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A Igreja de Coimbra ama e liberta
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Num dia como este, evoca-
se necessariamente Rudyard
Kipling, parafraseando o seu
"Se...": "se apostas tudo num
momento e a chuva to estraga e
apesar disso manténs a alegria
e fazes a festa...". Porque, de
facto, a chuva não conseguiu
diminuir a alegria nem privou da
festa os 400 participantes do
Encontro Família Cáritas 2014 que
decorreu na Figueira da Foz, no
dia 22 de junho.

O Encontro é marcado por
três momentos principais: a
Eucaristia, o almoço e um tempo
de atividades lúdicas da parte da
tarde, que os dois últimos anos

Apoio Domiciliário em Buarcos,
Creche, Centro de Dia, Apoio
Domiciliário e Cantina Social na
Leirosa, Atividades de Tempos
Livres em Buarcos, S. Julião e
Paião, Comunidade Terapêutica
em Maiorca, Centro de campos
de férias juvenis na Leirosa,
Turismo Social em Quiaios...

A Eucaristia foi no Seminário
da Figueira, no velho eucaliptal,
cenário que quase nos remete
para algum daqueles lugares por
onde Jesus proclamou as suas
bem-aventuranças... Em Dia de
Corpo de Deus, o Pe Luís Costa,
Presidente da Cáritas de Coimbra,
desafiou os presentes para um

Este número do Movimento
evidencia uma das notas com que a
Cáritas de Coimbra quer que toda a
sua atividade seja marcada: a
alegria. Não, certamente, aquela
alegria de uma exterioridade
plástica, mas a alegria profunda que
nasce da sintonia com a vida vivida
em comunhão com os outros e que
depois tem a sua expressão natural
e expontânea nos sinais e compor-
tamentos exteriores.

Curiosamente, o Papa Fran-
cisco tem insistido na necessidade
dos cristãos marcarem o seu modo
de estar na vida com esta virtude da

O almoço decorreu no mesmo
espaço. A chuva deu o primeiro
sinal enquanto se assavam as
sardinhas, mas logo se arrependeu
e permitiu o "convívio familiar da
mesa" entre colaboradores,
utentes e amigos, numa enorme
mistura de gerações e valências.

A concentração para as
Marchas, da parte da tarde, foi na
Esplanada Silva Guimarães, à zona
da Torre do Relógio da marginal.
A ideia era percorrer as ruas
daquela zona envolvente ao
casino, mas a prudência de
precaver o bem-estar e saúde dos
mais novos (crianças de Jardim

foram de marchas, em sintonia
com o espírito do mês de junho. A
grande novidade este ano foi a
realização do Encontro na Figueira
da Foz, concelho onde a Cáritas
tem múltiplas valências: Lar e

gesto muito simples na rotina das
suas vidas: a passagem de vez em
quando pela frente do sacrário
durante alguns momentos, em
atitude de oração e contemplação
desse mistério de Deus.

de Infância) e dos mais velhos
(utentes de Lar) face às condições
climatéricas, aconselhou a manter
o desfile apenas no espaço da
Esplanada, o que em nada retirou
a alegria, jovialidade, ritmo e cor
do mesmo. Pelo contrário,
acabada a atuação de conjunto,
houve ainda quem voltasse a
terreiro para mais uma coreo-
grafia...

Para além do dia, releva-se a
grande voluntariedade que está
por detrás dele, na sua preparação,
tanto de colaboradores como de
utentes: a construção dos arcos, a
preparação do guarda-roupa, o

ensaio das coreografias, o
tratamento das mensagens que
se querem deixar associadas...
Do guarda roupa, deve sublinhar-
se que alguns Centros este ano
optaram por fazer vestuário a
partir da reutilização de produtos,
associando às Marchas, com isso,
uma mensagem de cuidado
ecológico. Mas a grande
mensagem comum a todos para
este ano era a Alegria, a mani-
festação da alegria que habita a
vida da Cáritas Diocesana de
Coimbra. Afinal, como se lia num
dos arcos, "sem alegria, a caridade
é vazia".

Praticar a caridade com Praticar a caridade com Praticar a caridade com Praticar a caridade com Praticar a caridade com alegriaalegriaalegriaalegriaalegria
alegria. Aliás, a sua primeira
exortação apostólica tem como
título "O Evangelho da alegria"!

E compreende-se: a alegria é
uma virtude tipicamente cristã. Já S.
Paulo insistia com os cristãos de
Filipos: "alegrai-vos sempre no
Senhor; novamente vos digo: alegrai-
vos". Mas o mais curioso é que ele
logo acrescentava: "que a vossa
generosidade seja conhecida por
todos". Como que dizendo que a
causa da alegria é a própria
generosidade dos filipenses e que o
motivo da mesma é a difusão da
mensagem cristã a todos, não por

palavras mas pelo testemunho da
caridade. Nem será por acaso que é
exatamente aqui que ele agradece
aos filipenses os bens materiais que
estes lhe tinham feito chegar.

Sim, a alegria nasce da caridade
verdadeira.E depois exterioriza-se
em festas, romarias, marchas,
procissões, convívios, bailaricos,
jogos e tantas outras manifestações
de amizade e compromisso, onde o
ser e o estar falam bem mais alto do
que muitas outras palavras. Por isso,
é lindode  ver esta multiplicação de
festas nos Centros da Cáritas no
início do verão.
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O 9º Aniversário do Centro Farol (valência de apoio
aos sem-abrigo) foi a ocasião oportuna para o Grupo de
Teatro dos utentes deste equipamento da Cáritas
Diocesana de Coimbra estrearem a peça “A que horas
passará o autocarro?” (texto de Luís Gonçalves),
com encenação do próprio Grupo.

A peça baseia-se nas conversas possíveis numa
paragem de autocarro e nas cenas que dali se podem
observar, com destaque para a densidade humana que
lhes está subjacente: relações, dependência, carência
económica, “jogos” de sobrevivência”, lei, vítimas... A
colar o enredo, a espera pelo autocarro que tarda, a
ponto de todos desistirem e se irem embora e o autocarro
finalmente passar sem apanhar ninguém. E recomeça
uma nova espera..., no fechar do pano.

A primeira apresentação pública desta peça pelo
Grupo do Farol foi no Salão de Festas do Centro Rainha
Santa Isabel, para utentes, familiares e amigos. O salão
cheio, com muito boa disposição, foi também um sinal
muito positivo da caminhada que tem vindo a ser feita
pela Cáritas Diocesana no sentido de criar um
verdadeiro intercâmbio entre equipamentos, em ordem
a construir uma consciência de participação comum
na vida da Instituição e a evidenciar quanto precisamos
todos de criar laços reais de solidariedade, sem pré-
juízos nem julgamentos sobre ninguém.

Esta é já a terceira peça teatral que este Grupo
cénico leva ao palco, sempre com todo o entusiasno
dos atores e do pessoal técnico que com eles trabalha
e com grande apreço do público.
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O 9º aniversário do Farol, celebrado a 29 e 30
de maio, decorreu sob o tema Vidas Nossas e teve
como palco principal a zona envolvente da Igreja de
Santo António dos Olivais, onde foi celebrada Missa,
partilhado o almoço e decorreu uma tarde recreativa,
como quermesse, jogos e ainda coreografias encenadas

pelos alunos do curso de Animador Sociocultural da
Escola Secundária D. Duarte. Esta saída do Centro
para a rua insere-se numa estratégia de aproximação
dos utentes à comunidade, e vice-versa, criando em
ambos novos olhares, com olhos capazes de ver os
outros como irmãos e companheiros na viagem da vida.

Lar de Santo António festejaLar de Santo António festejaLar de Santo António festejaLar de Santo António festejaLar de Santo António festeja
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O Lar de Santo António, estrutura residencial da
Cáritas de Coimbra para população sénior, situado na
zona do Areeiro, Coimbra,  festejou o seu 11º aniversário
com um arraial popular, no dia 13 de junho (dia do santo
patrono, Santo António).

O programa incluiu, da parte da manhã, a celebração
da Eucaristia e da parte da tarde, marchas pelos utentes
seguidas de lanche com bolo de aniversário. A partir das
seis da tarde atuaram as Tunas Maratuna (da Faculdade
de Ciências do Desporto e Educação Física) e Coral
Quecofónico do Cifrão (Faculdade de Economia de
Coimbra) e o Grupo de Danças e Cantares do CDCR,
que, para além da atuação, animou ainda o bailarico com
que terminou a noite. A juventude, alegria, variedade e
cor destas atuações marcaram um fim de tarde de
verdadeira confraternização, animada ainda pelos
gigantones e por jogos tradicionais, como o cântaro e a
corrida de carrinhos de rolamentos.

Como em qualquer outro arraial que se preze, a

sardinha, acompanhada do caldo verde, foi rainha do
jantar, ao lado das bifanas e pataniscas servidas nas
diversas barraquinhas montadas por alguns dos Centros
da Cáritas de Coimbra, que assim se uniram à festa de
aniversário do Lar de Santo António.

Os idosos utentes das diversas valências
apoiadas pela Cáritas Diocesana de Coimbra no grupo
etário sénior foram em peregrinação ao Santuário de
Fátima, no dia 28 de maio. A peregrinação deste ano
contou com 380 idosos dos Centros de Dia e Apoio
Domiciliário de Vidual, Malhada do Rei, Unhais-o-
Velho, Esteiro, Colmeal, Amoreira, Cumieira,
Nogueira do Cravo, S. Paio de Gramaços, S.
Sebastião da Feira, Pomares, Sarnadela, S. Martinho
da Cortiça, Ingote, Leirosa, Cernache e Lares de
Coimbra (Santo António e Rainha Santa Isabel),
Buarcos e Cabreira (Góis). Como pontos fortes do
dia sublinham-se o almoço/convívio e a Eucaristia,
presidida pelo Pe Luís Costa, Presidente da Cáritas
Diocesana de Coimbra.

A peregrinação aconteceu pelo 5º ano
consecutivo, a encerrar o mês mariano, e entrou já
como um das atividades de grande expetativa dos
idosos no calendário das atividades promovidas pela
Cáritas nos seus Centros e Lares.

Os Os Os Os Os nossos idososnossos idososnossos idososnossos idososnossos idosos
peregrinaram a Fátimaperegrinaram a Fátimaperegrinaram a Fátimaperegrinaram a Fátimaperegrinaram a Fátima
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A Cáritas Diocesana de Coimbra e a Cáritas Portuguesa, em
parceria com a Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra
realizaram nesta Escola, no dia 22 de maio, a Conferência "Perspetivas
sobre Envelhecimento Ativo", que incluiu a apresentação do livro
Perspetivas sobre o Envelhecimento Ativo, publicado pela Editorial
Cáritas.

Na mesam conferência foi apresentado o projeto piloto
Tice.Healthy, que está a ser desenvolvido pelo Instituto Pedro Nunes
e pela Cáritas de Coimbra e que se traduz numa solução tecnológica
inovadora no âmbito da prestação de cuidados à população idosa.

Perspetivas sobrePerspetivas sobrePerspetivas sobrePerspetivas sobrePerspetivas sobre
o o o o o Envelhecimento AtivoEnvelhecimento AtivoEnvelhecimento AtivoEnvelhecimento AtivoEnvelhecimento Ativo

A Cáritas Diocesana de
Coimbra angariou cerca de
1000€ para apoiar jovens
carenciados com o II Encontro
do Projeto Sementes do Saber,
realizado no sábado 7 de junho,
na Praça 8 de Maio, na Baixa de
Coimbra, cuja dinâmica funda-
mental foi a organização de uma
venda solidária.

O projeto Sementes do Saber
procura encontrar padrinhos que
ajudem as crianças e jovens de
dois bairros da cidade na aqui-
sição de livros e material escolar
para cada ano letivo. Curiosa-
mente, o projeto começou por ser
uma iniciativa interna dos
colaboradores da Cáritas que
trabalham com esta população,
que começaram a quotizar-se
entre si para esta ajuda; depois
foram alargando o pedido de
ajuda a outros colegas e amigos;

e, finalmente, tendo sido assu-
mido pela Direção da Cáritas, o
projeto abriu-se à sociedade
convidando todas as pessoas
para esta colaboração muito
concreta.

O Encontro contou com a
presença de colaboradores, de
jovens já apoiados pelo projeto em
anos anteriores e de vários
artistas, com uma manhã repleta
de magia, música, batuques e
dança, enquanto as pessoas eram
abordadas no sentido de
provarem os cupcakes oferecidos
pela Pastelaria A Brasileira para
venda a favor desta iniciativa.O
Encontro prolongou-se pela tarde,
com as bancas montadas em
frente à igreja de Santa Cruz e
música ambiente.Para além de A
Brasileira, também a Agência
para a Promoção da Baixa de
Coimbra, McDonald’s, Delta

Cafés, Dalifal, Macasi, Tram-
polim, Pereira & Santos, Tecidos
de Coimbra, Casa do Frio, A.
Ezequiel, Café Montanha e
Pastelaria Nicola contribuiram de
alguma forma para a realização
do encontro. Também os outros
participantes da venda solidária
fizeram reverter uma parte do
produto das suas vendas para os
jovens acompanhados pela
Cáritas através do projeto
Sementes do Saber.

Refira-se que este Encontro
foi apenas uma das atividades
levadas a cabo pela Cáritas no
âmbito deste projeto, que se
prolonga até outubro. As pessoas
interessadas em colaborar podem
contatar com a Cáritas de
Coimbra, através dos serviços
centrais ou do Centro Comuni-
tário S. José, no Bairro da Rosa.

❏
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Projeto Sementes do Saber apresentou-se à cidade na praça 8 de maio

A Cáritas Diocesana de
Coimbra vai promover, durante o
mês de Agosto, o ATL de Verão,
para alunos do 2º e 3º Ciclos das
escolas do concelho de Coimbra,
respondendo à necessidade
manifestada pelos pais de ter
uma solução para a ocupação das
férias dos jovens.

O ATL de Verão concilia as
vertentes ocupacional, cultural e
didática num programa de
atividades diversificado, que
passa por jogos de dinâmica de
grupos, ateliers de culinária e de
artes, expressão dramática,
visitas de estudo, visitas a
museus, idas à praia, piscina,
jogos de ar livre nos espaços
verdes da cidade,  torneios de
matraquilhos, bowling, e muito
mais... Vai ser, com certeza, um

Iniciativa Cáritas: ATLIniciativa Cáritas: ATLIniciativa Cáritas: ATLIniciativa Cáritas: ATLIniciativa Cáritas: ATL
de de de de de VerãoVerãoVerãoVerãoVerão

verão cheio de vida, aventura,
ritmo, alegria e sucesso.

A iniciativa terá lugar nas
instalações da Escola Básica 2,3
Poeta Manuel da Silva Gaio,
em Santa Clara.
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Suplemento Movimento - nº 403

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.

Decorre de 10 a 17 de
agosto a Semana Nacional
das Migrações, iniciativa
que a Igreja Católica em
Portugal celebra todos os
anos na semana que envolve
a peregrinação de 12 e 13
de agosto a Fátima.

Na preparação dessa
celebração, evocamos a
mensagem do Papa
Francisco para o 100º Dia
Mundial das Migrações
(2014), sob o tema
"Imigrantes e refugiados:
rumo a um mundo melhor",
transcrevendo dois
parágrafos da mesma, nos
quais o Papa assume o
compromisso da Igreja pela
causa dos migrantes e
denuncia a forte associação
do fenómeno migratório à
pobreza.

Os migrantes e refugiados não são peões no tabuleiro de
xadrez da humanidade. Trata-se de crianças, mulheres e homens
que deixam ou são forçados a abandonar suas casas por vários
motivos, que compartilham o mesmo desejo legítimo de conhecer,
de ter, mas, acima de tudo, de ser mais. É impressionante o
número de pessoas que migram de um continente para outro,
bem como aqueles que se deslocam dentro de seus próprios
países e áreas geográficas. Os fluxos migratórios
contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de
povos, de todos os tempos. No caminho, ao lado dos migrantes
e refugiados, a Igreja esforça-se para compreender as causas
que estão na origem das migrações, mas também se esforça no
trabalho para superar os efeitos negativos e aumentar os
impactos positivos nas comunidades de origem, de trânsito e de
destino dos fluxos migratórios.

Infelizmente, enquanto incentivamos o desenvolvimento em
vista de um mundo melhor, não podemos silenciar o escândalo
da pobreza nas suas várias dimensões. Violência, exploração,
discriminação, marginalização, abordagens restritivas às
liberdades fundamentais, tanto para o indivíduo quanto para
grupos, são alguns dos principais elementos da pobreza que
devem ser superados. Muitas vezes, são justamente esses aspetos
que caracterizam os movimentos migratórios, ligando migração
e pobreza. Fugindo de situações de miséria ou de perseguição
em vista de melhores perspetivas ou para salvar a sua vida,
milhões de pessoas embarcam no caminho da migração e,
enquanto esperam encontrar a satisfação das expetativas, muitas
vezes o que encontram é suspeita, fechamento e exclusão;
quando não são golpeados por outros infortúnios, muitas vezes,
mais graves e que ferem a sua dignidade humana.

"Os migrantes e refugiados "Os migrantes e refugiados "Os migrantes e refugiados "Os migrantes e refugiados "Os migrantes e refugiados não são peões nonão são peões nonão são peões nonão são peões nonão são peões no
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Este ano a atividade de Campos
de Férias da Cáritas de Coimbra abriu
como "Uma aventura na selva" para
os mais novitos (ATL do 1º ciclo das
Escolas Gualdim Pais, Tábua e
Candosa) que acamparam de 18 a 22
de junho na Praia da Leirosa.

No campo, na mata e na praia,
as 52 crianças foram levadas a seguir
as pegadas de Simba, o Rei Leão filho
de Mufasa e Sarabi, que, acusado
ainda em criança da morte do pai,
teve que se exilar para longes terras
até a verdade ser reposta e vingar a
injustiça do malvado acusador, seu
tio Scar. Durante o exílio, Simba
conheceu dois grandes amigos,

Pumba e Timão, que lhe ensinaram a
filosofia da vida sem preocupações,
"Hakuna Matata". E está dado o
mote para as dezenas de aventuras
vividas ao longo destes dias da
colónia de férias, com os objetivos
de  promover a ligação com a
natureza em atividades ao ar livre,
desenvolver as relações humanas de
solidariedade entre os participantes
e promover a participação ativa das
crianças.

Durante todo o mês de julho
continuam os campos de Férias e de
Trabalho promovidos pela  Cáritas,
envolvendo sobretudo utentes dos
Centros de ATL.

Centro Social S. Pedro festejouCentro Social S. Pedro festejouCentro Social S. Pedro festejouCentro Social S. Pedro festejouCentro Social S. Pedro festejou
os os os os os santos popularessantos popularessantos popularessantos popularessantos populares

Sob os auspícios do seu patrono, o Centro
Social S. Pedro festejou os Santos Populares no
dia 27 de junho, com Missa na capela de S. Pedro
do Planalto, música e bailarico almoço, marchas,
atuação da tuna Maratuna (da Faculdade de
Ciências do Desporto e Educação Física) e outros
eventos. Foi um dia festivo com a participação

ativa dos utentes e dos populares.
O Centro Social S. Pedro, para além das

valências a que dá cobertura (Creche, Centro de
Dia, Apoio Domiciliário e Cantina Social) afirmou-
se desde sempre como um polo dinamizador da
vida sociocultural do Bairro do Ingote.

❏

D. Luc Van Looy, bispo da diocese de Gent (Bélgica) vai presidir à Cáritas
Europa de 2015 a 2019. Grande conhecedor do mundo a partir do seu trabalho
salesiano, D. Luc Van Looy é também já um bom conhecedor da Cáritas pela
missão que tem desempenhado de delegado da Conferência Episcopal da
Bélgica para a Cáritas da Frandres.

Sem descurar a primazia de preocupação pelo espaço político-geográfico
europeu, o Bispo de Gent afirma em entrevista ao site da Cáritas Europa que
esta confederação de Cáritas nacionais quer "estar onde as pessoas estão em
necessidade e analisar o que pode ser feito para aliviar o seu sofrimento, onde
quer que seja no planeta". Questionado sobre o seu contributo pessoal nesta
causa, D. Luc Van Looy  colocou-se sob três grandes expetativas: conseguir
ser um ouvido atento às pessoas; ampliar a sua própria visão sobre as
situações reais de pobreza e exclusão; e colocar o seu amplo conhecimento
do mundo ao serviço do "discernimento sobre as necessidades e soluções".

Cáritas EuropaCáritas EuropaCáritas EuropaCáritas EuropaCáritas Europa
Novo Presidente quer Novo Presidente quer Novo Presidente quer Novo Presidente quer Novo Presidente quer serserserserser
um ouvido atentoum ouvido atentoum ouvido atentoum ouvido atentoum ouvido atento às pessoas às pessoas às pessoas às pessoas às pessoas


