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A Cáritas Diocesana de Coimbra recebeu aprovação
para o Projeto Pró-Inclusão II – candidatura efetuada
à Medida 6.1 do POPH – Formação para a Inclusão
- eixo prioritário 6 - Cidadania, Inclusão e
Desenvolvimento Social.

Esta ação tem como objetivo geral dotar os
destinatários de competências pessoais, sociais e
aptidões específicas que promovam a elaboração de
um projeto de vida, com vista à (re)inserção global
de cada indivíduo.

O plano curricular desta ação foi desenhado à
medida e prevê a existência de 3 classes de módulos:

1. Dirigidos à aquisição de competências de índole
social e grupal – são os primeiros módulos de cada
ação e estão relacionados com as questões da
motivação, autoestima, tolerância à frustração,
dinâmicas de grupos e resolução de conflitos, etc.

2. Direcionados para questões de índole pessoal, no
sentido de entroncarem com necessidades
transversais, nos vários domínios da vida diária:
gestão doméstica, sexualidade, igualdade de género,
higiene, entre outros.

3. Relativos a competências educativas e técnicas
básicas, essenciais à integração escolar e/ou
profissional – português, matemática, TIC e técnicas
de procura de emprego, prática simulada.

O conteúdo verdadeiramente revolucionário deste
projecto é que cada ação está pensada partindo do
módulo "Projeto de Vida".

Com ele, pretende criar-se um espaço inovador e
abrangente, que sirva como espinha dorsal de toda a
formação, adaptando-a às necessidades práticas e
concretas de cada indivíduo e potenciando assim as
possibilidades de sucesso da sua efetiva inserção
social e profissional.

Através da  "Medida 6.1
do POPH – Formação para a
Inclusão - eixo prioritário 6 -
Cidadania, Inclusão e Desen-
volvimento Social", a Cáritas
Diocesana de Coimbra vai
proporcionar a adultos desempre-
gados ou inativos em risco e/ou
situação de exclusão social, um
Curso com 684 horas de For-
mação, que vai trabalhar os se-
guintes conteúdos programáticos:

Projeto de vida;
motivação; auto-estima e a

importância do "eu";
dinâmica do relacionamento

interpessoal; educação
sexual e IST; dinâmicas de

grupos;resolução de
problemas / conflitos; ações
de fomento de tolerância à

frustração; higiene pessoal e
alimentar; igualdade de

género e de oportunidades;

gestão de tempo e gestão
financeira; comunicação e

criatividade; noções básicas
de informática; português

para a vida; técnicas de
procura de emprego;

matemática do dia-a-dia;
prática simulada.

As inscrições podem ser
realizadas localmente ( no Centro
Comunitário de Inserção, Rua

Direita, Coimbra, onde a ação vai
decorrer), por telefone ou por
email.

A promoção deste Curso
inscreve-se num longo processo
de trabalho da Cáritas Diocesana
no âmbito da Inclusão Social, que
atualmente se estende a mais de
2000 indivíduos afetados pela
toxicodependência, HIV/Sida,
sem-abrigo, violência doméstica,
desemprego prolongado,  rendi-

mento social de inserção e outras
situações de risco social agra-
vado. É uma intervenção volu-
mosa, de reconhecido rigor
técnico e dedicação humana dos
colaboradores envolvidos, e
também de integração profis-
sional, que fundamenta, credencia
e garante a presente proposta de
formação como uma grande
oportunidade de um novo projeto
de vida para os formandos.
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Destas entrevistas resulta
logo uma constatação: estes
beneficiários não são pessoas que
não queiram trabalhar; pelo
contrário, todos eles começaram
a trabalhar na adolescência. E
alguns em mais do que um tra-
balho!

- Comecei a trabalhar com
14, na área de empregada
doméstica… Em casa de
senhoras. Saí da escola já
tarde… Tinha 12, 13 anos…

- E isso era tarde?
- Para os meus pais era…

Como quem ia para o ciclo
preparatório com 9, 10 anos,
pronto, era esperto, era…
Quem saía da escola depois
dos 10, já era burro, já não
valia a pena ir… continuar os
estudos. Os meus pais eram
assim. E além disso, os meus
pais tinham aquela menta-
lidade… raparigas saem da
escola vão trabalhar. (A.B. –
41 anos)

Na realidade, os hábitos de
trabalho são uma parte integrante
e importante da rotina destes
utentes entrevistados. Não conse-
guem conceber a sua vida sem a
vertente profissional e estabe-
lecem-na como prioridade. Para
além disso, existe uma efetiva
mobilização de recursos na
consecução deste objetivo. Por
diversas vezes, durante o decorrer
das entrevistas, ficou claro que
se empenham de forma muito
diligenciadora na conquista de um
trabalho:

- O que aparecer é o que
eu agarro. Eu sou pau para
toda a colher... Para mim o que
falhou foi: uma pessoa vai
bater à porta deste, vai bater
à porta daquele e depois é

O Rendimento Social de Inserção (R.S.I.) é uma medida de
política social que visa combater a pobreza e a exclusão social,
assegurando as necessidades mínimas das famílias mediante um
acordo entre os utentes e o sistema de Segurança Social, segundo o
qual as famílias recebem uma prestação pecuniária e ao mesmo tempo
participam ativamente no processo da sua própria autonimização,
mediante formação, procura ativa de trabalho e cuidados aos elementos
mais frágeis do agregado familiar (saúde, escola...). O R.S.I. não é,
assim, um subsídio, mas um processo de ajuda transitória, que visa
contrariar a dinâmica da exclusão, envolvendo e reforçando as
capacidades dos beneficiários.

A pergunta é: e consegue-se mesmo atingir esses objetivos?
Convenhamos que não é fácil: às dificuldades tradicionais, soma-se a
atual crise social e económica. Mas entre a energia de quem precisa
e a ajuda dos técnicos, há vidas que mudam, que se reconstroem. A
Equipa da Cáritas de acompanhamento ao R.S.I. - no âmbito da  boa
prática de semestralmente realizar um estudo/diagnóstico, no sentido
de adequar a sua intervenção - ouviu o testemunho de oito casos, sete
mulheres e um homem que beneficiaram do RSI, foram acompanhados
por esta equipa, e hoje já conseguiram voltar ao mercado de trabalho.

porque… a senhora tem idade
muito avançada, ou queremos
pessoas mais novas ou a
senhora tem habilitações a
menos ou a senhora não tem o
12º ano…

- O que é que mudou?
- Então, foi eu ter arran-

jado trabalho. E Deus queira
que eu lá fique… Porque não
sou mulher de estar parada e
isto de estar aqui 24h fechada
em casa… isto para mim é uma
doença. Não sou nenhuma
inválida… (H.B. – 39 anos)

- Na altura entrei em deses-
pero, não conseguia pagar as
despesas mensais, não tinha,
não via alternativas nenhu-
mas… A única alternativa era
procurar, em tudo o que era
sítio, um trabalho… Eu estava
em casa sem fazer nada e eu
não posso estar em casa. Para
mim é uma doença. (I.M. – 43
anos).

As causas que os levaram ao
desemprego são de ordem muito
diferente, mas todos enfren-
taram um problema comum
quando quiseram voltar a um
novo emprego: a baixa qualifi-
cação escolar.

- Trabalha desde que
idade?

- Desde os 14 anos… Em
cabeleireira.

- Mas tinha formação?
- Não. Mas naquele tempo

as miúdas iam trabalhar… O
meu pai queria pôr-me a
estudar e eu não quis. Fiz
birra, não quis, não quis… E
ele disse-me: Assim que houver
sítio onde tu vás trabalhar, vais
trabalhar.

Fiz só a 4ª classe. Depois
fiz o 9º ano de noite. Aliás, eu

"Fiquei sem emprego e sem desemprego...""Fiquei sem emprego e sem desemprego...""Fiquei sem emprego e sem desemprego...""Fiquei sem emprego e sem desemprego...""Fiquei sem emprego e sem desemprego..."
Eu tinha dois empregos. Trabalhava numa clínica das oito da manhã às cinco da tarde.

Saía da Clínica às cinco e ia prós correios fazer três horas em limpezas. Mas a clínica

abriu uma sucursal em Lisboa; então passou a ter ali só três dias e o resto do tempo em

Lisboa. Tinham uma carrinha para transportar os empregados. E fizeram-me uma

proposta também… Só que eu, por causa da E. [filha, com paralisia cerebral], não dava…

E disse que não. Eles deram-me a carta pró desemprego. Eu tratei de tudo. Só que a

Segurança Social, como eu tinha dois empregos, ... fazia descontos dos dois, ...apesar

das três horas que eu fazia todos os dias, só recebia 150€ por mês…, como eu tinha

aquele emprego das horas, não me deu o desemprego. Portanto, não tive direito a

desemprego. Fiquei sem emprego e sem desemprego. (I.M. – 43 anos)

fiz o 6º ano do ensino prepa-
ratório de noite. Depois, então,
o 9º ano foi num curso de
formação. (I.M. – 43 anos)

As entrevistas trazem tam-
bém ao de cima a falta de tra-
balho como fator desencadeador

de um largo conjunto de outros
problemas: finaceiros, familiares,
de saúde física e mental, de auto-
estima...

- O meu principal problema
era eu ter que tocar este barco
aqui prá frente e não ter remos

para remar e os meus braços e
as minhas mãos estavam a
começar a ficar cansados…

- O que era não ter remos
para remar?

- Era não ter verbas, não
ter dinheiro… as contas a
chegarem pelo correio e elas
acumuladas ali e eu olhava
para ali e a minha cabeça a
dar voltas a pensar onde é que
eu vou buscar o dinheiro para
pagar a luz, onde vou buscar
o dinheiro para pagar água.
Mas eu nunca baixei os bra-
ços. Depois fiquei grávida, mas
eu dizia: Olha, eu estou grá-
vida, mas posso trabalhar…
Depois também tive aí uns
problemazitos, entrei em de-
pressão…

- Entrou em depressão?!
- Então, eu via todas as

portas a fecharem-se. Eu via as
minhas filhas a dizer: Ó mãe
eu quero isto, ó mãe eu quero
aquilo e eu sem ter para lhe
dar... (H.B. – 39 anos)

Todos manifestam gratidão
aos técnicos da Cáritas pelo
acompanhamento que tiveram:
"Ajudaram-me a pensar que ia
ter dias melhores...; sempre
dispostos a ouvirem-me; um
ombro amigo; fizeram tudo o
que puderam").

E como vê o Rendimento
Social de Inserção quem dele foi
beneficiário?: como um direito,
temporário; mas direito! E porque
é um direito, convivem pacifica-
mente com ele:

- Alguma vez se sentiu
discriminadada por ser benefi-
ciária?

- Não. Nunca.
- Mas alguma vez teve

vergonha de o dizer?
- Não. Precisava!

Carla Roxo: "O RSI ajudou-me nas questões financeiras, na
educação dos meus filhos e deu-me autonomia para ir procurar
trabalho, para não estar dependente de uma prestação".
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A Sua Excelência o Senhor José Graziano da Silva
Director-Geral da FAO

O Dia Mundial da Alimentação põe-nos diante de um dos
desafios mais sérios para a humanidade: o da trágica condição
na qual ainda vivem milhões de famintos e subalimentados, entre
os quais muitíssimas crianças. (...)

É um escândalo que ainda haja fome e subalimentação no
mundo! Não se trata só de responder a emergências imediatas,
mas de enfrentar juntos, a todos os níveis, um problema que
interpela a nossa consciência pessoal e social, para chegar a
uma solução justa e duradoura. Ninguém seja obrigado a deixar
a própria terra e o seu ambiente cultural pela falta de meios
essenciais de subsistência! Paradoxalmente, numa época em que
a globalização permite conhecer as situações de necessidade
no mundo e multiplicar os intercâmbios e as relações humanas,
parece que cresce a tendência ao individualismo e ao
fechamento em si mesmos, que leva a uma determinada atitude
de indiferença — a nível pessoal, de Instituição e de Estados —
em relação a quem morre de fome ou sofre de subalimentação,
como se fosse um facto inelutável.

Mas fome e subalimentação nunca podem ser considerados
um facto normal ao qual nos habituamos, como se fizesse parte
do sistema. Alguma coisa deve ser mudada em nós mesmos, na
nossa mentalidade, nas nossas sociedades. O que podemos
fazer? Penso que um passo importante seria abater com decisão
as barreiras do individualismo, do fechamento em nós mesmos,
da escravidão do lucro a qualquer preço e não só nas dinâmicas
das relações humanas, mas também nas dinâmicas económico-
financeiras globais.

Penso que é necessário hoje, como nunca, que nos
eduquemos para a solidariedade, que sejam redescobertos o
valor e o significado desta palavra tão incómoda, e muitas vezes
desprezada, e fazer com que ela se torne uma atitude fundamental
nas escolhas a nível político, económico e financeiro, nas
relações entre pessoas, povos e nações. Só sendo solidários de
maneira concreta, superando visões egoístas e interesses de
parte, é que poderemos alcançar o objectivo de eliminar as
formas de indigência causadas pela falta de alimentos.
Solidariedade que não se reduz às diversas formas de
assistência, mas que age para garantir que um número sempre
maior de pessoas possam ser economicamente independentes.
Muitos passos foram dados, em diversos países, mas ainda
estamos longe de um mundo no qual todos possam viver
dignamente.

(...)Os dados fornecidos pela FAO indicam que cerca de um
terço da produção alimentar mundial está indisponível por causa
das perdas e dos desperdícios cada vez mais amplos. Seria
suficiente eliminá-los para reduzir de modo drástico o número
de famintos. Os nossos pais educavam-nos para o valor do que
recebemos e temos, considerando tudo como dom precioso de
Deus.

Mas o desperdício de alimentos é um dos frutos daquela
«cultura do descartável» que com frequência leva a sacrificar
homens e mulheres aos ídolos do lucro e do consumo; um sinal
triste daquela «globalização da indiferença», que faz com que
lentamente nos habituemos ao sofrimento do outro, como se fosse
normal. O desafio da fome e da subalimentação não tem só uma
dimensão económica ou científica, que diz respeito aos aspectos
quantitativos e qualitativos da cadeia alimentar, mas tem
sobretudo uma dimensão ética e antropológica. Portanto, educar-
nos para a solidariedade significa educar-nos para a
humanidade: edificar uma sociedade que seja deveras humana
quer dizer pôr sempre no centro a pessoa e a sua dignidade, e
nunca a malbaratar na lógica do lucro.

Continuando uma tradição dos seus antecessores por ocasião do
Dia Internacional da Alimentação, o Papa Francisco, no dia 16
de outubro, escreveu uma carta ao Diretor-Geral da FAO, de

que reproduzimos alguns extratos.
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Natal Solidário 2013Natal Solidário 2013Natal Solidário 2013Natal Solidário 2013Natal Solidário 2013
O Centro de Apoio Social da Cáritas

Diocesana de Coimbra lança, pelo 3º ano, a
campanha "Natal Solidário" junto das paróquias e
empresas, com o objetivo de recolher produtos
alimentares e brinquedos a distribuir pelas famílias
mais carenciadas, na forma tradicional de "cabazes
de natal".

As comunidades são convidadas a partilhar
produtos da produção agrícola local (batatas,
arroz, azeite, legumes, abóboras, mel...) e as
empresas produtos alimentares próprios da época
(bolo rei, farinha, bacalhau, açucar...).

Complementarmente, a campanha incide
também sobre a recolha de brinquedos a serem
distribuídos como "presentes" junto das crianças
das famílias apoiadas pela Cáritas.

As paróquias são convidadas a entregar os
produtos na Cáritas, em Coimbra, até ao dia 16 de
dezembro. O Centro de Apoio Social entrega os
cabazes às famílias nos dias 19 e 20 de dezembro.

Todos sabemos que as pessoas que irão
receber estes produtos têm dificuldades o ano
todo e que não é esta partilha que, por si só, lhes
vai resolver o problema de fundo. Como diz o Papa

Francisco, "a solidariedade não se reduz às
diversas formas de assistência, mas age para
garantir que um número sempre maior de
pessoas possam ser economicamente
independentes". No entanto, o Natal é sempre um
tempo em que à necessidade concreta de bens, por
parte de quem precisa, se soma uma densidade
psicológica, social, religiosa e mesmo espiritual que
deixa as pessoas muito sensíveis e, por isso, mais
fragilizadas; por outro lado, por parte de quem pode
partilhar, é um tempo forte de apelo à generosidade,
ao dar sem esperar nada em troca, sobretudo
quando visto à luz da festa que celebra: Deus que
se dá a si mesmo à humanidade, sem esperar nada
em troca.

A adesão das comunidade nos anos anteriores
- não raro, quase festiva - dá-nos a certeza de que
este Natal, mais uma vez, será um belíssimo
momento de solidariedade na diocese de Coimbra;
e, da nossa parte,  tudo faremos para que assim
seja: com qualidade, beleza e carinho, entregaremos
essas ofertas como um sinal muito concreto de
fraternidade e esperança às famílas acompanhadas
pelo Centro de Apoio Social e pela Equipa de
Rendimento Social de Inserção.

❏

O Centro de Apoio Social
(C.A.S.) é um serviço interno
criado pela Cáritas de Coimbra
para responder pontualmente a
situações de carência social emer-
gente. Direciona a sua ação em
duas frentes: diocese, mediante
verbas provenientes do Fundo
Social Solidário, de donativos
entregues na Cáritas e de diversas
campanhas promovidas pela
instituição ou por outros organis-
mos; pessoas do concelho de
Coimbra, mediante um protocolo
celebrado com a Câmara Muni-
cipal de Coimbra.

Ao longo dos 3 anos da sua
existência, o C.A.S. já atendeu
886 famílias na sede, e muitas
outras nos diversos pólos entre-
tanto criados (Bairro da Rosa,
Baixa, Buarcos, Tovim). Estes
atendimentos prestam apoio pecu-
niário e encaminhamento, em
articulação com outras instituições
e organismos. Muitas das pessoas
atendidas manifestam ainda
grande satisfação por se sentirem
escutadas de modo muito amigo
aquando das entrevistas.

As situações que trazem as
pessoas ao nosso atendimento são
muito diversas (desemprego, habi-
tação, sobre-endividamento, falta
de apoios sociais, saúde...), atin-
gindo quer a pobreza clássica,

muito afetada pelos cortes nas
prestações sociais, quer as novas
situações problemáticas que
afetam famílias com rendimentos
considerados da classe média.
Mas cada vez mais os pedidos
são de bens de primeira neces-
sidade: comida e vestuário. São
sobretudo as mulheres a dar a
cara na procura de ajuda, não
raro sob fortes estados de
ansiedade.

No primeiro semestre de 2013
o apoio total em dinheiro foi de

91.338,60€, sobretudo para rendas
de casa (33. 821, 87€), medicação
(2.907,74€), água (2.813,99€),  luz
(7.565,01€)...  Até ao fim de
outubro, foram já atendidas 277
novas famílias e 92 reincidências.
Foram prestados 553 apoios
alimentares, 150 de vestuário, 25
de mobiliário. No início do ano
letivo foram muitas famílias que
pediram material escolar, tendo
sido apoiadas 42 famílias.

❏
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Suplemento Movimento - nº 397

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

Cáritas 2013
Fé comprometida.
Cidadania ativa.

A Cáritas Diocesana de Coimbra apresentou, no dia 22 de
outubro, em Sessão Pública, no auditório da Escola Superior de
Educação de Coimbra, o Guião Pedagógico para Creche e Jardim
de Infância, um instrumento de trabalho que visa definir os princípios
da intervenção educativa, bem como os procedimentos, requisitos e
modelos de acompanhamento adotados pela equipa pedagógica da
Cáritas Diocesana.

O Pe. Luís Costa, presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra,
relevando a pertinância social do trabalho educativo nestas idades,
iniciou a sessão agradecendo a todas as pessoas envolvidas na criação
deste Guião, a equipa educativa, a Diretora Pedagógica da Cáritas,
Dr.a Luísa Sequeira, e a comunidade científica que validou e sustentou
tecnicamente o documento, particularmente a Prof. Doutora Maria
de Lurdes Cró e a Dr.a Joana Chelinho, e referiu que este guião
pedagógico revela o trabalho feito mas é também, simultaneamente,
uma meta do trabalho conjunto com a comunidade e uma referência
de bases educativas sólidas para fazer crianças felizes, famílias felizes
e, consequentemente, sociedades felizes.

A Dr.a Luísa iniciou com uma nota à equipa educativa: “sozinhos
não fazemos nada”, apresentando este documento como o corolário
do trabalho de vários anos, que lhe vem trazer enquadramento e
sustentabilidade. É um documento científico mas também um guia
do trabalho diário, pelo que deve provocar os que o leem e estar em
constante atualização.

A Professora Maria de Lurdes Cró falou da criança e sua
evolução, realçando a importância da creche e a necessidade de que
se estabeleçam bases científicas de intervenção junto das crianças
desta idade, louvando a iniciativa da Cáritas. Deu enfoque igualmente
à necessidade de sabermos que Homem queremos para o futuro,
para podermos investir na educação nesse sentido.

A Dra Joana Chelinho considerou como atitude pedagógica
subjacente ao Guião a ideia de "sintonização": sintonizar práticas entre
os vários equipamentos sociais,  sintonizar a intencionalidade
educativa, sintonizar com as famílias..., sempre colocando no centro
as crianças e suas famílias.

Cáritas abriu várias frentes de apoioCáritas abriu várias frentes de apoioCáritas abriu várias frentes de apoioCáritas abriu várias frentes de apoioCáritas abriu várias frentes de apoio
ao sucesso escolar de crianças pobresao sucesso escolar de crianças pobresao sucesso escolar de crianças pobresao sucesso escolar de crianças pobresao sucesso escolar de crianças pobres

No início deste ano escolar, a
Cáritas Diocesana de Coimbra
realizou um conjunto de campanhas
e projetos concertados com o
objetivo de assegurar que as
crianças provenientes de famílias
com dificuldades financeiras não
vissem, por essa razão, o seu
sucesso escolar comprometido.

No âmbito da 3ª edição do
Projeto Bebida Solidária, desenvol-
vido pela SIC Esperança e a Vitalis, a
Cáritas de Coimbra, enquanto
entidade parceira representante do
Distrito de Coimbra, entregou 64
bolsas escolares a crianças do 1º e
2º ciclo, num valor total de 6.389,26€.

Lançámos igualmente este ano
a 2ª edição do projeto Sementes do

Saber, que pretende apoiar crianças
e jovens do 3.º CEB ou do
Secundário, que habitam nos bairros
da Rosa e Ingote, em Coimbra, uma
zona de realojamento social e com
elevadas necessidades financeiras e
educativas. Através do Centro
Comunitário S. José, conseguimos
reunir 24 padrinhos, que contri-
buíram com €1545.00. Com a entrega
de manuais escolares e com material
doado, foi possível apoiar 40
crianças/jovens pertencentes a 34
agregados familiares, no valor total
de 1853.96€. Mesmo assim, ainda há
pedidos que não foi possível
atender, e para os quais continuamos
a trabalhar para encontrar uma
resposta.

Foram também realizadas
campanhas de recolha de material
escolar, que foi distribuído através
do CAS – Centro de Apoio Social da
Cáritas –  pelas famílias com maiores
carências. Recordamos que a
campanha nas lojas Modelo/Conti-
nente da Lousã e de Cantanhede
permitiu recolher 5476 unidades de
material escolar.

Tratou-se de um esforço
direcionado em várias frentes em
ordem a um objetivo muito claro: o
de apoiar o máximo de crianças e
jovens com maiores dificuldades
económicas, favorecendo a igual-
dade de oportunidades pela
promoção do seu sucesso escolar.

❏

Tuna e estudantes de FarmáciaTuna e estudantes de FarmáciaTuna e estudantes de FarmáciaTuna e estudantes de FarmáciaTuna e estudantes de Farmácia
animaram tarde dos idosos do CRSIanimaram tarde dos idosos do CRSIanimaram tarde dos idosos do CRSIanimaram tarde dos idosos do CRSIanimaram tarde dos idosos do CRSI

Visões sobre saúde mental e dependênciasVisões sobre saúde mental e dependênciasVisões sobre saúde mental e dependênciasVisões sobre saúde mental e dependênciasVisões sobre saúde mental e dependências
A Cáritas Diocesana de Coimbra,

através do Centro de Alojamento
Temporário Farol, promoveu, em
outubro, na livraria "Almedina -
Estádio Cidade de Coimbra", a
realização de dois debates integrados
no II Ciclo de debates "Visões sobre
Saúde Mental e Dependências" : no
dia 23 realizou-se o debate sobre
"Esquizofrenia e gestão do delírio",
com a orientação do Dr. Hugo
Bastos; no dia 30, sobre "Alcoolismo
e problemas associados", com a
orientação do Dr. Augusto Pinto.

A inicitativa, realizada em
parceria com a Divisão de Juventude
da Câmara Municipal de Coimbra e
diversas entidades de Coimbra, no
âmbito da Rede Coimbra Ger(A)ções
- teve a presença em cada debate de

mais de duas dezenas de técnicos
diferenciados e outros interessados
que aprofundaram os seus
conhecimentos nas matérias em

discussão e dialogaram demorada-
mente com os especialistas convi-
dados sobre as situações concretas
que enfrentam no dia a dia.

No dia 30 de outubro, a Tuna e
outros estudantes da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra
porporcionaram uma tarde de
convívio com os idosos do Centro

Rainha Santa Isabel e Lar de Santo
António, primeiro com a enérgica e
bem disposta atuação da Tuna, e
depois com jogos tradicionais,
terminando com o lanche.

A iniciativa integrou-se na
Semana Solidária da Associação
Académica de Coimbra (Núcleo de
Farmácia – Pelouro da Intervenção
Cívica e Promoção para a Saúde).

Guião Pedagógico para CrecheGuião Pedagógico para CrecheGuião Pedagógico para CrecheGuião Pedagógico para CrecheGuião Pedagógico para Creche
e Jardim de Infânciae Jardim de Infânciae Jardim de Infânciae Jardim de Infânciae Jardim de Infância
apresentado em sessão públicaapresentado em sessão públicaapresentado em sessão públicaapresentado em sessão públicaapresentado em sessão pública


