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1. Jesus estabeleceu doze para estarem com Ele e para os enviar a 

pregar (Mc 3, 14) 
 

Na esteira deste episódio programático da vida de Jesus, apresentamos o Plano Pastoral do 

Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP) para o ano letivo e pastoral 2013-2014. 

Partimos do Plano Pastoral da Diocese de Coimbra cujo lema é “Comunidade de Discípulos para 

o Anúncio do Evangelho”, em que a evangelização é «a grande linha de força», desejando 

realizá-lo no contexto da comunidade académica, uma vez que o Justiça e Paz é o organismo da 

Diocese de Coimbra para a Pastoral do Ensino Superior. 

Nesse sentido, muito nos desafia e aponta diretrizes a homilia de D. Virgílio Antunes a 16 de 

junho de 2013 na Sé Nova, à Comunidade das 19: «Todos vós, caríssimos irmãos, que estais 

envolvidos em tarefas académicas, tendes a grande missão de ser cristãos bem enraizados na fé 

em Cristo e de evangelizar o mundo universitário de Coimbra.» Deste modo, o Bispo da nossa 

Diocese situa-nos na «doce e confortadora alegria de evangelizar», grande prioridade da Igreja 

nas palavras do Papa Francisco, recordando Paulo VI na Evangelii Nuntiandi, 80. 

No Plano Pastoral Diocesano e na homilia de 16 de Junho, encontramos em destaque 

“comunhão” e “missão”, grandes fundamentos da construção eclesial, das quais nos 

apropriamos para servir o Ensino Superior da Diocese de Coimbra, citando no mesmo sentido o 

evangelista Marcos – estarmos com Ele e sairmos a pregar. 

Assim, para uma «ação organizada, entusiasta e ousada de anúncio do Evangelho» (D. Virgílio 

Antunes), assumimos para este ano, as seguintes prioridades*: 

 

5 PRIORIDADES 

 Convocar todas as pessoas e grupos do Justiça e Paz para a mesma missão do Instituto e da 

Diocese 

 Privilegiar iniciativas de primeiro anúncio para o encontro pessoal com Cristo 

 Impulsionar o aprofundamento da fé e a catequese de adultos 

 Proporcionar uma pastoral da oração e uma liturgia bem celebrada e densa de 

espiritualidade 

 Promover a Justiça e a Paz no respeito da dignidade e dos direitos da pessoa humana 
 

Dentro de cada uma destas prioridades assumimos as seguintes estratégias:* 
* Estas não esgotam de forma alguma toda a Missão do Instituto Justiça e Paz. 

Dentro de parêntesis segue breve exemplificação de atividades pontuais que concretizam essas estratégias. 
 

 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 
Fundo Solidário, NEXT, Voluntariado, TEAR – 7 Encontros Itinerantes, workshops na Casa Elísio de Moura, Ciclo de Cinema e de Espiritualidade, Restaurante e Bar, Sala de 

Estudo, entre outros 

 

- Valorização do Plano Pastoral Diocesano e participação ativa na construção da Diocese 
 SDPU, representação nos organismos de âmbito diocesano, Peregrinação da Diocese a Fátima, Dia da Igreja Diocesana, entre outros 

 

- Planificação pastoral, promoção de encontros (de formação, programação e avaliação) e acompanhamento próximo de projetos e 

equipas  
Plano Pastoral do IUJP, Avaliação e Relatório de Atividades 

 

- Desenvolvimento de plataformas de partilha de conteúdos e informação para melhor comunicação entre todos  
Internet e backoffice do site, Troléi, TvLed, Newsletter e Info 

 

- Integração do Grupo de Colaboradores na Missão Pastoral do Justiça e Paz para um maior sentido de pertença Jantar de Natal e Jantares 

com Colaboradores e Família 
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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 
Acolhimento na casa, testemunho de vida nas tarefas humanas e sociais, Eucaristia, Caminhada Noturna do SPES_Tech 

 

- Leitura cristã da entrada, percurso académico e saída dos estudantes da universidade  
Acolhimento ao Caloiro, Bênção do Caloiro, Bênção das Pastas 

 

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

 

- Possibilidade de acompanhamento espiritual pessoal através de escuta ativa, para o crescimento humano e na fé 
Grupo de sacerdotes, religiosas e consagradas 

 

 impulsionar o aprofundamento da fé e a catequese de adultos 

- Opção por uma proposta concreta de aprofundamento e formação da fé 
PDF - Catequese de Adultos, Curso Bíblico e Curso de Ícones 

 

- Reflexão e partilha da relação entre Evangelho e cultura, entre fé e razão  
TEAR, FRA, Mudança no Mundo do Trabalho 

 

- Acompanhamento e formação das equipas através de encontros, reuniões, retiros, homilias, entre outros 
 Formação SPES, Acampamento SPES, Retiro SNPES, Encontro de Formação de Colaboradores 

 

 proporcionar uma pastoral da oração e uma liturgia bem celebrada e densa de 

espiritualidade 

- Vivência aprofundada da Eucaristia semanal e dominical 
À terça-feira no Hospital e à quarta-feira no Justiça e Paz e na Comunidade das 19 - Sé Nova 

 

- Experiência de oração pessoal e comunitária: ritmo diário, semanal, mensal ou em ocasião pontual  
Adoração ao Santíssimo, Party_Ora, Oração de Taizé, Retiros, Via-Sacra, Celebração do Perdão 

 

- Discernimento vocacional a partir das vivências diárias e de momentos fortes de oração para uma pastoral 

universitária vocacional  
Adoração ao Santíssimo, Eucaristia, Retiro em Bose, entre outros 

 

- Proposta de vivências na fé para uma vida reconciliada em que a leitura espiritual e o Sacramento do Perdão têm 

especial lugar 
Confissão pessoal, celebrações penitenciais com confissões no Advento e Quaresma 

 

 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 
Comissão Diocesana Justiça e Paz, Projeto Ergue-te, Parcerias do Fundo Solidário 

- Acompanhamento da realidade do Ensino Superior e elaboração de respostas no âmbito da questão social, que 

incluem voluntariado e partilha  
Fundo Solidário - Semana Solidária - Feira do Livro e do CD, Next, SPES_EtCetera, Telhal 

 

- Formação sobre a dimensão ética e humana da vida nas diferentes áreas do saber 
 Bioética em Discussão, Curso de Boas e Más Notícias, Suporte Básico de Vida 
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2. Resumo de atividades - Ano Pastoral 13/14 
 

 

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. 
 

 

 

Atividades 

 

Reunião Mensal  
A Direção do Instituto Universitário reuniu mensalmente para programação, acompanhamento 

e reflexão da vida do Justiça e Paz. 

 

 

Newsletter 
Data: 1 Set 2013 a 31 Agos 2014 

Apresentação da Atividade: 

A Newsletter é um meio de comunicação digital que permite dar a conhecer as atividades do 

Instituto de uma forma direcionada aos seus subscritores, ou seja, através de e-mail. É enviada 

periodicamente. 

 

 

Divulgação do Restaurante e Bar 
Data: 1 Set 2013 a 31 Agos 2014 

Apresentação da Atividade: 

Divulgação do Restaurante e Bar através de estratégias traçadas de divulgação dos serviços 

prestados bem como a elaboração de eventos que chamem mais pessoas. 

 

  

DIRECÇÃO 
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Reunião de Programação Pastoral 
Local: IUJP 

Data: 9 Out 2013 a 9 Out 2012 

Hora: 17:00 às 18:00 

Apresentação da Atividade: 

No início do ano pastoral, todos os projetos e equipas do IUJP são convidados a apresentar a sua 

programação, depois de terem completado a programação com as suas equipas. Esta partilha da 

programação, na linha do Plano Pastoral do Justiça e Paz, é fundamental para o 

desenvolvimento da missão do Instituto Universitário Justiça e Paz. 

 

 

 

Lugares de Justiça e Paz - Exposição 

Fotográfica 
Local: Sala de Exposições do IUJP 

Data: 19 Out 2013 a 8 Nov 2013 

Hora: 19:00 

Apresentação da Atividade: 

"Lugares de Justiça e Paz" é um convite a olhar para 

os espaços do Instituto Universitário Justiça e Paz. 

Àqueles que o conhecem pela primeira vez, cujo olhar 

fica preso nos cantos, nas janelas, no rio Mondego. Àqueles que já o sabem de cor e que não se 

lembram que há sempre algo mais a reparar, a observar de novo, a encontrar novas histórias e 

novos significados. Pelo olhar de Carolina Simões, numa série de 10 foto-composições do 

Instituto, procure e encontre "Lugares de Justiça e Paz". 

 

 

 

Abertura do Ano Pastoral 2013-2014 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 23 Out 2013 a 23 Out 2013 

Hora: 18:30 às 22:30 

Apresentação da Atividade: 

O Justiça e Paz inicia solenemente as suas atividades 

contando com a presença de D. Virgílio Antunes, 

Bispo da nossa Diocese. Este evento inclui três 

partes: - apresentação de um dos projetos ou equipas 

do Justiça e Paz, Eucaristia e Jantar Este é um momento em que é feito 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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Apresentação do Plano Pastoral e desdobrável 2013-2014 do IUJP 
Local: Restaurante do IUJP 

Data: 23 Out 2013 a 20 Out 2013 

Hora: 22:00 às 22:0 

Apresentação da Atividade: 

“Jesus estabeleceu doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar” (Mc 3, 14). Na esteira 

deste episódio programático da vida de Jesus, apresentamos o Plano Pastoral do Instituto 

Universitário Justiça e Paz (IUJP) para o ano letivo e pastoral 2013-2014. Partimos do Plano 

Pastoral da Diocese de Coimbra cujo lema é “Comunidade de Discípulos para o Anúncio do 

Evangelho”, em que a evangelização é «a grande linha de força», desejando realizá-lo no 

contexto da comunidade académica, uma vez que o Justiça e Paz é o organismo da Diocese de 

Coimbra para a Pastoral do Ensino Superior. 

 

 

A Mudança no Mundo do Trabalho 
Local: Auditório do Conselho Distrital de Coimbra da 

Ordem dos Advogados 

Data: 3 Dez 2013 a 3 Dez 2013 

Hora: 21:15 às 23:15 

Apresentação da Atividade: 

"A Mudança no Mundo do Trabalho" surge de uma 

ideia da Comissão Diocesana Justiça e Paz, abraçada 

desde início pelo Instituto Universitário Justiça e Paz 

no sentido de, dentro da missão das duas entidades, 

promover o debate, reflexão e promoção da Doutrina Social da Igreja. 

 

 

Vigília: Celebração das Esperanças 
Local: Capela do IUJP 

Data: 10 Dez 2013 a 10 Dez 2013 

Hora: 21:00 às 23:00 

Apresentação da Atividade: 

Estamos no Advento, um período de espera activa, de 

escuta atenta, de preparação e expectativa, de abertura 

ao Natal. Este é um tempo grávido, de esperanças, no 

qual a esperança pode ganhar outro corpo. Esta vigília 

pretende criar um espaço e um momento férteis que 

nos permitam meditar sobre a nossa fé e o nosso presente, pondo-nos a olhar para os dias que 

esperamos. 
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Reunião de Avaliação Pastoral 
Local: Sala B IUJP 

Data: 2 Jul 2014 a 2 Jul 2014 

Hora: 17:00 às 18:0 

Apresentação da Atividade: 

No final do ano pastoral, todos os projetos e equipas do IUJP são convidados a apresentar a sua 

avaliação, depois de terem realizado o mesmo exercício nas suas equipas. Esta partilha de 

avaliação, que inclui sugestões para próxima programação pastoral, é fundamental para a 

aprendizagem e o desenvolvimento. 

 

 

Encerramento do Ano Pastoral 2013-2014 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 2 Jul 2014 a 2 Jul 2014 

Hora: 19:30 às 22:30 

Apresentação da Atividade: 

O Justiça e Paz encerra solenemente as suas 

atividades contando com a presença de D. Virgílio 

Antunes, Bispo da nossa Diocese. Este evento inclui 

duas partes: Eucaristia e Jantar. 
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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. 

 

 

Equipa 

Licínio Gaspar Pinto   

Maria Assunção Cabral Oliveira   

Maria de Fátima Simões de Carvalho 

 

 

Atividades 

 

Reunião Bimestral de Colaboradores 

Local: Sala da Direção IUJP 

Data: 8 Out 2013 a 17 Jun 2014 

Hora: 15:00 – 16:00 

Apresentação 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. 

 

 

Participação nos Dias Festivos do Justiça e Paz 
Local: IUJP 

Data: 23 Out 2013 a 2 Jul 2014 

Apresentação Atividade: 

O Justiça e Paz convida todos os seus colaboradores a participar nas celebrações festivas do 

Instituto - Abertura do Ano Pastoral e Encerramento do Ano Pastoral – presididos pelo Sr. D. 

Virgílio, Bispo de Coimbra. 

No dia 23 de Outubro terá lugar a partir das 18:30 a apresentação do Projecto NEXT e a 

Inauguração da Exposição de Fotografia. 

Reconhecemos que há algum impedimento na participação de alguns colaboradores que estão a 

trabalhar na cozinha. Faremos o possível por requisitar o serviço a alguém que possa libertar os 

colaboradores. 

 

  

GRUPO DE COLABORADORES 
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Jantar de Natal 
Local: IUJP 

Data: 18 Dez 2013 

Hora:19:00 – 22:00 

Apresentação Atividade: 

O Justiça e Paz convida todos os colaboradores da casa e agregado familiar para um jantar 

festivo de Natal. 

Haverá celebração da Eucaristia só para o grupo e seguir-se-á um jantar à porta fechada. 

No final haverá umas palavras da Direção e a entrega de uma lembrança a cada família. 

 

 

 

Acompanhamento Pastoral dos Colaboradores 
Local: IUJP 

Data: 30 Out 2013 a 18 Jun 2014 

Hora: 19:30 às 22:30 

Apresentação da Atividade:  

A Eucaristia do Justiça e Paz à quarta-feira é para toda a casa. Somos convidados a participar. 

Nos dias marcados com o diretor, um dos colaboradores, e sua família, é convidado para a 

Eucaristia e Jantar. 

 

 

 

Manhã de Formação e Almoço 
Local: Sala A do IUJP e Restaurante Cardápio 

Data: 4 Jan 2014  

Hora: 9:00 – 15:00 

Apresentação Atividade: 

Propomos a todos os colaboradores do IUJP uma manhã de formação na área das relações 

interpessoais, seguida de um almoço com todos. 
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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. 

 

Coordenador 

Irmã Teresa 

 

Atividades 

 

Eucaristia à quarta-feira | Dinamização SPES 
Local: Capela IUJP  

Data: Quarta – feira  

Hora: 19:30-20:30 

Apresentação 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. 

 

Adoração ao Santíssimo  

Local: Capela IUJP 

Data: Quarta e Quinta-feira 

Hora: 19:00-19:20 

Apresentação 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. 

 

Galeria de fotos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPELA 
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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. 

 

Coordenador 

Chefe Licínio Pinto 

 

Galeria de imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Coordenadores 

Benedita Sobral 

Margarida Guilherme 

 

 

SPES_Coro 
Missão 

É responsável pela animação musical da missa do Justiça e Paz à quarta-feira e pela missa da 

Comunidade das 19, ao domingo na Sé Nova. 

Coordenadores 

Sara Beatriz Marques Mendes 

Rita Ribeiro 

 

SPES_EtCetera  

Missão 

Dinamiza e promove o voluntariado do Justiça e Paz para estudantes, em parceria com diversas 

instituições da cidade. 

Coordenadores 

Helena Azevedo 

 

SPES_Ições  

Missão 

É responsável pela produção gráfica do SPES e promove a exposição de trabalhos artísticos no 

Bar do Justiça e Paz. 

Coordenadores 

Ana Filipa Figueira Santos 

 

SPES_Sáude 
Missão 

SPES_Saúde celebra Eucaristia semanalmente às terças, às 19 horas na Capela dos HUC – 

CHUC e reúne mensalmente para preparar diversas atividades para os estudantes da área da 

saúde, principalmente Pólo III, EsenfC e ESTeSC. 

Coordenadores 

João André Moreira Patrício 

Nélia Santos Gaspar 

SPES 
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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. 

Coordenadores 

Ana Carolina Simões de Sousa 

Ricardo Filipe da Silva Rodrigues 

 

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. 

Coordenadores 

Catarina Castelo Branco 

Rita Monteiro 

 

SPES_Tech 
Missão 

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

ISEC. 

Coordenadores 

Mariana Patrícia Silva 

Vanessa Patrícia da Graça Brito 

 

SPES_XL 
Missão 

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

propondo formação humana e espiritual. 

Coordenadores 

Carla Correia 

Ana Isabel Neves 
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Atividades 

 

EPA - Encontro de Programação de Ano 
Autor: SPES 

Local: A definir 

Data: 31 Ago 2015 a 6 Set 2015 

Apresentação atividades:  

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

semana de programação do novo ano letivo. Esta semana, além do trabalho de planificação, 

consolida a identidade do SPES e cria laços entre todos aqueles que partilham a mesma missão 

de ser SERVIÇO no Ensino Superior em Coimbra. 

 

 

EFA - Encontro de Formação de Animadores 
Autor: SPES 

Local: Casa Paroquial de Cernache 

Data: 1 Nov 2013 a 3 Nov 2013 

Hora: 19:45 – 20:00 

Apresentação da Atividade:  

No início de cada ano letivo, o SPES organiza um fim de semana de formação para os seus 

coordenadores, investindo no sentido de Serviço que é. 

 

 

 

Party_Ora 
Autor: SPES 

Local: Capela do IUJP 

Data: 6 Nov 2013 | 4 Dez 2013 | 8 Jan 2014| 5 Fev 

2014 5 Mar 2014 | 2 Abr 2014 | 7 Mai 2014 |  4 Jun 

2014 

Hora: 21:30 – 23:00 

Apresentação da Atividade:  

Oração mensal, após o jantar, que propõe aos 

estudantes do Ensino Superior (e a outras pessoas 

que nela participem) a possibilidade de um momento 

de oração pessoal, de meditação e partilha através de texto(s) Biblíco(s) ou outros textos de 

mensagem, da realização de dinâmicas de partilha e da entoação de cânticos de mensagem, 

marianos e de Taizé. 
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Peregrinação a Fátima 
Autor: SPES 

Local: Ansião - Fátima 

Data: 28 Fev 2014 a 2 Mar 2014 

Hora: 17:00 

Apresentação da Atividade:  

A Peregrinação a Fátima é uma atividade organizada pelo 

SPES (Serviço Pastoral do Ensino Superior) dirigida toda 

a comunidade do Ensino Superior, a realizar nos dias 28 

de Fevereiro, 1 e 2 de Março, a começar no Instituto Universitário Justiça e Paz. 

A realização desta caminhada até Fátima tem como objetivo proporcionar um encontro com e 

junto de Deus, apelando ao sacrifício, ao esforço e à reflexão. Cada passo surgirá para procurar o 

significado do "Caminhar" junto de alguém e para Alguém. 

 

 

 

Acampamento SPES 2014 (Euangélion)  
Autor: SPES 

Local: Louçainha 

Data: 29 Jul 2014 a 3 Ago 2014 

Hora: 10:00 - 19:00 

Apresentação da Atividade: 

Todos os anos pensas que tens de fazer alguma coisa 

especial nas tuas férias de Verão? Tens aqui a 

oportunidade! Um acampamento onde a animação, a 

profundidade e o sentido se vão juntar, um local onde podes conhecer pessoas novas e (re) 

conhecer-te! 

 

 

 

 

Voluntariado de Verão 
Autor: SPES e SPES_Saúde 

Local: Condeixa 

Data: 4 Ago 2014 a 11 Ago 2014 

Hora: 9:00 – 15:00 

Apresentação da Atividade:  

És estudante do ensino superior? E já descobriste a alegria 

que ganhas quando dás um bocadinho de ti aos outros? 

Gostavas de passar uma semana diferente e partilhar a 

experiência? O SPES_Saúde propõe-te o voluntariado em Condeixa: deixa-te conduzir até lá e 

vem daí fazer a diferença na prestação de cuidados em saúde mental! 
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Exposição - "Estrela - duas lendas com amor 

dentro" 
Autor: SPES_ições 

Local: Sala de Exposições do IUJP 

Data: 18 Set 2013 a 11 Out 2013 

Apresentação da Atividade:  

"Estrela - duas lendas com amor dentro" surge no âmbito 

de uma Dissertação de Mestrado de Rita Duque em Design 

de Comunicação pela FA-UTL e pretende divulgar o resultado do trabalho de investigação sobre 

o tema 'Lendas portuguesas ilustradas para a infância - concepção e design de livros teatro e 

seus objectos'. 

A investigação, teorico-prática, deu origem a um livro para a infância onde foram conjugadas 

duas lendas, ambas relativas à origem dos nomes 'Serra da Estrela' e 'Rio Mondego'. 

Esta exposição apresenta as ilustrações integrantes do livro, bem como todo o material 

produzido que o acompanha. 

 

Exposição - Primeiro Ponto 
Autor: SPES_ições  

Local: Sala de Exposições do Justiça e Paz 

Data: 11 Jan 2014 a 15 Fev 2014 

Apresentação da Atividade:  

O pontilhismo surgiu como hobbie em Janeiro de 2012, na 

época de Exames, tornando-se um mecanismo de 

relaxamento. Helena estudava umas horas, desenhava 15 

minutos. Ajudou-a a adquirir capacidade de abstração e de concentração, e foi fundamental para 

a continuidade do seu sucesso académico. A exposição “Primeiro Ponto” de Helena Leitão está 

até 15 de Fevereiro no Bar do Instituto Universitário Justiça e Paz. Passa por cá! 

 

Exposição - "Marcas de Vida" 

Autor: SPES_ições 

Local: Sala de Exposições do IUJP 

Data: 29 Nov 2013 a 1 Jan 2014 

Apresentação da atividade:  

No ano de 2012 chegou ao fim o nosso percurso catequético 

. Foi-nos proposto um novo desafio! Um desafio de 

continuidade…! Decidimos abraçá-lo e, eis que surge o 

grupo “ Marcas de Vida”. Ao longo do ano colocámos à prova um os nossos talentos, a 

PINTURA. Começamos a esboçar alguns riscos, a misturar algumas tintas, cores e, com algum 

receio, começamos a dar as primeiras pinceladas … as aulas iam passando e os resultados 

surgindo. Após algumas meses, eis que surgem estas telas. Esta nossa motivação, prende-se com 

a Partilha. Demos um pouco de nós, e com isso, o resultado da venda destes quadros, reverte a 

favor da Conferência de S. Vicente Paulo de S. Martinho do Bispo e ao Fundo Solidário do 

Instituto Justiça Paz. Agradecemos a todas aqueles que contribuíram na compra dos quadros e 

de um modo especial, ao Instituto Justiça e Paz pela forma como acolheu esta exposição. Sem 

vós não seria possível a concretização do nosso objetivo. Um abraço fraterno, MARCAS DE 

VIDA  
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Exposição: Óleo e Céu 

Autor: SPES_ições  

Local: Sala de Exposições do IUJP  

Data: 3 Mar 2014 a 19 Abr 2014 

Apresentação da Atividade:  

“Óleo e Céu” é uma exposição de pintura a óleo de Céu 

Domingues. Desde criança que a pintura a fascina, mas só à 

três anos começou a dedicar-se ao pincel e à tela. Céu pinta 

temas variados a óleo, variando nos temas e nas cores. 

Nunca pinta dois quadros do mesmo género seguidos, pois para ela a pintura funciona como 

uma terapia, abstraindo-se de todo o resto. 

 

 

 

Exposição de Aniversário do SPES - 14 anos 

SPES 
Autor: SPES_ições  

Local: Sala de Exposições do IUJP  

Data: 25 Abr 2014 a 10 Mai 2014 

Apresentação da Atividade:  

O conceito da exposição dos 14 Anos do SPES passa por 

encontrar a unidade na diversidade. A Exposição contou com a participação de todas as equipas 

que personalizaram o seu logótipo, baseando-se, não no logo original, mas no Serviço 

desenvolvido pela equipa. Quisemos que todos aqueles que fazem parte destes 14 anos fizessem 

também parte desta exposição. O objetivo é REPRESENTAR O ESPÍRITO. 

 

 

 

Exposição - Noção de Luz 

Autor: SPES_ições  

Local: Sala de Exposições do IUJP 

Data: 7 Mai 2014 a 7 Jul 2014 

Apresentação da Atividade:  

O Instituto Universitário Justiça e Paz, a artista Beatriz 

Vilarinho e o Coro de Jovens da Gafanha da Nazaré 

apresentam a Exposição "Noção de Luz". O processo 

analógico da fotografia caracteriza-se, essencialmente, pela sua lentidão. Partindo desse 

conceito de lentidão e calma, foi iniciado um trabalho de procura da fotografia tendo como 

objectivo um registo diário pouco comprometido com um tema. Progressivamente, o trabalho 

foi deixando de ser tão rigoroso como o é um registo diário, e foi passando a ser mais orgânico; 

foi-se progressivamente transformando num registo do pensamento. 
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Encontros mensais de formação  
Autor: SPES_Secundário 

Local: Justiça e Paz 

Datas: 22 Nov 2013 | Existir é optar 

20 Dez 2013 | O teu caminho é único 

24 Jan 2014 | As ilusões nas decisões 

21 Fev 2014 | Ouvir os outros 

21 Mar 2014 | Olhar-me ao espelho 

23 Mai 2014 | Parar para ouvir 

7 Jun 2014 a 8 Jun 2014 | Onde quero chegar? 

4 de Jul 2014 | Rever-me e concluir. 

Hora: 20:30  

Apresentação da Atividade:  

Os encontros mensais de formação concretizam a reunião do grupo no sentido de tornar a 

tomada de decisão dos estudantes a concluir o Secundário mais fácil e ponderada. Busca-se o 

crescimento humano e espiritual, através de um bom espírito de equipa.  

 

 

Atividade de Natal 
Autor: SPES_Tech 

Local: ISEC e Polo II 

Data: 9 Dez 2013 a 11 Dez 2013 

Hora: 11:00 - 14:00 

Apresentação da Atividade: 

A atividade de Natal realiza-se no ISEC e no Polo II nas semanas posteriores a semana das férias 

de Natal. Foram gravados alguns vídeos de estudantes desejando divertidas mensagens de Natal 

para amigos e familiares. O vídeo com mais "likes" no facebook ganha um jantar para duas 

pessoas no Instituto Justiça e Paz. 

 

 

Caminhada Noturna: Ciência e Deus 
Autor: SPES_Tech  

Local: ISEC / Caseirinhos (Pombal)  

Data: 30 Mai 2014 a 31 Mai 2014 

Hora: 16:30 - 11:00 

Apresentação da Atividade:  

A caminhada Noturna é uma caminhada que irá ser 

realizada durante a noite num lugar devidamente 

escolhido. Um lugar que fique perto da cidade, de 

preferência no campo, um lugar onde se tenha um contacto direto com a natureza para que o 

participante seja conduzido a afastar-se das turbulências da vida quotidiana da cidade. Antes da 

caminhada teremos a presença de um convidado especial que irá abordar um tema que relacione 

a relação Ciência e Deus, onde os participantes serão conduzidos a dialogar e comentar sobre o 

tema. 
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Eucaristia de Terça-feira 
Autor: SPES_Saúde  

Local: Capela dos HUC 

Data: 17 Set 2013 a 1 Jul 2014 

Hora: 19:00 

Apresentação da atividade:  

Celebração semanal da liturgia que propõe, após a leitura do Evangelho, a partilha de 

experiências e opiniões e que possibilita momentos de oração e de encontro com Deus. 

 

 

Bioética em Discussão 
Autor: SPES_Saúde  

Local: Faculdade de Farmácia da universidade de Coimbra 

Datas: 14 out 2013 | Uma questão de vida ou morte 
9 Dez 2013 | Doação de Óvulos 

11 Nov 2013 | Eutanásia 

10 Fev 2014 | Estatuto do Embrião Humano 

10 Mar 2014 | Cuidados de Saúde 

7 Abr 2014 | Violência e Maus-tratos sobre Idosos 

5 Mai 2014 | Ordem de não reanimar 

Hora: 18:30 - 20:45 

Apresentação da Atividade  

E se a tua posição for determinante em questões de vida ou de morte? Saberás que opção tomar? 

Para ajudar a responder a estas perguntas, o SPES_Saúde propõe-te o Bioética em Discussão, 

um ciclo de encontros mensais sobre o tema "Uma questão de vida ou morte". Teremos 

connosco o Prof. Daniel Serrão para refletir e discutir, numa vertente ética, as situações-limite 

da vida. 

 

 

Oração de Taizé 
Autor: SPES_Saúde  

Local: Mosteiro de Celas 

Data: 31 Mar 2014 

Hora: 21:00 - 23:00 

Apresentação da Atividade  

Os responsáveis pela concretização da oração e os 

convidados juntam-se num espaço sagrado devidamente 

decorado e acondicionado, num período de cerca de duas 

horas, nas quais são cantadas/rezadas um conjunto de músicas de Taizé que permitem aos 

participantes ir ao encontro de si mesmos e de Deus, através da reflexão interior. 
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Suporte Básico de Vida : Mass Training 
Autor: SPES_Saúde  

Local: ESTeSC / ESEnfC / Polo I (Químicas) 

Data: 30 Abr 2014 a 7 Mai 2014 

Hora: 18:00 

Apresentação da Atividade:  

Mass Training de SBV, com introdução teórica seguida de 

aplicação prática em manequins, em grupos orientados por 

formadores. Preparação para situações em que é necessário 

realizar reanimação cardiorrespiratória e colocação da pessoa 

em posição lateral de segurança. 

 

 

 

Jantar de Natal 
Autor: SPES_Shelter 
Local: Sala do Coro - Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 22 Dez 2013 

Hora: 20:30 - 23:30 

Apresentação da Atividade:  

O jantar de Natal do SPES tem como objetivo ter uma oportunidade de viver o Natal em família. 

O Jantar consistirá num jantar partilhado e num jogo “Quem é quem?”, com troca de prendas. 

As prendas têm apenas um significado simbólico, tendo como objetivo final marcar o Natal de 

outra pessoa. 

 

 

Jantar do SPES 
Autor: SPES_Shelter 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: Habitualmente, todas as 4ªs 

Hora: 20:30 – 21:30 

Apresentação da Atividade:  

O jantar do SPES decorre no IUJP (Restaurante e Bar), após a eucaristia animada pela equipa 

do SPES_coro. É um momento de partilha de experiências, de debate de ideais e de 

aprofundamento de (novas) amizades. 

 

 

Gestão da página do SPES Coimbra no Facebook 
Autor: SPES_Shelter 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Apresentação da Atividade:  

O SPES Coimbra tem uma página no Facebook, para facilitar a divulgação das diferentes 

atividades aos amigos/seguidores. Esta irá permitir divulgar todas as atividades associadas ao 

SPES, ao Ensino Superior e ao Instituto Universitário Justiça e Paz. 
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Contacto com os antigos SPES_ianos 
Autor: SPES_Shelter 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Apresentação da Atividade:  

Os antigos elementos do SPES fazem parte da família, por isso, é importante manter contacto 

com eles. Assim, a equipa do SPES_shelter responsabiliza-se a manter o contacto com tais 

elementos. 

 

 

Descida do Rio Noturna 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz/Parque Verde  

Autor: SPES_XL 
Data: 30 Abr 2014 a 1 Mai 2014 

Hora: 21:30 - 1:30    

Apresentação da Atividade: 

Esta atividade desafiou os participantes a descobrir a 

importância da Luz num ambiente de convívio e partilha, 

onde a natureza envolve e a água transporta! RECEBE a 

LUZ e ORIENTA-TE foi o tema deste ano. 

 

 

 

Entrevistas, Voluntariado e Formação 
Autor: SPES_EtCetera 

Data: 1 Set 2013 a 31 Jul 2014 

Apresentação da Atividade:  

Ao longo do ano, o SPES_EtCetera dinamizou entrevistas, ações de voluntariado em diversas 

instituições de Coimbra e formações para o voluntariado. 
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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 

Pe. Paulo Simões 

Raquel Azevedo 

 

 

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). 

 

 

 

Atividades 

 

Acompanhamento da situação atual do Ensino Superior e análise 

sociológica do Fundo Solidário 
Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 1 Set 2013 a 30 Ago 2014 

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 2013/2014 - 2014/2015 será 

criada uma base de dados, que nos permitirá analisar os resultados gerais do FS ao longo destes 

anos. 

 

 

 

  

PROJETO FUNDO SOLIDÁRIO 
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Divulgação 
Local: Dentro e fora das instalações do IUJP 

Data: 1 Set 2013 a 31 Ago 2014 

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. 

 

 

 

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

Data: 1 Set 2013 a 31 Ago 2014 

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. 

 

 

 

Reunião Mensal com Parceiros 
Local: Nas instalações de cada entidade parceira ao longo do ano 

Data: 1 Set 2013 a 30 Jul 2014 

Hora: 14:30 

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. 
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Acompanhamento Pessoal do Estudante 
Local: Gabinete Socióloga 

Data: 1 Set 2013 a 31 Ago 2014 

Hora: 9:30 

Apresentação da Atividade:  

O FS do Justiça e Paz acolhe e entrevista todos os estudantes que vêm pedir apoio, sem qualquer 

tipo de descriminação. 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. 

 

 

 

IV Semana Solidária - Feira de Artistas 

Local: Sala de Exposições do Justiça e Paz / SAS IPC / SAS 

UC / CAJP II 

Data: 11 Nov 2013 a 16 Nov 2013 

Hora: 8:30 – 23:30 

Apresentação da Atividade:  

Com a Feira de Artistas, no âmbito da Semana Solidária, 

queremos promover a Justiça através da Arte e alcançar um 

ambiente de partilha gratificante. Para tal, contamos com a participação de vários artistas que 

expõem as suas peças; a venda das mesmas reverte no mínimo 50% para o Fundo Solidário. 

 

 

Galeria de fotos:  
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IV Semana Solidária - Jantar Solidário 
Local: Sala de Exposições e Restaurante do Justiça e Paz 

Data: 13 Nov 2013  

Hora: 20:30 – 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 visitarem a feira. 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). 

 

Galeria de fotos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Feira do Livro e do CD a 1€ 
Local: Corredor r/c do Justiça e Paz 

Data: 7 Abr 2014 a 11 Abr 2014 

Hora: 9:00 – 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. 

 

Galeria de fotos:  
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Noite de Fados 
Local: Quinta das Lágrimas 

Data: 30 Mai 2014 a 30 Mai 2014 

Hora:21:00 – 23:00 

Apresentação da Atividade:  

A Noite de Fados é uma iniciativa organizada por várias 

entidades parceiras do Fundo Solidário: Cáritas Diocesana 

de Coimbra, Rede UC - Rede de Antigos Estudantes da 

Universidade de Coimbra, Centro de Acolhimento João Paulo II e o IUJP. 

Pretende através da cultura e da tradição, promover a solidariedade no seio da comunidade 

local, para além da comunidade académica. 

 

Galeria de fotos:  
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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. 

 

Coordenadores 

Maria José Pessoa  

 

Atividades 

 

Reunião Aberta 
Local: Sala de Exposições do IUJP 

Data: 23 Set 2013 

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação da Atividade:  

Encontro aberto ao público que pretende fazer o balanço do 

ano 2012/13 e lançar as bases para o ano 2013/14, 

avaliando os aspetos positivos e correções a operar, com a 

intenção de criar uma equipa coesa e com espírito de colaboração. 

 

Galeria de Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAR 
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 7 Encontros Itinerantes: Cinema 
Local: Auditório do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

Data: 18 Nov 2013 

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação da Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitetura, Música, Dança, Teatro, Pintura, 

Literatura) e a um tema específico, tendo em comum a intenção de realizar o cruzamento 

espiritualidade-arte-reflexão sob orientação de um convidado ou um conjunto de convidados. 

Foi convidado Pedro Mexia a comentar o filme “Des Hommes et des Dieux”. 

 

Tarde Cultural na Casa de Infância Dr. Elísio de Moura 
Local: Casa da Infância Dr. Elísio de Moura 

Data: 8 Dez 2013 

Hora: 15:00 - 19:00 

 

 

 

7 Encontros Itinerantes: Arquitectura 
Local: Colégio das Artes | Sala CA3 

Data: 16 Dez 2013 

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação da Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitectura, Música, Dança, Teatro, Pintura, Literatura) e a um tema específico, 

tendo em comum a intenção de realizar o cruzamento espiritualidade-arte-reflexão sob 

orientação de um convidado ou um conjunto de convidados. Nesta sessão, foi convidada a 

equipa do projeto “Building for Humanity” – Arquitectura social em cenários críticos. 

Apresentou um projeto em desenvolvimento na Guiné Bissau. 

 

Galeria de fotos 
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7 Encontros Itinerantes: Literatura 
Local: Sala de S. Pedro | Biblioteca Geral da UC 

Data: 20 Jan 2014 

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação da Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitetura, Música, Dança, Teatro, Pintura, 

Literatura) e a um tema específico, tendo em comum a intenção de realizar o cruzamento 

espiritualidade-arte-reflexão sob orientação de um convidado ou um conjunto de convidados. 

Nesta sessão foi convidado Frederico Lourenço a versar sobre a questão da proximidade e da 

distância do Divino nos "Hinos Tardios" do poeta alemão F. Hölderlin. 

 

 

 

Ciclo Cinema & Espiritualidade 
Local: Casa das Caldeiras 

Data: 12 Fev 2014 a 12 Mar 2014 

Hora: 21:30 – 00:00 

Apresentação da Atividade: 

Optando por uma visão pluralista e dialógica, este ciclo 

Cinema & Espiritualidade reúne a perspectiva cristã (A 

Essência do Amor), muçulmana (A Casa é Negra), budista 

(Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera), judaica (Um Homem Sério), terminando a 

sequência de visionamentos e discussões com uma abordagem ampla e transversal da 

espiritualidade (As Quatro Voltas). Todas as quartas-feiras entre 12 de Fevereiro e 12 de Março, 

às 21h30, na Casa das Caldeiras. 

 

 

 

7 Encontros Itinerantes: Teatro 
Local: Igreja S. Salvador, Coimbra 

Data: 19 Mai 2014 

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação da Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitetura, Música, Dança, Teatro, Pintura, 

Literatura) e a um tema específico, tendo em comum a intenção de realizar o cruzamento 

espiritualidade-arte-reflexão sob orientação de um convidado ou um conjunto de convidados. 

Nesta sessão foi convidado José Bernardes, que demonstrou, com ilustração por meio de leitura 

de excertos por dois atores, a atualidade da obra de Mestre Gil. 
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7 Encontros Itinerantes: Pintura 

Local: Igreja de Santa Cruz 

Data: 26 Mai 2014 

Hora: 21:30 – 23:00 

Apresentação de Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitetura, Música, Dança, Teatro, Pintura, 

Literatura) e a um tema específico, tendo em comum a intenção de realizar o cruzamento 

espiritualidade-arte-reflexão sob orientação de um convidado ou um conjunto de convidados. 

Nesta sessão foram convidados Virgínia Gomes e Pe. Anselmo Gaspar a apresentar "O 

Pentecostes", de Grão Vasco. 

 

Galeria de imagens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação na 10ª Jornada da Pastoral da 

Cultura 
Local: Casa Domus Carmeli | Fátima 

Data: 30 Mai 2014  

Hora: 8:30 – 19:00 

Apresentação da Atividade: 

Participação em e Divulgação de Iniciativas de outras 

instituições cujos objetivos estejam em sintonia com a 

missão do TEAR. 
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7 Encontros Itinerantes: Dança 
Local: Palácio dos Melos (antigas instalações da Fac. de 

Farmácia) 

Data: 16 Jun 2014 

Hora: 21:30 – 23:00 

Apresentação da Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitetura, Música, Dança, Teatro, Pintura, Literatura) e a um tema específico, tendo 

em comum a intenção de realizar o cruzamento espiritualidade-arte-reflexão sob orientação de 

um convidado ou um conjunto de convidados. Nesta sessão foram convidados convidados a 

Escola de Dança Rita Grade e Luís Umbelino a ilustrar o tema da Dança. 

 

 

 

7 Encontros Itinerantes: Música 
Local: Capela de S. Miguel 

Data: 7 Jul 2014 

Hora: 21:30 – 23:00  

Apresentação da Atividade: 

O TEAR (Tecer a Espiritualidade com a Arte e a Reflexão) 

calendarizou, ao longo do ano, Sete Encontros Itinerantes 

(7EI), cada um subordinado a uma modalidade artística 

(Cinema, Arquitetura, Música, Dança, Teatro, Pintura, 

Literatura) e a um tema específico, tendo em comum a intenção de realizar o cruzamento 

espiritualidade-arte-reflexão sob orientação de um convidado ou um conjunto de convidados. 

Nesta sessão foram convidados Paulo Estudante e a Capella Sanctae Crucis a apresentar o 

músico e a música da igreja até aos alvoreceres do século XIX. 
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Missão 

No âmbito do Projeto Fundo Solidário, coordenado pelo IUJP, de apoio a estudantes do Ensino 

Superior com dificuldades económicas para a continuação dos seus estudos, verifica-se que 

muitos deles têm profundas necessidades em estudar algumas disciplinas ou em definir um 

‘bom’ método de estudo, o que lhes acaba por dificultar o mérito académico. Por outro lado, no 

Justiça e Paz e na CASA, existe uma oferta significativa de pessoas disponíveis para dar do seu 

tempo, nomeadamente, a partilhar os seus ensinamentos. Vários foram os estudantes que 

através do SPES demonstraram vontade em ajudar outros colegas com explicações. Assim, 

consideramos que podemos avançar com um novo projeto que irá dar resposta aos estudantes 

que de outra forma não conseguiam aceder a este tipo de auxílio académico e, por outro lado, 

não desperdiçar a vontade de muitos outros em querer partilhar o seu tempo e conhecimento. 

 
 
 
Coordenadores 

Mariana Albuquerque 

Carlos Viegas 

 

Supervisão 

Raquel Azevedo 

Ricardo Silva 

 

Equipa 

Liliana Moreno 

Inês Martins 

Mariana Albuquerque 

Carlos Viegas 

Raquel Azevedo 

Ricardo Silva 

 
 

 

  

NÚCLEO DE EXPLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS| NExT 
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Atividades 

 

Explicações Voluntárias 
Apresentação da Atividade: 

O NEXT - Núcleo de Explicações Voluntárias - permite aos estudantes com necessidades 

económicas o acesso a explicações às disciplinas em que encontram mais dificuldades. Tentamos 

assim, arranjar explicadores dentro da área pretendida do estudante inscrito e proporcionando a 

justiça no acesso ao conhecimento e ao sucesso académico. 

 

Divulgação 
Local: Facebook, Página do Instituto Justiça e Paz, Nucleos de Estudantes 

Data: 1 Out 2013 a 1 Ago 2014 

Apresentação da Atividade: 

Promover o Projeto NEXT de explicações voluntárias junto de estudantes e docentes da UC a 

fim de angariar tanto explicandos como explicadores. 

 

Workshop Métodos de Estudo 

Local: Sala A | Justiça e Paz 

Data: 25 Fev 2014 

Hora: 19:00 – 21:00 

Apresentação da Atividade: 

Promover o estudo continuado e ensinar aos estudantes 

dicas de estudo para melhorarem o seu rendimento e 

resultados. 
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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 três áreas de formação: Catequese de adultos semanal, Curso Bíblico Mensal e 

Curso de Ícones Bimestral. 

 

 

Coordenadores 

Rita Borges 

Maria Leão 

Susana Braguês 

Pe. Rui Santiago 

Pe. Paulo Simões 

 

 

Atividades 

 

A Porta da Fé - Grupo 

Local: Instituto Universitário Justiça e Paz 

Data: 3 Out 2013 a 26 Jun 2014 

Hora: 21:15 

Apresentação Atividade:  

O grupo de Catequese do PDF propõe um percurso de (re) 

iniciação cristã pela formação catequética, que inclui um percurso semanal de aprofundamento 

e formação da fé, um curso de Bíblia e um curso de Ícones. 

 

 

Curso Bíblico 

Local: Auditório | Justiça e Paz 

Data: 24 Out 2013 a 19 Jun 2014 

Hora: 21:15 – 23:15 

Apresentação da atividade:  

Curso Bíblico com Pe. Rui Santiago no Justiça e Paz | 24 

OUT | 21:15-23:15 Todos os meses o Instituto Justiça e Paz 

propõe um encontro de formação bíblica com o Pe. Rui 

Santiago, cssr. Este encontro mensal é parte do projeto A Porta da Fé do IUJP e pretende ser 

uma introdução geral à Bíblia, no sentido de inserirmos a nossa história pessoal e comunitária 

na longa História da Salvação. A primeira sessão está marcada para 24 de outubro, às 21:15 no 

Auditório do Justiça e Paz Próximas datas: 21NOV, 19DEZ, 16JAN, 20FEV, 20MAR, 10ABR, 

15MAI, 19JUN (sempre na terceira quinta-feira do mês, à exceção de Abril) 

PORTA DA FÉ | PDF 
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Curso de Ícones 

Local: Capela do IUJP 

Data: 7 Nov 2013 a 29 Mai 2014 

Hora: 21:15 – 23:15 

Apresentação da atividade:  

Bimestralmente o Instituto Universitário Justiça e Paz 

propõe um encontro de formação de ícones com Susana 

Braguês. Este encontro faz parte do projeto A Porta da Fé e 

pretende contribuir para o entendimento da importância e 

significado dos ícones, enquanto imagens que nos aproximam de Deus 
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Agrafo 

 

 
 

 

 

 

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 

O responsável do Justiça e Paz  

Um representante da Capelania da Universidade  

Dois elementos do SPES  

O responsável do CUMN  

Um estudante do CUMN  

O responsável da CASA / Comunidade Emanuel  

Um estudante 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 

 

Trólei 
Apresentação da atividade:  

O Trólei é uma folha informativa elaborada por uma equipa do SDPU, com edição mensal. 

Reúne testemunhos, notícias e desafios no âmbito do Ensino Superior, convocando, para a 

mesma reflexão e partilha, crentes e não crentes da comunidade académica. Na primeira quinta-

feira de cada mês. 

 

SDPU 
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Bênção do Caloiro 

Local: Sé Nova 

Data: 27 Out 2013 a 27 Out 2013 

Hora: 18:30 – 20:00 

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. Com o tema: “Comunidade de 

Discípulos” Lema: Deus diz bem de Ti 

 

 

 “Inquieta-te!” – Via Sacra 
Local: Páteo das Escolas 

Data:12 Mar 2014  

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação Atividade: 

Em tempo quaresmal, o SDPU propõe a toda a comunidade 

do Ensino Superior a celebração da Via-Sacra.  

Percorrer-se-ão, iluminados pela Paixão de Cristo, os passos 

da vida de cada um, passando com Jesus deste mundo para o Pai. 

 

 

“Inquieta-te!” – Celebração do Perdão 

Local: Sé Velha 

Data: 24 Mar 2014 

Hora: 21:30 – 23:30 

Apresentação Atividade: 

Quaresma é tempo de reconciliação e penitência para uma 

mudança de vida, mais conforme à imagem de Cristo Jesus. 

Neste tempo, o SDPU propõe a toda a comunidade do Ensino Superior a Celebração do Perdão. 

 

 

Bênção das Pastas 

Local: Sé Nova 

Data: 24 Mai 2014  

Hora: 11:00 – 13:00 

Apresentação 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 

1 a 31 ago/14 | Divulgação do Restaurante e Bar | IUJP 

1 a 31 ago/14 | Newsletter | IUJP  

1 a 30 ago/14 | Acompanhamento da situação atual do Ensino Superior e análise 

sociológica do Fundo Solidário | FS 

1 a 31 ago/14 | Acompanhamento Pessoal do Estudante | FS 

1 a 1 jul/14 | Eucaristia de Terça-feira | SPES_Saúde 

2-10 | Encontro de Programação do Ano Pastoral  | SPES 

11 | Reunião Equipa Alargada  | 21h15-23h15 | SDPU 

18 – 11out | Exposição - "Estrela - duas lendas com amor dentro" | SPES_ições 

20-22 |1º Encontro de equipa | SPES_Saúde 

23 | Reunião Aberta do TEAR  | Sala de Exposições IUJP | 21h30 | TEAR 

 

OUTUBRO 

1 a 1 ago/14 | Divulgação | NEXT 

2 | Primeira reunião geral  | SPES 

2 a 31 ago/14 | Adoração ao Santíssimo | Capela 

3 | Abertura do PDF - 1ª Reunião  | Sala A do IUJP | 21h15 | PDF 

8 | Reunião Bimestral de Colaboradores  | 15h00-16h00 | IUJP 

9 | Reunião de Programação Pastoral  | 17h00-22h00 | IUJP 

14 | Bioética em Discussão  | Faculdade de Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde 

19 a 8 nov | Lugares de Justiça e Paz - Exposição Fotográfica | SPES_ições 

23 | Abertura do Ano Pastoral 13-14 com Apresentação do NEXT  | IUJP | 18h30 

23 a 2 jul/14 | Participação nos Dias Festivos do Justiça e Paz | IUJP 

24 | Curso Bíblico  | Auditório do IUJP  21h15 | PDF 

27 | Bênção do Caloiro  | Sé Nova | 18h30 | SDPU 

30 a 18 jun/14 | Acompanhamento Pastoral dos Colaboradores 

 

NOVEMBRO 

1-3 | Encontro de Formação de Animadores  | SPES 

6 | Party_Ora | Capela IUJP | 21h30  SPES 

7 | Curso de Ícones  | Capela IUJP 21h15 | PDF 

11 | Bioética em Discussão  | Fac. Farmácia | 18h30 | SPES_Saúde    

11-16 | IV Semana Solidária - Feira de Artistas  | Fundo Solidário 

13 | IV Semana Solidária - Jantar Solidário  | IUJP | 20h30 

18 | 7 Encontros Itinerantes | TEAR 

21 | Curso Bíblico | Auditório do IUJP  21h15 | PDF 

22 | Existir é optar | SPES_Secundário 

24 | Encerramento do Ano da Fé 

29 a 1 jan/14 | Exposição - "Marcas de Vida" | SPES_ições 
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DEZEMBRO 

1 | Retiro do Advento | 09h30-20h30 | PDF 

3 | A Mudança no Mundo do Trabalho | Auditório Ordem dos Advogados - Coimbra | 21h15 

4 | Party_Ora | Capela do IUJP | 21h30| SPES 

8 | Tarde Cultural na Casa de Infância Dr. Elísio de Moura | TEAR 

8 | Almoço CADC 

9 | Bioética em Discussão  | Fac. Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde 

9-11 | Atividade de Natal | SPES_Tech 

10 | Vigília: Celebração das Esperanças | IUJP 

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

16 | 7 Encontros Itinerantes  | TEAR 

18 | Eucaristia e jantar de Natal do Grupo de Colaboradores  | 19h00-22h00 

19 | Curso Bíblico  | Auditório do IUJP  21h15 | PDF 

20 | O teu caminho é único | SPES_Secundário 

22 | Jantar de Natal | SPES_Shelter 

 

JANEIRO 

4 | Manhã de formação e almoço de colaboradores | IUJP 

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

9 | Curso de Ícones | Capela do IUJP | 21h15 | PDF 

11 a 15 fev | Exposição - Primeiro Ponto | SPES_ições 

16 | Curso Bíblico | Auditório do IUJP | 21h15 | PDF 

20 | 7 Encontros Itinerantes | TEAR 

24 | As ilusões nas decisões | SPES_Secundário 

 

FEVEREIRO 

5 | Party_Ora | Capela do IUJP 21h30| SPES 

10 | Bioética em Discussão | Fac. Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde 

11 | Reunião Bimestral de Colaboradores | 15h00-16h00 | IUJP 

11 | Reunião Equipa Alargada | 21h15-23h15 | SDPU 

12 | Cinema e Espiritualidade | Casa das Caldeiras | 21h30 | TEAR 

19 | Segunda reunião geral | 21h30 | SPES 

19 | Cinema e Espiritualidade | Casa das Caldeiras | 21h30 | TEAR 

20 | Curso Bíblico | Auditório do IUJP |  21h15 | PDF 

21 | Ouvir os outros | SPES_Secundário 

25 | Reunião Equipa Alargada | 21h15-23h15 | SDPU 

25 | Workshop Métodos de Estudo | NEXT 

26 | Cinema e Espiritualidade | Casa das Caldeiras | 21h30 | TEAR 

28 a 2 mar | Peregrinação a Fátima | SPES 
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MARÇO 

3 a 19 abr | Exposição: Óleo e Céu | SPES_ições 

5 | Party_Ora  | Capela do IUJP | 21h30| SPES 

5 | Cinema e Espiritualidade  | Casa das Caldeiras | 21h30 | TEAR 

6 | Curso de Ícones  | Capela do IUJP | 21h15 | PDF 

9 | Retiro da Quaresma  | 9h00-20h30 | PDF 

10 | Bioética em Discussão  | Fac. Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde 

12 | Via Sacra | 21h30 | SDPU 

12 | Cinema e Espiritualidade  | Casa das Caldeiras | 21h30 | TEAR 

20 | Curso Bíblico  | Auditório do IUJP  21h15 | PDF 

21 e 22 | Retiro de Estudantes do Ensino Superior  | SNPES+SPES 

20 e 21 | Simpósio "Comunicar com Rosto" | SPES_Saúde 

21 | Olhar me ao espelho | SPES_Secundário 

24 | Celebração do Perdão  | 21h30 | SDPU 

31 | Oração de Taizé  | 21h30 | SPES_Saúde 

 

ABRIL 

2 | Party_Ora  | Capela do IUJP | 21h30| SPES 

5 | Participação nos III Encontros Fé e Arte - "Elogio dos Sentidos” | TEAR 

7 | Bioética em Discussão | Fac. Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde 

7 a 11 | Feira do Livro e do CD a 1€ | Fundo Solidário 

8 | Reunião Bimestral de Colaboradores| 15h00-16h00 | IUJP 

10 | Curso Bíblico | Auditório do IUJP |  21h15 | PDF 

11 a 13 | Encontro do SPES_Tech 

13 | Dia Diocesano da Juventude  | SDPJ 

19 | Iniciação Cristã na Vigília Pascal  | 22h00 | PDF 

25 | Aniversário do SPES  | 17h30 | SPES 

25 a 10 mai | Exposição de Aniversário do SPES - 14 anos SPES | SPES_ições 
30 | Descida Noturna do Rio Mondego  | SPES 
30 e 7 mai | Suporte Básico de Vida : Mass Training | SPES_Saúde 
30 a 1 mai | 2º encontro de equipa | SPES_Saúde 
 

MAIO 

5 | Bioética em Discussão  | Fac. Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde 

7 a 7 jun | Exposição – Noção de Luz | SPES_ições 

15 | Curso Bíblico  | Auditório do IUJP | 21h15 | PDF 

19 | 7 Encontros Itinerantes  | TEAR 

23 | Parar para ouvir | SPES_Secundário 

24 e 25 | Bênção das Pastas  | 11h00 | SDPU 

26 | 7 Encontros Itinerantes  | TEAR 

28 | Terceira reunião geral  | 21h30 | SPES 

29 | Curso de Ícones  | Capela do IUJP | 21h15 | PDF 

30 | Participação na 10ª Jornada da Pastoral da Cultura | TEAR 

30 | Noite de Fados  | Quinta das Lágrimas | 21h00 | Fundo Solidário 

30 a 31 | Caminhada Noturna  | 20h30 | SPES_Tech 



41 
 

 

 

 

JUNHO 

4 | Party_Ora  | Capela do IUJP | 21h30 | SPES 

6 | Vigilia de Pentecostes e Confirmação | 21h15 | PDF 

7 e 8 | Onde quero chegar? | SPES_Secundário 

8 | Sacramento da Confirmação | PDF 

15 | Dia da Igreja Diocesana 

16 | 7 Encontros Itinerantes | TEAR 

17 | Reunião Bimestral de Colaboradores | 15h00-16h00 | IUJP 

19 | Curso Bíblico | Auditório do IUJP | 21h15 | PDF 

24 | Reunião Equipa Alargada | 21h15-23h15 | SDPU 

26 | Fecho do PDF - Última reunião | 21h15 | PDF 

28 | Peregrinação Diocesana a Fátima 

 

JULHO 

2 | Reunião de Avaliação Pastoral | IUJP |17h 

2 | Encerramento do Ano Pastoral | IUJP | 19h30 

4 | Rever-me e concluir | SPES_Secundário 

7 | 7 Encontros Itinerantes  | TEAR 

29 a 3 ago | Acampamento do SPES 

 

AGOSTO 

1 a 3 set | Justiça e Paz aberto em Agosto | IUJP 

4-11 | Voluntariado SPES_Saúde | Condeixa| SPES_Saúde 

 

SETEMBRO 

1 a 8 | Encontro de Programação Pastoral | SPES 

8 a 12 | Acolhimento ao Caloiro | SDPU 
  



42 
 

 
 

 

 


