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Há uma corrente da sociologia
que estuda a vida social como
um palco teatral onde as
pessoas vão interpretando
diferentes papéis (tendo
diferentes comportamentos),
conforme o lugar onde estão: na
família, no trabalho, na religião,
no estádio de futebol... Em cada
um desses cenários as pessoas
sabem o que se espera delas e
ajustam o seu comportamento a
essas expetativas.

Mas é preciso acrescentar que
há pessoas a quem parece ter-
lhes sempre calhado um papel
menor. Eventualmente, algumas
pessoas nunca terão tido sequer
a oportunidade de ensaiar um
papel.  Simplesmente, não ter
papel nenhum no grande palco
da vida em sociedade torna-se
também um papel! Muitos dos
comportamentos socialmente
agressivos de algumas pessoas
e grupos bem podem ser apenas
uma afirmação de querer estar
na cena, de querer ter também
um projetor apontado para si. E
a apatia autodestrutiva, com ou
sem recurso a tóxicos, não
deixa de ser um outro papel...

Tomar o teatro como paradigma
da vida em sociedade não é
displicente: o teatro, como pura
técnica de representação,
comporta todos os elementos
capacitadores para uma vida
social ajustada: aprendizagem,
treino, trabalho em equipa,
alteridade, comunicação,
afirmação pessoal e grupal; e
também a capacidade de
relativizar as cenas, de perceber
que é possível mudar de pepéis,
de distinguir o ator da
personagem... É todo um
extraordinário potencial de
inclusão social que a Cáritas de
Coimbra está a pôr em marcha
com os utentes de alguns dos
seus equipamentos da área da
Inclusão. Sim, o teatro destes
utentes é muito mais do que
uma representação divertida de
papéis; é um treino persistente
para ser ator de pleno direito no
palco da vida em sociedade.

O repto que a intervenção social
exige, em particular quando falamos
da situação de sem abrigo que, con-
comitantemente, traduz uma das
formas mais severas de exclusão

social associada a uma multipli-
cidade de fatores, impeliu a equipa
técnica do Centro Farol, que trabalha
com esta população, a questionar-
se sobre modalidades e estratégias
diferenciadas de promoção da
qualidade e vida e do bem-estar
daqueles/as que, em dado momento
da sua vida experienciam esta
circunstância tão extrema. Convicta
de que a intervenção deve contribuir
para a promoção dos direitos e
liberdades fundamentais, nomea-
damente através da (re)construção
de princípios, valores e práticas e
cidadania e de participação ativa em
comunidade, a equipa procurou uma
maior diversificação da sua ação
junto deste público.

Uma das respostas a esta
necessidade foi o projeto teatro

transversal, que se iniciou em maio
de 2012, dirigido ao setor da Inclusão
Social, sob o olhar atento do
encenador João Viegas. O teatro é
relevante enquanto expressão

cultural fundamental para a
valorização dos seus intervenientes,
ao permitir a manifestação de
emoções e a experiência de
respostas alternativas e espon-
tâneas, facilitadas pela troca de
papéis. Contribui, assim, para a
formação do caráter do ser humano
e para a adoção de princípios
essenciais para a vida, em que o
respeito pelo outro se afigura
determinante, ao mesmo tempo que
também promove a igualdade de
direitos dos cidadãos no acesso às
manifestações culturais, abrangendo
uma parcela da sociedade que se
encontra excluída. Para além disso,
como meio dissiminador de cultura,
o teatro permite desmistificar
preconceitos e desenvolver uma

pedagogia para a aceitação da
diferença, contribuindo assim para
uma cidadania ativa e crítica e,
claramente, para  uma sociedade
mais inclusiva.

Após um longo período de
sensibilização e motivação do nosso
público-alvo para a prática do teatro,
foi possível reunir vários grupos de
utentes dispostos a assumir o
desafio de vestir a pele de verda-
deiros atores. A elaboração dos
textos foi produzida no “laboratório
de escrita” pelos próprios, em para-
lelo com a participação nas dinâmicas
de expressão corporal, dinamizadas
semanalmente de forma a preparar
os “futuros atores” para o exercício
da função teatral. Este trabalho
resultou de um processo conjunto
de vários intervenientes: dos atores,
da animadora e do encenador. As
atividades pensadas no âmbito
desta oficina serviram como portas
de entrada para um “mundo de cor”,
vedado na generalidade aos pú-
blicos desfavorecidos.

Como resultado de toda esta
intervenção, até à data, foram
elaboradas e apresentadas três
peças, as quais receberam excelente
acolhimento por parte do público. A

estreia da primeira peça, “A Grande
Confusão”, foi a 17 de agosto de
2012; seguiu-se a peça “Natal”, com
apresentação pública a 23 de
dezembro; presentemente, temos
encenada a peça “A Grande
Confusão- parte II”, que já foi apre-
sentada a diversos públicos nos
dias 27 de maio, 14 e 17 de junho de
2013. Predominaram a dramatização
de vários sketches, com especial
ênfase na sátira social e política.

Este projeto encontra-se em fase
de grande vitalidade, estando
previstos novos desafios e a
integração de outros atores no
elenco! Em breve, subimos de novo
ao palco… e contamos com a vossa
presença!

Ana Paula Rainho
Justina Dias
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Encerrou no dia 15 de junho o
Curso de Agentes de Pastoral Social
promovido pela Cáritas Diocesana,
na sua sede, em Coimbra, que decorreu
ao longo de 10 meses - um sábado por
mês - e em que participaram mais de 60
pessoas provindas de diversas
paróquias da diocese.

A manhã foi dedicada a uma
síntese de alguns conteúdos funda-
mentais do Curso: o que é a pastoral

social?; objetivos; agentes e meios;
metodologia; valores enquadradores,
como a formação do coração e os
princípios da Doutrina Social da
Igreja. De tarde, tivemos um momento
cultural com a atuação ao piano do
Tiago Nunes (foto acima) e a
apresentação da peça teatral "A
Grande Confusão 2" (ver página 1),
terminando com a entrega de certi-
ficados e a Eucaristia.

O Curso de Agentes de Pastoral
Social insere-se na missão confiada
pela Igreja diocesana à sua Cáritasde
ser animadora da pastoral social na
diocese, conforme os Estatutos, as
solicitações do Bispo diocesano e as
expetativas das comunidades paro-
quais. De facto, como lembra o Motu
Proprio Intima Ecclesiae Natura, de
Bento XVI, à Cáritas não compete
apenas ser promotora de ações

concretas na assistência e na pro-
moção das pessoas em situação de
pobreza e de exclusão social, ou em
contexto de problemas sociais graves,
mas compete-lhe promover uma ação
pedagógica no âmbito de toda a
comunidade educando para o
espírito de partilha e de caridade
autêntica.

Alguns párocos deram-nos a
alegria da sua presença neste dia de

Encerramento, dando assim um sinal
visível do interesse que puseram na
participação e no acompanhamento
dos agentes da pastoral social das
suas comunidades neste projeto de
formação.

O Curso de Agentes de Pastoral
Social, pesem as limitações inerentes
ao próprio modelo, foi um tempo de
grande enriquecimento da Igreja
Diocesana nesta dimensão da sua
ação pastoral, seja pelos conhe-
cimentos ministrados, seja pelos
múltiplos testemunhos que foram
ocorrendo, seja ainda pelo contacto
próximo com pessoas que são
referência do pensamento e da ação
social a nível nacional. Por outro lado,
a presença e persistência deste grupo
de participantes (alguns deslocando-
se de pontos bem distantes da
diocese)  testemunha a sua disponi-
bilidade, generosidade e vontade de
melhor servir as suas comunidades.
Aliás, foram vários os participantes
que manifestaram a necessidade de
continuar este trabalho de formação,
seja a nível de arciprestados, seja a
nível diocesano.
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A  Cáritas Diocesana de Coimbra promoveu no dia 10 de junho
um Concerto Solidário, no Conservatório de Música de Coimbra,
com o objetivo de angariar verbas para ajudar pessoas que se
encontram em situação de carência económica e que são apoiadas
pelo Centro de Apoio Social (CAS) da Cáritas Diocesana. O concerto
contou com a participação dos grupos Fradriedro, CoimbraBass Trio
e Big Band, que apresentaram um repertório diversificado numa noite
onde solidariedade e partilha foram as palavras mais ouvidas e
sentidas.

Com o agravamento da crise económica e as alterações nas
políticas sociais, tem-se assistido a um aumento dos pedidos de apoio.

Só no 1º trimestre deste ano, o CAS apoiou mais de 500 pessoas
com géneros alimentares e produtos de higiene, e dispendeu mais de
14.000,00 € para pagamentos de água, luz, gás, rendas e
medicamentos.

No dia 21 de junho, numa iniciativa conjunta da Cáritas
Diocesana, da Rede UC – Rede de Antigos Estudantes da UC e o
Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP), decorreu uma Noite de
Fados no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, com o objetivo de angariar
verbas para o Fundo Solidário do IUJP, que visa apoiar estudantes
do Ensino Superior com especiais dificuldades económicas na
continuação dos seus estudos.
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Os Centros de Atividades
Tempos Livres da Cáritas Dioce-
sana de Coimbra na Pampilhosa
da Serra participaram na ativi-
dade "Os meus primeiros trocos",
promovida pelo Projeto TRI-
LHOS rur@l_idades - Programa
Escolhas E5G – do qual a Cáritas
é parceira. Esta ação pretendeu
incentivar os jovens ao empre-
endedorismo, educar para a
correta gestão financeira e pro-
mover a poupança. O concurso
de ideias realizou-se no Dia da
Criança, durante uma Gala
organizada pelo Município da
Pampilhosa da Serra, no qual os
nossos Jovens Empreendedores
alcançaram o 2º lugar!

Na preparação, as crianças
e jovens do CATL foram convi-
dadas a criar uma fábrica, a for-
mar equipas, a cumprir horários
de trabalho, a produzir artigos e
a promover a sua venda. Surgiu
assim a “Jovens Empreende-
dores” composta por 20 operá-
rios que fabricaram acessórios
de moda, artigos utilitários, artigos
para batizados, bolos, queques e
compotas. A aceitação foi grande
e o stock produzido completa-
mente escoado.
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Encerrou no dia 12 de Junho
a iniciativa "Líderes Sociais-
garantir a sustentabilidade
com pessoas", um plano de
formação da Cáritas Diocesana
de Coimbra dirigido, como o
nome indica, a líderes sociais, e
que integrou 4 Seminários (24

dos recursos humanos,
financeiros e de mercado, a
inteligência emocional, a eficácia
profissional e a comunicação. A
par desta qualificação pessoal e
institucional, o tempo de
formação foi também uma
oportunidade de aumentar o

A Cáritas de Coimbra, pelo
4º ano consecutivo, promoveu
uma grande peregrinação a
Fátima de Idosos dos seus
equipamentos, este ano no
encerramento do "mês de
Maria", a 31 de maio.

Participaram cerca de 300
pessoas, provindas dos diversos
equipamentos nos concelhos de
Coimbra, Figueira da Foz,
Pampilhosa da Serra, Arganil,
Oliveira do Hospital, Penela e
Góis. Foi um dia muito feliz para
todos, repleto de fé, animação e
convívio, relevando a celebração
do terço e da Eucaristia
(presidida pelo Pe Luís Costa,
Presidente da Cáritas de
Coimbra), o almoço e a visita
opcional à exposição "Fátima,
Luz e Paz".
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A Cáritas de Coimbra participou na I Feira Solidária de
Coimbra - uma iniciativa da Câmara Municipal desta cidade para
divulgação e sensibilização dos munícipes para o trabalho
desenvolvido pelas Instituições na área social - que decorreu de 20
a 22 de junho no Parque Dr. Manuel Braga. A Cáritas esteve
presente através do Centro Comunitário de Inserção Social, da
Comunidade Terapêutica Encontro, do Centro Sol Nascente, do
Centro de Alojamento Temporário Farol e do Centro Comunitário
S. José, que expuseram e trabalharam ao vivo pintura, bijutaria,
candeeiros com material reciclado, confeção de chinelos, feltragem,
trabalhos em pasta modelar e trabalhos em madeira.

horas) abertos às Instituições e
23 Sessões (83,5 horas) de
formação complementar  para
50 técnicos da Cáritas.

Ao longo deste percurso, os
participantes puderam melhorar
os seus conhecimentos em
múltiplas áreas, como a gestão

conhecimento mútuo entre os
técnicos, criando e motivando
entre todos um espírito de
unidade e identidade na ação
social da Cáritas, que se exerce
de modo muito absorvente em
diferentes espaços geográficos e
áreas de intervenção.
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Sob a designação "Pontes de Encontro", a Cáritas de Coimbra
promoveu um programa interétnico nas escolas da Charneca,
Marquês de Pombal e Secundária, todas de Pombal, com o objetivo
de aproximar a sociedade local e a comunidade cigana, tendo como
polo dinamizador os Centros de Atividades de Tempos Livres da
Cáritas naquele concelho.

Das atividades desenvolvidas, salientam-se três workshops
culturais (1 de março, 19 de abril e 17 de maio), em cuja dinamização
foram envolvidos membros da comunidade cigana e um medidador
cultural. Os workshops permitiram um conhecimento próximo de
alguns instrumentos musicais, músicas e danças tradicionais da
comunidade cigana e, sobretudo, permitiram a desmitificação de
alguns preconceitos em relação a esta etnia, abrindo portas para
uma melhor integração social no futuro.

Os doces do Projeto Coimbra dá Sabor à Tradição foram muito
apreciados pelos visitantes do nosso espaço!

Assinalando o Dia da
Criança (1 de junho), vários
Centros de Atividades de
Tempo Livres (CATL) da
Cáritas estiveram no Parque
Verde, em Coimbra, das 10 às
19 horas, a divertir, educar e
animar crianças, jovens e famílias
com diversas atividades lúdico-
pedagógicas: jogos, gincanas,
ações de sensibilização, ateliers
e muitos outros.

Este dia veio fechar com
chave de ouro um período de
diversas ações desenvolvidas
pela Cáritas nos seus CATL
referentes à prevenção rodo-
viária, no âmbito do projeto
Coimbra Capital Jovem da
Segurança Rodoviária. Este
projeto é uma iniciativa nacional
que visa desenvolver um pro-
grama de atividades sobre
segurança rodoviária, vocacio-
nado sobretudo para o público
infantojuvenil (crianças e jovens).
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Suplemento do Correio de Coimbra, com a colaboração da Cáritas
Diocesana, de informação, formação, estudo da caridade, denúncia

Cáritas 2013
Fé comprometida.
Cidadania ativa.
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Mary Fisher, ativista para o VIH,
esteve na Cáritas de Coimbra no dia
19 de junho para deixar uma
mensagem de não discriminação à
sociedade e uma palavra de solida-
riedade aos doentes infetados com
HIV com que a Cáritas diocesana
trabalha. Ao início da manhã proferiu
uma Conferência no auditório dos

A Cáritas Diocesana de
Coimbra lançou no mês de
junho uma nova linha de
carteiras e malas exclusivas, do
projeto Coimbra dá cor à
Tradição.

Este projeto é mais uma das
ações da Cáritas no âmbito da
formação e fomento da
empregabilidade, que integra a
oficina de costura e
reconversão de materiais,
espaço para exposição,
workshops e formação à
comunidade.

Estes produtos são elaborados
no Centro Comunitário de
Inserção, uma estrutura da
Cáritas que atua na Baixa de
Coimbra e dirige a sua ação a
adultos em situação de
vulnerabilidade social,
funcionando como um espaço
aberto e dinâmico de
aprendizagem, de convívio e
informação, que visa a
formação integral de pessoas
em situação de risco e/ou
exclusão social, com vista à
sua autonomia e plena
integração na sociedade.
Realiza neste âmbito diferentes
ações, particularmente nas
áreas da doçaria e têxtil, que
visam capacitar os seus
utentes, favorecendo soluções
de empreendedorismo e
empregabilidade.

Pode consultar o catálogo no
site da Cáritas de Coimbra. Os
pedidos podem ser feitos
diretamente para o Centro
comunitário de Inserção
(ccinsercao@caritascoimbra.pt).
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HUC-CHUC e depois visitou o Centro
Farol da Cáritas, onde se deteve em
conversa informal e testemunhal com
os utentes daquele equipamento.

A ativista americana, ex-
embaixadora do Programa Conjunto
da ONU para o VIH/sida, passou os
últimos 20 anos compartilhando as
mensagens-chave: o VIH/sida não
discrimina e qualquer pessoa pode
contrair a doença; os afetados são
humanos e merecem compaixão.

Mary Fisher, que veio a Portugal
a convite da embaixada dos Estados
Unidos da América, é uma mulher
com um passado interventivo na vida
política americana e que, apesar dos
seus atuais 65 anos e de ser portadora
do vírus, continua a irradiar vida,
energia e compromisso social, a par
da sua atividade mais intimista como
autora e artista.

Denunciadora das discrimi-
nações sociais e da indiferença dos
governos em relação ao VIH, Mary
Fisher revelou-se, contudo, uma
mulher de esperança numa sociedade
de rosto mais humano, sendo essa a
sua última afirmação em Coimbra.

Sob o mote "+ Cáritas, + Socie-
dade", mais de 400 colaboradores,
voluntários, utentes e familiares das
diversas valências da Cáritas des-
filaram em Coimbra, no dia 23 de junho,
nas  primeiras marchas populares da
Cáritas nesta cidade.

As marchas reconfiguram o
tradicional Encontro Família Cáritas,
tendo trazido toda a energia e alegria
desta grande instituição de solidarie-
dade para o meio da cidade, num
estilo marcado pela "cultura de
junho": as festas populares, a sar-

dinha, as noites quentes e longas, o
convívio comunitário...

O dia começou com a eucaristia,
no Seminário Maior, seguindo-se o
almoço nos espaços anexos ao
Seminário. De tarde, foi a concentração
no Parque Dr. Manuel Braga, onde

começou o desfile, cheio de cor e
coreografias, que depois seguiu pelo
Parque Verde, atravessou o rio pela
Ponte Pedro e Inês e acabou junto à
árvore da juventude, do lado sul do
Mondego, tendo participado pessoas
de todas as gerações etárias.


