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A Igreja de Coimbra ama e liberta
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Cáritas Ajuda FilipinasCáritas Ajuda FilipinasCáritas Ajuda FilipinasCáritas Ajuda FilipinasCáritas Ajuda Filipinas
A Cáritas Portuguesa abriu

uma campanha de recolha de
donativos, com o nome “Cáritas
Ajuda Filipinas”, Nº: 324
10.001215.6 e NIB: 0036 0324
99100012156 23. A verba
angariada será canalizada para
apoiar o esforço internacional da
Cáritas na resposta às situações
mais urgentes docorrentes do
tufão Haiyan.

Acompanhando as infor-

A Caritas Diocesana de
Coimbra participou ativamente na
Semana Europeia do Teste do
VIH, de 22 a 29 de novembro,
disponibilizando cinco localiza-
ções, na cidade de Coimbra, para
realização do rastreio e obtenção
de informações sobre a temática:
o Centro de Dia Sol Nascente, o
Centro de Alojamento Tempo-
rário Farol, o Centro Comu-

nitário S. José, o Centro Comu-
nitário de Inserção e a Equipa de
rua Reduz.

O principal objetivo desta
iniciativa foi o de promover, no
seio da população, uma sensibi-
lização mais alargada sobre a
importância deste tipo de teste e
do conhecimento do seu resul-
tado.

Esta semana europeia

ocorreu este ano pela primeira
vez, sob o mote “TalK HIV. Test
HIV” (Falemos de VIH. Faça o
teste ao VIH) e foi coordenada
pelo HIV in Europe e apoiada por
mais de 15 organizações interna-
cionais,  com a participação de
membros da sociedade civil,
profissionais de saúde e decisores
políticos de mais de 56 países
europeus.

Falemos de VIHFalemos de VIHFalemos de VIHFalemos de VIHFalemos de VIH
mações que chegam diariamente
das Filipinas através da Cáritas
naquele país e da Caritas Inter-
nationalis sabe-se que continua
difícil a logística e o apoio a todas
as regiões afetadas. De sublinhar
a preocupação do presidente da
Cáritas das Filipinas para que haja
uma boa aplicação dos donativos
e o apelo para que todos os cristãos
se unam em oração a esta
população.

Grandes Encontros CáritasGrandes Encontros CáritasGrandes Encontros CáritasGrandes Encontros CáritasGrandes Encontros Cáritas
Dois grandes encontros de utentes das respostas

sociais da Cáritas Diocesana marcaram o final deste
período: o encontro de Idosos, no dia 22 de
novembro, em Cernache (na foto) e o encontro dos
Centros de ATL na sua festa de natal, em Tábua, no
dia 7 de dezembro.

Em ambos os encontros, com a participação
de utentes de todos Equipamentos, houve um
momento celebrativo com a Eucaristia, um
tempo de refeição partilhada e muito convívio e
alegria, num dia cuja preparação, realização e
recordação é fator de participação de todos.

Ele, que é de condição divina,
esvaziou-se a si mesmo,
tornando-se semelhante aos homens.
Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo.

(Fil 2, 6-11)

SintamosSintamosSintamosSintamosSintamos a a a a a
Alegria Alegria Alegria Alegria Alegria de O conhecer,de O conhecer,de O conhecer,de O conhecer,de O conhecer,
amar; imitar e anunciar!amar; imitar e anunciar!amar; imitar e anunciar!amar; imitar e anunciar!amar; imitar e anunciar!

O Deus dos nossos pais vem “montar a sua tenda” entre nós!

Vem nascer no encontro pessoal que gera vida nova, vida que se
quer dom para Deus e para os outros.

Quer ser conhecido como o Deus que se esvaziou da sua
condição divina e se fez um de nós, assumindo a condição de
servo e disponível para todos os “pequeninos”.

Amá-Lo é aceitá-Lo! Tal como é: majestoso e simples; poderoso
e humilde; Deus e Homem verdadeiros.

Imitá-Lo, é assumir e comprometer-se com as alegrias e dores
dos seus Irmãos, principalmente os mais indigentes e
disponibilizar-se para ser “morada” da vontade do Pai que quer
completar, ainda hoje, a sua obra de Salvação.

E, assim, anunciá-Lo a toda a terra como Senhor da Esperança
que não morre, mas que anima e eleva, cada ser humano, a uma
condição de Filho de Deus, amado e respeitado.

Que estas festas natalícias sejam ocasião para cada um de nós se
deixar conduzir pela Estrela Maior do oriente. Que a sua Luz e
Calor nos atraiam e animem a continuar o caminho que nos
pertence.

A Cáritas Diocesana de Coimbra saúda a todos e com todos se
compromete na sua Missão e Ação por mais um ano que se
aproxima.

Boas Festas!

Pe. Luís Costa

Desejando a todos um Santo e Feliz Natal
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No próximo dia 28 de
dezembro, nas vésperas do dia
liturgicamente dedicada à Festa
da Sagrada Família, a Cáritas
Diocesana de Coimbra vai
inaugurar a Unidade Residencial
Sagrada Família, para idosos, na
localidade da Cabreira, freguesia
do Cadafaz, concelho de Góis.

A nova Unidade Residencial,
enquanto edifício, é uma estrutura
pensada para responder simulta-
neamente ao conforto e bem-
estar dos utentes, à funcio-
nalidade dos serviços e ao
enquadramento arquitetónico
que traça em linhas modernas
um quadro de harmonia com o
meio serrano em que se insere.
Trata-se de um equipamento
social com capacidade para
alojar 56 utentes, mas que
assegurará também outras
valências, tais como apoio
domiciliário, gerando ainda a
criação de novos postos de
trabalho numa região que tende
a  desertificar-se por falta de
oportunidades de trabalho
rentável.

Mas, evidentemente, para
além do edifício, e acima dele,
estão as pessoas. E esta foi, de
facto, uma obra sonhada pelas
populações locais durante duas
décadas e agora realizada com o
empenho ativo da comunidade,
nomeadamente através da Co-
missão Pró-Lar (com o contri-
buto financeiro de  525.100,00€),
da autarquia (que colaborou na
movimentação de terras, desa-
terro, arranjo de espaços
exteriores e pavimentação dos
acessos), de associações locais
de melhoramentos  (1.500,00€)
e da população em geral
(11.937,35€). Todo o processo
constitui, inequivocamente, uma
boa prática de trabalho comuni-
tário e é essa história de
comunhão de capacidades e
esforços que ficará registada na
pedra inaugural que vai ser
descerrada no dia 28!

Todos unidos em prol de um

Queremos que a nova casa esteja efetivamente no coração de todos
os habitantes das freguesias do Cadafaz e circundantes. É o refúgio
natural, um cantinho de céu já cá na terra. Queremos ser a ocasião
de acolhimento para todos, incluindo aqueles que partiram um dia
em busca de melhores condições de vida e que nunca esqueceram a

sua terra e as suas gentes. Queremos ser uma casa de família.
(Pe. Luís Costa)

bem maior ainda: o dos idosos
que vão usufruir dos serviços
prestados por este noso serviço.
Ontem, em sonho, e hoje, na
realização, eles são a verdadeira
"unidade residencial", porque eles
são "as vidas que cuidamos com
afeto". Aquelas vidas concretas,
aquelas pessoas das serranias
de Góis, que por ali consumiram
arduamente os seus anos de vida
ou ali regressam depois de terem

dado a sua vida a enriquecer
terras de outros. Apoiando estes
idosos, e apostando numa
qualidade de excelência no
equipamento que agora vai ser
inaugurado, a Cáritas de Coimbra
mais uma vez dá o testemunho
de dedicação aos últimos, aos
que estão em situação mais difícil,
aos que estão mais isolados e
que sempre encontram maiores
dificuldades para fazer vencer os

Cáritas inaugura em Cadafaz a Unidade ReCáritas inaugura em Cadafaz a Unidade ReCáritas inaugura em Cadafaz a Unidade ReCáritas inaugura em Cadafaz a Unidade ReCáritas inaugura em Cadafaz a Unidade Re

legítimos direitos da sua
cidadania.

A Igreja diocesana, através
da sua Cáritas, cumpriu também
aqui a sua missão pastoral no
âmbito social: na obra em si, na
qualidade de vida dos idosos
beneficiários, na mobilização das
vontades, no trabalho concreto
das gentes locais, na consolidação
da consciência comunitária e na
sensibilização de todos, indiví-
duos e instituições, para a

solidariedade, como virtude
humana e cristã.

A Unidade Residencial  es-
colhe como seu patrono espiritual
a Sagrada Família. Arroja-se,
sob esta invocação, a viver
aquelas virtudes de serviço,
alegria e união de coração
reconhecidas na Família de
Nazaré; arroja-se - toda ela,
colaboradores da Cáritas,
utentes, familiares e amigos - a
viver como família.
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esidencial Sagrada Família para Idososesidencial Sagrada Família para Idososesidencial Sagrada Família para Idososesidencial Sagrada Família para Idososesidencial Sagrada Família para Idosos

Para mim o Lar é uma surpresa
agradável. Gosto dos funcionários, do
serviço, da alimentação, do asseio. Sinto-
me feliz. Continuo com liberdade para beber
café, ir ao cabeleireiro, dar as minhas voltas.

(Maria do Carmo)

Encantou-me a limpeza de todo o
edifício, as instalações são fantásticas, é
tudo muito acolhedor, as refeições não têm
nada de negativo: comida farta, variada e
bem cozinhada. Isto na parte material.

Na parte dos afetos, a doutora e a

enfermeira são muito amigas, e os
funcionários são todos carinhosos, compe-
tentes e pacientes. Aqui, tão longe da minha
Lisboa, vim encontrar uma família. Aqui,
na casa Sagrada Família, sinto-me bem e
tranquila. (Benvinda de Jesus Alves)
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Cáritas de CoimbraCáritas de CoimbraCáritas de CoimbraCáritas de CoimbraCáritas de Coimbra
Suplemento Movimento - nº 398

Suplemento do Correio de Coimbra, com a colaboração da Cáritas
Diocesana, de informação, formação, estudo da caridade, denúncia

Cáritas 2013
Fé comprometida.
Cidadania ativa.

Abraçado pela Praia de Quiaios (a 300m) e pela Serra da
Boa Viagem, o ComVida Quiaios disponibiliza um serviço
integrado de alojamento de 27 quartos, salas de reuniões e
convívio, com capacidade até 100 pessoas, áreas
desportivas, ginásio, biblioteca e um serviço de refeições
personalizado e de qualidade. Dispõe ainda de um pinhal
privado com 4500m², dois jardins com 850m² e um
terraço panorâmico.

O ComVida Quiaios foi cuidadosamente pensado para
proporcionar um alojamento de qualidade e um espaço
acolhedor, onde o conforto se sente nos espaços
individuais e comuns disponibilizados, em íntima relação
com a natureza envolvente.

A diversidade de programas que disponibiliza potencia um
tempo de relação construído em cada atividade, de
trabalho ou lazer, valorizada pela partilha de
conhecimentos e saberes dos que nelas participam.

Ideal para saborear uns dias de descanso e atividades de
team building, reuniões, conferências, festas/eventos
temáticos, convívios, retiros, festas de batizados ou
aniversários, possibilita ainda outros serviços e atividades
como visitas turísticas/culturais, percursos pedestres,
passeios de barco, passeios a cavalo, concertos e
atividades radicais.

Periodicamente são lançadas campanhas para destinatários
específicos, tais como, Empresas, Famílias, Associações
e Grupos Séniores.

Numa semana ou fim de semana de férias ou para a
realização de eventos, quem nos visita pode usufruir de
um complexo turístico de qualidade e excelência.

Com este projeto, a Cáritas de Coimbra, tem como
objetivos promover o acesso de todas as pessoas aos
benefícios do turismo social, disponibilizando serviços de
alojamento e refeições a preços acessíveis; atrair novos
segmentos de mercado à Praia de Quiaios e à zona Centro;
promover o Turismo Social e o Turismo Religioso;
diversificar os serviços de qualidade prestados pela
Cáritas de Coimbra, contribuindo para a sustentabilidade
da sua ação.

ComVida Quiaios: o complexo de turismoComVida Quiaios: o complexo de turismoComVida Quiaios: o complexo de turismoComVida Quiaios: o complexo de turismoComVida Quiaios: o complexo de turismoComVida Quiaios: o complexo de turismo
social da Caritas Diocesana de Coimbrasocial da Caritas Diocesana de Coimbrasocial da Caritas Diocesana de Coimbrasocial da Caritas Diocesana de Coimbrasocial da Caritas Diocesana de Coimbra

Os passeios de kartcross
resultam de mais um projeto
inovador e estratégico da Cáritas
de Coimbra, com vista à diver-
sificação e diferenciação dos
serviços.

Descubra as magníficas
paisagens da Praia de Quiaios e
da Serra da Boa Viagem da
Figueira da Foz e divirta-se pelos
seus trilhos ao volante de um dos

KARTCROSS no ComVida QuiaiosKARTCROSS no ComVida QuiaiosKARTCROSS no ComVida QuiaiosKARTCROSS no ComVida QuiaiosKARTCROSS no ComVida Quiaios

inclui o passeio de kartcross,
alojamento e refeições.

Escolha o seu pack e venha
connosco viver uma aventura
radical onde pode apreciar as
paisagens únicas de um paraíso,
entre a serra e o mar.

Em breve, este complexo
turístico oferecerá também um
campo de mini-golfe.

❏

Cumprindo os seus objetivos,
o ComVida Quiaios apresenta
duas inicitivas por ocasião das
festas natalícias 2013: a promoção
de Jantares para Empresas e o
reveillon da Passagem de Ano
2013-2014, aberto a todos os
interessados.

Cada um destes eventos

conta com pacotes turísticos
diferenciados, a preços acessíveis
e promoções especiais, no sentido
de facilitar a participação do maior
número possível de empresas e
pessoas.

Além da conviabilidade
garantida por um serviço de
excelência e pela envolvência da

natureza tão rica e diversa da
praia de Quiaios, a participação
de pessoas e empresas é também
uma ocasião de solidariedade con-
creta com a Cáritas de Coimbra.

Os interessados poderão
obter mais informações no site da
Cáritas Diocesana de Coimbra,
em www.caritascoimbra.pt.

nossos kartcross.
Por caminhos de aventura,

emoção e muita adrenalina goze
uma experiência espetacular,
descomprima do stress do dia-a-
dia, convide a sua família, amigos
ou colaboradores e junte-se a nós
nesta atividade inesquecível.

Com vários pack’s promo-
cionais, o ComVida Quiaios
oferece um serviço completo, que

ComVida Quiaios

Rua Fonte dos Marecos, nº 11 | Praia de Quiaios

3080-515-QUIAIOS

GPS: 40º13’07.98" N; 8º53’16.33" O


