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A Casa do Clero, também
conhecida como Casa de S.
José, promoveu no dia 5 de julho
um encontro com familiares e
amigos dos padres residentes e
colaboradores da mesma, com
Eucaristia presidida pelo senhor
Bispo, almoço e breve tempo de
convívio.

Partindo da 1ª Leitura da
missa (a promessa da re-
construção da casa de David),
D. Virgílio Antunes sublinhou que
a casa em que Deus quer habitar
não é um templo material nem
uma linhagem real, mas o
coração de cada um de nós: de
cada um de nós enquanto
pessoa, enquanto participante
da vida comunitária (na família,
na comunidade, nas instituições)
e enquanto membro da Igreja.

Momento da celebração da Eucaristia, com o Sr. D. Virgílio ladeado pelo Pe Manuel Frade
(direita), pelo Cónego Aurélio Campos, da Direção da Casa de S. José, e pelo Pe Luís

Costa, Presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra.
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Sob o tema "Migrações rumo a
um mundo melhor", inspirado na
Mensagem do Papa Francisco para
2014, celebra-se, de 10 a 17 de Agosto,
a 42ª Semana Nacional de Migrações,
marcada sobretudo por dois
momentos: a peregrinação dos
migrantes ao Santuário de Fátima nos
dias 12 e 13 de agosto e a Jornada de
solidariedade com a Pastoral da
Mobilidade Humana, no dia 17 de
agosto, em que as paróquias são
chamadas a celebrarem localmente as
migrações e também a colaborarem
com o seu ofertório para a pastoral
das migrações.

Nas Jornada do dia 17 seria
certamente interessante que as
paróquias desenvolvessem alguma
iniciativa ligada a esta celebração.
Mas no mínimo seria importante que
nas celebrações litúrgicas fosse clara
a referência a esta proposta da
Comissão Episcopal da Pastoral Social
e Mobilidade Humana, em atitude de
ação de graças e de petição pelas
bençãos de Deus, nomeadamente
utilizando os materiais preparados
por esta Comissão, como, por

exemplo, o texto para a oração dos
fiéis.

Recordemos que a sociedade
portuguesa vive atualmetne uma das
mais intensas fases de emigração de
toda a sua história, com saídas anuais
superiores às que se verificaram nas
décadas de 60 e 70. Estas saídas, pelo
esvaziamento de agentes nas
paróquias, pelo sofrimento que trazem

Por isso, o cristão, habitado por
Deus, ha de esforçar-se por criar
dentro de si e à sua volta esse
espaço para Deus viver, pelas
suas atitudes de alegria e paz, de
fraternidade e de perdão.

Depois do almoço, o Sr. Pe.
Manuel Frade brindou os
presentes com uma apre-
sentação em powerpoint sobre
"a vivência de alguns cultos
religiosos, em diferentes
religiões", juntando uma nota de
cultura ao ambiente de convívio
e fraternidade com que decorreu
o dia.

A Casa de S. José, sendo
um serviço diocesano com
Direção própria, conta com a
colaboração da Cáritas, enti-
dade responsável pela gestão
dos serviços aqui prestados.

às vidas familiares e pela instabilidade
que representam na vida de quem sai,
não podem deixar indiferentes as
comunidades cristãs, sob o risco
efetivo de termos igrejas fechadas em
si mesmas, incapazes de ler a sua
realidade sociológica, de sairem para
as periferias e de contribuirem com
gestos concretos para a construção
do tão desejado mundo melhor.
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De 25 de julho a 03 de agosto vai decorrer a XXIV
EXPOFACIC/2014, em Cantanhede. Reconhecida pela sua
dimensão e importância em termos socioculturais e económicos, é
considerada o maior certame do país e um emblema da região,
estando presentes entidades de diversos setores, tais como,
comercial, agrícola, industrial, artesanato e gastronomia, tendo ainda
um programa extenso e de qualidade de animação.

A Cáritas de Coimbra irá participar pelo segundo ano
consecutivo nesta Feira, considerando que será uma iniciativa única
de mostrarmos a milhares de pessoas o que somos e o que fazemos.
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A Associação Portalsolidário renovou a sua plataforma digital de
modo a facilitar a informação e a comunicação entre quem quer dar
e quem precisa de receber. Acedendo ao portal em www.sermais.org
temos duas opções de escolha: dar ou receber, sendo que todas as
pessoas podem dar, mas apenas as instituições podem receber, como
garantia de credibilidade do destino dos bens.

A Associação foi criada em 2008, por iniciativa de um grupo de
pessoas de Coimbra, com o objetivo de facilitar a doação de bens. Com
o novo portal, apresentado às instituições no dia 8 de julho na Cáritas
Diocesana de Coimbra, a Portalsolidário dá mais um passo neste
objetivo, melhorando sobretudo a comunicação direta entre os
intervenientes.
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Terceiro Campo (12-13 anos, de 30 de junho a 6 de julho). A "roda" à sombra dos pinheiros e entre tendas
coloridas torna-se simbólica do próprio Campo: salta à evidência o espírito de grupo e de participação ativa,

num clima de igualdade entre os participantes, que remete ao mesmo tempo para a vivência lúdica e
descontraída do momento passageiro e para a seriedade do trabalho desenvolvido para a vida toda.
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Este foi um campo cheio
de aventuras, divertimento e
trabalho mas, acima de tudo,
de amizades. Fiz a viagem até
lá só com uma pessoa co-
nhecida da minha terra, mas
quando lá cheguei encontrei
alguns amigos de campos
passados. Ao longo da manhã
fui fazendo novos amigos
através de jogos e atividades.
À tarde fomos ao canavial
arrancar canas para fazermos
um varapau que seria o
símbolo de cada um. Ele era
constituído por uma cana e por
um relógio de esponja alusivo
ao tema do campo: “Novos
tempos, mudam-se as histó-

rias”. Fomos também divididos
em 5 equipas, cada qual
representada por uma cor. Ao
princípio não gostei muito da
minha equipa porque os meus
colegas eram completamente
diferentes de mim, mas fui-me
habituando: alguns tornaram-
se meus amigos e outros, nem
por isso.

Cada dia foi um dia dife-
rente, porque em cada dia
havia uma palavra e uma
história e cada equipa tinha
uma tarefa. Cada história
estava ligada a uma palavra e
dava-nos ensinamentos úteis
para sermos boas pessoas. As
tarefas diárias ajudaram-me a

ser mais autónomo e respon-
sável. E é claro, cada dia teve
atividades diferentes que nos
divertiram e nos ajudaram a
conhecer melhor os outros e
também a nós próprios. Ao fim
do dia podíamos pedir um
trapilho como símbolo de uma
conquista que tivessemos feito
nesse dia, bastava querer.

Este foi talvez o meu
melhor campo, saí de lá com
uma lágrima no canto do olho,
devido aos amigos que lá
deixei, e cheio de saudades
que não me deixarão até ao
próximo campo, onde, Deus
queira, os voltarei a ver.

Guilherme Mateus
O Guilherme (segundo à direita) numa das brincadeiras do Campo

com os novos amigos

De 16 de junho a 27
de julho, a Praia da
Leirosa recebe seis
Campos de Férias da
Cáritas Diocesana de
Coimbra, nos quais
participam mais de
200 adolescentes e
jovens. Os Campos
são tempos fortes de
educação e convívio,
através de uma
metodologia lúdica e
participativa,
procurando
estimular os
participantes para a
descoberta das suas
capacidades, como
caminho para a sua
autonomia pessoal e
para relações sociais
saudáveis.
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«Longe é mais perto do que
imagina», foi o tema que inspirou os
trabalhos do Encontro Nacional de
Secretariados e Capelanias ligados à
pastoral das Migrações, que
decorreu em tomar de 30 de junho a
4 de julho. O tema "remete-nos para
a globalização, para o estreitar de
tempos e distâncias que as novas
tecnologias e os meios de transporte
permitem, mas também interpela o
nosso olhar e atenção para os
migrantes com quem nos cruzamos
no quotidiano". Do texto das
Conclusões, destaca-se:

1 - Numa Europa em crise,
cansada e desgastada, em que os
compromissos financeiros parecem
ser o único critério de orientação,

julgamos necessário afirmar
novamente o valor absoluto da
dignidade da pessoa humana que
deve ser o eixo principal das
políticas migratórias e de asilo.

2 - O desprezo pela dignidade
da pessoa humana, a pressão
económica que incide sobre as
empresas que procuram mão-de-
obra barata e as situações de
vulnerabilidade social potenciam
o tráfico de seres humanos e os mais
diversos tipos de exploração.

A complexidade deste fenó-
meno e a sua dimensão global exigem
a concertação dos Estados, a
coordenação das suas forças de
segurança, a cooperação dos seus
aparelhos judiciais, das orga-

nizações não-governamentais e a
sensibilização do cidadão comum.
Os casos de exploração sexual,
servidão doméstica, exploração
laboral, mendicidade e adoção
ilegal, que se verificam em Portugal
mostram que a atuação ao nível
internacional não dispensa a
intervenção local e o empenhamento
das comunidades.[...]

3 - O amplo fenómeno da
mobilidade humana, reforçado pela
globalização, é para a Igreja um
desafio pastoral de evangelização.
(...)Por isso recomendamos que a
Igreja em Portugal esteja cada vez
mais atenta a esta realidade
incontornável da mobilidade
humana de modo a que permaneça

uma das suas prioridades.
4 – Julgamos que as paróquias,

como local de acolhimento e
integração dos migrantes, são um
meio privilegiado em ordem à
edificação da comunhão que nasce
do anúncio do Evangelho. Reco-
mendamos que as comunidades
locais tenham uma maior atenção e
colaboração com os católicos de
outros ritos, os cristãos de outras
igrejas e os migrantes de outras
religiões em ordem à comunhão e
promoção da interculturalidade, e
do diálogo ecuménico e inter-
religioso entre elas. Recomendamos
às Capelanias católicas de
imigrantes que intensifiquem a
participação nas paróquias de
acolhimento.

5 – Sentimos ser necessário
sensibilizar as comunidades
eclesiais portuguesas e os seus
pastores para a responsabilidade
que têm no acompanhamento
espiritual dos emigrantes e no
acolhimento daqueles que procuram
no nosso território uma vida mais
digna.

Recomendamos que em cada
diocese se promovam acções de
divulgação destas realidades
migratórias a fim de se caminhar no
sentido que o Santo Padre apontou
para a Jornada Mundial do
Migrante e do Refugiado: “é
necessário passar de uma atitude de
defesa e de medo, de desinteresse ou
de marginalização para uma atitude

que tem por base a ‘cultura do
encontro’, a única capaz de construir
um mundo mais justo e fraterno”.

6 – (...)Recomendamos que se
promova, nas Dioceses, uma melhor
coordenação dos diversos serviços,
definindo as competências e
atribuições de cada um e renovando
os elementos que os constituam.

7 – Devido às mudanças que
atualmente ocorrem nas com-
unidades de migrantes, parte
significativa dos secretariados e
capelanias interroga-se sobre a
modalidade da sua ação no futuro.
Do mesmo modo as Missões
Católicas de Língua Portuguesa
deparam-se com algumas difi-
culdades, questionando-se sobre a
validade de algumas das suas
respostas pastorais, de acolhimento
e integração na Igreja Local.

A OCPM e Comissão Episcopal
da Pastoral Social e Mobilidade
Humana, reforçam a importância
de promover um diálogo contínuo e
próximo com os agentes pastorais
enviados e as Igrejas dos países de
acolhimento.

Recomendamos que para além
do diálogo com as igrejas de
acolhimento, se promova a
formação dos agentes pastorais de
forma a serem capazes de responder
às solicitações concretas das Igrejas
dos países de acolhimento e à
realidade concreta da emigração
do nosso tempo.

valorização, cres-
cimento e aprendi-
zagem nestes 30 anos
que levo de participante
e monitor.

Recordo com muito
carinho o meu primeiro
campo, tinha 14 anos, na
praia de Quiaios, onde
pude experimentar a
realidade da vida em
grupo e ter potenciado
tudo o que depois vim a
desenvolver na minha
paróquia. Um tempo
fantástico de conhe-
cimento de pessoas,
com algumas das quais
ainda mantenho contato
atualmente. Um mo-
mento único de alargar
perspetivas para além

da minha realidade e de grande
aprofundamento da minha própria
realidade.

Lembro com um redobrado
afeto o meu primeiro "4º Campo",
onde cada um de nós era levado
a programar, a realizar e a avaliar
cada momento do campo, o que

nos trouxe um enorme sentido de
responsabilidade e um conheci-
mento da forma de fazer campos
que tem sido importante para que
possa desenvolver a minha
atividade de monitor nos atuais
campos.

O primeiro campo como
monitor trouxe-me a responsa-
bilidade de, em conjunto com uma
equipa, poder potenciar aprendi-
zagens e experiencias únicas em
mim e nos participantes  em
ordem a construção de pessoas
e de mim próprio.

Passados 30 anos do primeiro
campo, vale a pena deixar o
mundo que tenho por um tempo
de total dedicação às minhas
equipas e aos meus participantes,
onde o que recebo é sem dúvida
o dobro ou mais daquilo que dou.
Passado este tempo tenho a
certeza que esta metodologia é
sem dúvida uma grande escola de
aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver e aprender
a ser.

Fernando Santos
(monitor de Campos)

30 anos depois…
vale a pena!

Os campos de trabalho da
Cáritas de Coimbra têm sido uma
oportunidade fantástica de
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A DIMENSÃO SOCIAL DO
ANÚNCIO DO EVANGELHO

De 9 a 11 de setembro de 2014 vai decorrer em Fátima, no Steyler Fátima
Hotel, o XXIX Encontro Nacional de Pastoral Social, destinado
prioritatriamente aos serviços paroquiais e às instituições vocacionadas para
a pastoral social.

No contexto eclesial de forte atenção à missão evangelizadora da Igreja,
na esteira da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, o
Encontro propõ-se refletir os desafios sociais do evangelho à luz daquele
documento e de outras intervenções do atual Papa. Como sabemos desde o
início da História da Igreja, e como o recordou de modo particular Bento XVI,
a ação sociocaritativa é uma dimensão irrenunciável da própria evangelização,
pois é a transparência imediata na vida do evangelizador e da sua comunidade
do amor divino que anuncia.

Do programa destacam-se quatro Conferências:
O pensamento económico e social do Papa Francisco (D. Manuel

Clemente, Patriarca de Lisboa);
Unidos a Deus, ouvimos o clamor dos pobres (D. Juan José Omella,

Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social de Espanha);
Bem-aventurados os portadores de brechas porque deixarão passar

a luz (P. José Manuel Pereira de Almeida, Director do Secretariado Nacional
da Pastoral Social);

Encorajar os cristãos a manifestar a dimensão social do Evangelho
(Isabel Jonet, Presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares).

Haverá também quatro painéis, que abordam a generalidade dos
campos da ação social: campos específicos, como migrações, prisões,
idosos; projetos de inclusão social dos pobres; o bem comum e a paz
social; o diálogo social como contribuição para a paz.
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Suplemento Movimento - nº 404

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

profética, iniciativa e diálogo.

Cáritas 2014
Unidos no amor.

Juntos contra a fome.

A primeira finalidade da Comunidade de Inserção Renascer é
capacitar as mulheres que nela procuram refúgio para um regresso
à vida autónoma. São mulheres em situação de risco social agravado,
entre os quais a violência. Por isso, é com enorme alegria que a
Cáritas vai vendo estas mulheres voltarem com os seus filhos "ao
meio natural de vida", depois de terem sido acolhidas  na Comunidade
e acompanhadas muito proximamente em todo o processo de
autonomização.

Mas este processo, ao culminar na saída da Comunidade de
Inserção, implica, para além da capacidade funcional adequirida, a
garantia imediata de segurança habitacional e económica, o que em
muitos casos se revela como mais um fator de dificuldade. Por esse
motivo, a Cáritas Diocesana de Coimbra lançou uma campanha de
recolha de enxovais para os novos lares das mulheres e crianças que
se autonomizaram na Comunidade de Inserção Renascer, recebendo
coisas tais como atoalhados de banho, lençóis de cama, panos de
cozinha, toalhas de mesa, talheres, pratos, copos, tachos, panelas,
frigideiras...

A Campanha está a ser lançada para toda a sociedade e
empresas, e toda a ajuda para estas mulheres e crianças será,
naturalmente, bem-vinda.

EnxovaisEnxovaisEnxovaisEnxovaisEnxovais para mulheres para mulheres para mulheres para mulheres para mulheres
que retomam a sua autonomiaque retomam a sua autonomiaque retomam a sua autonomiaque retomam a sua autonomiaque retomam a sua autonomia
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Os nossos idosos provenientes do Centro
Rainha Santa Isabel, Lar de Santo António, Lar de
Buarcos, Centros da região da Pampilhosa da
Serra e ainda do "Grupo Dó, Ré Mi", fizeram a sua
Colónia de Férias no ComVida Quiaios, de 30 de
junho a 5 de de julho. O ambiente festivo da última
noite (foto) ilustra a alegria com que os idosos
participantes viveram estes dias, repletos de
atividades propostas pela Equipa de apoio, mas
também com muito tempo de lazer na Praia de
Quiaios e na Serra da Boa Viagem. Entre as
atividades marcantes, segundo o testemunho
colhido junto dos participantes, conta-se também
uma noite de "fogo de conselho" ao redor da
fogueira, com muitas cantigas e brincadeira. Como

recordação especial, os animadores registaram
fotograficamente cada dia, material com que no
fim fizeram um pequeno filme, visulizado no final
da Colónia e agora disponível para poder ser visto
novamente nos Centros.

Os Centros da região da Pampilhosa da Serra
organizaram ainda um dia de excursão à Praia de
Quiaios, proporcionando aos idosos que não
participaram na Colónia uma visita à mesma, o
que se traduziu numa iniciativa muito feliz, tanto
pelo conhecimento in loco desta atividade, como
pelo testemunho entusiástico dos participantes.

Na despedida, entre o agradecimento ás
animadoras, o desejo mais expresso pelos idosos
foi o de para o ano poderem voltar a participar.
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A Equipa de Intervenção Direta da Cáritas Diocesana de
Coimbra em parceria com a "Craques da Roda Pedaleira -
Associação Ciclista do Centro", realizou no dia 13 de julho o II BTT
Solidário Cáritas Coimbra / Roda Pedaleira, num  percurso de ida
e volta de bicicleta entre o Choupal e Maiorca (cerca de 60 km),
com almoço na Comunidade Terapêutica Encontro. Tratou-se,
conforme a apresentação dos promotores, de um "evento de índole
não competitiva que proporciona um salutar convívio entre aqueles
que gostam de BTT, apreciam a natureza e são solidários" e que
envolveu cerca de 50 desportistas.

A iniciativa, que aconteceu pelo segundo ano consecutivo,
enquadra-se no plano de atividades desportivas da Equipa de
Intervenção Direta, que trabalha com população toxicodependente
em bairros urbanos de Coimbra, e teve o seu impulso inicial a partir
do entusiasmo do animador Rui Neto, praticante ocasional de BTT.
Depois, foi questão de convidar a  "Craques da Roda Pedaleira",
que logo aderiu ao projeto, permitindo uma maior experiência,
consistência e visibilidade ao mesmo. A "Roda Pedaleira" é uma
associação ciclista criada em 2008, sediada em Eiras, sem fins
lucrativos e que visa aliar a prática desportiva a causas sociais.

O carater solidário do projeto reside sobretudo na capacidade
de aproximar a sociedade a duas das valências da Cáritas Diocesana
de Coimbra mais desconhecidas da comunidade, e que atuam em
duas áreas muito difíceis  da intervenção com toxicodependentes: o
trabalho de "rua" e o trabalho em Comunidade Terapêutica.


