
            
trólei

Tiragem: 400 exemplares | distribuição gratuita
Diretor: Pe. Paulo Simões
Morada: Instituto Universitário Justiça e Paz, Couraça de Lisboa,
30,30 00-434 COIMBRA,

 961688343

 239822483 

 diretor.justicaepaz@gmail.com

 

Composição: Raquel Bernardino 

Ficha técnica
Participam neste número: D. Virgílio Antunes, Pe. Paulo Simões 
Regina Bento, Ana Carolina Bajouco 

Missas
[IUJP]  4ª e 5ª às 19h30  

[CUMN] de 2ª a 5ª às 19h; ao Domingo     
às 21h15 no Lar do Coração de Maria  
[Capela Univ]  Domingo às 12h   

[Sé Nova]  ao Domingo às 19h  

out

 

nov D. Virgílio Antunes*

trólei

O Ano da Fé 

*Bispo de Coimbra

Ana Carolina Bajouco*

Haverá melhor praxe 
que a Bênção?

 

. 

*estudante 3º ano de Ciências Farmaceuticas

Afinal para que serve a praxe? Há uma bênção para os caloiros? 
Certamente que estas são perguntas frequentes de quem chega a 
Coimbra. 

A entrada para a universidade é uma experiência única, marcada por 
um certo medo e nervosismo devido muitas vezes à praxe, à nova 
cidade, à nova casa, ou seja medo e anseio do desconhecido.

A praxe, neste contexto, tem como objetivo a relação entre os caloiros 
para que eles se sintam integrados na faculdade e conheçam os mais 
velhos do seu curso. 

Os colegas que nos acompanham na faculdade e com quem 
passamos a maior parte do nosso tempo são muito importantes no 
percurso académico, no entanto há alguém que nos agarra a mão e está 
sempre ao nosso lado durante este percurso de vida universitária, 
JESUS.

A bênção do caloiro é a praxe a que a fé nos chama, uma vez que na 
bênção conhecemos a família que nos acompanha na fé enquanto 
vivemos nesta bela cidade. 

Na bênção, os caloiros tomam conhecimento de algumas instituições 
com quem podem sempre contar, e que os acompanharão neste 
percurso de fé. 

Se és caloiro atreve-te a receber a bênção dia 28 de Outubro, na Sé 
Nova, pelas 19h, porque sairás desta celebração com a certeza de que 
Jesus e todos os que pertencem à sua grande família te ajudarão nesta 
nova fase da tua vida.

Deixa-te tocar por Jesus e vem à Bênção do Caloiro!

Estamos a emergir de um tempo em que o mundo da cultura se afirma alheio ao da fé, como se de duas realidades 
incompatíveis se tratasse. 

Em águas agora mais calmas, homens e mulheres de todos os níveis culturais estão embrenhados no mundo do 
conhecimento e vencem o pudor de se apresentar na sua condição de crentes.

O Ano da Fé, que estamos a celebrar na Igreja, chama-nos a atenção para realidades pouco presentes nas preocu-
pações do homem de hoje: a fé e a religião como dimensões fundamentais da vida humana, na busca do seu sentido, 
dos seus valores e da sua felicidade.

O Ano da Fé tem como objectivo ajudar-nos a fazer uma boa síntese entre a dimensão intelectual da fé, enquanto 
reflexão sobre a sua razoabilidade, e a sua dimensão existencial. Nesse sentido, Bento XVI, fala do caminho da fé como 
meio para descobrir “a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo” (Porta Fidei 2). 

O Papa centra a fé na sua dimensão pessoal, inspiradora e motivadora de uma atitude de vida, na relação de comun-
hão com Deus, Santíssima Trindade, por meio de Jesus Cristo. Como caminho, convida a “uma autêntica e renovada 
conversão ao Senhor, único Salvador do mundo” (Porta Fidei 7), que inclui tanto a adesão da razão como a adesão do 
coração.

 Que Coimbra, cidade do conhecimento e de cultura, e todos os seus prestigiados protagonistas aceitem o convite para 
cruzar o limiar da porta da fé, disponíveis e livres para continuarem a adentrar-se no conhecimento da verdade.
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27 [sab]  SDPJ* Festival Jovem 
Diocesano da Canção 
[21h, Soure]
28 [dom]  SDPU* Bênção do 
Caloiro [19h, Sé Nova]
30 [ter]  SPES* Sessão de 
Abertura Ano de Voluntariado 
[18h, IUJP]

05 [seg]  TEAR* O Diálogo - Pe. 
Anselmo Borges [21h30, IUJP]
07 [qua]  Party_Ora, oração 
mensal
[21h30, IUJP]
12-17 [seg-sab]  Semana 
Solidária [IUJP]
14 [seg]  Jantar Solidário 
[20h30, IUJP]
16-18 [sex-dom]  Encontro de 
Animadores SPES
21 [qua]  Inauguração 
Exposição “Cidades Espelho” 
[21h30, IUJP]
22-25 [qui-dom]  SDPJ* 
Convívio Fraterno [Quiaios-
Coimbra]



*Diretor do Instituto Universitário Justiça e Paz *Administradora dos Serviços de Ação Social UC

Desde o início de Setembro, altura em que me foi confiada por Dom Virgílio Antunes a Pastoral Universitária da 
nossa cidade e diocese, tenho sido surpreendido em cada dia por encontrar um mar de pessoas boas, com quem 
vou tendo muito gosto de trabalhar e de partilhar experiências de vida. Desde os colaboradores mais próximos no 
Justiça e Paz e na Capelania da Universidade, passando pelos elementos do Secretariado Diocesano da Pastoral 
Universitária (SDPU) - responsável pelo Trólei, até às diversas instituições da cidade, de constante disponibilidade, 
tenho tido realmente uma agradável surpresa.

De todas as iniciativas que temos em mãos, neste momento, há uma que me desperta a maior atenção e o maior 
empenho: o Fundo Solidário. Constituído por uma equipa de representantes das instituições e agentes sociais 
ligados ao Ensino Superior em Coimbra, o Fundo Solidário – em dois anos – já deu resposta a 104 estudantes, 
melhorando a sua motivação para os estudos e valorizando o seu mérito académico, ou impedindo mesmo a sua 
desistência. Impressionou-me, por estes dias, o testemunho de um aluno da Universidade que anunciou no 
Facebook aos seus colegas o abandono do curso por motivo da sua “situação económica atual”. É só um entre 
muitos, cujas histórias e rostos vamos conhecendo!

Quero incentivar a comunidade do Ensino Superior a abraçar o Projeto Fundo Solidário. Em resposta às necessi-
dades e aos pedidos quase diários no Justiça e Paz, teremos a III Semana Solidária, de 12 a 17 de novembro, com 
um Jantar Solidário a  14 de novembro, pelas 20h30. Também nas Cantinas Centrais dos SAS UC e na Escola 
Agrária do IPC haverá uma banca para venda solidária. No Jantar Solidário apresentaremos algumas novas ideias 
para motivar a partilha com este Fundo.

O tempo não é fácil para muitos… E muitos têm ficado para trás! Sabemos no entanto que «há mais alegria em 
dar do que em receber» (Act 20, 35). Por isso, continua mais do que atual o lema de lançamento do Fundo Solidário 
há dois anos «Se sofres com a crise, experimenta a partilha». Seria muito bom todos nós – comunidade académica 
– nos mobilizarmos com criatividade e partilha, com ideias inovadoras, na alegria de existir para ninguém desistir!

Pese embora esta mensagem seja dirigida a todos os estudantes da UC, agora 
que estamos a iniciar um novo ano letivo dirijo-me em especial aos novos 
estudantes que chegam a esta Universidade, plena de história e tradição, cheios 
de expetativas e sonhos. Sonhar faz parte da natureza humana. É preciso sonhar 
e ter esperança. E sem dúvida que realizar o sonho de tirar um curso superior 
naquela que é uma das mais antigas e prestigiadas universidades do mundo é 
ainda, apesar do contexto deprimente em que o nosso país se encontra, motivo de 
orgulho e de realização pessoal.

Nós, Serviços de Ação Social da UC (SAS UC) estamos cá para te ajudar a 
concretizar o teu sonho. Ao chegares a esta Universidade poderás contar com os 
SAS UC numa série de apoios, como sejam bolsas de estudo, alojamento em 
residências universitárias, alimentação em cantinas e bares, apoio médico e de 
enfermagem, consultas de psicologia e formações para que lides melhor com 
eventuais dificuldades académicas, apoio no caso de teres necessidades educati-
vas especiais e também podes dispor de uma creche e jardim-de-infância se já 
tiveres filhos. 

Durante o teu percurso na UC estaremos ao teu lado para que te sintas capaz de 
responder aos desafios desta nova etapa da tua vida. E também estaremos ao teu 
lado nos momentos de festa, podendo contar com os nossos serviços e 
instalações para jantares de curso e outras comemorações académicas, convívios 
no Centro Cultural D. Dinis e atuações das tunas e outros grupos de academia. 

Convido-te a acederes a www.sas.uc.pt ou a ir à nossa página no facebook 
http://www.facebook.com/ServicosAcaoSocialUc onde poderás conhecer-nos em 
maior detalhe e encontrar os nossos contatos. Se não souberes bem a quem te 
dirigires para colocar alguma dúvida ou resolver um problema em concreto 
manda-nos uma mensagem que logo te encaminharemos para o serviço ou 
profissional mais adequado.

Os SAS UC existem por ti e para ti. Contamos com o teu empenho para que num 
futuro próximo nos possamos orgulhar de termos contribuído para o teu sucesso 
académico.
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Existir para ninguém desistir
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É preciso sonhar
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