
CT - Campos de Trabalho 2023  
Campos de Trabalho em Espanha e Portugal 
SORRI COM O CORAÇAO 
 

O que são?  

Os Campos de Trabalho são uma oportunidade para conhecermos o trabalho realizado nas várias 
Obras Sociais da Província Marista Compostela e participarmos nas suas atividades. Permitem-
nos entrar em contacto com diferentes realidades de crianças e jovens e responder ao nosso 
chamamento pessoal de compromisso social, dedicando pelo menos uma semana do nosso verão 
a outras pessoas.  
 

Quando? 

Julho e agosto de 2023, com duração de uma ou duas semanas. 
 

Onde? 

Lar Marista de Ermesinde (Portugal). 
Ludoteca da Adroana e EcoLudoteca de Cabeço de Mouro, Cascais (Portugal). 
Casa da Criança, Tires (Portugal). 
Centro Juvenil “El Urogallo”, Ponferrada (Espanha). 
Centro Socioeducativo “Xuntos”, Oviedo (Espanha). 
 

Condições 

• Idade: ter 20 anos feitos, no momento da apresentação da inscrição. 

• Ser educador, animador e/ou voluntário vinculado à Instituição Marista, à Fundação 
Champagnat ou à ONGD SED, com experiência de pelo menos um ano. 

• Dispostos a conviver e colaborar com os educadores da obra social e com a comunidade 
marista, caso se fique nela alojado. 

• Participar no encontro de seleção (janeiro) e na formação que se lhe segue. 

• Conhecimento mínimo da língua oficial do lugar. 

• Formação adequada nas áreas específicas. 

• Registo Criminal. 
 

Inscrição: Completa o formulário on-line até ao dia 8 de janeiro de 2023 
Breve descrição no final da página. Descarrega aqui o cartaz 
Para mais informações: ctm@maristascompostela.org 
 

* Lar Marista, Ermesinde (Portugal): Casa de Acolhimento Residencial Terapêutico Especializado, destinada a crianças e 

jovens com deficiência e/ou doença crónica, associadas a uma situação de risco. Requer-se apoio no trabalho educativo e 

terapêutico durante os meses de julho e agosto, convivendo com os utentes do centro e com alojamento no próprio Lar. (2 

pessoas no máximo, simultaneamente). 

* Ludoteca da Adroana e Ecoludoteca de Cabeço de Mouro, Alcabideche e São Domingos de Rana (Portugal):  
Espaços de intervenção recreativo-cultural que incentiva brincadeiras e atividades educativas não formais nos tempos livres. 
Colaboração com o seu programa educativo durante o mês de julho (uma ou duas semanas, de preferência) Não se oferece 
alojamento. Possibilidade de alojamento no Colégio Marista de Carcavelos, com saco-cama. 
 

* Casa da Criança, Tires (Portugal):  
A Casa da Criança tem como missão promover os direitos e proteger as crianças, filhas de reclusas e crianças em situação de 
risco, com vista à sua recuperação física e psicológica, acautelando todas as condições para a sua proteção e a promoção 
dos seus direitos. Como tal, contamos com o apoio de voluntários para dinamizar atividades lúdico-pedagógicas durante as 
férias de verão no mês de julho (uma ou duas semanas, de preferência). Possibilidade de alojamento no Colégio Marista de 
Carcavelos, com saco-cama. 
 

* Centro Juvenil "El Urogallo", Ponferrada (Espanha):  

Centro diurno que oferece apoio escolar e atividades educativas durante o ano letivo. No mês de julho, oferece aos seus 
utentes um campo de férias urbano para aprender a conviver e divertir-se. O voluntário reside na Comunidade Marista que 
anima esta obra. 
 

* Centro Socioeducativo XUNTOS, Oviedo (Espanha): 
O Centro Socioeducativo Xuntos oferece um serviço preventivo diurno a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de 
vulnerabilidade pessoal e social. Em julho organiza um acampamento urbano como atividade educativa de tempos livres. O 
voluntário pode ficar na Comunidade Marista de Oviedo. 

https://forms.office.com/r/1NYCfMMiJK
https://maristascompostela020.sharepoint.com/:b:/r/sites/gctm/CTM/CAMPOS%20TRABAJO%20MISI%C3%93N%20(CTM)/CTM%202023/Lanzamiento%20CTM%20%26%20CT/Cartel%20y%20botones%202023/Cartel%20PT_22-23.pdf?csf=1&web=1&e=Rxltc4
https://maristascompostela020.sharepoint.com/:b:/r/sites/gctm/CTM/CAMPOS%20TRABAJO%20MISI%C3%93N%20(CTM)/CTM%202023/Lanzamiento%20CTM%20%26%20CT/Cartel%20y%20botones%202023/Cartel%20PT_22-23.pdf?csf=1&web=1&e=Rxltc4
mailto:ctm@maristascompostela.org
https://www.maristasermesinde.org/
https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Champagnat-Ludoteca-da-Adroana-958470590847286/?ref=bookmarks
https://casadacriancatires.wordpress.com/
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/centro-juvenil-el-urogallo
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/xuntos-oviedo


CTM - Campos de Trabalho e Missão 2023  
Campos de Trabalho e Missão internacionais 
SORRI COM O CORAÇAO 

O que são?  

Os Campos de Trabalho e Missão são uma experiência organizada, vivida e partilhada em grupo, 
com uma forte orientação solidária que aposta no desenvolvimento e na justiça. Através desta 
experiência, é possível colaborar em projetos de educação, solidariedade e desenvolvimento 
ligados à Instituição Marista, entrando em contacto com as contrapartes no país de destino. 
 

Quando?  

A partir dos primeiros dias de julho de 2023, em períodos de 6 semanas, exceto alguns dos 
campos, que podem ser reduzidos a 4 semanas em julho.  
 

Onde?  

Honduras, Moçambique e Zâmbia. 
 

Condições  

• Idade: ter 20 anos feitos, no momento da apresentação da inscrição.  

• Envolvimento prévio de, pelo menos, um ano na Fundação Champagnat, na ONGD SED 
ou noutra Instituição Marista.  

• Respeito e apreço pela cultura, as crenças e a opção cristã da comunidade que acolhe.  

• Capacidade de trabalho em equipa e abertura ao grupo e à comunidade local.  

• Ter experiência prévia de voluntariado social.  

• Participar nos encontros de formação programados:  
 

1. Pré-seleção: um sábado ou domingo em janeiro. Por zonas:  

• Zona Asturias e Castilla y León: Valladolid 

• Zona Portugal: Lisboa ou Ermesinde 

• Zona Galiza: a determinar 
 

2. Formação: três encontros  

• 1º Encontro: de 24 a 26 de fevereiro 

• 2º Encontro: de 24 a 26 de março 

• 3º Encontro: de 26 a 28 de maio 
 

Estes encontros começam na sexta-feira ao jantar e terminam ao almoço, no domingo, e são 
comuns a Espanha e Portugal. O lugar previsto para todos os encontros é Vouzela, embora 
possa vir a ser modificado para alguns encontros em função da proveniência dos voluntários.  
 

3. Avaliação: um fim de semana em setembro.  
 

• Adaptação às datas e aos destinos programados pela organização e pagamento dos 
gastos da viagem.  

• Conhecimento básico da língua do país de destino.  

• Registo criminal. 
• Compromisso em participar em ações de sensibilização futuras.  

Inscrição e prazo: Completa o formulário on-line até ao dia 8 de janeiro de 2023 
Breve descrição no final desta página. Descarrega aqui o cartaz. 
Para mais informações: ctm@maristascompostela.org 

* Honduras: intervenção educativa e apoio escolar a menores em risco residentes no centro de acolhimento "Horizontes al 
Futuro". Colaboração com um jardim de infância e/ou com um centro de saúde da zona. Os voluntários residem no centro.  
* Moçambique-Bilene: apoio educativo e pastoral na Escola Marista de Bilene (Secundária) ou na escola primária pública 
da localidade. Residência na Comunidade Marista. 
* Moçambique-Manhiça: apoio educativo e pastoral na Escola Marista de Manhiça (JI, 1º, 2º e 3º Ciclo). Residência na 
Comunidade Marista. 
* Zâmbia-Chibuluma: apoio educativo na escola primária pública de Twayuka e nas instalações do Skill Center Marista 
(informática, carpintaria e alfaiataria). Residência na Comunidade Marista. 
* Zâmbia-Mulungushi: apoio educativo na escola marista. Possível colaboração com o centro de saúde mais próximo. 

Residência na Comunidade Marista. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/79tG1iDWM8
https://documentcloud.adobe.com/spodintegration/index.html?r=1&locale=es-es
mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
https://www.facebook.com/horizontes.alfuturo
https://www.facebook.com/horizontes.alfuturo

