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Celebrar o Dia Cáritas é sempre olhar com
ardor vários e enormes desafios: a
assistência imediata, a promoção das
pessoas, o desenvolvimento comunitário, a
humanização, a transformação em
profundidade das estruturas sociais.

Destes desafios, o Dia Cáritas de 2014
retoma aquele que mais julgaríamos estar
ultrapassado: o da assistência imediata; e

retoma-o ao seu nível mais básico: dar de
comer a quem tem fome!; garantir a
sobrevivência física das pessoas!

Este lema insere-se na campanha "Uma só
família humana - pão para todos", da
Caritas Internationalis. Trata-se da primeira
campanha global deste Organismo da
Igreja. Isto é, pela primeira vez na sua
história, as 164 Organizações Nacionais

que integram a Caritas Internationalis
assumem uma campanha comum a todas
elas, a ser desenvolvida simultaneamente
em todo o mundo. E essa campanha
consiste na luta pela erradicação da fome
no mundo até ao ano 2025.

O número das pessoas que sofrem fome
tem muitos zeros. É mais simples dizer
assim: uma pessoa em cada oito não come
o necessário por dia.

A subnutrição e a morte por fome é
escandalosa desde logo porque o mundo
tem capacidade para alimentar todas as
pessoas. Portanto, a fome é o resultado de
opções económicas, financeiras e políticas.
É resultado da atividade (errónea) do
homem e não da inatividade do homem!

A Caritas Internationalis aponta um largo
leque de iniciativas que as dioceses e as
comunidades locais podem tomar a favor
desta campanha. Desde logo, para os
países desenvolvidos, certamente a partilha
de bens, mas também a educação para uma
alimentação equilibrada e saudável. "Que
podes tu fazer? - Abre os teus olhos, os
teus ouvidos e o teu coração, para
compreender as repercussões da fome no
mundo. Observa a tua própria atitude
diante da comida e do desperdício
alimentar - o que poderia mudar?",
escreve a Caritas Internationalis.

foto Caritas Internationalis

O "Movimento" completa neste número 400 edições.
No meio desta caminhada, o título deixou de ser oficial,
para ser um suplemento do "Correio de Coimbra". Mas,
independentemente dos processos, são 400 presenças
regulares da Cáritas de Coimbra junto da comunidade,
desde outubro de 1970, sob a forma escrita, em atitude de
informação, formação, estudo, denúncia, iniciativa e diálogo
no campo da ação social da Igreja.

O "Movimento" surgiu com uma dupla vertente: por
um lado, para ser um meio de partilha entre os grupos
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paroquiais de ação sociocaritativa que - ainda nos finais
dos anos 60, por sinergia da renovação conciliar -
começaram a emergir nas paróquias como serviços próprios
da pastoral paroquial; por outro lado, para cumprir aquela
dimensão, inerente à missão da Cáritas, de educação para
a caridade, tanto em relação às pessoas como em relação
aos problemas, .

O jornal sempre se entendeu e entende, antes de mais,
como um serviço à Igreja. Muitos párocos e grupos aqui
testemunharam a organização paroquial da caridade.

Muitas instituições aqui se deram a conhecer. Muitos
amigos aqui nos ajudaram a refletir com os seus
conhecimentos. Tudo isso foi ajudando a que muitas
pessoas recebam o "Movimento" com especial carinho; e
foi ajudando a criar no pensamento pastoral diocesano a
consciência de que "o serviço da caridade é um dever
irrenunciável para a Igreja", na rigorosa expressão de
Bento XVI.

Naturalmente, é esse caminho de serviço que vamos
continuar a trilhar.
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No contexto do Dia Cáritas, o Movimento (Mov.) ouviu o Pe Luís Costa
(LC), Presidente da Direção da Cáritas Diocesana de Coimbra  desde
2008. A entrevista incide, naturalmente, sobre a própria Cáritas, suas
realizações, dificuldades e esperanças. Sem deixar de olhar ao redor!
Aliás, começamos por olhar a Crise.

Estamos

onde se demonstra a

necessidade da nossa

intervenção.

Ainda hoje me sensibiliza o magnífico trabalho que a Cáritas de Coimbra realiza, a sua visão sobre a
a intervenção social e o seu real compromisso para com cada pessoa.

Mov. – Atravessamos tempos difíceis, com a Cáritas
a ser referida insistentemente como um dos
organismos que mais tem contribuído para a
minoração dos efeitos sociais e familiares da Crise.
Como tem a Cáritas de Coimbra respondido à Crise?
Com que contributos?

LC – A Cáritas Diocesana de Coimbra (CDC) tem
procurado assumir por inteiro a sua responsabilidade
social através dum serviço de proximidade e dum
acompanhamento orientado pela esperança. No seu ser
e agir, procura também ser uma voz profética que
influencie as alterações devidas às políticas sociais,
sabendo que aí se joga o presente e o futuro dos mais
frágeis da nossa sociedade. Em 2010 criou o Centro
de Apoio Social (CAS), que conta hoje com 5 espaços
de atendimento e distribuição de donativos, para os quais
tem canalizado todas as verbas de peditórios e doações
que lhes são confiadas desde 2010. Este ano, uma vez
mais, o resultado do peditório Cáritas será para esse
fim.

Mov. – Ainda com o olhar na sociedade em Crise,
quais são as grandes apostas da Cáritas de
Coimbra para o futuro?

LC- Em nome da Igreja da Diocese de Coimbra e
segundo o princípio da subsidiariedade , a CDC procura
estar onde seja necessário intervir para suprir
fragilidades que as comunidades sentem e não consigam
responder por si. Queremos continuar a ser voz dos
que não se conseguem fazer ouvir, convocando a
sociedade a constituir-se mais justa, fraterna e solidária,
principalmente com aqueles que mais precisam. É
necessário ultrapassar a mera assistência e dar lugar à
efetiva promoção das pessoas, pelo que as apostas
serão na criação de projetos de inovação social e
respostas de empregabilidade, que ajudem os que se
encontram em situação de fragilidade a encontrar um
percurso e um espaço próprio na esfera social.

Mov. – A última pergunta relacionada com a Crise.
Presumo que a Cáritas de Coimbra, ela própria,
sofre graves efeitos da Crise. Presumo bem?; A
Cáritas Diocesana é uma instituição cuja solidez
lhe dá garantias de sustentabilidade financeira?
Como é que a Cáritas é financiada?

LC- Como qualquer instituição desta natureza, em que
a maior parte da sua atividade se realiza na área dos
serviços aos cidadãos em parceria com o Estado, a
sua principal fonte de financiamento é o próprio Estado,
seguindo-se as comparticipações dos utentes pelos
serviços prestados. Nos tempos presentes as
dificuldades são transversais ao Estado, aos cidadãos
e naturalmente à própria CDC. Procurámos, nestes

últimos anos, reestruturar serviços e procedimentos de
forma a absorver melhor o impacto da crise que se
anunciava e a preparar melhor os desafios do futuro.
Hoje, trabalhamos para garantir a sustentabilidade desta
grande estrutura da qual dependem mais de 800
colaboradores assalariados e milhares de utentes e suas
famílias que usufruem dos diversos serviços.

Mov. – Em palavras tão curtas quanto possível,
quais são atualmente as grandes atividades da
Cáritas Diocesana de Coimbra?

LC- Numa abordagem “simplista” e redutora, diria que
a CDC atua em todas as áreas sociais à exceção da
intervenção direta junto de pessoas com deficiência

física e mental, embora preste os seus serviços a muitas
pessoas nesse enquadramento a partir das diversas
respostas de que dispõe. Desde a aldeia mais recôndita
do concelho da Pampilhosa da Serra, Arganil ou Góis
até à Leirosa, junto ao mar, passando pelos bairros
sociais da cidade de Coimbra, estamos onde se
demonstra a necessidade da nossa intervenção. Das
crianças recém-nascidas, adolescentes ou jovens

institucionalizados, entregues ao nosso cuidado por falta
de retaguarda familiar, às creches e jardins-de-infância,
passando pelos centros de atividades de tempos livres,
implementados por toda a diocese, aos idosos nas
valências de centro de dia, serviço de apoio domiciliário
e lares de autónomos ou grandes dependentes. Da
desafiante intervenção junto da população mais excluída
das ruas da nossa cidade e seus bairros, aos
toxicodependentes, rendimento social de inserção, sem
abrigo ou portadores de doenças como o VIH-sida. A
tudo isso acresce a ação social direta com a resposta
do CAS nos seus cinco pontos de apoio a ajudas
pecuniárias e respetivo acompanhamento. Também a
ação pastoral, hoje em dia, com menor intervenção
respetivamente a outros tempos, nos merece alguma
atenção.

Mov. – Como pároco, o Pe Luís tinha certamente
um conhecimento da Cáritas, poderei dizer que até
dos mais informados. Sofreu mesmo assim algum
choque com o conhecimento da Instituição por
dentro? E esta pergunta suscita-me logo uma outra:
como se está a processar a grande linha
programática que apresentou de “aproximar a
Cáritas à Diocese e a Diocese à Cáritas”?
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"É nosso compromisso continuar totalmente disponíveis para a construção conjunta desta
sociedade, numa intervenção de proximidade, profissional e humana"

LC- Hoje reconheço que um dos maiores “pecados”
que persiste na nossa Diocese é não conhecer e amar
a “sua” Cáritas. Eu próprio não a amava porque não a
conhecia! Trata-se duma ação única no contexto
nacional que nos deveria encher de “orgulho” e alegria,
assim como de responsabilidade para a acolher,
incentivar e provocar a uma permanente ação
evangélica. Ainda hoje me sensibiliza o magnífico
trabalho que a CDC realiza, a sua visão sobre a
intervenção social e o seu real compromisso para com
cada pessoa, no profundo respeito pela sua dignidade e
promoção. É nosso desejo aproximar a CDC à Diocese
e a Diocese à CDC, porque se trata duma necessidade
e obrigação. Acreditamos que este caminho lento se
faz a partir de gestos concretos e duma atitude que
facilite esse encontro. Nesse sentido, este ano fizemos
o convite aos párocos para nos receberem nas suas
paróquias. Queremos ir ao encontro daqueles que
amamos e servimos.

Mov. – Como vê a caridade nas comunidades
paroquiais, nas unidades pastorais?

LC- O serviço da caridade é aquele que maior
dificuldade revela ao nível da sua implementação e
organização. Sinto, hoje, que persistem as mesmas

dificuldades que também senti como pároco. Organizar
esta dimensão fundante da Igreja requer uma exigência
enorme e uma paixão/amor pelo próximo capaz de
suportar sacrifícios. Fazer ações pontuais é
relativamente fácil, mas estruturar e acompanhar grupos
numa ação, com perspetiva evangélica, nem por isso.
No entanto, este é um dos pilares da ação da Igreja.
Temos que unir esforços e vontades para buscar
incessantemente esta dinâmica, para não cairmos em
infidelidade ao mandato de Cristo. Ajudaria pensar esta
intervenção numa perspetiva arciprestal ou em unidade
pastoral. Cada vez mais o trabalho em rede é uma
ocasião para rentabilizar recursos e mobilizar forças
para uma ação transversal.

Mov. – E, alargando o pensamento para fora da
Igreja, …, como se relaciona a Cáritas de Coimbra
com as diversas entidades da sociedade civil e da
comunidade política: o que espera delas?, o que
mais reivindica?, o que está disponível para lhes
dar?

LC- Em resultado da sua história e do excelente
desempenho e credibilidade dos seus serviços, a CDC
sempre encontrou nos agentes responsáveis das
diversas instâncias que nos governam um profundo e
reconhecido respeito. Tem sido esse também o ponto
de partida da CDC para com todas essas entidades,
locais ou nacionais. Esperamos, em cada contacto ou

intervenção, o tratamento que merece cada cidadão,
pois a CDC não se representa a si mesma, mas todo e
cada um daqueles que se confiam aos seus cuidados.
É nosso compromisso continuar totalmente disponíveis
para a construção conjunta desta sociedade, numa
intervenção de proximidade, profissional e humana.

Mov. – A Cáritas é também uma instituição em
“rede” de intercooperação a nível nacional e
internacional. Como é que a Cáritas de Coimbra
se insere nesta rede? Que contributos dá e recebe?
Em que campanhas está envolvida?

escala são sinónimos de operacionalidade e boas
práticas de gestão e intervenção social. Temos a
consciência de que já não tem sentido intervir
isoladamente, mas numa perspetiva de conjugação de
contributos em que juntos somos mais capazes e
assertivos na ação. Assumimos hoje um relevante e
necessário papel no âmbito da rede Cáritas em Portugal

em conjugação com a Cáritas Portuguesa. É nossa
intenção colocar ao serviço das restantes Cáritas
Diocesanas as mais-valias do caminho feito e
conhecimento adquirido, assim como usufruir do
contributo dos outros. A nível nacional, participamos
nas diversas campanhas promovidas e lideradas pela
Cáritas Portuguesa, assim como a nível internacional
contamos com ela para fazer a necessária ponte, como
é o caso da nossa campanha no Haiti.

Mov. – Que palavra gostaria de dirigir hoje,
recordando tudo isto que acabamos de falar, aos
milhares de utentes da Cáritas de Coimbra, aos mais
de 800 colaboradores, aos grupos sociocaritativos,
aos familiares e amigos destas pessoas?

LC- Acreditemos! Firmes na esperança e confiantes
de que Deus não abandona o seu povo, sintamo-nos
instrumentos ao serviço uns dos outros em nome dum
Deus que ama e cuida dos mais frágeis que também
são seus filhos. O nosso horizonte é a eternidade e,
como peregrinos, caminhemos fortalecendo a coragem
conjunta para não baixar os braços, mas, de mãos unidas,
façamos crescer uma sociedade mais justa e fraterna,
incarnando o Reino de Deus que acontece entre nós.

❏

Organizar esta dimensão

fundante da Igreja requer

uma exigência enorme e uma

paixão/amor pelo próximo

capaz de suportar sacrifícios.

Assumimos hoje um

relevante e necessário papel

no âmbito da rede Cáritas em

Portugal em conjugação com

a Cáritas Portuguesa.

LC- A CDC é fruto duma rede e constitui-se em si
mesma como tal, em que a articulação e o trabalho em
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Suplemento Movimento - nº 400

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 Pastoral Social e Caritativa da Diocese de Coimbra
muito deve à Cáritas Diocesana. Ao longo dos anos a Cáritas
de Coimbra tem vindo a crescer como instituição e como
formadora de consciências e atitudes, pois, sem isso os
Grupos Sociocaritativos não saberiam como agir em muitos
casos.

Todos os anos a Cáritas promove ações de formação,
assembleias, etc., para dinamizar e alertar as consciências
dos elementos dos grupos de ação sociocaritativa.

No ano 2012-2013 decorreu na Cáritas um curso de
formação para agentes da Pastoral Social, no qual o grupo
de Febres esteve presente. Neste curso fomos alertados para
os novos tipos de pobreza, como por exemplo: desemprego,
divórcio, solidão, doenças, etc.

Não chega darmos alimentos ou vestuário, mas tentar
perceber o porquê daquela situação, ouvir e escutar as razões
que levaram à necessidade de pedir ajuda… dar carinho e
atenção.

Há já algum tempo que o grupo de Febres trabalha em
rede com a Cáritas, angariando alimentos e vestuário várias
vezes ao longo do ano.

“O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça
o bem a si mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre

você e Deus! Nunca foi entre você e os outros.” (Madre
Teresa de Calcutá).

Grupo Sociocaritativo Madre Teresa de Calcutá
de Febres

O desafio que me foi lançado foi simples
e claro... para alguém recentemente chegado
à Cáritas, enquanto colaborador, traçar o
primeiro retrato, o sentir inicial em relação
à Instituição mas sobretudo ao trabalho
levado a cabo pelos profissionais nos seus
inúmeros projetos e equipamentos.

Começaria por dizer que “Ser Cáritas”
é a oportunidade sucessiva e irrepetível para
servir e cuidar do outro... Este outro que se
apresenta com figuras múltiplas e diversas
mas sempre com rostos particulares e
únicos, tendo em comum, de forma
permanente e transversal, marcas profundas
de sofrimento, fragilidade, exclusão social
ou doença. É nesse “terreno de homens e
mulheres que sofrem ou que estão
fragilizados”, que a Cáritas procura educar,
formar, apoiar e cuidar. Os instrumentos que
os seus profissionais têm disponíveis são,
naturalmente, o profissionalismo, o rigor
técnico e científico que as diversas áreas de
intervenção exigem, mas também (e
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sobretudo) o humanismo e a caridade que
permitem elevar as primeiras a um nível de
excelência no que à qualidade dos cuidados
prestados diz respeito.

A busca permanente de crescimento
científico e humano, a alegria e o empenho
colocados em cada ação desenvolvida, o
olhar atento e disponível oferecido ao que
vive do outro lado, a marca de amor colocada
em cada gesto, têm sido os traços mais
carregados que tenho descoberto nos
profissionais com que tenho contactado, os
quais penso ser indissociáveis da própria
missão da Cáritas - ser instrumento da Igreja
para promover e defender a dignidade
humana.

Que este continue a ser o grande motor
e o desafio maior para cada um de nós que
tem a oportunidade, repetida e única, através
do seu contributo nas mais diversas áreas,
de fazer a diferença na vida daqueles que
somos chamados a cuidar.

Alexandre Mendes
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Neste número do
"Movimento", na
envolvência do Dia
Cáritas, quisemos ouvir
outros testemunhos que
pudessem ajudar  a
configurar a Cáritas
Diocesana de Coimbra.

Em concreto, lançámos
o desafio ao Grupo
Sóciocaritativo de
Febres, cuja animadora,
a Sr.a D. Paula Cardoso,
nos acompanha desde os
"campos de
adolescentes" nos anos
80; e ao Dr. Alexandre
Mendes, médico
psiquiatra que começou
muito recentemente a
colaborar com a Cáritas
no acompanhamento de
alguns utentes.

A «Semana da Caritas», (...) em primeiro lugar, aspira a
«espicaçar» as consciências, lembrar-nos que a caridade cristã
é consequência inseparável da fé e formar para a partilha e
para a solidariedade. Depois, e como resposta, procura que os
cristãos vão mesmo «para o terreno», para as «periferias da
existência», como diria o Papa Francisco, e realizem obras
concretas, fruto de um amor generoso e gratuito, à imagem do
de Deus. Para isso, precisa-se do contributo de todos, seja o
económico, seja a atuação real. Até porque passa por aí a
verdadeira condição cristã. Pensemos no que nos diz o Papa
Francisco no fortíssimo nº 207 da sua celebrada Exortação
Apostólica “A alegria do Evangelho”: “Qualquer comunidade
da Igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila sem
se ocupar criativamente nem cooperar de forma eficaz para que
os pobres vivam com dignidade e haja a inclusão de todos,
correrá o risco da sua dissolução, mesmo que fale de temas
sociais ou critique os Governos. Facilmente acabará submersa
pelo mundanismo espiritual, dissimulado em práticas religiosas,
reuniões infecundas ou discursos vazios”.

da "Mensagem" de D. Manuel Linda,
Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana
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