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Igreja/Saúde: Encontro Nacional
debate «A Arte de Cuidar»
Ministro Paulo Macedo vai marcar presença na abertura do evento

Fátima: Estudo científico da imagem venerada na Capelinha das
Aparições
Fátima, Santarém, 28 mai 2013 (Ecclesia) – O Santuário de Fátima e o Instituto Politécnico de Tomar vão assinar, esta quintafeira, um protocolo de cooperação que visa estudar de forma científica a imagem de Nossa Senhora venerada na Capelinha das
Aparições.
A assinatura do protocolo, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, Fátima, às 11horas, vão estar presentes o reitor do Santuário
de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, Marco Daniel Duarte, diretor do Museu daquele santuário e responsável pela secção de
arte e património do mesmo santuário, Eugénio Pina de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Tomar e João Coroado,
diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, informa um comunicado enviado à Agência ECCLESIA.
Após a assinatura haverá uma conferência de imprensa.
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Famílias: Bispo de
Portalegre-Castelo Branco
diz que é preciso fomentar
«cultura do amor-doação»
Europa: Cáritas pede «futuro sem fome»
Igreja/Saúde: Encontro Nacional debate «A Arte de Cuidar»
Beja: Festival Terras Sem Sombra apresenta «As Estações» de Franz Haydn
Síria: Cardeal pede libertação de bispos e padres sequestrados
Media: Papa com mais de 6,5 milhões de seguidores no Twitter
Crise: Bispo de Beja critica aumento das desigualdades entre ricos e pobres
Famílias: Bispo de Portalegre-Castelo Branco diz que é preciso fomentar «cultura do amor-doação»
Da timidez inicial ao enriquecimento do repertório musical na liturgia em Portugal
Coimbra: Bispo desafia católicos a superar distâncias face à «multidão das cidades»
Escutismo: Promover o «sentido de serviço»
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de Janeiro diz que fé é
capaz de transformar
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(Palavras chave mais utilizadas, o tamanho revela a predominância)

Igreja/Saúde: Encontro
Nacional debate «A Arte de
Cuidar»
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