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Precisamente no dia em que os noticiários
davam conta de que a taxa real de desemprego
em Portugal será de 19,8%, atingindo mais de
1 milhão de pessoas em idade ativa (9 de
maio), a Cáritas Diocesana de Coimbra, a
Região Pastoral Nordeste e o Centro de
Formação Profissional do Artesanato
(CEARTE) promoviam o Colóquio "Agentes
Ativos de Emprego - o desempregado e a sua
comunidade", na Biblioteca Municipal Miguel
Torga, em Arganil, com a colaboração do
Centro de Emprego de Arganil. Um Colóquio
semelhante ocorreu 8 dias depois (16 de
maio), na Junta de Freguesia da Tocha, com
a colaboração do Centro de Emprego da
Figueira da Foz e da Região Pastoral Beira-
mar.

Após uma breve contextualização pela
Cáritas Diocesana da problemática dos
Colóquios na ação social da Igreja, o Dr. Luís
Rocha, Diretor do CEARTE, falou das
"competências necessárias para o novo
mercado de trabalho" e as Diretoras dos
respetivos Centros de Emprego (a Dra.
Fernanda Dias, em Arganil, e a Dra. Adelaide
Crespo, na Tocha), apresentaram as mais
importantes medidas de apoio que os Centros
de Emprego podem prestar, tendo desen-
volvido também uma panorâmica do emprego
nas respetivas áreas de abrangência.

No diálogo que se seguiu, moderado pelos
respetivos Vigários Episcopais, sobres-
saíram, na Região Nordeste, a grande

importância que pode ter nesta zona a formação
e a certificação profissional e ainda a
dificuldade que persiste em muitos cidadãos
se deslocarem aos Centros de Emprego, por
razões de distância, custos e tempo
despendido. Na Região Beira-mar, sobres-
saíram as dificuldades acrescidas de acesso
ao mercado de trabalho por parte de algumas
pessoas (como, por exemplo, população
deficiente) e o risco de desvirtuamento das

Dr. Luís Rocha, Dr.a Fernanda Dias e Cónego Manuel
Martins, no Colóquio de Arganil

Dra. Adelaide Crespo, no Colóquio da Região Pastoral Beira-mar

medidas de apoio ao emprego, quando usadas
abusivamente pelos empregadores.

Entre os participantes, estiveram pessoas
desempregadas, técnicos da área social, alguns
párocos, cristãos/grupos comprometidos na
ação social e as autarquias de acolhimento
(Câmara Municipal de Arganil e Junta de
Freguesia da Tocha), através dos seus
Presidentes e outros vereadores.
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O Dia "Família Cáritas", em que a Cáritas
Diocesana congrega, em ambiente de festa, os
seus equipamentos das diversas valências, vai
este ano ser celebrado na Figueira da Foz, no
dia 22 de Junho. Este encontro carateriza-se
por três momentos principais: a celebração da
Eucaristia, o almoço e uma proposta de
convívio em interação com a comunidade.

À imagem do que aconteceu o ano passado no
Parque Verde de Coimbra, este ano voltaremos
a ter marchas populares pelos utentes dos
Equipamentos, que vão percorrer durante a
tarde o centro urbano e a beira-mar da Figueira
da Foz.
É já grande a azáfama nos ensaios, que
prometem muita coreografia, música e cor.
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sugestões de melhoria no apoio, a maioria dos
peregrinos sugere a criação de outros Postos
entre Condeixa e Pombal, pois é uma enorme
área geográfica praticamente sem nenhum
serviço deste tipo.

Recordamos que a Cáritas Diocesana
iniciou este trabalho na cidade de Coimbra
em 2003, com o empenho e colaboração da
D. Teresa Lourenço. Mais tarde, primeiro por
colaboração espontânea e depois estruturada,
associaram-se a este apoio o Grupo de
Enfermeiros Católicos de Coimbra e o
Movimento da Mensagem de Fátima, sendo
que este último, este ano, já criou um novo
posto de apoio em Condeixa-a-Nova.

Entretanto, muitos Grupos paroquiais,
alguns por sensibilização da Cáritas, vêm
fazendo desde há anos este apoio nas suas
comunidades, sempre com grande dedicação,
alegria e competência. Este ano demos mais
um passo e propusemos que outras
paróquias, mesmo as que não estão em
caminhos mais seguidos pelos peregrinos,
pudessem participar também de modo ativo
neste apoio. Para isso lançamos o desafio ao
Pe. Samelo que dinamizou a paróquia de
Cadima para nos fornecer os géneros
alimentares para as 500 sopas servidas aos
peregrinos.

A gratuidade deveria ser uma das

características do cristão que,

consciente de ter recebido tudo de

Deus gratuitamente, ou seja, sem

qualquer mérito, aprende também a

doar aos outros de modo gratuito.

Hoje muitas vezes a gratuidade não

faz parte da vida diária, onde tudo se

vende e tudo se compra. Tudo é

cálculo e medida. A esmola ajuda-nos

a viver a gratuidade do dom, que é

liberdade da opressão da posse, do

medo de perder aquilo que

possuímos, da tristeza de quem não

quer compartilhar o seu bem-estar

com o próximo.

(Papa Francisco)

A Cáritas Diocesana de Coimbra, o
Movimento da Mensagem de Fátima e um
grupo de Enfermeiros Católicos deram mais
uma vez o seu apoio aos peregrinos de Fátima,
de 7 a 12 de maio, no Posto montado na zona
da Pedrulha (Coimbra), num local já do
conhecimento dos peregrinos nos anos
anteriores. Ali prestaram, gratuitamente, apoio
sanitário (sobretudo tratamentos de pés e
massagens às pernas), alimentar (sopas, fruta,
sandes), água, café, dormidas, e naturalmente,
aquela palavra amiga de conforto e estímulo,
a par dos conselhos práticos que colocam a
pessoa e a sua saúde em primeiro lugar.

Este apoio só foi possível com a ajuda de
diversas entidades, a quem, naturalmente,
agradecemos: Câmara Municipal de Coimbra,
Proteção Civil de Coimbra, União de Freguesias
de Coimbra (Sé Nova, Santa Clara, Almedina,
São Bartolomeu), Farmácia Estádio, Fonte
Viva, Delta Cafés, Frutas do Bispo, Fruta
Agostinho Caseiro (Oliveira do Hospital),
Unicer e Paróquia de Cadima.

Uma nota particular para a boa disposição
de todos os peregrinos, mesmo aqueles que
chegam em condições mais débeis e para o
espírito de serviço, voluntariado e grande
disponibilidade de toda a equipa de apoio
presente. Quando questionados sobre

Na foto: o Enfermeiro Areias conclui o tratamento aos pés de uma peregrina
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Em ordem a responder ao enorme aumento de
pedidos de apoio, a Cáritas Diocesana d e Coimbra tem
vindo a realizar campanhas de recolha de bens junto de
algumas superfícies comerciais. No dia 1 de maio
estivemos no hipermercado Jumbo, do Centro Comercial
Dolce Vita de Coimbra, e no dia 9 de maio nas lojas
Pingo Doce de Buarcos, Celas e Baixa de Coimbra.
Foram angariados no total 4402 bens, entre produtos
alimentares e produtos de higiene, que irão ser distribuídos
pelas pessoas apoiadas pelo CAS - Centro de Apoio
Social da Cáritas Diocesana.

Também algumas paróquias (entre as últimas,
Pampilhosa da Serra e Figueiró do Campo) têm feito
chegar à Cáritas géneros diversos, com a finalidade dos
mesmos poderem ser partilhados através do CAS.

Os pedidos de ajuda ao CAS têm-se vindo a
multiplicar, tendo os atendimentos aumentado 170% de
2012 para 2013, abrangendo mais de 2000 pessoas.
Prevê-se a continuidade desse aumento, pelo que estas
campanhas são fundamentais para manter a resposta às
pessoas mais carenciadas.
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A Cáritas Diocesana de Coimbra tem estado presente durante
o mês de maio no Espaço C, no 1º Piso do Coimbra Shopping,
com a representação sucessiva de diferentes atividades ligadas às
áreas de Creche, Jardim de Infância, Atividades de Tempos Livres,
Turismo Social, Voluntariado e aos Projetos “Coimbra dá Sabor/
Cor à Tradição”.

Neste Espaço C, "C" de Cáritas e "C" de Coimbra, os visitantes
têm tido a oportunidade de assistir e participar em workshops,
sessões temáticas, atividades lúdicas (para os mais pequenos),
contos de histórias e dinâmicas de grupo.

Também neste espaço a Escola de Pais realizou uma das suas
Sessões (sobre "Cuidados de Segurança", com a Enf. Helena
Quaresma e um grupo de estagiárias), no dia 13 de maio. A Escola
de Pais pretende ser um espaço de diálogo e partilha de ideias,
saberes e experiências onde os pais de crianças-utentes dos
equipamentos da Cáritas podem encontrar respostas para os seus
medos e ansiedades em relação ao presente e ao futuro e
simultaneamente crescer com os seus filhos na grandiosa tarefa que
é educar.

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos
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Sob a designação "um
dia à beira-mar", a
Cáritas dedica todos os
anos um dia ao convívio
dos seus colaboradores
e familiares. Este ano o
Encontro foi no dia 10
de maio, no Centro
ComVida Quiaios, teve
como particularidade
estender-se também aos
voluntários que
participaram no peditório
público por ocasião da
Semana Cáritas, e
contou com a presença
de mais de 280
participantes que
começaram o dia com a
celebração da Eucaristia,
seguida do almoço e de
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Só na União Europeia vivem 25 milhões de crianças em risco de
pobreza ou exclusão social! Por isso, a Cáritas Europa organizou a
exposição "Vozes das Crianças na Pobreza", que esteve patente no
Parlamento Europeu, em Bruxelas, de 16 a 20 de dezembro de
2013, composta por 15 fotografias provenientes de toda a Europa,
que ilustram testemunhos reais da pobreza de crianças e suas
famílias e alertam para as problemáticas associadas à pobreza
infantil.

Através da Cáritas Diocesana, a Exposição veio também até
Coimbra e esteve patente ao público no Dolce Vita no dia 29 de
Abril, tendo merecido grande atenção dos clientes deste espaço
comercial.

uma tarde de convívio.
Na celebração, o Pe.
Luís Costa, Presidente
da Instituição, evocou o
espírito de
disponibilidade dos
profissionais e
voluntários da Cáritas

Diocesana, que sempre
dão o seu melhor num
trabalho muito exigente,
sem nunca perderem a
alegria própria e a
atenção devida àqueles a
quem servem.

❏

A Cáritas Diocesana de
Coimbra, através do Centro Sol
Nascente/viHda+, participou na
3ª edição do Projeto “Há Noites
Assim!”.

Tratou-se de uma iniciativa
de intervenção socioeducativa,
destinada à sensibilização e
informação acerca dos compor-
tamentos de risco em contexto
recreativo universitário, orga-
nizada pela Faculdade de

Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de
Coimbra e pela Rede Social de
Coimbra, juntamente com
diversos parceiros institucionais
do concelho.

Nas Noites do Parque da
Queima das Fitas de Coimbra, a
intervenção consistiu na distri-
buição de material informativo e
preservativos durante toda a
Semana da Queima das Fitas

2014 (9 a 16 de Maio), no
Recinto da Queima. A infor-
mação versou sobre a prevenção
de comportamentos sexuais de
risco, os perigos do consumo de
álcool e substâncias psicoativas,
bem como sobre a prevenção de
comportamentos rodoviários de
risco e comportamentos de
violência e situações de insegu-
rança pessoal.

❏

Cáritas colaborou na intervençãoCáritas colaborou na intervençãoCáritas colaborou na intervençãoCáritas colaborou na intervençãoCáritas colaborou na intervenção
"Há noites assim""Há noites assim""Há noites assim""Há noites assim""Há noites assim"
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Com toda a emoção própria
das grandes competições, e das
grandes finais!, decorreu, no dia
16 de abril, no sintético de Vila
Nova de Poiares – o novo
Estádio Municipal Rui Manuel
Lima – o Torneio de Futebol
Inter-Cáritas dos Centros de
Atividades de Tempos Livres da
Cáritas Diocesana de Coimbra.
O torneio, que se repete pelo
terceiro ano consecutivo nas
férias da Páscoa, contou com

mais de 400 participantes, entre
jogadores, cheerleaders,
árbitros e público, provenientes
de 27Centros: Guia, Charneca,
Pombal, Ansião (2/3 e 1º Ciclo),
Penela, S. Silvestre, Inês de
Castro (Coimbra), Taveiro,
Paião, Buarcos, Tocha, Febres,
João de Barros (Figueira da
Foz), Arganil, Lagares, Oliveira
do Hospital (2/3 e 2/3/S),
Cordinha, Pampilhosa da Serra,
Martim de Freitas (Coimbra),
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Centros e insere-se no programa
pedagógico das atividades de
tempos livres pelas suas vertentes
desportiva e de socialização.
Dada a época do ano (inter-
rupção letiva da Páscoa), até as
condições atmosféricas tendem
a ser normalmente favoráveis!

O crescimento do entu-
siasmo dos Centros à volta desta
iniciativa deixa a promessa de
mais e bons torneios nos pró-
ximos anos.
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Suplemento Movimento - nº 402

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.

Pampilhosa do Botão, Carapi-
nheira, Ceira, Gualdim Pais
(Pombal) e Vila Nova de Poiares,
que foi o anfitrião. Sagraram-se
vencedores, nos mais pequenos,
o ATL da Escola Gualdim Pais
(primeira foto à direita), e nos
mais velhos, o ATL de Ervedal
da Beira (2ª foto à direita).

A iniciativa proporciona um
dia de grande alegria e convívio
entre crianças, adolescentes,
jovens e monitores dos diversos

A Cáritas agradece às muitas
entidades que se prestaram a dar
os apoios que uma iniciativa desta
envergadura sempre exige, de
modo particular à Câmara
Municipal de Vila Nova de
Poiares, ao Agrupamento de
Escolas de Vila Nova de Poiares,
à Associação Recreativa de S.
Miguel e ao Grupo Desportivo
de Poiares, que acolheram a
iniciativa com grande disponi-
bilidade e amizade.
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Com a celebração da Euca-
ristia, almoço e tarde de convívio,
a Cáritas Diocesana de Coimbra
celebrou o Dia Internacional da
família, 15 de maio, no Centro
Comunitário S. José, no Bairro da
Rosa.

Para além das famílias dos
habitantes do Bairro que fre-

quentam as atividades do Centro
Comunitário,  participaram na
festa utentes dos vários equipa-
mentos da Cáritas ligados à
Inserção Social.

Outros Equipamentos da
Cáritas, sobretudo os residenciais,
organizaram também celebrações
comemorativas deste Dia.

A Eucaristia da celebração do Dia da Família decorreu na Igreja de S. Pedro do Planalto


