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“ Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu 

coração” (Mt 6, 21) 
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1. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração (Mt 6, 21) 

  
"Onde estiver o teu tesouro...". Que tesouro é este que nos atrai? Por que tesouro vale a pena 

correr? Todo o tesouro que é algo só nos enche; só um tesouro que é alguém faz cumprir em nós 

a vida. Os evangelhos narram a vida de Jesus de Nazaré como um tesouro que é distribuído aos 

pobres, como um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro de alto preço, que certa mulher 

transporta e parte, espalhando o perfume por toda a casa, por todo o corpo. Jesus é este Alguém. 

Jesus é o Tesouro. 

 

"Aí estará o teu coração." Acolher esse Tesouro é passar a «ser d'Ele», daquele que nos amou 

primeiro, e desejar «correr a sua mesma sorte e assumir a sua missão de fazer novas todas as 

coisas» (Documento de Aparecida 131). Cristo trespassa a vida toda daqueles que se deixaram 

encontrar por Ele: «Cristo tem a iniciativa de chamar, é o Caminho a percorrer, o modelo 

inspirador e a meta a alcançar» (D. Virgílio Antunes, Comunidade de Discípulos Missionários). 

 

«Temos em vasos de barro um Tesouro que não é só para nós» é o desafio do Secretariado 

Diocesano da Pastoral Universitária (SDPU) a todas as entidades pastorais no Ensino Superior 

em Coimbra. Correndo para o seu primeiro objetivo, proposto especialmente para este ano, 

queremos aproximar (de) Jesus, reconhecer que Ele é o filho de Deus, próximo e escondido 

entre os citadinos (A Alegria do Evangelho 71).  

 

Nesse sentido, pegamos no plano pastoral 13.14 e arremessamo-lo para os próximos dois anos, 

mantendo as seguintes prioridades: 

 

  
Convocar todas as pessoas e grupos do justiça e paz para a mesma 

missão do instituto e da diocese 

 

 Assunção de uma atitude de encontro e respeito de todos, na hospedagem  

da pluralidade cultural, social, espiritual e religiosa 

 

 Valorização do Plano Pastoral Diocesano e participação ativa na construção da Diocese 

 

 Planificação pastoral, promoção de encontros (de formação, programação e avaliação)  

e acompanhamento próximo de projetos e equipas 

 

 Desenvolvimento de plataformas de partilha de conteúdos e informação para melhor 

comunicação entre todos  

 

 Integração do Grupo de Colaboradores na Missão Pastoral do Justiça e Paz para um 

maior sentido de pertença 
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Privilegiar iniciativas de primeiro anúncio para o encontro pessoal 

com Cristo 
 

 Convite ousado por palavras e pelo testemunho pessoal a conhecer o Justiça e Paz  

e a Pastoral do Ensino Superior com os seus projetos e equipas 

 

 Leitura cristã da entrada, percurso académico e saída dos estudantes da universidade  

 

 Proposta de iniciação ou reiniciação cristã para o acontecimento da graça da fé  

  

 Possibilidade de acompanhamento espiritual pessoal 

através de escuta ativa, para o crescimento humano e na fé 

 

 

 

Impulsionar o aprofundamento da fé e a catequese de adultos  

 

 Opção por uma proposta concreta de aprofundamento e formação da fé 

 

 Reflexão e partilha da relação entre Evangelho e cultura, entre fé e razão  

  

 Acompanhamento e formação das equipas através de encontros, reuniões, retiros, 

homilias, entre outros 
 

 

 

Proporcionar uma pastoral da oração e uma liturgia bem celebrada 

e densa de espiritualidade 
 

 Vivência aprofundada da Eucaristia semanal e dominical 

 

 Experiência de oração pessoal e comunitária: ritmo diário, semanal, mensal ou em 

ocasião pontual 

 

 Discernimento vocacional a partir das vivências diárias e de momentos fortes de oração  

para uma pastoral universitária vocacional 

 

 Proposta de vivências na fé para uma vida reconciliada em que a leitura espiritual  

e o Sacramento do Perdão têm especial lugar 
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Promover a justiça e a paz no respeito da dignidade e dos direitos 

da pessoa humana 
  

 Cooperação com diversas instituições para a reflexão e promoção da Doutrina Social da 

Igreja, especialmente no Ensino Superior 

 

 Acompanhamento da realidade do Ensino Superior e elaboração de respostas no 

âmbito da questão social, que incluem voluntariado e partilha 

 

 Formação sobre a dimensão ética e humana da vida nas diferentes áreas do saber 

  35 
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2. Resumo de atividades - Ano Pastoral 14/15 
 

 

i. POR GRUPO 

 

 

 

 

 

 

Missão 

O Instituto Universitário Justiça e Paz, situado junto do pólo principal da Universidade de 

Coimbra, permanece como centro de convergência e projeção de múltiplas atividades da 

pastoral do ensino superior da Diocese, bem como lugar de diversas atividades no diálogo entre 

a fé e a cultura. Queremos promover a formação e o desenvolvimento integral da pessoa humana 

e da sociedade, comprometidos com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca da 

liberdade, da justiça e da dignidade humana, promovendo a Paz. 

 

Elementos do grupo 

João Bento 

João Rebelo 

Maria Graça Campos 

Diác. Luís Loulé 

Pe. Paulo Simões 

 

Atividades 

 

Reunião Mensal 
Local: Sala da Direção 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Hora:9:00 às 11:00 

Apresentação da Atividade 

A Direção tem como principal missão os assuntos de 

administração geral e comunicação institucional. Preocupa-

se com a organização e supervisão de todos os projetos e 

iniciativas e é da sua responsabilidade a elaboração e 

acompanhamento do Plano Pastoral e respetivo Relatório de Atividades. A Direção do Instituto 

Universitário reuniu mensalmente para programação, acompanhamento e reflexão da vida do 

Justiça e Paz. 

 

 

 

 

DIRECÇÃO 
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Gestão Reserva de Salas  
(Disponível documento em anexo)  

Local: Instalações do IUJP 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

O Justiça e Paz tem ao dispor de todos, nomeadamente estudantes, docentes, investigadores e 

colaboradores das escolas, institutos e faculdades do ensino superior, espaços diversificados – 

auditório e salas – para os mais variados eventos que pretenda organizar. 

 

 

 

Colaboração com o des.LIGA  

Local: Associação Académica de Coimbra, através do 

SPES_EtCetera 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro (NRC.LPCC) lançou no dia 29 de Outubro de 2011 o 

projecto des.LIGA, no decorrer da Festa das Latas e 

Imposição das Insígnias de Coimbra 2011, em parceria com a Associação Académica de Coimbra 

(Pelouro de Intervenção Cívica e Ambiente da Direcção-Geral) e o Instituto Universitário Justiça 

e Paz. No âmbito deste projecto, e em parceria com a AAC e o Instituto Universitário Justiça e 

Paz, foi criado o primeiro Departamento de Educação para a Saúde e Prevenção do Cancro no 

Ensino Superior, integrado no Pelouro de Intervenção Cívica e Ambiente da DG/AAC. 

O Justiça e Paz tem vindo a colaborar com este projeto através da participação da coordenadores 

do SPES_Etcetera. 

 

 

 

Reunião de Projetos e Equipas - Programação Pastoral 
Local: Sala B do IUJP 

Data: 29 Out 2014 

Hora: 17:00 às 18:00 

Apresentação da Atividade 

Em início de ano pastoral, todos os coordenadores (e 

outros membros interessados) de projetos e equipas do 

Justiça e Paz se encontram numa reunião de programação 

pastoral. Nesta reunião dão-se a conhecer antigos e novos 

coordenadores dos projetos e equipas, reforçam-se os canais de comunicação entre todos e a 

Direção apresenta as linhas de força para o ano pastoral que se inicia e motiva todos para um 

trabalho de comunhão. 
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Apresentação do Plano Pastoral 2013-2016 do IUJP 
Local: Sala de Exposições Justiça e Paz 

Data: 29 Out 2014 

Hora: 22:00 às 22:30 

Apresentação da Atividade 

"Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração" (Mt 6, 

21). "Onde estiver o teu tesouro...". Jesus é este Tesouro. 

"Aí estará o teu coração." Acolher esse Tesouro é passar a 

«ser d'Ele», daquele que nos amou primeiro, e desejar 

«correr a sua mesma sorte e assumir a sua missão de fazer 

novas todas as coisas» (Documento de Aparecida 131). «Temos em vasos de barro um Tesouro 

que não é só para nós» é o desafio do Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária (SDPU) 

a todas as entidades pastorais no Ensino Superior em Coimbra. Correndo para o seu primeiro 

objetivo, proposto especialmente para este ano, queremos aproximar (de) Jesus. Nesse sentido, 

pegamos no plano pastoral 13.14 e arremessamo-lo para os próximos dois anos. 

 

 

 

Apresentação do Programa do Justiça e Paz (desdobrável) 
Local: IUJP 

Data: 29 Out 2014 

Hora: 17:00 às 22:00 

Apresentação da Atividade 

Todos os anos, no dia da abertura do ano pastoral, o 

Justiça e Paz publica o desdobrável com o programa para o 

novo ano. Esta publicação tem a função de criar comunhão, 

divulgar linhas de ação, projetos e equipas, calendário de 

atividades e canais de comunicação do Justiça e Paz. 

 

 

 

 

Apresentação do Resumo de Atividades 
Local: Sala B do IUJP 

Data: 29 Out 2014 

Hora: 17:00 às 18:00 

Apresentação da Atividade 

O Resumo de Atividades do Justiça e Paz mostra a 

concretização dos objetivos anuais do Instituto, que a nível 

institucional, quer ao nível dos seus diferentes projetos e 

equipas. A contribuição e envolvimento de todos os projetos e equipas e respetivos voluntários 

no processo de realização do plano anual do Justiça e Paz, foram decisivos para concretizar os 

sonhos de início de ano. 
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Abertura do Ano Pastoral 2014-2015 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 29 Out 2014 

Hora: 18:30 às 22:00 

Apresentação da Atividade 

O Justiça e Paz inicia as suas atividades do novo ano 

pastoral no próximo dia 29 de outubro, contando com a 

presença de D. Virgílio Antunes, bispo da nossa Diocese. 

Pretendemos, assim, congregar em comunhão todas as 

pessoas e grupos do Justiça e Paz, abrindo esta celebração a todos aqueles que quiserem estar 

connosco. Gostaríamos de fazer ainda um convite especial a quem esteve ligado à casa no 

passado. Esta é uma oportunidade para nos visitar de novo. 

 

 

Missa Fora do Sítio - Polo III 
Local: Capela de Santa Comba 

Data: 10 Dez 2014 

Hora: 19:30 às 20:30 

Apresentação da Atividade 

A Missa Fora do Sítio surge a partir da ideia de ir ao 

encontro da comunidade académica, nos seus espaços 

próprios, este ano o Pólo III e o Pólo II. Vimos assim 

recordar que o Senhor põe a mesa para todos nós e espera 

por nós todas as quartas-feiras. E assim como nos convida a nós, conta connosco para desafiar 

os membros dos nossos grupos e ainda para desafiar tantos outros que buscam o alimento 

espiritual. 

 

 

Missa Fora do Sitio - Pólo II 
Local: Casa da Pedra - Pólo II 

Data: 25 Mar 2015 

Hora: 19:30 às 20:30 

Apresentação da Atividade 

A Missa Fora do Sítio surge a partir da ideia de ir ao 

encontro da comunidade académica, nos seus espaços 

próprios, este ano o Pólo III e o Pólo II. Vimos assim 

recordar que o Senhor põe a mesa para todos nós e espera por nós todas as quartas-feiras. E 

assim como nos convida a nós, conta connosco para desafiar os membros dos nossos grupos e 

ainda para desafiar tantos outros que buscam o alimento espiritual. 
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e-namorados 
Local: Encontro no Parque Verde do Mondego 

Data: 13 Fev 2015 a 14 Fev 2015 

Hora: 21:00 às 01:00 

Apresentação da Atividade 

No serão do dia 13 de fevereiro, realiza-se uma iniciativa 

para namorados intitulada «e-namorados, caminhar & 

namorar», que acaba na madrugada do dia 14 – Dia de S. 

Valentim. Esta atividade e uma organização conjunta da 

pastoral juvenil (IUJP e SDPJ) e da pastoral familiar (SDPF). A atividade é aberta a todos os «e-

namorados». 

 

 

Reunião de Projetos e Equipas - Avaliação Pastoral 
Local: Sala B do IUJP 

Data: 1 Jul 2015 

Hora: 17:00 às 18:00 

Apresentação da Atividade 

No fim do ano pastoral, todos os coordenadores (e outros 

membros interessados) de projetos e equipas do Justiça e 

Paz encontram-se numa reunião de avaliação pastoral. 

Nesta reunião reforça-se a comunhão e os canais de 

comunicação entre todos os coordenadores dos projetos e equipas e apresenta-se a todos a 

avaliação de cada grupo. A Direção apresenta a sua visão sobre ano pastoral cessante e motiva 

todos para um trabalho de comunhão. 

 

 

 

 

Encerramento do Ano Pastoral 2014-2015 
Local: IUJP 

Data: 1 Jul 2015 

Hora: 17:00 às 22:00 

Apresentação da Atividade 

O Justiça e Paz finaliza as suas atividades deste ano 

pastoral no próximo dia 1 de julho, contando com a 

presença de D. Virgílio Antunes, bispo da nossa Diocese. 

Gostaríamos de fazer ainda um convite especial a todos 

aqueles que estiveram ligados à casa no passado. Esta é uma oportunidade para nos visitar de 

novo. 
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Missão 

O Grupo de Colaboradores tem como missão servir o Instituto, mediante um vínculo de trabalho 

digno e empenhado, bem como integrar a sua Missão Pastoral. Os colaboradores são convidados 

a participar nas atividades propostas, garantindo o acompanhamento humano e espiritual de 

cada um, no respeito por todos. 

 

Elementos do grupo 

Raquel Azevedo 

Licínio Pinto 

Alquecina Santos 

Luísa Nunes 

Fátima Carvalho 

Assunção Oliveira 

Maria Carvalho 

Eduardo Duarte 

Délia Quental 

 

Atividades 

 

Reunião Bimestral de Colaboradores 
Local: Sala da Direção 

Data: 9 Dez 2014 a 23 Jun 2015 

Hora: 15:00 às 16:00 

Apresentação da Atividade 

O Justiça e Paz – Restaurante e Bar reúne de dois em dois 

meses – e extraordinariamente sempre que necessário – 

todos os colaboradores/funcionários do Restaurante e Bar, 

Espaços e Eventos e Missão Pastoral, para tratar assuntos relacionados com o trabalho. 

 

 

Encontro de Natal do Grupo de Colaboradores 
Local: Capela e Restaurante do IUJP 

Data: 17 Dez 2014 a 17 Dez 2014 

Hora: 19:00 às 22:00 

Apresentação da Atividade 

O Justiça e Paz convida todos os colaboradores da casa e 

agregado familiar para um jantar festivo de Natal. 

 

 

 

GRUPO DE COLABORADORES 
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Visita à UC 
Local: Universidade de Coimbra 

Data: 7 Fev 2015 a 7 Fev 2015 

Hora: 15:00 às 17:00 

Apresentação da Atividade 

A Direção do Justiça e Paz convidou todos os colaboradores 

e familiares próximos para uma visita à Universidade - 

Paço das Escolas, Biblioteca Joanina, Prisão Académica, 

Capela de S. Miguel, Gerais e Sala dos Capelos. 
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Missão 

A capela do Justiça e Paz é o espaço mais nobre da casa. Local de silêncio, oração e celebrações 

comunitárias, está sempre ao dispor de todos. É uma capela onde se pode descobrir a beleza do 

silêncio e a profundidade do encontro com Deus na oração. Todas as quartas e quintas-feiras, 

antes da celebração da Eucaristia do Justiça e Paz, é proposto neste espaço um tempo de oração 

e adoração diante de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. 

 

Elementos do grupo 

Irmã Teresa 

 

Atividades 

 

 

Acompanhamento Espiritual 
Local: Sala da Direção 

Data: 1 Set 2014 a 31 Jul 2015 

Hora: 08:30 às 23:15 

Apresentação da Atividade 

Alguns padres, irmãs e consagradas disponibilizam-se para 

o acompanhamento espiritual através da escuta ativa, para 

o crescimento humano e na fé. 

 

 

 

Sacramento da Reconciliação 
Local: Capela 

Data: 1 Set 2014 a 31 Jul 2015 

Hora: 08:30 às 23:15 

Apresentação da Atividade 

O Sacramento da Reconciliação pode ser solicitado à 

equipa de sacerdotes que integram o Apoio Espiritual do  

Justiça e Paz ou à Irmã Teresa, que encaminhará o pedido. 

 

 

  

CAPELA 
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Eucaristia Justiça e Paz 
Local: Capela 

Data: 8 Out 2014 a 1 Jul 2015 

Hora: 19:30 às 20:30 

Apresentação da Atividade 

O Instituto Universitário Justiça e Paz propõe, todas as 

quartas-feiras do ano letivo, a celebração da Eucaristia para 

os grupos do Justiça e Paz, para estudantes e profissionais 

da comunidade académica e ainda para todos aqueles que quiserem fazer caminho neste 

contexto. Esta celebração é dinamizada pelo SPES. 

 

 

Eucaristia à terça-feira |Dinamização Brasileiros Católicos em Coimbra (BCC) | 19:30-20:30  

Eucaristia à quarta-feira |Dinamização SPES | 19:30-20:30  

Eucaristia à quinta-feira |Dinamização SDPJ | 19:30-20:30 

 

 

 

 

Adoração ao Santíssimo 
Local: Capela 

Data: 8 Out 2014 a 2 Jul 2015 

Hora: 18:50 às 19:20 

Apresentação da Atividade 

Todas as quartas-feiras e quintas-feiras, antes da 

celebração da Eucaristia do Justiça e Paz, o Instituto 

propõe a todos um tempo de silêncio e adoração diante de 

Jesus presente no Santíssimo Sacramento. 
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Missão 

O Justiça e Paz – Restaurante e Bar está ao serviço da comunidade universitária e da 

comunidade em geral prestando acolhimento de iniciativas e serviços de qualidade.  

O JP – Restaurante e Bar está ao serviço da missão pastoral do Justiça e Paz. 

 

Valores 

 Disponibilidade para a comunidade universitária e comunidade em geral no sentido da 

satisfação dos nossos clientes. 

 

 Lealdade e ética nas relações com colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade. 

 

 Opção por fornecedores acreditados e por produtos de primeira qualidade. 

 

 Respeito rigoroso das normas técnicas de higiene e segurança laboral e alimentar. 

 

 

Aberto todos os dias, serve almoço, jantares e "take away", com preços acessíveis. Aqui podes 

saborear o melhor da cozinha tradicional portuguesa, aproveitando uma das melhores vistas da 

cidade sobre o rio Mondego. 

 

 

Elementos do grupo 

Licínio Pinto 

Alquecina Santos 

Luísa Nunes 

Fátima Carvalho 

Assunção Oliveira 

Maria Carvalho 

Eduardo Duarte 

Délia Quental 

Jorge Quaresma 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RESTAURANTE E BAR 
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Missão 

O SPES (Serviço Pastoral do Ensino Superior) é um dos organismos da Diocese de Coimbra para 

a Pastoral do Ensino Superior. Coordenado por estudantes e para estudantes, o SPES dinamiza 

acontecimentos e projetos de crescimento humano e na fé, que pretendem ter impacto em toda a 

comunidade académica. 

 

Elementos do grupo 

Rita Monteiro 

Cândida Coelho 

 

 

SPES_Coro 

Missão 

O SPES (Serviço Pastoral do Ensino Superior) é um dos organismos da Diocese de Coimbra 

para a Pastoral do Ensino Superior. Coordenado por estudantes e para estudantes, o SPES 

dinamiza acontecimentos e projetos de crescimento humano e na fé, que pretendem ter 

impacto em toda a comunidade académica. 

Elementos do grupo 

Carla Correia 

Carolina Sousa 

 

SPES_Shelter 

Missão 

SPES_Shelter acolhe e estabelece laços com os estudantes no Instituto Universitário Justiça e 

Paz, dando especial atenção àqueles que são estrangeiros ou que estão pela primeira vez em 

Coimbra ou são novos na nossa casa. 

Elementos do grupo 

Catarina Castelo Branco 

 

SPES_ições 

Missão 

SPES_ições é responsável pela produção gráfica e divulgação do SPES e promove a exposição 

de trabalhos artísticos no bar do Justiça e Paz. 

Elementos do grupo 

Ana Filipa Figueira Santos (coordenadora) 

Filipa Reis de Carvalho 

Ana Isabel Ferreira Neves Paulo 

Andreia Sofia Fernandes dos Santos 

Rodrigo de Melo Carvalho 

Sofia Rocha 

Beatriz Moita Vilarinho 

SPES 
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SPES_Tech 

Missão 

O SPES_Tech desenvolve atividades para as áreas das tecnologias e engenharias no Pólo II e 

no ISEC. Coordenado por estudantes das engenharias e para estudantes de engenharias, o 

SPES Tech desenvolve e dinamiza acontecimentos e projectos de crescimento humano e na fé, 

tendo como tema central a fé e a Ciência. 

Elementos do grupo 

Juliene Monteiro Goenopawiro (coordenadora) 

Cátia Brito 

Rita Salgueiro 

Francisco Cruz 

Marcelo Cortesão 

Fábio Elias Carreira 

Vanessa da Graça Brito 

 

 

SPES_Saúde 

Missão 

Promove atividades especialmente direcionadas para estudantes da área da saúde, ajudando 

em simultâneo a dinamizar a espiritualidade em contexto de saúde. 

Elementos do grupo 

Nuno Maia 

Dora Ribeiro 

 

 

 

SPES_EtCetera 

Missão 

Todos nós utilizamos no nosso dia-a-dia “et cetera’s” e reticências para nos referirmos a pontos 

menos importantes de qualquer enumeração de ideias. As “e outras coisas”, disfarçadas por 

estes três pontinhos, são inocentemente escondidas de quem nos rodeia. Também no 

preenchido meio estudantil, as realidades bem menos coloridas que a nossa acabam por nos 

passar despercebidas, por entre todas as aulas, livros e colegas que ocupam a semana 

académica. Partindo do significado da expressão latina, o voluntariado et cetera convida cada 

estudante do ensino superior a escutar, observar e apoiar todos aqueles que, por alguma razão, 

vivem escondidos, em reticências da sociedade. 

Elementos do grupo 

Margarida Guilherme 

Rita Matos 
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SPES_Secundário 

Missão 

SPES_Secundário reúne mensalmente alunos do 12º ano que refletem sobre os processos da 

tomada de decisão, preparando-os para o ingresso no Ensino Superior. 

Elementos do grupo 

Patrícia Santos 

Camila 

Francisca Ataíde 

 

SPES_XL 

Missão 

O SPES_XL congrega os estudantes do ensino superior da margem esquerda do rio Mondego 

propondo formação humana e espiritual. 

Elementos do grupo 

Céline Mendes 

João Conceição 

 

 

Atividades 

 

Colaboração com o des.LIGA  

Local: Associação Académica de Coimbra, através do 

SPES_EtCetera 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro (NRC.LPCC) lançou no dia 29 de Outubro de 2011 o 

projecto des.LIGA, no decorrer da Festa das Latas e 

Imposição das Insígnias de Coimbra 2011, em parceria com a Associação Académica de Coimbra 

(Pelouro de Intervenção Cívica e Ambiente da Direcção-Geral) e o Instituto Universitário Justiça 

e Paz. No âmbito deste projecto, e em parceria com a AAC e o Instituto Universitário Justiça e 

Paz, foi criado o primeiro Departamento de Educação para a Saúde e Prevenção do Cancro no 

Ensino Superior, integrado no Pelouro de Intervenção Cívica e Ambiente da DG/AAC. 

O Justiça e Paz tem vindo a colaborar com este projeto através da participação da coordenadores 

do SPES_Etcetera. 

 

Encontro de Programação do Ano 
Local: Seminário Menor da Imaculada Conceição, 

Figueira da Foz, e Instituto Missionário Sagrado Coração, 

Coimbra 

Data: 2 a 7 set 

Apresentação da Atividade 

Na primeira semana de Setembro reúnem-se os coordenadores das equipas do SPES para uma 

semana de programação do novo ano letivo. 
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Take a Seat and Make a Friend  

Local: Átrio das Químicas e ISCAC 

Data: 7 out e 21 out 

Apresentação da Atividade 

Actividade de primeiro anúncio em que os animadores do 

SPES propõem um desafio à comunidade académica no seu 

local de estudo. 

A actividade consiste em proporcionar um momento de 

diálogo entre duas pessoas desconhecidas, num meio 

informal e interactivo, propondo um conjunto de perguntas de cariz pessoal e espiritual.  

 

 

 

Bioética em Discussão  
Local: Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Coimbra 

Data: 10 nov 2014 a 4 Mai 2015 

Apresentação da Atividade 

Fórum de debate mensal entre estudantes, profissionais e 

um ou mais especialistas na área da bioética. 

 

 

 

Economia em Discussão  
Local: Lounge ISCAC 

Data: 24 nov 2014 e 27 abr 2015 

Apresentação da Atividade 

Debate sobre a economia numa visão humana, cujo tema 

principal será a “Economia em Discussão”.  

 

 

 

 

Conversas sobre Fé e Ciência  
Local: Sala de Exposições IUJP 

Data: 24 nov 2014 e 27 abr 2015 

Apresentação da Atividade 

Esta iniciativa visa proporcionar uma reflexão e debate 

entre os estudantes e o Prof. Rui Vilão sobre os temas Fé e 

Ciência, desenvolvendo-se em três sessões: “Fé na 

Ciência?”, “AFé (perspectiva de um cientista leigo)” e “ Fé-

Ciência: Diálogos Possíveis”. 
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Fé – Exposição de Fotografia  
Local: Sala de Exposições IUJP 

Data: 27 nov 2014 a 20 dez 2014 

Apresentação da Atividade 

O Instituto Universitário Justiça e Paz, o SPES_ições, 

Ferreira Santos e Sayuri Goda têm o prazer de vos convidar 

para a Exposição “Fé” que irá inaugurar no mesmo 

Instituto no dia 27 de Novembro de 2014 pelas 21h30, com 

um momento musical pelo Coro da Capela da Universidade de Coimbra. 

 

 

Party_Ora  
Local: Capela do IUJP 

Data: Mensalmente, de dez a jun 2015 

Apresentação da Atividade 

Tempo de oração e de partilha, para estudantes que sentem 

a necessidade de parar um pouco e experimentar a sede de 

mais sentido. No dia 5 fevereiro a oração será na Igreja de 

S. Tiago no contexto de oração pelas vocações. 

 

 

Jantar de Natal SPES 
Local: Sala de Exposições IUJP 

Data: 14 dez 2014 

Apresentação da Atividade 

Atividade de Natal que reúne todo o SPES depois da 

Eucaristia, convidando à partilha e recordando a unidade 

das equipas. “Uma fé autêntica – que nunca é cómoda nem 

individualista – comporta sempre um um profundo desejo 

de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um 

pouco melhor depois da nossa passagem por ela.” (Papa 

Francisco, EG 183) 

 

 

Linha Invisível em Corda Bamba – Exposição de Pintura  
Local: Sala de Exposições IUJP 

Data: 2 fev 2015 a 2 mar 2015 

Apresentação da Atividade 

"Falamos em Liberdade. Pergunto-me o que significa 

Liberdade? Quais os seus limites? Existindo limites, não se 

torna um paradoxo denomina-la de Liberdade?" O SPES_ições tem o prazer de vos convidar a 

visitar a exposição Linha Invisível em Corda Bamba, do artista Sílvio Manuel cuja temática se 

centra na Liberdade e algumas relações de liberdade entre o Ser Humano. 
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Património de Cristianismo no Japão – Exposição de Fotografia  

e Documentário  
Local: Sala de Exposições IUJP 

Data: 15 abr 2015 a 15 jul 2015 

Apresentação da Atividade 

"Património de Cristianismo no Japão" apresenta a 

investigação de Inês Carvalho Matos a respeito da relação 

complexa entre o Japão e a sua história no que diz respeito 

ao Cristianismo. O conceito fundamental deste trabalho é o 

próprio património cultural imaterial, a perspetiva centra-

se no presente (embora com uma explicação também de génese histórica) e a preocupação 

fundamental é apresentar claramente as realidades vividas por estas comunidades de 

cristãos/descendentes de cristãos ou gestores do património do Cristianismo.  

 

 

 

Retiro SPES_secundário  
Local:  

Data:  

Apresentação da Atividade 

Este retiro acontece num momento muito importante do 

percurso escolar no décimo segundo ano. Inserido no 

projeto formativo do SPES_Secundário, pretende ser, no 

entanto, um momento desigual na caminhada: deixar por 

algum tempo a planície e subir ao cimo do monte para olhar a vida cá em baixo. Procuramos 

discernir no meio de muitos caminhos, o melhor caminho, no meio de muitas vozes a voz de 

Deus, que nos chama e nos convida a uma vida plena. 

 

 

 

Aniversário SPES – 15 anos  
Local: IUJP 

Data: 25 abr 2015 

Apresentação da Atividade 

Este ano o SPES faz 15 anos de aventuras, amizades, oração 

e alegria, vivida de forma autêntica por cada pessoa que 

torna o SPES possível a cada ano que passa. Todos os 

elementos do SPES (os mais antigos e os actuais) reúnem-

se no IUJP para celebrar o dom da vida sempre renovada deste grupo que foi, é e continuará a 

ser Serviço Pastoral do Ensino Superior. 
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Acampamento «Constrói o teu caminho!»  
Local: Castanheira de Pêra 

Data: 26 jun a 2 jun 2015 

Apresentação da Atividade 

Se queres fazer algo diferente nas férias de Verão, tens aqui 

a tua oportunidade! Um acampamento onde a animação, a 

profundidade e o sentido se vão juntar, com a proposta de 

construíres o teu caminho. Desafia-te a conhecer pessoas 

novas e (re)conhecer-te! Se és estudante do 12º ano então este super acampamento é para ti. 

 

 

 

Voluntariado de Verão  
Local: Casa de Saúde do Telhal 

Data: 27 jul a 3 ago 2015 

Apresentação da Atividade 

Participa no Voluntariado de Verão e viverás uma semana 

recheada de novas experiências, em que não faltarão 

momentos de partilha, formação e… diversão! Novas 

amizades serão, inevitavelmente, criadas. O teu sorriso 

pode fazer a diferença na Casa de Saúde do Telhal. 
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Missão 

O Projeto Fundo Solidário, em parceria com diversas entidades da cidade de Coimbra, sob a 

coordenação do Justiça e Paz, visa apoiar estudantes do Ensino Superior com dificuldades 

económicas na prossecução dos seus estudos. Alertando e mobilizando a comunidade académica 

e a população em geral para esta problemática, defende a igualdade de oportunidade no acesso e 

sucesso académico e pretende prevenir o abandono escolar. 

 

Coordenadores 

Raquel Simões de Azevedo 

Pe. Paulo Simões 

 

Parceiros 

a) Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP) – coordenação;  

b) Universidade de Coimbra (UC): Serviços de Ação Social, Provedoria do Estudante, 

Administração – Serviços de Gestão Académica e Rede UC - Rede de Antigos Estudantes;  

c) Instituto Politécnico de Coimbra (IPC): Serviços de Ação Social e Provedoria do Estudante; d) 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC): Serviços de Ação Social e Provedoria do 

Estudante;  

e) Centro de Acolhimento João Paulo II (CAJPII);  

f) Cáritas Diocesana de Coimbra;  

g) Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra (IEFP). 

 

Relatório de Atividades disponível em anexo  

 

 

Atividades 

 

Acompanhamento pessoal do estudante 
Local: Gab. da Socióloga 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Hora: 9:15 às 17:15 

Apresentação da Atividade 

O FS do Justiça e Paz acolhe e entrevista todos os 

estudantes que vêm pedir apoio, sem qualquer tipo de 

discriminação. Analisa a situação concreta de cada um, faz 

propostas, leva à reunião de coordenação e/ou de parceiros 

e encontra soluções ou encaminha para outras instituições. A cada momento o estudante sabe 

que o seu caso está a ser resolvido, uma vez que há uma comunicação pessoal e frequente. Cada 

estudante tem no Fundo Solidário um processo pessoal e confidencial. O acompanhamento pela 

mais vasta equipa de parceiros é autorizado pelo estudante. 

PROJECTO FUNDO SOLIDÁRIO 
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Reunião coordenação e reunião mensal com os parceiros 
Local: Nas instalações de cada entidade parceira ao longo 

do ano 

Data: 1 Set 2014 a 31 Jul 2015 

Hora: 14:30 às 17:00 

Apresentação da Atividade 

Para uma resposta adequada a cada situação, o Fundo 

Solidário reúne mensalmente para analisar, discutir e 

decidir os apoios a conceder ou não a cada estudante. Visa 

também ajudar a encontrar novas soluções de apoios, 

partilhar experiências, definir estratégias e atividades de angariação de fundos, dialogar e 

reflectir sobre a realidade do Ensino Superior. 

 

 

Angariação de fundos 
Local: Dentro e fora das instalações do IUJP 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

O Fundo Solidário não recebe qualquer financiamento 

público e depende inteiramente de contribuições 

voluntárias. A partilha de muitos é a alma deste projeto e a 

razão de ter crescido tanto desde Maio de 2010. Os fundos 

angariados são atribuídos exclusivamente no apoio aos estudantes, uma vez que os recursos 

humanos e técnicos são da responsabilidade do IUJP e dos parceiros do projeto. - Iniciativas do 

Fundo Solidário São iniciativas propostas pelo próprio Fundo. As pessoas mobilizadas pelo 

Fundo Solidário participam nas ações que decorrem ao longo do ano; partilham mensalmente 

com o FS; compram a t-shirt ou os crachás do fundo; fazem um donativo pontual para a conta 

bancária IUJP - Fundo Solidário. - Iniciativas de Outros Muitas iniciativas partem de pessoas 

fora do Fundo Solidário que, conhecendo a nossa Missão, se predispõem a ajudar mediante a 

organização de uma atividade de apoio ao Fundo. Têm sido muitos os que nos procuram 

(individualmente ou institucionalmente) para apresentar propostas de ajuda aos estudantes que 

acompanhamos. 

 

 

Alertar a comunidade académica e divulgação do projeto 
Local: Dentro e fora das instalações do IUJP 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

Para o Fundo Solidário não basta apenas divulgar o projeto 

com o intuito de angariar fundos, muito pelo contrário, que 

as pessoas entendam a missão e elas próprias se envolvam 

na resposta a dar a estes estudantes. 
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Acompanhamento da situação atual do Ensino Superior  

e análise sociológica do Fundo Solidário 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

Acompanhar os estudos sobre a realidade do Ensino 

Superior em Portugal. Para uma melhor compreensão da 

população abrangida e dos apoios concedidos, em 

2014/2015 será aplicada uma nova ficha de 

processo/atendimento e iniciada a inserção dos dados, que nos permitirá analisar os resultados 

gerais do FS ao longo destes anos. 

 

 

 

 

 

V Semana Solidária 
Local: IUJP 

Data: 24 Nov 2014 a 28 Nov 2014 

Hora: 9:00 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

No decorrer da V Semana Solidária o Fundo Solidário 

promove várias iniciativas que visam, essencialmente, a 

micro-partilha. Lançou nesta semana e para todo o ano 

letivo 2014/2015 a campanha “Eu tenho um Fundo bom”. Quantas vezes desperdiçamos 1€ que 

para muitos faria toda a diferença? O Papa Francisco, na Exortação Apostólica “Evangelii 

Gaudium”, alerta-nos: «a cultura do bem-estar anestesia-nos», perdemos a serenidade perante 

o que o mercado nos oferece de novo, enquanto outras vidas «ceifadas por falta de 

possibilidades nos parecem um mero espectáculo que não nos incomoda de forma alguma». (EG 

II, 54) Esquecemo-nos da «primazia do ser humano» quando a relação estabelecida com o 

dinheiro é de «domínio sobre nós e as nossas sociedades». (EG II, 55) O Jantar Solidário é o 

momento em que promovemos a partilha, não só no pagamento de inscrição do jantar que 

reverte em parte para o fundo, mas também na possibilidade das pessoas comprarem algumas 

peças de arte que estarão disponíveis. Damos conta do ponto de situação do Fundo e lançamos 

desafios para o ano letivo em vigor. Para terminar, contamos sempre com um momento musical 

(que envolva a participação da comunidade académica). 
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Campanha "Eu tenho um Fundo bom"  
Local: IUJP 

Data: 24 Nov 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

Inserida na V Semana Solidária, o Projeto Fundo Solidário 

lançou para todo o ano letivo 2014/2015 a campanha “Eu 

tenho um Fundo bom”. Quantas vezes desperdiçamos 1€ 

que para muitos faria toda a diferença? O nosso Papa 

Francisco, na Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium”, 

alerta-nos: «a cultura do bem-estar anestesia-nos», perdemos a serenidade perante o que o 

mercado nos oferece de novo, enquan¬to outras vidas «ceifadas por falta de possibi¬lidades nos 

parecem um mero espectáculo que não nos incomoda de forma alguma». (EG II, 54) 

Esquecemo-nos da «primazia do ser humano» quando a relação estabelecida com o dinheiro é 

de «domínio sobre nós e as nossas sociedades». (EG II, 55) É neste sentido - na busca da 

igualdade de oportunidade no acesso e sucesso académico e pretendendo prevenir o abandono 

escolar - que lançámos esta campanha de micro-partilha “Eu tenho um Fundo bom”, na V 

Semana Solidária do Projeto Fundo Solidário, para que permaneça ao longo do ano letivo. 

 

 

V Semana Solidária - Jantar Solidário 
Local: Auditório do Justiça e Paz 

Data: 26 Nov 2014 

Hora: 20:30 às 23:30 

Apresentação da Atividade 

No decorrer da Semana Solidária, o Jantar Solidário é o 

momento em que promovemos a partilha, não só no 

pagamento de inscrição do jantar que reverte em parte 

para o fundo, mas também na possibilidade das pessoas 

comprarem algumas peças de arte que estarão ao dispor para licitarem. Damos conta ainda do 

ponto de situação do Fundo e lançamos desafios para o próximo ano letivo. Para terminar, 

contamos sempre com um momento musical (que envolva a participação da comunidade 

académica). 

 

 

III Feira do Livro a 1€ 

Local: Sala de Exposições do Justiça e Paz 

Data: 25 Mai 2015 a 28 Mai 2015 

Hora: 9:00 às 21:00 

Apresentação da Atividade 

Esta feira é a oportunidade de encontrar de forma solidária 

livros que se enquadram na comunidade académica 

(estudantes, docentes, investigadores e funcionários), 

abrangendo todas as áreas científicas, culturais e literárias. 
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Missão 

O NExT é um projeto do IUJP (Instituto Universitário Justiça e Paz) e da CASA (Centro 

Académico de Santo António) que permite ajudar estudantes do ensino superior com 

dificuldades económicas, através de explicações em regime de voluntariado. 

 

Elementos do grupo 

Carlos Viegas (coordenador) 

Rita Félix (coordenador) 

Mariana Albuquerque 

Inês Martins 

Louise George 

Rui Sancho 

Ricardo Silva 

Raquel Azevedo 

 

 

Atividades 

 

Explicações 
Local: IUJP e CASA 

Data: 1 Set 2014 a 31 Ago 2015 

Apresentação da Atividade 

O NExT é um projeto que visa a partilha de conhecimentos 

através de explicações, em regime de voluntariado, a 

estudantes com comprovada necessidade académica e 

económica, defendendo um estudo continuado para 

alcançar o mérito académico. 

 

 

Workshop Gestão do Tempo 
Local: IUJP 

Data: 21 Abr 2015 

Hora: 18:00 às 20:0 

Apresentação da Atividade 

Para alcançar bons resultados académicos é importante o 

estudante aprender a preparar-se da melhor maneira. Por 

isso, o NExT proporcionou esta formação de gestão de 

tempo e de métodos de estudo a partir do Núcleo de Integração e Aconselhamento dos SAS UC. 

 

 

NExT 
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Reunião aberta 
Local: Sala B 

Data: 7 Jul 2015 a 7 Jul 2015 

Hora: 19:00 às 20:00 

Apresentação da Atividade 

Convidar elementos da comunidade académica para refletir 

sobre o projeto. Para que auscultando várias perspetivas 

possamos ultrapassar algumas dificuldades sentidas, 

procurando responder a três questões essenciais: Que sugestões/estratégias podem ser 

implementadas para um maior envolvimento da CA? Que parcerias são importantes 

estabelecer? Que organização favorece a missão do NExT? 
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Missão 

Proporcionar a todos os interessados a vivência de momentos de reflexão pessoal e dialogada, a 

partir da observação, criação e fruição de objetos artísticos, numa interligação com a dimensão 

espiritual da vida humana. 

 

 

Elementos do grupo 

Marta Gama (coordenadora) 

Joana Rodrigues (coordenadora) 

Maria José Pessoa 

Raquel Ferreira 

Ana Filipa Santos 

Carolina Simões 

Ana Fidalgo 

Sérgio Dias Branco 

Filipa Malva 

 

 

Atividades 

 

Exposição de fotografia - TECER O ESSENCIAL :: A nossa casa é onde está 

o nosso coração::  
Local: Sala de exposições: IUJP 

Data: 29 Out 2014 a 17 Nov 2014 

Hora: 18:30 às 18:30 

Apresentação da Atividade 

A exposição, em conjunto com SPES_ições, apresenta 

conjunto de fotografias ilustrativas do que tem sido a 

actividade do TEAR desde o seu início. 

 

 

Tarde do TEAR 
Local: IUJP 

Data: 30 Nov 2014 

Hora: 14:30 às 18:30 

Apresentação da Atividade 

Reunião interna dos membros do TEAR com a possibilidade de ter convidados com o objectivo 

central de pensar o TEAR. 

 

TEAR 
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Celebração das Esperanças 
Local: IUJP - Capela 

Data: 3 Dez 2014 

Hora: 21:30 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

O TEAR e o SPES propõem um tempo de oração para 

Celebrar a Esperança que, no meio da agitação dos nossos 

dias, parece desvanecer. O Advento é uma caminhada na 

esperança: Maria (e nós a ela associados) espera(mos) o nascimento de um Mundo Novo na 

alegria da confiança em Deus. Ou como disse Frei Bento Domingues “A virtude do Advento é a 

esperança. Não pode ser a esperança de que haverá Natal, mas que este produza o renascimento 

da Igreja e do Mundo.” "Não fiquemos à margem deste caminho de esperança viva!" (EG 278). 

 

Per-cursos de virtudes I 
Local: IUJP - Sala de exposições 

Data: 11 Dez 2014 

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

Conferência com convidados que abordarão as virtudes 

Escuta, Humildade, Contemplação silenciosa e Gentileza. 

 

 

II Ciclo Cinema e Espiritualidade 
Local: Sala B do IUJP 

Data: 18 Dez 2014 

Hora: 21:00 às 23:0 

Apresentação da Atividade 

Actividade a realizar em colaboração com a Comunidade de 

Acolhimento Cristão João XXIII em que após a exibição do 

filme haverá um comentário por um convidado e um 

espaço de debate. 

 

 

II Ciclo Cinema e Espiritualidade 

Local: Auditório IUJP 

Data: 15 Jan 2015 

Hora: 21:00 às 23:0 

Apresentação da Atividade 

Actividade a realizar em colaboração com a Comunidade de 

Acolhimento Cristão João XXIII em que após a exibição do 

filme haverá um comentário por um convidado e um 

espaço de debate. 
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Per-cursos de virtudes II 
Local: IUJP - Sala de exposições 

Data: 5 Fev 2015 

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

Conferência com convidados que abordarão as virtudes 

Escuta, Humildade, Contemplação silenciosa e Gentileza. 

 

 

 

Celebração das Cinzas 
Local: IUJP - Capela 

Data: 18 Fev 2015  

Hora: 19:30 às 21:00 

Apresentação da Atividade 

O Instituto Universitário Justiça e Paz propõe a toda a 

comunidade académica a Celebração das Cinzas no dia de 

início da Quaresma. Celebrar a Eucaristia de Cinzas, é 

aceitar o desafio da Igreja de entrar na Quaresma numa opção de oração, jejum e esmola, de 

meditar a fragilidade e a fecundidade da vida humana, sob o olhar misericordioso de Deus. Esta 

celebração evidencia conteúdos e gestos de beleza, que poderão vir a ser expressados com a 

ajuda da arte, sob a coordenação do TEAR e com a ajuda do SPES. 

 

 

II Ciclo Cinema e Espiritualidade 
Local: Auditório IUJP 

Data: 19 Fev 2015  

Hora: 21:30 às 23:30 

Apresentação da Atividade 

Actividade a realizar em colaboração com a Comunidade de 

Acolhimento Cristão João XXIII em que após a exibição do 

filme haverá um comentário por um convidado e um 

espaço de debate. 

 

 

II Ciclo Cinema e Espiritualidade  
 Auditório IUJP 

Data: 12 Mar 2015  

Hora: 21:00 às 23:0 

Apresentação da Atividade 

Actividade a realizar em colaboração com a Comunidade de 

Acolhimento Cristão João XXIII em que após a exibição do 

filme haverá um comentário por um convidado e um espaço de debate. 
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II Ciclo Cinema e Espiritualidade 
Local: Auditório IUJP 

Data: 9 Abr 2015 

Hora: 21:00 às 23:0 

Apresentação da Atividade 

Actividade a realizar em colaboração com a Comunidade de 

Acolhimento Cristão João XXIII em que após a exibição do 

filme haverá um comentário por um convidado e um 

espaço de debate. 

 

 

Conferência "Deus, a Mulher e a Natureza"  
Local: IUJP - Sala de exposições 

Data: 21 Abr 2015 

Hora: 21:30 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

Conferência com a colaboração da Sociedade de Ética 

Ambiental. 

 

 

 

 

Per-cursos de virtudes III 
Local: IUJP - Sala de exposições 

Data: 30 Abr 2015  

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

Conferência com convidados que abordarão as virtudes 

Escuta, Humildade, Contemplação silenciosa e Gentileza. 

 

 

 

 

II Ciclo Cinema e Espiritualidade 
Local: Auditório IUJP 

Data: 14 Mai 2015 

Hora: 21:00 às 23:0 

Apresentação da Atividade 

Actividade a realizar em colaboração com a Comunidade de 

Acolhimento Cristão João XXIII em que após a exibição do 

filme haverá um comentário por um convidado e um 

espaço de debate. 
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Tarde do TEAR 
Local: IUJP 

Data: 14 Jun 2015 

Hora: 14:30 às 18:30 

Apresentação da Atividade 

Reunião interna dos membros do TEAR com a possibilidade de ter convidados com o objectivo 

central de pensar o TEAR. 

 

Per-cursos de virtudes IV 
Local: IUJP - Sala de exposições 

Data: 25 Jun 2015 

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

Conferência com convidados que abordarão as virtudes 

Escuta, Humildade, Contemplação silenciosa e Gentileza. 
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Missão 

O projeto A Porta da Fé (PDF) do Instituto Universitário Justiça e Paz dá resposta à necessidade 

de aprofundamento e formação da fé, um artigo fundamental da missão do Justiça e Paz. A 

Porta da Fé está aberta a todos, universitários ou não, crentes ou não crentes. O PDF apresenta 

quatro áreas de formação: Catequese de adultos semanal, Curso Bíblico Mensal e Per-cursos de 

Virtudes Bimestrais e Grupo II do PDF. 

 

 

Elementos do grupo 

Maria Leão, msemd 

Rita Borges, msemd 

 

 

Atividades 

 

PDF I 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 25 Set 2014 a 30 Out 2014 

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

O projeto A Porta da Fé (PDF) do Instituto Universitário 

Justiça e Paz dá resposta à necessidade de aprofundamento 

e formação da fé, um artigo fundamental da missão do 

Justiça e Paz. A Porta da Fé está aberta a todos, universitários ou não, crentes ou não crentes. 

 

 

Curso Bíblico  
Local: Auditório do Justiça e Paz 

Data: 30 Out 2014 a 11 Jun 2015 

Hora: 21:15 às 23:15 

Apresentação da Atividade 

Uma releitura dos Quatro Evangelhos para, a partir deles, 

conhecer "O Tal de Nazaré". Um itinerário da literatura à 

arte, da cultura à religião - vários olhares sobre Jesus. Este 

Curso Bíblico dinamizado pelo IUJP é, este ano, centrado em Jesus e realiza o primeiro objetivo 

do Plano da Pastoral do Ensino Superior em Coimbra 2014-2016, cuja ideia principal é 

aproximar (de) Jesus. 

 

 

 

PDF  
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PDF II 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 20 Nov 2014 a 2 Jul 2015 

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

O Justiça e Paz propõe o PDF Grupo II a todos aqueles que 

fizeram uma (re)descoberta da fé no PDF I ou noutros 

grupos (como os de preparação para o Crisma), no Justiça e 

Paz ou fora. Para aprofundamento da fé e compromisso 

cristão. Inscreva-se neste grupo que alia a fé à vida e nos ajuda a ser discípulos missionários. 

Dinamização: MSEMD. Calendário: Mensalmente 

 

 

 

Retiro do Advento e Retiro de quaresma 

Local: Trav. Espírito Santo nº 14 

Data: 30 Nov 2014 e 15 Mar 2015 

Hora: 9:30 às 20:30 

 

 

 

 

 

 

Per-cursos de Virtudes 
Local: Sala de Exposições 

Data: 11 Dez 2014 a 25 Jun 2015 

Hora: 21:15 às 23:00 

Apresentação da Atividade 

Atividade organizada em colaboração com o TEAR do 

Justiça e Paz. Conferências sobre as virtudes: Escuta, 

Humildade, Contemplação silenciosa e Gentileza. 
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Anexo 1: Fundo Solidário 
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Anexo 2: Salas do Justiça e Paz 
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Missão 

O SDPU (Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária) é o organismo da Diocese de 

Coimbra para a coordenação geral da Pastoral do Ensino Superior, congregando na mesma 

reflexão e ação todos os grupos e instituições eclesiais ligados à Pastoral do Ensino Superior. 

 

Coordenador 

Pe. Paulo Simões 

 

Equipa 

Um representante da Capelania da Universidade  

Dois elementos do SPES  

O responsável do CUMN  

Dois estudantes do CUMN  

O responsável da CASA / Comunidade Emanuel  

Dois estudantes da CASA  

Um representante do CADC  

A responsável do Lar das Doroteias (representante dos Lares)  

Uma estudante do Lar das Doroteias  

A responsável do Lar do Coração de Maria  

Uma estudante do Lar do Coração de Maria  

A responsável do Lar das Teresianas 

Uma estudante do Lar das Teresianas  

O responsável da Residência da Beira / Opus Dei  

Uma representante dos Servidores do Evangelho  

Dois estudantes do Clã Universitário de Coimbra  

Um funcionário 

Uma professora  

Um investigador 

 

Atividades 

 

Receção ao Caloiro 
Local: Átrio das Químicas na Universidade 

Data: 8 Set 2014 a 12 Set 2014 

Hora: 9:00 às 18:00 

Apresentação da Atividade 

Na semana das matrículas da Universidade, o SDPU sai à 

rua e, no encontro com os caloiros, distribui informação 

essencial sobre a Pastoral do Ensino Superior e convida e apresenta os centros universitários. 

Anexo 3: SDPU 
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Bênção do Caloiro 

Local: Sé Nova 

Data: 1 Out 2014 

Hora: 19:00 às 21:00 

Apresentação da Atividade 

No início do ano letivo, o Secretariado Diocesano da 

Pastoral Universitária (SDPU) propõe a todos os caloiros 

uma celebração para receber a bênção de Deus. Acolher 

esta bênção é receber todo o bem que Deus tem a dizer a respeito de cada um. A bênção de Deus 

“engrandecerá o teu nome e fará de ti uma fonte de bênçãos”. Se és caloiro, prepara-te para a 

receber. 

 

 

 

Noite CC  
Local: Coimbra 

Data: 6 Nov 2014 a 7 Nov 2014 

Hora: 21:00 às 4:00 

Apresentação da Atividade 

A Noite CC – Cristo em Coimbra – acontece de dois em 

dois anos e pretende ser um encontro da fé com a cultura, 

de Cristo com a cidade. A caminhada noturna revela-nos a 

cada paragem facetas de uma cidade cuja profundidade não atingimos no quotidiano e 

desvenda-nos a presença de Deus escondida entre os citadinos. 

 

 

 

Formação Método EG 24  

para os agentes pastorais do SDPU e das Entidades 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 9 Nov 2014 

Hora: 9:30 às 15:00 

Apresentação da Atividade 

Esta atividade foi pensada para formar os agentes pastorais 

da Pastoral do Ensino Superior no método pastoral 

proposto pelo papa Francisco no número 24 da exortação 

apostólica A Alegria do Evangelho: primeirear, envolver-se, 

acompanhar, frutificar, festejar. 
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Celebração da Padroeira Imaculada Conceição,  

Padroeira da Universidade de Coimbra 
Local: Capela da Universidade de Coimbra 

Data: 8 Dez 2014 

Hora: 12:00 às 13:0 

Apresentação da Atividade 

O Secretariado Diocesano da Pastoral Universitário 

associa-se à Capelania da Universidade de Coimbra para a 

Celebração da Imaculada Conceição, Padroeira da UC. 

 

 

Celebração do Dia da Fundação da Universidade 
Local: Capela da Universidade de Coimbra 

Data: 1 Mar 2015  

Hora: 12:00 às 13:0 

Apresentação da Atividade 

Mobilização das pessoas ligadas a cada uma das entidades 

da Pastoral do Ensino Superior para a celebração do Dia da 

Fundação da Universidade. 

 

 

Via Sacra 
Local: À volta da Penitenciária de Coimbra 

Data: 4 Mar 2015 a 4 Mar 2015 

Hora: 21:00 

Apresentação da Atividade 

A Via Sacra este ano apresenta uma proposta nova: será à 

volta da Prisão. Vamos abraçar a Prisão. Vamos ouvir 

reflexões e testemunhos. Vamos rezar pelos que estão em 

reclusão e pelos que trabalham nas prisões: PORQUE NÃO HÁ VIDAS SEM FUTURO! Encontro 

marcado para as 21 horas, à frente da Penitenciária de Coimbra. 

 

 

Celebração do Perdão 
Local: Sé Velha 

Data: 23 Mar 2015 a 23 Mar 2015 

Hora: 21:30 às 23:30 

Apresentação da Atividade 

O Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária 

(SDPU) convida anualmente para a Celebração do Perdão. 

Convidados a viver o tempo de Quaresma «como um percurso de formação do coração», a 

celebração do perdão proporciona à comunidade universitária uma vivência na fé para uma vida 

reconciliada em que o Sacramento do Perdão tem especial lugar. 
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Bênção das Pastas 
Local: Sé Nova 

Data: 6 Jun 2015 a 7 Jun 2015 

Hora: 11:00 às 13:00 

Apresentação da Atividade 

A Bênção das Pastas é uma atividade do SDPU que 

congrega todos os estudantes finalistas do Ensino Superior 

de Coimbra para celebrar a bênção de Deus em final de 

curso. Esta celebração é presidida pelo Bispo de Coimbra. 
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ii. POR DATA 

 

 

SETEMBRO 

2-7 Encontro de Programação Pastoral (SPES) 

8-12 Receção ao Caloiro (Átrio das Químicas | SDPU) 

17 1ª Reunião Equipa de Coordenação do SPES (Sala do SPES | 21h30 | SPES) 

23 Reunião Equipa Alargada (Sala B IUJP | 21h15-23h15 | SDPU) 

24 1ª Reunião Geral (SPES) 

 

OUTUBRO 

1 Bênção do Caloiro (19h00 | SDPU) 

7 Take a Seat and Make a Friend (Átrio das Químicas | 14h00-18h00 | SPES) 

8 Início da Eucaristia Justiça e Paz (19h30 | IUJP) 

8 Sessão de Abertura do Ano de Voluntariado Etcetera (IUJP | 21h30 | SPES) 

9 1ª Reunião PDF I (IUJP | 21h15 | PDF) 

21 Take a Seat and Make a Friend (ISCAC | 14h00-18h00 | SPES) 

25 Encontro Nacional de Docentes e Investigadores (Fátima | 09h30-18h30 | SNPES) 

29 Reunião de Projetos e Equipas IUJP (Sala B | 17h00) 

29 Inauguração Exposição de Fotografia (Sala de Exposições | 18h30 | TEAR + SPES) 

29 Abertura do Ano Pastoral 14-15 (18h30-22h30 | IUJP) 

30 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 

 

NOVEMBRO 

3 1ª Formação de Voluntários (IUJP | 21h00-22h30 | SPES) 

6 Noite CC (Porta Férrea UC | 21h00 | SDPU) 

10 Bioética em Discussão (Fac. Farmácia | 18h30 | SPES) 

11 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

20 1ª Reunião PDF II (IUJP | 21h15 | PDF) 

24 Economia em Discussão (Lounge do ISCAC | 18h30-20h00 | SPES) 

24-28 V Semana Solidária (Fundo Solidário) 

25 Conversas sobre Fé e Ciência (ISEC | 21h15-23h15 | SPES) 

26 Jantar Solidário (IUJP | 20h30 | Fundo Solidário) 

27 Inauguração Exposição de Fotografia (Sala de Exposições | 21h30 | SPES) 

29 Formação de Agentes Pastorais Método EG 24 (09h30-15h00 | SDPU) 

30 Retiro de Advento (09h30-20h30 | PDF) 
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DEZEMBRO 

1 2ª Formação de Voluntários (IUJP | 21h00-22h30 | SPES) 

3 Última Eucaristia no Justiça e Paz antes do Natal (19h30 | IUJP) 

3 Celebração das Esperanças - Convite Party_Ora (Capela | 21h30-23h00 | TEAR + SPES) 

8 Celebração da Padroeira da Universidade (Capela da UC | 12h00 | SDPU) 

9 Reunião Bimestral de Colaboradores (15h00-16h00 | IUJP) 

9 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

10 Missa Fora do Sítio (Capela de Santa Comba - Pólo III | 19h30) 

11 Per-cursos de Virtudes (Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR) 

14 Jantar de Natal (Sé Nova | 18h00-23h30 | SPES) 

15 Bioética em Discussão (Fac. Farmácia | 18h30 | SPES) 

17 Encontro de Natal do Grupo de Colaboradores (IUJP | 19h00-22h00 | IUJP) 

18 II Ciclo Cinema e Espiritualidade (IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII) 

25 Natal do Senhor 

 

JANEIRO 

7 Reinício da Eucaristia Justiça e Paz (19h30 | IUJP) 

7 Inauguração de Exposição (Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES) 

8 Party_Ora (Capela do IUJP | 21h30 | SPES) 

13 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

15 II Ciclo Cinema e Espiritualidade (IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII) 

22 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 

 

FEVEREIRO 

3 Conversas sobre Fé e Ciência (ISEC | 21h15-23h15 | SPES) 

4 Inauguração de Exposição (Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES) 

5 (qui) Party_Ora - Oração pelas Vocações (Igreja de S. Tiago | 21h30| SPES) 

5 Per-cursos de Virtudes (Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR) 

9 Bioética em Discussão (Fac. Farmácia | 18h30 | SPES) 

10 Reunião Bimestral de Colaboradores (15h00-16h00 | IUJP) 

10 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

14-22 Peregrinação Diocesana a Taizé (SDPJ) 

18 Celebração das Cinzas (Capela | 19h30 | TEAR + SPES) 

19 II Ciclo Cinema e Espiritualidade (IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII) 

24 Reunião Equipa Alargada (Sala B IUJP | 21h15-23h15 | SDPU) 

26 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 
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MARÇO 

1 Comemoração da Fundação da Universidade (Capela da UC | 12h00 | SDPU) 

2 3ª Formação de Voluntários (IUJP | 21h00-22h30 | SPES) 

4 Inauguração de Exposição (Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES) 

4 Via Sacra - Convite Party_Ora (21h30 | SDPU) 

9 Bioética em Discussão (Fac. Farmácia | 18h30 | SPES) 

10 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

12 II Ciclo Cinema e Espiritualidade (IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII) 

15 Retiro de Quaresma (09h30-20h30 | PDF) 

19 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 

23 Celebração do Perdão (21h30 | SDPU) 

25 Última Eucaristia no Justiça e Paz antes da Páscoa (19h30 | IUJP) 

25 Missa Fora do Sítio (Pólo II | 19h30) 

28-29 Retiro do SPES_Secundário (SPES) 

 

ABRIL 

1 Inauguração de Exposição (Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES) 

4-5 Vigília Pascal e Páscoa do Senhor 

7 Reunião Bimestral de Colaboradores (15h00-16h00 | IUJP) 

9 II Ciclo Cinema e Espiritualidade (IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII) 

13 Bioética em Discussão (Fac. Farmácia | 18h30 | SPES) 

13 4ª Formação de Voluntários (IUJP | 21h00-22h30 | SPES) 

14 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

15 Reinício da Eucaristia no Justiça e Paz (19h30 | IUJP) 

16 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 

21 Conferência "Deus-Mulher-Ambiente" (Sala de Exposições | 21h30-23h00 | TEAR) 

25 Aniversário do SPES (SPES) 

27 Economia em Discussão (Lounge do ISCAC | 18h30-20h00 | SPES) 

28 Conversas sobre Fé e Ciência (ISEC | 21h15-23h15 | SPES) 

30 Per-cursos de Virtudes (Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR) 

 

MAIO 

4 Bioética em Discussão (Fac. Farmácia | 18h30 | SPES) 

6 Inauguração de Exposição (Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES) 

6 Oração Taizé 100 Anos Ir. Roger - Convite Party_Ora (Sé Velha | 21h00 | Par. S. José) 

12 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

14 II Ciclo Cinema e Espiritualidade (IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII) 

19 Encontro de Preparação Bênção das Pastas (Auditório IUJP | 21h00 | SDPU) 
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20 2ª Reunião Geral (21h30 | SPES) 

21 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 

22 Vigília de Pentecostes (Sé Nova | 21h30 | PDF) 

24 Sacramento da Confirmação (Sé Nova | 11:00-13:00 | PDF) 

25-28 Feira do Livro a 1€ (Fundo Solidário) 

27 Sessão de Encerramento do Ano de Voluntariado EtCetera (IUJP | 17:00-19h30 | SPES) 

31 Dia da Igreja Diocesana (Praça Heróis Ultramar | 09h00-19h00 | Diocese de Coimbra) 

 

JUNHO 

2 Tercas.com (Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV) 

3 Inauguração de Exposição (Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES) 

3 Party_Ora (Capela de Santa Comba - Pólo III | 21h30 | SPES) 

5 Caminhada Noturna SPES_Tech (19h00 | SPES) 

6 Bênção das Pastas Politécnicos e Privados (Sé Nova | 11h00 | SDPU) 

7 Bênção das Pastas Universidade (Sé Nova | 11h00 | SDPU) 

9 Reunião Bimestral de Colaboradores (15h00-16h00 | IUJP) 

11 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui Santiago (Auditório | 21h15 | PDF) 

23 Reunião Equipa Alargada (Sala B IUJP | 21h15-23h15 | SDPU) 

25 Per-cursos de Virtudes (Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR) 

26-28 Acampamento para candidatos ao Ensino Superior (SPES) 

 

JULHO 

1 Reunião de Avaliação Pastoral (IUJP | 17h00) 

1 Encerramento do Ano Pastoral (IUJP | 19h30 | última Eucaristia) 

2 Última Sessão Grupo I e Grupo II (21h15 | PDF) 

27-31+1-3AGO Voluntariado de Verão numa Casa de Saúde (SPES) 

 

SETEMBRO 

3-5 e 10-13   Encontro de Programação Pastoral (SPES) 

7-11 Acolhimento ao Caloiro (SDPU) 
 

 

 


