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A Igreja de Coimbra ama e liberta
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"Um dia à beira mar", o
encontro que a Cáritas tem vindo
a promover anualmente para os
colaboradores e seus familiares,
decorreu este ano no dia 18 de
maio, em Quiaios, juntando mais
de uma centena de participantes,
que celebraram a Eucaristia,
almoçaram em alegre convívio e
arriscaram uns pés de dança (hip-
hop, salsa, quizomba, kuduro...)
sob a orientação de monitores.
O Pe Luís Costa, Presidente da
Instituição, deixou palavras de
amizade para os presentes e suas
famílias e lembrou na Eucaristia
todos os ausentes por estarem a
trabalhar naquele mesmo mo-
mento nas respostas sociais da
Cáritas que obrigam a uma
assistência permanente.
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O Verão está a chegar e com
ele chegam também as
Colónias de Férias da Cáritas
de Coimbra.

Este ano voltamos a
proporcionar à população
sénior dos nossos
equipamentos uma semana
diferente no ComVida
Quiaios, em 10 colónias
semanais, de 17 de junho a 21
de setembro.

Sabemos que o bem-estar dos
idosos também passa por
momentos diferentes de relação
e cuidado, como estes que as
Colónias proporcionam.

Na Praia da Leirosa, entre 24
de junho e 28 de julho, vamos
fazer 5 colónias de férias para
crianças, adolescentes e
jovens provenientes dos
Centros de atividades dos
tempos livres  da Cáritas e das
comunidades.

Os campos, nomeadamento no
caso dos jovens, são espaços
privilegiados para a ocupação
durante as suas férias
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escolares, na medida em que
permitem novas vivências em
grupo e a troca de experiências.
As atividades caraterizam-se

por uma metodologia de
educação lúdica e participativa,
procurando estimular os
participantes para a descoberta

das suas capacidades, no
sentido de contribuir para o
desemvolvimento da sua
autonomia.
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Representantes e respon-
sáveis de 49 organizações da
Cáritas na Europa, entre elas a
Cáritas Portuguesa, solicitaram
ao Conselho Europeu um
compromisso claro no combate à
pobreza em todo o mundo.
Reunidos em conferência regio-
nal, em Bruxelas, nos dias 23 e
24 de maio, os responsáveis da
Cáritas insistem para que a UE
mostre responsabilidade no
combate à pobreza no quadro
pós “Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milénio” (ODM).

“A fome e a má nutrição
- lê-se na petição - são as
manifestações mais reais e
cruéis da pobreza. Portanto, a
Cáritas Europa apela à União
Europeia para que defenda
uma alimentação adequada
para todos, como um objetivo
superior no futuro Quadro de
Desenvolvimento".“Incenti-
vamos uma mudança de
paradigma onde a dignidade
humana e o desenvolvimento
humano integral, dentro dos
limites ambientais, permita aos
mais pobres e aos mais despro-
tegidos e marginalizados parti-
cipar e viver em sociedade
capazes de cuidar do outro e
que tenham uma economia
sustentável e equitativa."
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Dizem-me que a missa paroquial congrega ao domingo
normalmente 600, 700 pessoas e que em dias de feira quase
não se consegue andar entre a multidão... Mas chegar ao
centro da mais extensa freguesia de Ansião, Santiago da
Guarda, num normal dia da semana, causa sempre uma
sensação estranha: vemos creche, escolas, equipamentos de
apoio social, lugares de lazer, museu, igreja, agências
bancárias, lugares de comércio, muitas estruturas, mas…
quase ninguém nas ruas. Certamente porque as pessoas estão
a trabalhar, mas também porque a freguesia se dispersa pela
serra de Sicó além, e ainda pelo efeito das migrações. E estes
três elementos, trabalho, dispersão e emigração, fazem
adivinhar a existência de muitos idosos em situação de maior
ou menor isolamento. E, de facto, assim acontece. Não
espanta, por isso, que uma das preocupações da Paróquia
desde há muitos anos, tenha sido a do apoio à população
idosa, através do Centro Social Paroquial de Santiago da
Guarda, quer em Centro de Dia, quer em Apoio Domiciliário.

Mas foi também a partir do Centro Paroquial que a
comunidade se apercebeu que as necessidades dos idosos iam
para além da sua própria resposta, por exemplo para
combater a solidão dos que estão em apoio domiciliário ou,
mais ainda, a daqueles que nem sequer são seus utentes.
Somam-se mais três indicadores: o conhecimento e a ação do
grupo sociocaritativo, que corrobora esta necessidade e a
alarga a outras necessidades de intervenção, que não só os
idosos;  a conscicência de que há outros agentes na
comunidade civil, capazes de coooperar numa resposta
consistente e mais abrangente; pessoas disponíveis para dar
algum do seu tempo em voluntariado. E assim, desde há um
ano, feito em Abril, surgiu em Santiago da Guarda uma
experiência de voluntariado, promovida pela paróquia, sob o
nome "Dá-te +", e que vale a pena conhecer mais
aprofundadamente, até porque pode servir de estímulo e
modelo para outras comunidades.

Resta acrescentar que se alguma paróquia quiser
encetar uma iniciativa análoga, pode contar desde já com a
disponibilidade do Grupo de Voluntários de Santiago da
Guarda naquilo que estiver ao seu alcance. Essa promessa
encerrou a conversa que mantivemos com o Pe Fernando
Carvalho, pároco de Santiago da Guarda, o André Sequeira,
que se prepara para o sacerdócio e está em estágio nesta
comunidade paroquial, junto do Pe Fernando, e o Dr. Rui
Santos, diretor técnico do Centro Social Paroquial de
Santiago da Guarda e que acompanha mais de perto do
Grupo de Voluntários do ponto de vista técnico.

Mov. - Propunha que para a
nossa conversa sobre o Grupo de
Voluntariado de Santiago da
Guarda começássemos por perceber
como nasceu a ideia...

Dr. Rui Santos (R.S.) - A ideia de
constituir um Grupo de Voluntariado
já vinha a ser amadurecida há algum
tempo, a partir do Centro Social
Paroquial. O Centro sempre teve
muitos voluntários, mas sentíamos
que este voluntariado poderia ser
organizado com outro rigor.
Entretanto, numa reunião em
Alcobaça, tivemos conhecimento do
trabalho do grupo de voluntariado
“Vinde e Vede”, de Peniche, e a partir
daí, em conversas com o Sr. Pe. Fer-
nando, começámos a pensar consti-
tuir um grupo de voluntariado não só
para o Centro Social, mas para toda a
paróquia. Entretanto, como três
jovens do pós-crisma manifestaram
muito interesse em fazer um trabalho
deste género, pareceu-nos ser o
momento certo para arrancar, agora
já com o contributo destes jovens.

Então, fizemos uma reunião com as
diferentes equipas de pastoral da
paróquia, porque este Grupo, no
fundo, toca com todas as dimensões
da pastoral. Tocava na pastoral da
família, na pastoral sociocaritativa,
na pastoral da saúde, na pastoral
juvenil, na catequese… Estiveram
mesmo algumas Comissões ligadas
às capelas. Nessa reunião,
apresentámos aquilo que poderia vir
a ser um grupo de voluntariado na
paróquia, partilhámos ideias e criou-
se um Grupo de Trabalho consti-
tuído basicamente por uma pessoa
de cada um dos setores pastorais
presentes e os três jovens. Juntámos
também à organização uma outra
IPSS de Santiago da Guarda, o
Centro de Amizade e Animação
Social (CAAS).

Mov. - A ideia ganhava
forma...

R.S. - O processo de organi-
zação, entre aquela primeira reunião
e o arrancar do Grupo propriamente

dito, demorou ainda cerca de 6
meses. Quisemos, desde o início,
que o Grupo de Voluntariado tivesse
este cariz cristão, mas que o fizesse
sempre de uma forma organizada. E
isto exigiu uma preparação cuidada,
com muitas reuniões à noite, em que
fomos fazendo o Regulamento
Interno, o Programa de Voluntariado,
estudo dos seguros, elaboração do
Manual do Voluntário com os

nossos valores e atividades pro-
postas, material de divulgação,
material de suporte à base de dados,
a escolha do nome para o Grupo, o
cartão de voluntário, um guião de
entrevista, certificado de volunta-
riado, até uma “ficha de sumário”
para um pequeno relatório a fazer
pelo voluntário após cada ação, e
que nos é entregue mensalmente.
Depois de tudo isto estar feito,
lançámos na paróquia uma grande
campanha de sensibilização, com
cartazes, no jornal, numa página do
facebook criada para o efeito… De
resto, pelas caraterísticas solidárias
da paróquia, sabíamos que íamos ter
a adesão das pessoas, até porque
muitas delas realmente já faziam
voluntariado, embora em moldes
mais informais.

Outra referência importante é
a ligação que criámos e mantemos
com o Banco de Voluntariado da
Câmara Municipal de Ansião, que
tem também encaminhado para nós
pessoas que desejam fazer volun-
tariado na paróquia.

Mov. - Então, os voluntários
apareceram, constituiu-se o grupo,
apareceram ainda mais volun-
tários..., já vai nos 30! O que fazem
tantos voluntários? Como são
coordenados?

R.S. - As pessoas podem
fazer voluntariado ligadas a um de
quatro organismos de suporte: ou
ligadas ao Centro Social Paroquial,
com uma ação mais direcionada para
os idosos, ou ao CAAS, com uma
ação mais direcionada para crianças
e jovens, ou ao Grupo Sociocarita-
tivo, como uma ação transversal a
todos os problemas sociofamilares,
ou à Paróquia enquanto tal, em
tarefas como criação/manutenção do
site, organização de arquivos, etc.

Cada uma destas entidades
acompanha os voluntários que lhes
estão ligados, introdu-los na sua
cultura institucional, apresenta-os à
sua equipa de trabalho e gere os seus
programas de voluntariado con-
cretos.

Depois, naturalmente, há
atividades comuns: tivemos até
agora 2 encontros gerais, também de
formação, e temos tido outras ações

pontuais: participámos no Natal
numa campanha de recolha de
alimentos, colaborámos no peditório
público da Cáritas, lançámos – para
conseguirmos recursos mínimos,
para despesas como o seguro dos
voluntários – uma “caminhada pelo
voluntariado”, em que as pessoas
comparticiparam com 5 euros.

Mov. - Mas se são diversas
entidades que gerem o voluntari-
ado, quem é o responsável máximo
pela coordenação?

R.S. - Não identificamos
nenhum responsável máximo.
Funcionamos como uma Comissão,
composta por 9 pessoas, que reúne
regularmente, partilha conheci-
mentos, discute as ideias, toma
decisões e constrói um plano de
atividades em conjunto. Claro que
há sempre o acompanhamento
próximo do Sr. Pe Fernando Carvalho,
como pároco, e eu próprio dou o
apoio técnico, mas todas as propos-
tas e decisões são tomadas em con-
junto pela Comissão de Instalação,
que se mantém na coordenação.

Mov. - A paróquia é sempre
a referência...

R.S. - Claro. O Grupo de
Voluntariado "Dá-te +" é um grupo
da paróquia, que congrega insti-
tuições da comunidade cristã e da
comunidade civil.

Mov. - Vamos centrar-nos
nos voluntários que trabalham
ligados ao Centro Social Paroquial,
que são, por certo, aqueles que
conhece melhor. O que fazem em
concreto?

R.S. - Na área dos idosos,
temos voluntariado dentro do
próprio Centro e nas visitas
domiciliárias. No Centro Paroquial,
o voluntariado tem sido na área da
animação cultural dos idosos
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Dr. Rui Santos, director técnico do Centro Social Paroquial de Santiago
da Guarda e animador do Grupo de Voluntariado "Dá-te +"

(continua pág. 3)

Quando um padre chega a uma freguesia tem três áreas
fundamentais que tem de desenvolver, a área da liturgia, a da
evangelização e a da caridade. Esta vertente do voluntariado
enquadra-se na área da caridade. O Grupo de Voluntariado

veio fortalecer o grupo sociocaritativo já existente, dando-lhe
uma maior abrangência de situações e atividades. Além disso,

seguimos também uma orientação do Sr. D. Albino Cleto
quando convidou as paróquias, ou grupos de paróquias, a

criarem “grupos de visitadores”, porque era entendimento dele
que a Igreja tinha que estar ao lado das pessoas e ajudar os

mais pobres, os mais desfavorecidos. O Grupo de
Voluntariado vai cumprindo esse papel de visita e presença

junto dos idosos mais isolados, aqui na serra de Sicó.

(Pe Fernando Carvalho,
pároco de Santiago da Guarda)



3Cáritas de Coimbra

Segurança rodoviária no CATL de EirasSegurança rodoviária no CATL de EirasSegurança rodoviária no CATL de EirasSegurança rodoviária no CATL de EirasSegurança rodoviária no CATL de Eiras
No âmbito da iniciativa “Coimbra, Capital Jovem da Segurança

Rodoviária”, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, ACP, BP e
Fórum Estudante, e da qual a Cáritas Diocesana de Coimbra é parceira,
realizou-se no dia 16 de maio, no CATL da EB1 de Eiras, uma ação de
prevenção e sensibilização da comunidade escolar, para evitar os acidentes
e invocar o cumprimento das regras de segurança, com a colaboração de
dois elementos da Polícia de Segurança Pública, que desenvolveram ações
de sensibilização sobre segurança rodoviária, aprendizagem das regras de
trânsito, incutindo aos presentes os procedimentos adequados para circular
na via pública.

Dia do Livro no CATL da CharnecaDia do Livro no CATL da CharnecaDia do Livro no CATL da CharnecaDia do Livro no CATL da CharnecaDia do Livro no CATL da Charneca
Para assinalar o Dia Mundial do Livro, a Cáritas Diocesana de Coimbra

promoveu diversas atividades ligadas a esta temática, no âmbito dos seus
Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL).

No CATL da Charneca, realizou-se uma dessas atividades, originais e
criativas, com vista a incentivar as crianças para a leitura.

O dia iniciou-se com a apresentação da “História do Livro Ativo”, da
autoria de Conceição Areias e Catarina Cardoso.

Com o objetivo de incutir nas crianças o prazer e benefícios da leitura,
os participantes foram convidados a deitar-se e a apreciar a história que
surgia lentamente no teto. Entre as palavras suaves da leitura, a música
calma de fundo, as crianças disfrutaram das imagens desta bela narrativa,
num convite à imaginação, emoções e sentimentos. Para finalizar, cada
criança leu a sua mensagem alusiva ao dia e colocou as  “suas” flores e
borboletas personalizadas, na Árvore do Livro, construída num espaço da
sala.

No dia 19 de abril, 50 utentes do
Centro de Dia da Cumieira e do
Centro N.ª Sr.ª dos Milagres visitaram
a vila histórica de Óbidos,
percorrendo as estreitas ruas da
cidadela muralhada que foi
candidata a uma das 7 maravilhas de
Portugal. Os idosos tomaram
conhecimento da vida intramuralhas
e das razões históricas que levaram
a erguer fortificações para defesa das
populações e territórios. 

Foi um dia rico de experiências,
a que se somou o convívio, a ani-
mação e a partilha entre estes idosos,
provenientes de regiões diferentes
e com histórias de vida únicas.

durante as tardes. Este ano temos
uma jovem da área das ciências da
educação mas com muita sensibili-
dade na área cultural, que nos está a
apoiar; e, por exemplo, o ano
passado tivemos também uma jovem
formada em animação sociocultural
que apresentou e desenvolveu um
plano de voluntariado de dois meses
e meio de trabalho, sobre os santos
populares, em que tudo foi orga-
nizado, com os idosos a fazerem os
vasos de manjericos, os balões, um
encontro com os idosos da Santa
Casa de Misericór-dia de Ansião,
mais a sardinhada… Ainda no
Centro, há também um voluntariado
em atividades muito concretas, por
exemplo de ajuda à cozinha ou à
lavandaria, em que integramos
pessoas que querem e precisam,
quase terapeuticamente, de ter uma
atividade. No domicílio temos dois
tipos de atividades: a dos visi-
tadores, que visitam semanalmente
pessoas idosas mais isoladas; e
outra, pelo grupo dos voluntários
jovens, que consiste em visitar os
idosos nas suas casas. Este grupo
de jovens é acompanhado por
alguns adultos, que garantem o
transporte, e crianças mais novas da
catequese para promover uma boa
relação intergeracional. Junto dos
idosos, cantamos, conversamos,
rezamos, proporcionamos-lhes o
contato com os jovens e com as
crianças… Outra atividade
diferente, ainda com os voluntários
jovens, é a realização de um convívio
com os idosos nas suas aldeias,
numa tarde de domingo: contac-
tamos uma coletividade local que
possa acolher este convívio dos
idosos de aldeias próximas, contac-
tamos os idosos, pessoas que
possam fazer o transporte e
tentamos arranjar donativos para o
lanche. No encontro têm tempo para
eles próprios conversarem entre eles
(muitos deixaram de se ver há anos!)
e tempo também para atividades que

lhes propomos, com o apoio de uma
animadora sociocultural ligada ao
nosso Centro. Muita música, da
última vez tivemos dois acordeo-
nistas...

Mov. - Portanto, temos jovens e
adultos no voluntariado...

R.S. - Quando começámos a
receber as inscrições, tomámos
consciência de que tínhamos aqui

faziam mais do que uma visita, o que
permitia abrangermos mais pessoas;
mas depois decidimos que cada
voluntário visitasse menos pessoas,
em favor do maior rigor desta pre-
sença.

Mov.- E, projetos para o
futuro?

R.S. - Entre os projetos de
trabalho futuro, está a ser estudada

Voluntariado em Santiago da GuardaVoluntariado em Santiago da GuardaVoluntariado em Santiago da GuardaVoluntariado em Santiago da GuardaVoluntariado em Santiago da Guarda

Os voluntários mais jovens fazem-se acompanhar de crianças e adultos e
promovem visitas a idosos de porta a porta, onde se conversa, canta, reza...

(Cont. página 2)

realmente dois grupos etários bem
distintos: um, de jovens; outro, de
pessoas adultas. E percebemos que
seria importante modelar os
programas de volun-tariado a este
fator etário. Além disso, o grupo dos
mais novos recebe também alguns
jovens que estão no ano de estágio
entre o fim dos 10 anos de catequese
e o Crisma, e que escolhem pertencer
a este grupo de voluntariado.

Mov. - Quanto tempo dis-
pende, em média, cada voluntário?

R.S. - É muito variável. Se
tomarmos como referência as visitas
domiciliárias, o mais comum será
entre 1.00h a 1.30h semanalmente.
No princípio, havia voluntários que

a criação de uma quinta pedagógica
intergeracional, num terreno que é
do Centro e que fica ao lado das
escolas e das futuras instalações do
Centro Social Paroquial, a ser
dinamizada por voluntários. A ideia
é que os idosos possam encontrar-
se ali com as crianças, conviverem,
ensinarem… Ao mesmo tempo,
gostaríamos que a quinta viesse a
ser como que um espaço turístico,
onde quem visitasse Santiago da
Guarda pudesse passear e encontrar,
aqui, um espaço de cultura biológica,
valorizando o voluntariado, a
convivência intergeracional e o
ensino às crianças do amor pela
terra.

❏
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O Centro de ATL da Escola nº2 de Pampilhosa-Mealhada dinamizou no
dia 21 de maio uma “Caminhada pelo Coração” no âmbito da Semana da
Saúde que envolveu mais de 500 alunos das Escolas Básicas nº1 e nº2 da
Pampilhosa.

Foi visível durante a caminhada a quantidade de alunos que não se
esqueceu da t´shirt vermelha/ branca tornando-a ainda mais “colorida”
num clima de convívio e boa disposição por parte dos participantes. Foi
entregue a cada aluno um balão vermelho simbolizando o coração de cada
um.

Mais uma vez alunos, professores, assistentes operacionais e familiares
dos alunos participaram nesta grande caminhada pelas ruas da Pampilhosa.
Pretendeu-se com esta atividade sensibilizar os alunos e comunidade para
a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, promovendo o gosto
pela atividade física de ar livre.

O Centro de ATL agradece a todos aqueles que conjugaram esforços
para que esta actividade acontecesse bem como à GNR da Mealhada que
facilitou a realização desta caminhada.

O Centro Social da Cáritas de Coimbra no Ingote voltou a comemorar o
mês de maio – mês de Maria – com a imagem de Nossa Senhora à entrada do
Centro. Em especial neste Ano da Fé, a devoção a Nossa Senhora mantém-
se sempre acesa com velas e flores dos utentes, dos colaboradores e da
comunidade. Neste mês todas as respostas sociais do Centro Social S.
Pedro têm atividades pontuais dirigidas a Maria: desde um “Bom dia” ou
um “Avé” a Nossa Senhora logo de manhã por parte das crianças da Creche,
ou uma oração ou reflexão por parte dos idosos do Centro de Dia.

Mês de maio no Centro Social S. PedroMês de maio no Centro Social S. PedroMês de maio no Centro Social S. PedroMês de maio no Centro Social S. PedroMês de maio no Centro Social S. Pedro

Idosos dos centros da CumieiraIdosos dos centros da CumieiraIdosos dos centros da CumieiraIdosos dos centros da CumieiraIdosos dos centros da Cumieira
e de Cernache visitaram Óbidose de Cernache visitaram Óbidose de Cernache visitaram Óbidose de Cernache visitaram Óbidose de Cernache visitaram Óbidos
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O 8º aniversário do Centro de
Acolhimento Temporário Farol foi
celebrado num forte vínculo com as
pessoas e a comunidade, envol-
vendo uma parceria com a paróquia
e a Junta de Freguesia de Santo
António dos Olivais, o Museu
Nacional Machado de Castro, a
Escola Superior de Educação de
Coimbra (ESEC), a Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra (FPCE-
UC.)  e o Círculo de Iniciação Teatral
da Academia de Coimbra (CITAC,
AAC). O Programa das celebrações
abriu no dia 23 de maio com
Eucaristia, almoço e "quermesse",
incluiu a presença no espetáculo
teatral "A grande confusão"(parte II),
no dia 27, e terminou no dia 29 com
uma caminhada pela cidade e visita
ao Museu Machado de Castro.

O Centro de Acolhimento
Temporário Farol acolhe indivíduos
em situação de sem abrigo e/ou na
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Com a presença de 115 convidados, entre crianças e jovens
institucionalizadas de Lares de Infância e Juventude do distrito de Coimbra,
o Lar de Jovens Santa Maria de Semide apresentou, no dia 12 de maio, a
peça “Uma Viagem Pelo Tempo”, fruto de uma oficina de teatro dinamizada
durante quatro meses junto dos jovens residentes pelo “Projeto Link@-te.
[A peça conta a história de um cientista que não sai do seu laboratório há
mais de 50 anos... Viveu para a ciência e construiu  uma fantástica máquina
do tempo. Com o seu jovem e curioso assistente vão viajar pelo tempo à
descoberta dos mundos da arte]. Este projeto foi desenvolvido a partir de
um protocolo entre a Cáritas de Coimbra e a Saúde em Português, com o
objetivo de promover a saúde mental em crianças e jovens em situação de
institucionalização, através do desenvolvimento de diversas atividades
sociais, recreativas e desportivas, lúdicas e pedagógicas e de ações de
informação e sensibilização inerentes.

Lar de Jovens de Semide levouLar de Jovens de Semide levouLar de Jovens de Semide levouLar de Jovens de Semide levouLar de Jovens de Semide levou
convidados institucionalizadosconvidados institucionalizadosconvidados institucionalizadosconvidados institucionalizadosconvidados institucionalizados
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Suplemento Movimento - nº 393

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

Cáritas 2013
Fé comprometida.
Cidadania ativa.

condição de emergência social, que
se encontrem em vulnerabilidade e
exclusão social, tendo acolhido
cerca 890 pessoas desde a sua
abertura em maio de 2005. A
funcionar 24h por dia, proporciona
acolhimento noturno, serviço de

refeições, lavagem e tratamento de
roupa, bem como atividades de
carácter lúdico, terapêutico e
ateliers, promovendo a melhoria das
condições de vida e de autonomia
pessoal dos seus utentes.
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Olá. Bom dia! Venho por este email dar os parabéns à vossa instituição
que me acolheu nas vossas instalações na Adémia durante a minha
caminhada até FÁTIMA.

Sou Alvaro Valentim Pereira Guimarães, sou do Porto, tenho 48 anos
e é o quarto ano que faço essa caminhada.

Este ano fiquei mais uma vez deslumbrado com o carinho, a simpatia
e a vontade de ajudar de todas as pessoas que naquele local me acolheram,
a mim e a mais nove companheiros de caminhada. Por isso gostava de
louvar todo esse trabalho por voces executado. Não existem palavras para
descrever tudo de bom que naquele local acontece.

Bem haja a todos os que colaboram.(...)
Cada vez me conveço mais de que se não houvesse apoio como o vosso,

e outros, dentro das possiblidades de cada um, 90% dos peregrinos não
chegava a Fátima.

Quero despedir-me por agora; mais uma vez um bem-haja para todos.
Que DEUS e NOSSA SENHORA DE FÁTIMA vos abençoe.

Álvaro Valentim Pereira Guimarães.

A Cáritas Diocesana de
Coimbra, numa iniciativa conjunta
com o Movimento da Mensagem de
Fátima da Paróquia de Santa Cruz e
um grupo de Enfermeiros Católicos,
implementou na cidade de Coimbra,
entre os dias 6 e 10 de maio, um
Centro de Apoio aos Peregrinos, por
ocasião da grande peregrinação a
Fátima. Este serviço proporcionou,
gratuitamente, a mais de 6000
peregrinos, cuidados de saúde e
massagens, alimentação, dormida,
informação e encaminhamento,
contando com a colaboração de
muitas entidades eclesiais, munici-
pais, policiais e comerciais.

Há vários anos que a Cáritas de
Coimbra promove esta iniciativa, em
cooperação com outras entidades, e
sensibiliza os grupos paroquiais
situados junto dos principais ca-
minhos de peregrinação para que
também eles organizem centros de
apoio deste género.

Os muitos testemunhos da
qualidade do serviço prestado, no-
meadamente por parte de peregrinos
e grupos que recorrem ao Centro de
Apoio e que sempre evocam a exce-

lência do acolhimento cuidado que
receberam nos anos anteriores,
revelam a necessidade de continuar
a promover este tipo de iniciativa.

❏
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A Cáritas Diocesana de
Coimbra, em parceria com a
Comissão Social da Freguesia de
Eiras, realizou, na manhã do dia
12 de maio, a 1ª Feira Sem
Regras, uma iniciativa que surgiu
com o objetivo de mostrar e
divulgar os produtos manu-
faturados pelas diversas pessoas
e entidades daquela freguesia:
peças de artesanato, doçaria,
reciclagem, reconversão de
materiais. A Cáritas de Coimbra
participou com uma mostra dos
trabalhos desenvolvidos em alguns
dos seus equipamentos, nomea-
damente, produtos da marca
Coimbra dá COR à Tradição.

No dia 11 de maio as diversas
respostas sociais que fazem parte do
Centro Rainha Santa Isabel (Interna-
mento, Serviço de Apoio Domiciliário,
Centro de Dia e Lar Santo António)
celebraram a sua "Festa da família",
conscientes da importância que a
família de sangue tem na vida da
pessoa idosa. Do "Programa"
constava a eucaristia,um lanche

partilhado e a atuação do Grupo de
Danças e Cantares do Centro de
Desporto, Cultura e Recreio dos CTT
de Coimbra.

Ainda no contexto desta Festa,
e reforçando os laços entre as famílias
e a Cáritas, alguns familiares dos
utentes tinham pintado no sábado
anterior uma das salas do Centro de
Dia.


