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Chegámos a Portugal em abril de 1989, numa equipa de cinco pessoas.
Eu tinha 26 anos e a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho,
Benji. Nós tínhamos casado havia dez meses, e antes de termos cumprido o
primeiro mês do nosso ministério aqui, nasceu o nosso bebé no Hospital da
Parede, em Penafiel. Foi difícil para a minha esposa, porque na altura do parto
esqueceram-se de tirar toda a placenta do seu interior, e cinco dias depois
esteve em perigo com uma grave hemorragia. O nosso segundo filho nasceu
também em Portugal. Nessa altura estava em viagem para o Congresso em
Vitória.
A quinta da Bela Vista foi o local onde começamos o trabalho. Foi uma bênção
e foi ali aberta a porta da PRIMEIRA REMAR PORTUGAL. Ainda não tínhamos
instalações na cidade do Porto, e era nesta propriedade que tínhamos os
escritórios e tudo o mais. Chegámos a ter 60 rapazes ali, e alguns casais a
viverem connosco. Ali estava a Despensa das várias Casas da zona, Loja e local
de culto evangélico. Também na quinta tínhamos muitos animais, uma horta,
campos de cultivo e árvores de fruto.
Nesse primeiro tempo da Remar, por vezes ingressavam mais de 20 pessoas
por dia, e por isso tínhamos que abrir mais Casas para os acolher. Abrimos
em Sampaio, Vilarinho, Gaia, Porto, Matosinhos, Viseu, Tibaldinho, Satão e
Coimbra. Também abrimos trabalho em Lousã, Casal do Ermio, Azambuja e
no Alentejo. Em todos estes lugares nós tínhamos Casas de Acolhimento para
Mulheres, Casas de Acolhimento para Homens e Casas de Acolhimento para
Famílias. Acolhemos também algumas crianças. Além disso tínhamos lojas,
locais de culto e uma carpintaria, onde eram feitos móveis para venda.
Eu tinha que fazer viagens semanais com a carrinha cheia de rapazes para
as nossas comunidades em Espanha, porque não conseguíamos dar resposta
logística em Portugal, devido a serem tantas as ingressões de utentes. Em
quatro anos vimos a mão do Senhor a operar de uma maneira incrível. Como
éramos “fieis no pouco”, diariamente, quando demos conta, levantámos os
olhos, e já o Senhor tinha feito uma Obra maravilhosa, levantando homens e
mulheres do pó e convertendo-os em semeadores e pescadores apaixonados
por Jesus. Eram fieis, cheios de fogo, esforçados e comprometidos com Ele
nesta visão da REMAR.
Foram muitos os irmãos e as irmãs que nos amavam e que nos apoiavam
no amor de Deus. Entre eles o Senhor levantou vários casais, e muitos deles
ainda hoje servem ao Senhor como pastores e missionários em muitos Países
espalhados pelos vários Continentes, abençoando a muitos, dando de comer
ao faminto, ao órfão, à viúva, ao preso, e definitivamente encontrando os
perdidos de todo o género e cultura, e levando-os ao Senhor.
Eles servem de Glória e Honra para o Senhor. São Servos fiéis, sacrificados,
esforçados, e perseverantes. Estes missionários são também uma alegria para
o nosso coração. Deus vos abençoe.
Angel e Helena

4

25 Anos da REMAR Portugal

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Miguel Díez
Presidente Fundador
da Remar
ONGD Internacional

Faz vinte e cinco anos que uns irmãos na fé me visitaram em Espanha,
(e tenho a certeza de que foram enviados pelo Senhor), representando
o ministério evangélico Internacional de CAMPUS CRUZADE FOR
CHRIST. Entre eles destacava-se o seu diretor espanhol, D. Jose
Monells, que nos ofereceu a Quinta da Bela Vista, situada numa zona
maravilhosa do norte de Portugal, para que realizássemos ali a Obra
Social de Reabilitação de Marginalizados, porque, nessa altura, as
drogas já golpeavam fortemente a juventude portuguesa.
Este mal era como se fosse um prolongamento maléfico da tragédia
espanhola que já sofria disto há muito tempo, devastando uma
grande multidão de jovens, especialmente Basca, Catalã, Madrilena
e Andaluza, que estavam especialmente agarrados à tétrica teia
da heroína, arrastados seguidamente por uma cadeia de adições
adjacentes, como o haxixe, o tabaco, o álcool, as anfetaminas, e
ainda, numa menor escala, a cocaína.
Quando assinamos a aquisição da Quinta da Belavista, profetizei que
no mês seguinte, na sua inauguração, já teríamos ali mais de quarenta
rapazes socorridos por este novo projeto do BOM SAMARITANO da
REMAR PORTUGAL.
Tivemos o privilégio de enviar o meu cunhado Angel Jiménez (um
dos fundadores da REMAR ESPANHA), juntamente com a sua esposa
Elena, o seu irmão Javier e a sua irmã Marie Carmen, a minha querida
esposa e fiel missionária de almas.
Eles foram equipados com alguns obreiros espanhóis, e no culto
de inauguração onde estavam presentes, também os diretores
europeus da CAMPUS CRUZADE FOR CHRIST, éramos mais de
cinquenta pessoas da REMAR. Entre eles, estavam mais de quarenta
portugueses, homens viciados na droga, que tinham ingressando,
vários em cada dia, neste “rosário” humano. Pudemos já ouvir ali os
testemunhos de alguns que manifestaram a maravilhosa mudança
de serem transformados de “lobos em cordeiros”, pela medicina
santa da Fé e do Amor de Cristo.

Desde então, a REMAR PORTUGAL tem continuado a amparar e a cuidar fielmente a todos aqueles que
vêm bater à sua porta, prestando uma ajuda integral, física, psíquica e espiritual.
Hoje, já são mais de quarenta mil, as pessoas que foram ajudadas, estendendo-se a por todo o mundo
geográfico de língua portuguesa. Tem havido uma grande multiplicação de LARES PARA FAMÍLIAS
e CENTROS DE REABILITAÇÃO, (nas suas diferentes fases), complementadas com OFICINAS DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL e EMPRESAS SOLIDÁRIAS, que dignificam toda esta Obra Social.
Honradamente acrescento que, no cumprimento da GRANDE COMISSÃO DO MESTRE, de irmos por
todo o mundo e, um exército de missionários portugueses reabilitados das drogas, estenderam a sua
visão e compaixão a muitos países de língua portuguesa e inglesa, embora outros também tenham
tido a santa ousadia de chegarem a nações com idiomas estranhos, sem conhecê-los, adaptando-se
rapidamente a eles, e abençoando a muitos milhares de pessoas, salvando-as, curando-as, dando-lhes
sustento e abrigo, um lar, formação escolar e profissional, e, sobretudo, muito amor de Deus.
Esperamos que nos perdoem por todas as falhas que tivemos durante estes anos, e rogamos que
continuem a ter paciencia connosco e nos continuem ajudando com as vossas orações e com a vossa
valiosa colaboração.
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aquilo que vamos vendo
e sabendo, há muito por
fazer. Sentimos e temos
um compromisso. Estamos
dedicados e empenhados
em ver que o lamento de
muitos seja transformado
em alegria.
Em Portugal, já são passados
25 anos a constatarmos
através
do
nosso
ministério, que muitos são
aqueles que se esforçam
Luís Miguel
por
terem
mudanças
Jacinto dos Santos
comportamentais,
aplicando os mais variados
métodos,
chegando
a
viverem
“formatados”,
Diretor da
mas a dificilmente serem
REMAR Portugal
transformados. Creio que
as
pessoas
formatadas
são
também
pessoas
conformadas, e nestes 25
A Remar nasceu de uma anos
vivemos,
vivemos
visão, de um sonho, que dia-a-dia, desafiados a não
hoje é uma realidade em nos conformarmos, mas a
ação e expansão em mais de permitirmos que seja Deus a
setenta países.
transformar-nos e a libertarnos através do poder da
O Objetivo primordial é pôr Sua Palavra, para que dessa
em prática a misericórdia e forma possamos contemplar
a compaixão para com os a sua glória.
mais carenciados em cada
comunidade
envolvente, A glória de Deus é bem visível
bem como para com as em cada pessoa pela forma
minorias vítimas do flagelo direta ou indireta como foi
social, desenvolvendo as beneficiada,
abençoada,
mais diversas ações de uma através desta obra. Vemos
forma prática e altruísta para isso no cotidiano.
dar respostas e soluções.
Eu próprio sou um fruto
Não
podemos
passar deste ministério da Remar.
indiferentes à crescente Podemos ver que são
necessidade e diversidade os frutos que testificam
da problemática social. Por da glória de Deus nesta
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Obra, e vemos a gratidão
e a alegria evidentes em
milhares de vidas, em
cada ano, simplesmente
pela prática da verdadeira
religião, conforme diz o
apóstolo Tiago. “O cristão
puro e sem faltas, do ponto
de vista de Deus o Pai, é
aquele que cuida dos órfãos
e das viúvas, e cuja alma
permanece fiel ao Senhor sem se contaminar nem se
sujar em seus contatos com
o mundo”.
Somos desafiados a “fazer
o bem sem olhar a quem”,
a “abençoar sem esperar
recompensa”.
O
nosso
galardão não está aqui neste
mundo, e quando fazemos
aquilo que fazemos, sabemos
“a quem” o fazemos e “por
que” o fazemos.
Continuamos com uma
atitude
determinada
e
apaixonada
de
serviço,
agradecendo a Jesus Cristo
pela Sua fidelidade e pela
Sua maravilhosa Graça que
se têm manifestado durante
estes 25 anos, sabendo de
antemão que “o melhor está
por vir”, e de que “nenhuma
arma forjada contra nós,
prosperará”,
segundo
a
promessa de Deus.

Historial

25 anos comprometidos com Portugal
25 anos lutando
contra a injustiça,
as
dependências,
a fome, a miséria,
a
exclusão,
o
abandono, etc.

A Remar, denominação que tem
como objetivo a “Reabilitação
de
Marginalizados”,
teve
origem no ano de 1982, quando
os seus fundadores, Juan
Miguel Diez Alvarez, diretor
gerente da Clínica Alava em
Vitória, Espanha, e sua mulher
Maria Carmén Jiménez Sanz,
decidiram, cumprindo aquilo
que referem ser uma chamada
de Deus, hipotecar uma parte
das suas propriedades, e vender
a outra, com o objetivo de
comprar a Quinta de Mendiola.
Essa quinta, juntamente com
a sua própria casa, foram
os dois primeiros Centros
onde se acolheram pessoas
necessitadas, principalmente
toxicodependentes
e
alcoólicos para reabilitação.
Esse é o berço de todo este
magnífico Projeto de Ajuda
material e espiritual a pessoas
socialmente marginalizadas.
Posteriormente, no ano
de 1984 foi aberto um Centro
em Pangua (Alava, Espanha) e
uma Sociedade Comercial que
integrou as primeiras pessoas

reabilitadas no referido Centro.
Ainda decorria esse
ano, e os seus fundadores
decidiram abrir novos Centros
na província de Guipúzcoa,
mais concretamente em San
Sebastian e em Andoain,
onde simultaneamente se
desenvolveu uma pequena
Indústria
dedicada
à
recuperação e reciclagem
de
desperdícios
têxteis,
cuja atividade se encaixou
perfeitamente
na
terapia
desenvolvida pelos Centros.
Entretanto, em 1989,
deu-se início à Atividade
Internacional, começando por
Portugal.
Neste
mesmo
ano
chegou a Portugal, vindos de
Espanha uma equipa liderada
por Angel Jimenez e Elena
Castro Ruiz, sua esposa, para
dar início ao trabalho.
Instalaram-se
no
Norte
do País, na Quinta da Bela
Vista, que era pertença de
uma Associação Evangélica,
e começaram a Obra em
parceria, usando-a como Lugar
de Acolhimento para aqueles
que iam sendo ajudados a sair
das ruas. Começaram a fazer
trabalho de evangelização e
de sensibilização no Porto, e
os que respondiam aos apelos
feitos, eram trazidos para esta
Quinta, que naquela altura, era
a única.
As primeiras Campanhas
Evangelísticas foram realizadas

em Vila Nova de Gaia, durante
o ministério do Angel, com
a ajuda de equipas vindas de
Espanha, com o grupo JUDÁ,
acompanhadas pelo pastor
Miguel Díez, o qual tinha a
responsabilidade de pregar o
Evangelho.
Foi com o Angel que o trabalho
se expandiu, chegando a
Coimbra, (Casal de Ermio e
Lousã), Viseu, Montemor o
Novo, Porto, Vila Nova de Gaia
e Braga. A primeira igreja a ser
aberta, foi em Coimbra, na Rua
Brigadeiro Correia Cardoso
Em 1993, o irmão Luís Filipe.
assumiu a responsabilidade
do trabalho, e durante o
seu ministério, a obra teve
um
crescimento
notável,
não só com a aquisição
de vários espaços para o
desenvolvimento do ministério
da Remar, mas também para a
sua consolidação
As quintas em Santarém,
Benaciate
no
Algarve,
Carcavelos, Beja, Évora e em
Campo de Ourique em Lisboa,
bem como os centros de 1ª e
2 ª fase. A primeira igreja foi
também aberta em Lisboa, no
seu ministério e no Porto, no
Bolhão. No ano de 1995, um
primeiro grupo de homens
seguiram para Angola, para
abrir trabalho da Remar ali.
No ano 1996, outro grupo
deslocou-se para Moçambique
com o mesmo objetivo.
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25 anos comprometidos com Portugal
O irmão Luís Filipe, na sua
visão em relação às Missões
e depois do envio destas
duas equipas missionárias,
foi ele próprio que deixou
Portugal e embarcou rumo
a Moçambique. Deixou uma
lacuna em Portugal, mas Deus
saberia como a colmatar, tal
como o veio a fazer.
O irmão Manuel dos Santos,
no ano de 1999, assumiu a
responsabilidade do trabalho
sob a supervisão do irmão
Pablo Perrino (mais conhecido
por Paquito). O seu ministério
estendeu-se até 2004.
Nessa altura chegou a
Portugal, interinamente, o
pastor Javi Jimenez, e no
seu trabalho adquirimos uma
quinta urbana na cidade do
Porto, na Rua Dr. Campos
Monteiro, que ainda se
encontra ativa.
Ele estava de passagem,
como se costuma dizer, mas
ao mesmo tempo estava
preparando o caminho para
aquele que viria assumir a
responsabilidade do trabalho.
Não foi um tempo fácil, para
pastor Javi, mas graças a
Deus porque os homens que
Deus levanta com este tipo
de ministério, porque foi de
grande bênção, em todas

áreas. O Senhor o usou, para
corrigir algumas anomalias.
Mas pela bondade de Deus,
tudo estava preparado, ou
pelo menos as condições
estavam criadas para que
o novo diretor nacional,
assumisse as suas funções.
Decorria o ano de 2005, ano
em que não foi celebrado um
Congresso em Portugal. Mas,
foi no decorrer deste ano que
veio do Belize, onde estava
como missionário, o pastor
Luís Miguel Santos, com sua
esposa Sandra, e seu filho
Sami.
Sabiam que não vinham para
uma tarefa fácil, mas Deus
sempre ajuda e capacita
aqueles que Ele separa para
o seu uso exclusivo. O pastor
Luís Miguel, homem ungido
por Deus, e com o apoio
da Junta Internacional de
pastores, decide arregaçar as
mangas e deitar mãos à obra.
Os primeiros tempos não
foram fáceis nem facilitados,
mas o Senhor da Seara, deulhe a graça e a capacidade,
e aos poucos o trabalho
ganhava um novo ânimo E
com a visão trazida por Deus,
a Obra desenvolveu-se em
várias vertentes.
É durante o seu ministério,
que
outras
propriedades
foram
adquiridas,
para
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ajuda aos mais carenciados.
Foi adquirida uma Quinta
em S. João das Lampas,
Terrugem, para famílias e de
acolhimento para mulheres
com problemas. Adquiriuse também a Quinta da Fé,
no Lourel, Sintra, também
de apoio para homens que
vinham para a 1ª Fase, e onde
residem famílias de Obreiros.
Este espaço está atualmente
preparado para receber retiros
das igrejas que o solicitam,
tornando-se rentável para
ajudar nas muitas despesas,
mas Deus tem sido fiel.
Abriram-se
dois
novos
locais de culto em Xabregas
e S. Pedro do Estoril. Este
último está preparado com
tecnologia de ponta para a
celebração e gravação de
Concertos ao Vivo.
Foi adquirida uma estação
de rádio, a ULTRA FM,
que para além de ser uma
Rádio generalista, também
funciona com programação
evangélica. Esperamos que
com o decorrer dos anos, as
notícias do desenvolvimento
desta obra, engrandeça mais
e mais o Senhor Jesus.

Das palavras aos atos
Principais atividades
MISSIONÁRIOS
LOJAS
SOLIDÁRIAS

PARCERIAS

P.A.C.
P.A.M.

PRISÕES
ANJOS
DA NOITE

EVANGELIZAÇÃO
MÃOS ABERTAS
AJUDA HUMANITÁRIA
CEIAS DE NATAL
25 Anos da REMAR Portugal
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PROJETO

Mãos Abertas
O Projeto “Mãos Abertas” insere-se no
Objetivo de Desenvolvimento do Milénio
pela redução da pobreza extrema.
Esta atividade teve o seu início no Natal
de 2010, onde através de uma ação “porta
a porta” se distribuíram alimentos a 22
famílias carenciadas.
Mensalmente vêm às nossas instalações
cerca de 50 famílias, sobretudo
monoparentais, previamente inscritas,
para recolha de cabazes de alimentos.
São famílias que, atendendo á sua absoluta
necessidade, buscam socorro no Projeto
Mãos Abertas, como forma de minimizar
as suas carências alimentares.
Vêm tanto por iniciativa própria ou por
indicação das Juntas de Freguesia onde
habitam, ou através da Segurança Social.
Através do Projeto “Mãos Abertas”
desempenhamos o papel de “ajudadores“
do Estado. Cooperamos no suprimento
das necessidades de numerosas famílias,
prestando-lhes não só apoio material,
como também apoio moral, procurando
sempre ter em conta uma palavra de
alento, de carinho e de esperança, tão
necessárias no exercício deste Projeto.
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AJUDA HUMANITÁRIA
Envio de contentores

A
Associação
Remar
Portuguesa/Partilha
Constante, dá resposta, há 25
anos, a grupos em grave risco
em consequência de secas
prolongadas,
inundações,
terramotos,
guerras,
etc.,
que continuam a castigar as
populações mais vulneráveis.
Enviamos contentores de ajuda
humanitária,
pretendendo
cobrir as necessidades mais
básicas, e em continuidade,
construirmos
pontes
para
benefício familiar e cultural,
ajudando na restauração da
dignidade de muitos adultos
excluídos, assim como de
crianças e adolescentes que
entram nas nossas Casas de
Acolhimento,
através
dos
benefícios
deste
Projeto,
recebendo Escolaridade e
Formação Profissional.
Enviamos elementos básicos de
subsistência, como alimentos,
assim como roupa nova e
usada em bom estado, móveis
novos e restaurados, para

suportarmos as necessidades
primárias dos Centros Remar.
Enviamos livros, artigos de
papelaria, material escolar,
material
de
escritório
e
didático.
Desenvolvemos
as
mais
diversas ações de educação e
de complementos de educação
através da implementação de
Escolas, com ensino gratuito e
com programas de cooperação
com outras organizações neste
âmbito.
É enviada maquinaria para
os Centros de Formação
Profissional, onde muitos jovens
fazem os seus programas de
reabilitação, oferecendo-lhes a

oportunidade de aprenderem
um ofício para que possam
trabalhar e estar capacitados
para viver uma vida digna.
São enviados veículos para
proporcionar
uma
maior
mobilidade e transporte às
pessoas que vivem nos Centros
Remar.
É enviado material informático:
computadores,
impressoras,
monitores e consumíveis, para
uma melhor administração
e direção dos Centros, das
escolas, para uma melhor
contabilidade,
uma
maior
ordem nos arquivos e registos,
etc.
É enviado material sanitário para
um melhor auxílio a enfermos,
assistência
ambulatória
e
internamentos de urgência. A
Remar oferece, gratuitamente,
consultas médicas externas
nos locais criados para esse
efeito.
Todos os contentores são
donativos
da
Associação
Remar
Portuguesa/Partilha
Constante, aos países a que se
destinam.

25 Anos da REMAR Portugal
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ANJOS DA NOITE
Esta atividade “ANJOS DA NOITE”,
desenvolvida pela Associação REMAR
Portuguesa, há mais de 20 anos, procura
levar uma refeição quente aos que vivem
nas ruas de algumas das nossas cidades.
Todas as semanas, em quatro destas
cidades, uma equipa sai às ruas,
acedendo aos locais onde existe uma
maior concentração de pessoas com
todo o tipo de carências. Para além
da refeição quente, levamos-lhe uma
palavra de encorajamento, conselhos
da Palavra de Deus e convidamo-los
a abandonarem as condições em que
vivem e a ingressarem nos nossos
Centros de Acolhimento.
Alguns aceitam o desafio, outros, pelo
contrário, habituados a se sentirem
“livres” para fazerem o que querem, não
veem com bons olhos o deixarem as
ruas.
Isso não nos impede de os ajudar.
Enquanto
houver
gente
com
necessidade e que viva em condições
abaixo do que é elementar, estamos
disponíveis a auxiliar.
Para além deste trabalho, efetuado cada
semana em Lisboa, Porto, Coimbra
e também no Algarve, chegam-nos
solicitações de Hospitais, Serviços
Sociais de Câmaras Municipais e da
Segurança Social, Centro Porta Amiga,
etc.
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Para que, ajudemos pessoas, que estas Instituições,
depois de terem diligenciado tudo o que estava ao
seu alcance, nada mais podem fazer, para que levam
a cabo a sua tarefa.
Aceitamos os desafios que nos são lançados e
procuramos satisfazer todos os pedidos que nos
são feitos, pela graça de Deus, procuramos fazer
aquilo que está ao nosso alcance para que ninguém
fique abandonado. É uma atividade entre outras que
desenvolvemos e é gratificante ver vidas mudadas e
transformadas.

CEIAS DE NATAL
As CEIAS DE NATAL destinam-se
essencialmente aos chamados
“sem-abrigo”.
A concretização desta ideia,
tomou forma no decorrer
do ano 2008, de modo a dar
continuidade ao trabalho que
vinha a ser desenvolvido pelo
projeto ANJOS DA NOITE,
acompanhando de muito perto
a população carenciada das
grandes cidades do nosso país,
especialmente na cidade de
Lisboa.
Assim, e de uma forma muito
especial em que faz todo o
sentido, estarmos
junto
daqueles
que
mais
necessitam, foi realizada no
Largo do Intendente, em Lisboa,
a primeira Ceia de Natal solidária.
Dado o enorme sucesso desta
iniciativa, um grande número de

cidades, como o Porto e Setúbal.
No ano passado assinalamos a sexta
iniciativa
O número é cada vez maior, quer
de voluntários quer daqueles que
beneficiam desta atividade da REMAR.
Não podemos deixar de expressar o
nosso agradecimento público a todos
os voluntários, que ao longo destes 6
anos têm participado e apoiado estes
eventos. Agradecemos também ao
grande apoio prestado
por diversas empresas e
entidades públicas, sem
as quais seria impossível
tornar este sonho uma
realidade.
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CENTROS DE
Os centros em Portugal
tiveram desde sempre um
resultado e uma aceitação
excecionais. Tal iniciativa
permitiu que milhares de
pessoas saíssem das ruas,
da toxicodependência, das
prisões, da prostituição, da
delinquência e de todo o
tipo de marginalidade.
Foram, e continuam a ser,
auxiliados na sua restauração
física, mental, profissional e
familiar.
Muitos dos que ingressaram
nos nossos Centros de
Acolhimento
foram
reabilitados e reintegrados
nos seus trabalhos e
famílias.
Muitos
outros
permaneceram na Remar,
tendo dedicado as suas vidas
ao Senhor Jesus, em favor
dos necessitados. São mais

Quinta da Bela Vista - Zona Norte
de 25.000 as pessoas em
Portugal que beneficiaram
da atividade da Remar.
O início da atividade em
Portugal, em 1989, começa
com a necessidade de
combater o flagelo da
toxico -dependência. Era
um fenómeno emergente
para o qual o país não
estava
ainda
preparado, e a
Associação Remar
veio
preencher
essa necessidade
através da criação
destes
centros
onde
eram
recebidos
os
necessitados.

Casal de Ermio - Zona Centro
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Nos primeiros anos de
atividade da REMAR em
Portugal, e porque ainda
estávamos no começo, os
pedidos de auxílio eram
mais do que estávamos
preparados para acolher.
Só na zona de Lisboa
chegavam às nossas portas,
cerca de 40 pessoas por
dia. O primeiro Centro de
Acolhimento foi criado na
Quinta da Bela Vista em
Penafiel, e hoje são vinte,
espalhados por todo o
país. Isto ilustra um dos
princípios da Remar: nunca
recusar ajuda, e manter as
portas abertas as 24 horas
do dia.

ACOLHIMENTO

Quinta na Azambuja - Zona Sul
Reconhecer
a
necessidade
de
ajuda é um passo difícil para um
toxicodependente e é particularmente
relevante a disponibilidade da Remar
para não perder essa oportunidade de
os ajudar.
Uma das características dos Centros de
Acolhimento é a sua localização fora
dos centros urbanos. O isolamento
é necessário para a primeira fase:
a desintoxicação. Aqui as pessoas
aprendem outro dos princípios da
Remar, o da “partilha” e o da “Vida em
Comunidade”.
Após a recuperação física e mental,
começa a Segunda Fase, onde se
procura preparar as pessoas para
a reintegração nas suas famílias e
na sociedade, e preparar os que
tencionam servir os outros a sairem do
poço onde se encontraram também.

É convicção da Remar que a reabilitação e
reinserção dos beneficiários dos Centros
de Acolhimento passe pela ocupação do
seu tempo livre. Uma das ocupações do
tempo livre são as Atividades de Formação
que se realizam de acordo com o interesse
e a disponibilidade de meios no Centro de
Acolhimento.
Nestes Centros de Acolhimento, a ocupação
dos inseridos é fundamental, e para isso
o trabalho laboral ocupa-os durante o
dia na manutenção dos espaços e na sua
adaptação às necessidades dos utentes.
Estas atividades são diversificadas.
O nosso desejo é continuar a servir aqueles
que precisam de nós, e enquanto houver
gente necessitada, a REMAR está disponível
para o fazer.

Quinta de Beneciate - Zona Algarve

25 Anos da REMAR Portugal
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LOJAS SOLIDÁRIAS
As lojas solidárias são
geridas pela “PARTILHA
CONSTANTE
ASSOCIAÇÃO”
no
seu
aspeto financeiro, enquanto
a “REMAR” contribui com a
mão de obra. Esta parceria
tem dado os seus frutos,
porque procura através
destes espaços servir a
população na aquisição de
artigos novos e em segunda
mão.
A sua variedade é imensa e
o produto das vendas são
para sustentar e manter a
nossa atividade, não só em
Portugal mas também no
envio de Ajuda Humanitária
para o exterior.

Uma vez que o nosso
trabalho não depende de
qualquer ajuda estatal na
área financeira, este foi e
é o meio que usamos para
16

manter viva esta visão de
ajudar os que nada têm.
As nossas lojas por todo o
país, estão devidamente
identificadas e com pessoal
que fará tudo o que estiver
ao seu alcance para servir
nas suas necessidades.
Elas não são
fonte de lucro
nem de negócio
r e n t á v e l .
Recolhemos em
casa de dadores
as
coisas
que nos são
cedidas para as
colocarmos em
exposição
ao
público, para serem depois
adquiridas
por
preços
módicos, mas que para nós
são de grande ajuda.

25 Anos da REMAR Portugal

Se
ainda
não
teve
oportunidade de nos visitar,
faça-o. Ao comprar nos
nossos espaços de venda,
está a contribuir para a ajuda
dos mais desfavorecidos,
quer
aqui,
quer
nos
países onde a REMAR está
implantada.
São cerca de 35, os espaços
onde pode comprar, desde
um simples bibelot a um
eletrodoméstico,
uma
mobília de quarto a peças
de roupa em segunda mão,
mas em bom estado.
AJUDE-NOS A AJUDAR.
A
melhor
maneira
é
comprando nos nossos
espaços.

A Associação REMAR portuguesa,
mantém protocolos com alguns
Estabelecimentos Prisionais, como
o no caso de Carregueira, Linhó e
Estabelecimento Prisional de Sintra.
O trabalho executado por nós nestes
estabelecimentos, vai desde a assistência
espiritual dada aos reclusos, onde
alguém do nosso ministério se desloca
semanalmente, para lhes levar a Palavra
de Deus, o alimento espiritual que pode
atenuar a sua clausura e também lhes
abrir a perspetiva de um relacionamento
com Deus, até recebermos, via Instituto
de Reinserção Social destes presídios,
reclusos que devido à sua situação de
carência, ingressam nos nossos Centros
de Acolhimento. A esses reclusos
quando lhes é concedida a Precária,
vêm até nós nesta situação, e regra
geral são aqueles que o único lugar
que têm, durante os dias que lhes são
concedidos, é desfrutarem do nosso
convívio. São muitos os que têm, pela
misericórdia de Deus, sido acolhidos
por nós, sem quaisquer custos para eles.
Outros há, que estando em liberdade
condicional,
também
vêm
para
cumprir pena nas nossas instalações.
Orgulhamo-nos de manter as nossas
portas abertas, dia e noite, para acolher
todos aqueles que precisam da nossa
ajuda, apesar de todas as nossas
limitações.
Há também um acordo com a Direção
Geral de Integração Social relacionada
com os reclusos, e este é também um
lugar onde eles podem vir cumprir
penas de trabalho comunitário.
O nosso trabalho de ajuda aos reclusos
inclui no seu transporte quando saem
da prisão até ao seu destino.

ESTABELECIMENTOS
PRISIONAIS
Da prisão de Tires, também nos foi solicitado,
oficialmente, que recolhêssemos duas reclusas,
para acolhimento imediato, mas por princípios
que norteiam a nossa fé e dedicação a Deus, não
nos foi possível servir estas duas reclusas nas
condições apresentadas.
Mas o nosso ânimo está no Deus grande que
servimos, e estamos na brecha. nesta área.

Dolores e Ramón, são hoje um casal que vive na
nossa comunidade com os seus dois filhos. Estão
completamente integrados no nossos meio,
ambos tiveram uma passado em que tiveram que
cumprir pena de reclusão. Ela saiu da cadeia de
Tires diretamente para a REMAR, e o Ramón, veio
do Estabelecimento Prisional de Sintra.

Aqui casaram, e aqui servem ao Senhor na
REMAR. Eles são um caso flagrante do amor e
da fidelidade de Deus. Outros porém, não ficam
no nosso ministério, mas seguem o rumo das
suas vidas com a marca do testemunho divino.

25 Anos da REMAR Portugal
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CONGRESSOS
Os CONGRESSOS DA REMAR, realizamse desde o ano de 1994, com o objetivo de
reunirmos nos locais onde os mesmos são
realizados, a grande Família Remar Portuguesa,
para além das sessões plenárias onde é
ministrada a Palavra de Deus de acordo com o
Tema proposto pela liderança. Os pregadores
nacionais e estrangeiros, são usados por Deus,
para a edificação do Seu povo. Durante os
nossos Congressos também são batizados
nas águas, os novos membros da comunidade
ICCM—Igreja Cristã Corpo do Messias.
É também nestas magnas assembleias que
são reconhecidos pela comunidade Remar, os
novos obreiros da ICCM e da REMAR.
Em cada Congresso é celebrado o AOL
(adoração, oração e louvor), onde grupos de
louvor ou cantores a solo, são convidados para
ministrar a Deus, onde todos desfrutamos da
sua ministração. De referir, que quem vem para
servir a Deus, fá-lo gratuitamente, uma vez que
reconhecem que receberam de Deus o seu
talento e a graça para o servir.
Ao longo dos anos, temos sido muito abençoados
com aqueles que noutras comunidades e igrejas
congéneres, servem ao Senhor na área do
louvor. Autoridades evangélicas e diplomáticas,
(especialmente aquelas que representam os
países onde a REMAR está implementada), são
convidados a estar connosco na abertura do
Congresso.
Ao longo destes vinte e cinco anos, já foram
realizados 20 Congressos, este ano estamos a
celebrar o vigésimo. À exceção de 2005, ano
em que não foi possível a sua organização, não
deixámos de celebrar ao Senhor, estas reuniões,
que tanto proveito espiritual em todas as suas
vertentes, e que nos têm enriquecido como
Família Cristã.
Deixamos aqui registado, nesta revista dos 25
anos da REMAR em Portugal, as cidades, onde

18
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NACIONAIS
foram realizados os Congressos Nacionais.
1994, em Vila Nova de Gaia
1995, em Vila Nova de Gaia
1996, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
1997, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
1998, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
1999, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
2000, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
2001, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
2002, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes
2003, no Porto, Palácio Cristal
2004, em Leça do Bailio
2006, no Fórum Lisboa (cinema Roma)
2007, no Fórum Lisboa (cinema Roma)
2008, Teatro Armando Cortez
2009, no Fórum Lisboa (cinema Roma)
2010, em Lisboa, Cidade Universitária
2011, em Lisboa, Cidade Universitária
2012, em Lisboa, Cidade Universitária
2013, em Lisboa, Cidade Universitária e em
2014, querendo o Senhor, também em Lisboa,
na Cidade Universitária (*).
Estes Congressos são também um tempo
de grande refrigério para os missionários
portugueses que se encontram longe da sua
pátria, a servir ao Senhor que os salvou. No ano
de 2012, vindo da Austrália, esteve connosco
o Pastor Luís Brito, e no ano passado esteve o
Pastor Paulo Laborda, com a sua família.
O tempo de convívio e de comunhão são
desfrutados plenamente.
A Campanha Evangelística, é um ponto
alto dos nossos Congressos. Esta atividade
de Evangelização traz-nos para a rua, para
darmos testemunho da nossa fé e pregamos
o Evangelho, que acreditamos ser o poder de
Deus para a Salvação das pessoas que creem.
(*) Auditório da Faculdade de Medicina
Dentária

25 Anos da REMAR Portugal
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Campanhas de
Evangelização

As CAMPANHAS DE EVANGELIZAÇÃO, são
realizadas na altura do Verão, de norte a sul do
país.
Estamos conscientes da Grande Comissão deixada
por Jesus para os seus seguidores. O “IDE por todo
o mundo”, começa por aqueles que vivem perto
de nós.
No nosso país, existem tantas carências a nível
espiritual em que a REMAR, não pode ficar
indiferente, Por essa razão, nos empenhamos em
sair para as ruas, e apesar das dificuldades que
nos são impostas, procuramos levar a cabo, esta
magna tarefa.
Uma vez que temos encontrado em Cristo a
verdadeira libertação, desejamos que os outros,
quem quer que sejam, possam encontrar em
Jesus a Solução para as suas vidas.
Jesus Cristo é para nós, a Solução Total, para o
Homem Total. O nosso desejo é vermos o Reino
dos céus a ser espalhado na nossa nação.
Estas fotos mostram o nosso empenho em fazer
chegar o Evangelho a todo o lugar.
Cremos para que o Evangelho, que é o poder de
Deus para salvação de todo aquele que crê, seja
pregado É capaz de ser mais cómodo, ficarmos
fechados entre quatro paredes e esperar que as
pessoas venham para ouvir o Evangelho, nas nossas
comunidades, mas não nos podemos esquecer do
que nos diz a Palavra de Deus: “Quão formosos os
pés dos que anunciam, o Evangelho da Paz.”.
A REMAR, através dos seus obreiros, e demais
pessoal, não se cansará de o fazer, Sabemos que
a vontade de Deus é que todos se salvem, daí que
continuaremos a providenciar todos os esforços
para que esta Palavra que nos libertou, liberte mais
homens e mais mulheres, para a Família de Deus.
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A SENSIBILIZAÇÃO, é uma motivação da REMAR,
para consciencializar e sensibilizar as populações
para as temáticas que levam à marginalização.
Uma vez que a grande maioria dos obreiros
da REMAR, foi adita ou dependente de várias
substâncias, e sofreram na pele os perigos dessas
sujeições, veem neste tipo de trabalho uma
maneira de ajudar e socorrer aqueles, que devido
aos infortúnios da vida, se encontram a braços
com problemas semelhantes.
O trabalho é feito em Campanhas de rua, onde vários
destes homens e mulheres libertos das drogas, do
álcool, de situações de completo abandono por
parte da família, aqueles que viveram sem abrigo,
completamente marginalizados, dão testemunho
da sua fé e do modo maravilhoso como Jesus os
salvou dessa vã maneira de viver.
Constatamos que muitos daqueles que são
contactados, interessam-se pelo trabalho que
desenvolvemos e dão entrada nas nossos Centros
de Acolhimento. Muitas das Campanhas de
Sensibilização são levadas a efeito aquando das
campanhas de Evangelização, mas na maior parte
das vezes, acompanha as mais diversas atividades
da REMAR, tais como, “Anjos da Noite”, “Ceias
de Natal”, “Projeto Mãos Abertas”, e através do
contacto pessoal.
A maior parte dos contactados estão sensíveis
às abordagens que fazemos, mas outros pensam
que esses tipos de problemas só acontecem com
os outros. Estas e outras problemáticas bem mais
profundas, muitas vezes estão tão arraigadas na
vida de tantos, que apesar de se aperceberem da
situação em que caíram, não estão dispostos a
mudar os seus comportamentos de risco.
Mas a nossa gratidão vai para Deus, porque apesar
da dureza de alguns, outros pelo contrário, devido
aos testemunhos que ouvem, desejam que Deus
os ajude na mudança de vida.

Campanhas de
Sensibilização

25 Anos da REMAR Portugal
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P.A.C.

PROGRAMA APADRINHAMENTO DE

CRIANÇAS

O QUE É O P.A.C.?
É um programa de Apadrinhamento de Crianças, que
funciona há mais de 10 anos.
Quando começámos a trabalhar com crianças nos países
do terceiro mundo, demo-nos conta de que aquilo que
mais necessitavam era de pão, sim pão de trigo ou de
centeio, podíamos dar-lhes todo o nosso amor mas
não o receberiam se não lhes enchíamos os estômagos
subnutridos. Para isso faziam falta os meios financeiros.
Portanto a nossa resposta imediata, foi enviarmos
juntamente com os obreiros, toda a ajuda material
que pudemos. Essa foi e é a atitude que continuamos
a desenvolver, de tal maneira que estamos a aumentar
constantemente o envio de alimentos, roupa e materiais
para os diferentes países.
Um dia, considerámos que ainda que estivesse certo o
que estávamos a fazer, podíamos permitir que outros
também pudessem compartilhar dos seus meios com
os mais necessitados, e foi assim que nasceu o P.A.C.
(Programa de Apadrinhamento de Crianças).
COMO FUNCIONA O P.A.C.?
Para concretizarmos este programa, contamos com a
trabalho dos voluntários de cada país, onde temos Casas/
Lares para crianças e do pessoal da Remar dedicados ao
P.A.C.
Todas as crianças que temos para apadrinhar, são crianças
que vivem nos Lares de Acolhimento que a Remar tem
nos países onde está estabelecida. Nestes Lares entram
crianças abandonadas, filhos de mães solteiras, doentes,
órfãos e crianças que preventivamente devem viver
separados dos seus pais, por circunstâncias excecionais.
O primeiro objetivo que procuramos é o de suprir a falta
das figuras do pai e da mãe, para isso estabelecemos que
o cuidado das crianças seja feito por casais ou monitores
responsáveis, que possam albergar no seio dos seus
lares as crianças que dão entrada, dando-lhes o amor
e o calor humano, assim como a direção e a disciplina
que necessitem a cada instante. Uma vez contactada a
criança, e mediante um acompanhamento personalizado,
procura-se a sua integração no sistema educativo e nos
restantes programas do Lar de Acolhimento.
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Titular da Conta: ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA

Conta: 0046011100600165084-10

MAIS INFORMAÇÃO
Tel. 00351 219 206 703 / 00351 219 207 729
Fax. 00351 213 516 152
www.remar.pt - pac@remar.pt
Rua Dr. Sousa Martins, lote 2
2725-461 - Mem Martins PORTUGAL

“Em verdade vos digo que, quando a um
destes pequeninos o não fizestes, não o
fizestes a mim.” Mateus 25:45

PROGRAMA APADRINHAMENTO DE

MISSIONÁRIOS
O QUE É O P.A.M.?

P.A.M.

É um projeto que procura apadrinhar aqueles
que se encontram nas missões. A ajuda estendese tanto aos missionários responsáveis, bem
como aos demais cooperadores.
Muitos de nós gostaríamos de poder ir servir
aos Senhor nas Missões, mas devido a diversos
fatores pessoais e outros, não se proporcionou
que isso acontecesse. Esta é uma maneira de
te veres envolvido e comprometido com elas,
ajudando no sustento destas famílias que
deixam tudo para cumprirem a vontade de Deus
de levar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles
que ainda não o conhecem, para eles também
sejam salvos e usados por Deus para suprirem
as suas necessidades básicas. Ao ajudarmos os
missionários, estamos a criar as condições para
que eles vivam com a máxima dignidade, como
servos de Deus e seus legítimos representantes
em paragens longínquas. O alvo não é
ostentação de riqueza, mas para que tenham o
necessário para fazer face às suas necessidades
pessoais, e dessa maneira poderem cumprir
livremente o ministério que receberam do
Senhor.
A REMAR cuida dos seus missionários, mas ao
fazermos este programa, estamos a dar-te a
possibilidade de seres também abençoado por
Deus, ao poderes participar deste privilégio.

Titular da Conta: ASSOCIAÇÃO REMAR
PORTUGUESA
Conta: 0046011100600165084-10

MAIS INFORMAÇÃO
ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA
Rua Dr. Sousa Martins, lote 2
2725-461 - Mem Martins PORTUGAL
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“Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que
da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus.”
Filipenses 4:18
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MISSIONÁRIOS PORTUGUESES

Numa reunião de Obreiros promovida pela MEVIC (Missão Evangélica
Intracultural), foi constatado que a REMAR é a
organização evangélica
com mais missionários
portugueses, espalhados pelo mundo inteiro.
A Remar está atualmente com trabalho aberto
em 70 países, exercitando Ajuda Humanitária em distintas áreas de
ação. Tem estabelecido
Colégios e escolas na
América Latina e África, e distribuindo refeições em prisões e
O nosso interesse seria
o de apresentar os nomes dos referidos missionários portugueses,
bem como os respetivos países onde eles se
encontram a exercer
o ministério recebido
pelo Senhor, mas um levantamento desta envergadura não é um trabalho fácil e
de certeza que nos iriamos esquecer de alguns deles. A razão porque isto poderia
ocorrer é simples. Não queremos mencionar somente aqueles que estão na liderança do trabalho em algum país específico.
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NO MUNDO
Podemos assegurar
que são mais de 300
os portugueses, que
fora do seu país estão
servindo ao Senhor
na REMAR, em todo o
mundo.
Muitos deles como
responsáveis pelo trabalho num determinado país, mas muitos deles fazem parte
de grupo de apoio a
estes responsáveis. E
não estão sós na sua
atividade, muitos com
as suas esposas e filhos, estão dedicando
as suas vidas e esforço em prol dos mais
carenciados.
Sentimo-nos honrados, nós os que na
pátria damos o nosso
melhor também em
benefício dos nossos
conterrâneos, em ver
tantos companheiros abnegados e destemidos e debaixo de tantas dificuldades
e barreiras, levam o Evangelho de Jesus, as boas-novas de salvação, aos lugares
mais recônditos do nosso planeta.
Queremos desta forma singela mas meritória enaltecer estes bravos “remeiros
portugueses”, que se esforçam por sinalizar o reino de Deus longe da sua pátria.
Um abraço fraterno a todos eles
25 Anos da REMAR Portugal
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PARCERIAS
Nacionais
O Desafio MIQUEIAS foi lançado nas Nações Unidas
em 15 de Outubro de 2004. É fundador do Global Call
to Action Against Poverty (GCAP) e trabalha em estreita
parceria com a UN Millennium Campaign, promovendo
campanhas contra a pobreza em 40 países. Em
Portugal tem um Secretariado Nacional, constituído
por voluntários da Associação MIQUEIAS (AM), e 14 organizações Patronos que apresentam contas
transparentes, credibilidade junto das comunidades onde estão inseridas e trabalho de campo
reconhecido pelas autoridades nacionais e locais.
O DESAFIO MIQUEIAS, é uma campanha internacional para mobilizar os cristãos a favor das
comunidades pobres e socialmente excluídas e para influenciar os líderes das nações a cumprir as
promessas públicas, de forma a alcançar os objetivos de Desenvolvimento do Milénio e reduzir a
pobreza para metade até 2015.

SINTRA COMPAIXÃO
VISÃO

Imaginemo-nos a viver num lugar onde:
- Pessoas com Paixão por Cristo, comprometemse a expressar genuína Compaixão pelas famílias em
sofrimento das suas comunidades,
- Pessoas com Paixão por Cristo investem
consistentemente tempo e dinheiro para servir as suas
comunidades,
- Pessoas com Paixão por Cristo de diversas
denominações tomam seriamente o compromisso de
levar a vida e o ministério de Jesus às suas comunidades,
- Pessoas com Paixão por Cristo percebem que amar o
seu próximo é uma consequência necessária do amor
que têm por Deus,
- Pessoas com Paixão por Cristo se tornam como uma
família entre elas e com a comunidade.

PARTILHA
ASSOCIAÇÃO

CONSTANTE—

A Partilha Constante - Associação, é uma ONGD,
instituição particular de caracter humanitário,
cujo objetivo central da sua atividade assenta
na erradicação da pobreza e da exclusão social.
A Associação tem como uma das suas
prioridades, o estabelecimento de parcerias/
protocolos, com outras organizações congéneres, de forma a participar em projetos já em fase
de desenvolvimento, assim como a implementação de novos projetos que visem atingir os fins
propostos nos seus estatutos.
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IGREJA CRISTÃ CORPO DO MESSIAS
www.corpodomessias.org
LOCAIS DE CULTO
PORTO:
Rua da Firmeza, 369
COIMBRA:
Zona Industrial da Pedrulha, armazém 5

A ICCM (Igreja Cristã Corpo do Messias),
registada no Ministério da Justiça Nº 483 e
inscrita na Aliança Evangélica Portuguesa Nº
312
Exerce a sua atividade para cumprir o objetivo
imposto por Jesus, de pregar o Evangelho
a toda a criatura e o de fazer discípulos de
todas as nações. Em Portugal, procuramos dar
assistência espiritual a todos os que solicitam a
ajuda da REMAR.
Esta Associação trata com os valores humanos
e integração dos recuperados na sociedade. A
ICCM, anuncia-lhes a Jesus e à necessidade
da conversão do homem a Cristo, e depois
da mesma ao seu crescimento como salvo,
cumprindo a sua função no corpo de Cristo, e
permitindo que Deus forme nele a pessoa de
Jesus.
São ensinados, discipulados, batizados e
integrados na Igreja de Cristo. Muitos deles,
são posteriormente chamados por Deus para
desenvolverem o seu ministério na REMAR,
outros dispõem as suas vidas para O servir nas
missões.

AVEIRO:
Rua Clube dos Galitos, 26/27
LOUREL / SINTRA:
Estrada da Várzea – Quinta da Fé s/n
LAGOA / ALGARVE:
Complexo Industrial do Carmo, 21
SETÚBAL:
Travessa da Carranca, 9
S.PEDRO DO ESTORIL:
Rua Nunes Santos, 21

Remar, mas também a população em geral,
através dos locais de culto, espalhados pelo
país.
A ICCM, REGE-SE POR ESTE LEMA:
AMAR A DEUS,
O PRÓXIMO, E
SERVIR A COMUNIDADE
25 Anos da REMAR Portugal
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A estação de rádio, denominada
“RÁDIO ULTRA FM”, e que pode ser
sintonizada em 88.2 mhz.
Foi adquirida pela ASSOCIAÇÃO
REMAR, em março de 2007, está
situada no concelho de Vila Franca de Xira.
Para além de manter uma grelha de rádio generalista e de certo modo
regional, é ouvida em todo o Ribatejo, e passando pela capital, chega até
Queluz.
A sua aquisição tem como objetivo a divulgação do Evangelho, bem como a
divulgação do trabalho social desenvolvido pela Associação REMAR.
A sua programação é diversa e procura atingir todos os setores da sociedade.
Os que nela trabalham, fazem-no por “amor à camisola”, a experiência tem
sido adquirida na prática
A ULTRA FM procura servir não só a REMAR, mas ao movimento evangélico,
como por exemplo a UCB, que beneficia de uma permuta em que nos
dispensam da sua literatura de edificação espiritual, e semanalmente,
de segunda a sexta, têm meia hora em cada emissão para divulgarem a
mensagem do evangelho. Ainda dão voz ao programa, vários colaboradores.
A programação é o mais diversificada possível, eis alguns dos programas
mais difundidos:
DEGRAUS:
DESPERTA:
SPOT SEVEN:
BR 101 GOSPEL:
GOSPEL LOUNGE:
ONDA JOVEM:
FONTE DE VIDA:
Para saber mais a respeito da ULTRA FM, visite a nossa página na Internet em:
Ultrafm.pt

SINTONIZE-NOS
EM 88.2
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LIDERANÇA DA REMAR PORTUGAL
DIRETOR DA REMAR PORTUGAL:

ZONA ALGARVE: RESPONSÁVEL

Pr. Luís Miguel Jacinto dos Santos
E-mail: direccao@remar.pt
luismi4@mac.com
Telemóvel: +351 962 096 795
Telefone: +351 219 206 703 (extensão
26)
Rua Dr. Sousa Martins, Lote 2
2725 – 461 Mem Martins

Pr. José Alexandre Soares Nunes
E-mail: remaralgarve@remar.pt
Telemóvel: +351 964 941 575
Urbanização Industrial do Carmo, Lt 21l
8401 Lagoa

ZONA NORTE: RESPONSÁVEL
Pr. Angel Temudo Chaparro
E-mail: remarnorte@remar.pt
Telemóvel: +351 964 875 523
Rua da Firmeza, n.º 369
4000 – 229 Porto

ZONA CENTRO: RESPONSÁVEL
Pr. Aarão Ferreira da Fonseca
E-mail: remarcentro@remar.pt
Telemóvel: +351 964 581 492
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, n.º 326
3000 – 084 Coimbra

ESCRITÓRIOS CENTRAIS:
RESPONSÁVEL
Pr. Victor Manuel de Matos Pinto
E-mail: administracao@remar.pt
Telemóvel: +351 963 380 158
Rua Dr. Sousa Martins, Lote 2
2725 – 461 Mem Martins

LOGÍSTICA NACIONAL:
RESPONSÁVEL
Pr. Paulo Tavares
Emails: paulotavares@me.com
logística@remar.pt
Telemóvel: +351 938 727 859
Telefone: +351 219 206 703 (extensão 27)
Rua Dr. Sousa Martins, Lote 2
2725 – 461 Mem Martins

ZONA SUL: RESPONSÁVEL
Pr. Fernando José Justino Dias
E-mail: remarlisboa@remar.pt
Telemóvel: +351 965 027 430
Rua Dr. Sousa Martins, Lt 2
2725 – 461 Mem Martins
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ALGUNS DOS NOSSOS AMIGOS
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REMAR INTERNACIONAL
Remar Alemanha
Remar África do Sul
Remar Angola
Remar Argentina
Remar Austrália
Remar Áustria
Remar Bélgica
Remar Costa Rica
Remar Burkina Faso
Remar Camarões
Remar Botswana
Remar Bulgária
Remar Equador
Remar Croácia
Remar Belize
Remar Benim
Remar Bolívia
Remar Congo
Remar Brasil
Remar Colômbia
Remar Chile
Remar Grécia
Remar Palestina
Remar Zimbabué

Remar Marrocos
Remar México
Remar Moçambique
Remar Namíbia
Remar Nicarágua
Remar Nigéria
Remar Peru
Remar Togo
Remar Níger
Remar Panamá
Remar Paraguai
Remar Porto Rico
Remar Portugal
Remar Roménia
Remar Rússia
Remar Senegal
Remar Suíça
Remar República Dominicana
Remar República Centro Africana
Remar Swazilândia

Remar França
Remar Gana
Remar Gibraltar
Remar Guatemala
Remar Haiti
Remar Holanda
Remar Guiné
Equatorial
Remar Honduras
Remar Hong Kong
Remar Índia
Remar Inglaterra
Remar Israel
Remar Itália
Remar Mali
Remar Costa do Marfim
Remar El Salvador
Remar Espanha
Remar Etiópia
Remar Estados Unidos
Remar Sérvia
Remar Uruguai

Memórias dos 25 anos

