

Sacerdotes têm de ser genuínos e ter tempo para rezar

Encerramento de empresa têxtil na Figueira deixa 130 

no desemprego

Presidente da empresa que vende a cerveja Sagres 

pode ir para a RTP

 

Mais Lidas

Focolares lançam observatório permanente mundial para 
a fraternidade

 

Áudio Focolares 
em Budapest 

14 mil jovens de todo o 
mundo, duas centenas dos 
quais são portugueses, 
participam este fim-de-
semana em Budapeste no 
“Genfest

01-09-2012 15:12 por Domingos Pinto

0Partilhar 0

0 Comentar 0

O movimento dos Focolares vai lançar um observatório 

permanente mundial para promover a solidariedade e a 

fraternidade entre os povos.  

A proposta vai ser apresentada este sábado em Budapeste no 

“Genfest”, um grande encontro do movimento que reúne na 

capital da Hungria 14 mil jovens de todo o mundo.  

 

Margarida Freitas, que integra o movimento em Portugal, 

explica o sentido desta iniciativa. “A criação de um 

observatório internacional permanente para localizar e ter em 

conta todas as acções que se fazem para que aumente a fraternidade no tecido social, 

económico e político do nosso planeta.”  

 

“Vai-se propor também à ONU que seja reconhecido o interesse internacional da semana 

dos movimentos focolares”, revelou Margarida Freitas.  

 

Ainda neste “Genfest” é aguardada uma mensagem do Papa, que “realça o facto de 

Budapest ter sido durante a Segunda Guerra Mundial uma cidade onde foram destruídas 

muitas pontes, e lança o desafio aos jovens para ‘construir pontes’ na relação com o 

outro, seja de que raça ou religião for”, diz a focolar.  

 

14 mil jovens de todo o mundo, duas centenas dos quais são portugueses, participam 

este fim-de-semana em Budapeste no “Genfest”.  

    

Fonte

Focolares portugueses 

podem ser um "exemplo" 

Resposta para a crise está 

na comunhão, diz 

presidente dos Focolares  

Papa deixa palavras de 

coragem às famílias 

atingidas pela crise  

SAIBA MAIS

 

PARTILHAR

 

Mais notícias de Religião 
RELIGIÃO  

Sacerdotes têm de ser genuínos e ter tempo para rezar 

RELIGIÃO  

Islamistas destroem hotel por servir álcool na Tunísia 

RELIGIÃO  

Líder islâmico promete proteger cristã presa por blasfémia no Paquistão 

RELIGIÃO  

Mosteiro católico vandalizado em Israel 

RELIGIÃO  

Capelão dos paraolímpicos critica lei do aborto no Reino Unido 

RELIGIÃO  

Vaticano promove conferência TEDx sobre Liberdade Religiosa 

 

EM DESTAQUE

Lei que permite multar 
pais de alunos faltosos 
entra já em vigor 

EDUCAÇÃO

Queda de aeronave faz um morto em 
Évora

APAV 

Agressões domésticas têm 
aumentado no Verão 

BRUNO CARVALHO

"O tempo de Filipe Vieira no Benfica 
está acabado"

Podem estar à vista novas greves 
nos transportes

Fisco vai apertar e contratar mais mil 
inspectores

SELECÇÃO NACIONAL

E se a solução para a crise for Éder?

Informação Bola Branca Programação 

Informação Bola Branca Programação 

30 Gosto 5

Gosto 5 pessoas gostam disto. Sê a primeira entre os teus amigos.
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Português da Lourinhã foi milionário por segundos

Vítimas de incendiário de prédio são mãe, filha e 

guarda-costas

Idosa espanhola decide "restaurar" pintura de Cristo 

em igreja

Políticos ganham mais do que em 2011

A praia mais alta de Portugal

Ricardo Antonio Kitty E Daniel Alberto

Vania Lima Miguel Martin Ester Amélia Bernardo

Renascença

Renascença piace a 47,424 persone.

Mi piace

Renascença

Júlio Heitor 
sempre que chega esta 
altura do ano, começo a 
sentir um cheirinho a 
escola...lol 
serei o único a sentir?

18 minuti fa

Comentar 

Deixe aqui o seu comentário relativo a este artigo. Todos os
Nome E-mail

Mensagem

Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.
comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos
da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome 
de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os
comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Competitiva é a Suíça. Portugal terá sempre o calçado 
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Renascença 

Renascenca 

Join the conversation

Renascenca Cortes do Governo podem 
encerrar maioria das instituições de 
solidariedade dlvr.it/26B8kd 
13 minutes ago � reply � retweet � favorite 

Renascenca Relvas quer serviço público, mas 
ainda estuda modelo dlvr.it/26B6G5 
16 minutes ago � reply � retweet � favorite 

Renascenca "Venda de Hulk foi ofuscada e 
enxovalhada pela venda de Witsel" 
dlvr.it/269wvC 
30 minutes ago � reply � retweet � favorite 

Renascenca Sacerdotes têm de ser genuínos e 
ter tempo para rezar dlvr.it/269hrp 
46 minutes ago � reply � retweet � favorite 

Renascenca Encerramento de empresa têxtil 
na Figueira leva 130 ao desemprego 
dlvr.it/269Sw4 
about 1 hour ago � reply � retweet � favorite 

 

Relvas quer serviço 

público, mas ainda estuda 

modelo 

 

Calçado português 

reforça presença na 

Alemanha

 

Idosos realojados após 

incêndio em Viseu

 

Fazer a vindima no meio 

de Lisboa
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