
 

 

LUGAR - TENÊNCIA DE PORTUGAL 

 

PROJETOS  NA TERRA SANTA  

 
2014 - 2015 



PROJETOS APOIADOS PELA LUGAR-TENÊNCIA  

NA TERRA SANTA 

• Sala de Fisioterapia para idosos de Taybeh. 

Palestina 2014 

 

• Programa para iraquianos cristãos refugiados.  

Jordânia 2015 

 

• Restauração do jardim do Santuario de 

Nossa Senhora da Palestina. Deir Rafat, Israel  

2015 

 

• Reabilitação do escritório de projetos do 

Patriarcado Latino. Jerusalém 2015 



Sala de Fisioterapia para 

idosos  

Taybeh, Palestina. 

 2014 



Sala de Fisioterapia para idosos em Taybeh, Palestina: 

 

Na casa de idosos do Patriarcado em Taybeh, se inaugurou em 2014, 

uma sala multi-uso de fisoterapia, beneficiando não somente aos 22 

idosos residentes, mas também a toda população desta cidade 100% 

cristã na Palestina, que utiliza este serviço entregue a comunidade pela 

Lugar Tenência de Portugal. 







Programa para iraquianos 

cristãos refugiados na 

Jordânia. 

 2015 



Programa para iraquianos cristãos refugiados na Jordânia: 

 

Este programa  aos refugiados, foi criado com o objetivo principal 

de melhorar as condições de vida e o dia a dia no centro Nossa 

Senhora da Paz, na Jordânia.  O programa consiste em aulas de 

computação, esportes e inglês. Antes da implementação destas 

atividades, os residentes passavam a maior parte do seu tempo 

sem nenhum lazer, ou em suas acomodações- containers onde 

residem. 
 

 

 





Restauração do jardim do 

Santuario de Nossa Senhora 

da Palestina.  

Deir Rafat, Israel  

 2015 



Restauração do jardim do Santuário de Nossa Senhora da 

Palestina.  

Deir Rafat, Israel:   

Este local que se encontrava abandonado, e com pouca 

manutenção, servia como area de descanso para os peregrinos 

em visitação ao santuário.  Na festa de N.S. Palestina de 2015, o 

jardim foi inaugurado, completamente reformado pela OCSSJ 

Portugal, com bancos, flores, piso e paisagismo em seus 

aredores. 

Antes 



 

 
Depoi

s 



 

 

Depoi

s 



 

Reabilitação do escritório de 

projetos do Patriarcado Latino 

Jerusalém 

2015 

 

 



Reabilitação do escritório de projetos do Patriarcado 

Latino:  

 

Este antigo deposito dentro do Patriarcado Latino foi 

completamente remodelado e equipado para receber o depto. 

de desenvolvimento de projetos, de onde se elaboram os 

projetos que atendem todas as paróquias e centros do 

Patriarcado na Terra Santa.  Graças a esta reforma, melhores 

condições de trabalho serão oferecidas aos trabalhadores e aos 

visitantes. 

 

Antes 



Antes 



Depois 



Depois 



    O Patriarcado Latino de Jerusalém 

agradece de forma muito especial à Lugar-

Tenência de Portugal pelas orações, apoio e 

dedicação à  

Terra Santa. 


