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Os «cristãos interessados em conhecer melhor a
espiritualidade de Fátima» podem participar em
mais uma edição do Curso sobre a Mensagem de
Fátima, que será ministrado pela irmã Ângela
Coelho

Barco-hospital apoia comunidades da Amazónia

Mais de 600 pessoas, entre homens, mulheres e
crianças, foram resgatadas ao movimento
fundamentalista Boko Haram, durante uma
operação militar do exército nigeriano na floresta
de Sambisa

+ info

 ,22
de dezembro, Olhão

 ,1 de janeiro,
Mosteiro dos Jerónimos

PENSAMENTO DO DIA
Quereis saber se uma comunidade é fervorosa?
Observai como se apresenta a capela. Se virdes
as velas tortas e as toalhas enxovalhadas, é sinal
de que nessa comunidade não há espírito
religioso.
Beato José Allamano

MUNDO ANTERIOR SEGUINTE

Brasil

Texto F.P. | Foto Lusa | 15/12/2016 | 07:02

IMAGEM

Decreto põe em causa demarcação de terras indígenas

O direito territorial indígena e a demarcação das suas terras ancestrais podem estar seriamente comprometidos, com a
publicação de um Decreto-Lei que estabelece novas regras para a demarcação das áreas indígenas. A Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (APIB) e as várias organizações associadas já repudiaram o documento. 

«A elaboração de um novo decreto para a demarcação das terras indígenas soma-se à já denunciada proposta de
reestruturação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), com a redução do orçamento e do quadro de funcionários, e vem
ao encontro dos propósitos da bancada ruralista que procura desqualificar e fragilizar o papel do órgão indigenista,
desmoralizar os povos indígenas e seus aliados, e impedir a continuação das demarcações», denunciam os dirigentes da
APIB. 

Para os ativistas, em vez de apaziguar os conflitos que envolvem os povos indígenas e os invasores das suas terras, o
novo decreto só vai contribuir para «o agravamento dos conflitos, da violência, da discriminação, do racismo e da
criminalização contra os povos indígenas, secularmente privados de seus direitos mais sagrados à vida, à dignidade, a
uma identidade cultural e ao espaço físico e imaterial onde, mesmo com as adversidades, têm resistido secularmente
enquanto povos diferenciados».

ENTRAR

Email: Palavra-chave:

Comentário sujeito a aprovação.

«O mais importante na missão é estar
com as pessoas»

Jovens toxicodependentes apoiados pela
internet

Interrupção Voluntária da Gravidez

Portugal
Provedor investiga acordo europeu sobre
refugiados

«Veredito histórico»

Ex-Presidente do Chade condenado a
prisão perpétua

Justiça & Paz
Saber mais sobre os acontecimentos de
Fátima

Bispo saúda confirmação da visita do
Papa

Caminhar e partilhar durante réveillon
jovem em Fátima

Fátima
Consolata abre nova missão em Angola

«O mais importante na missão é estar
com as pessoas»

Missionários preparam futuro no
continente africano

A Missão Conta
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