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O CUMN vai mudar 

Faces renovadas, novos recursos, Um objectivo...

Pensas que chegou ao �m?! Desengana-te!

 

. 

O Instituto Universitário Justiça e Paz faz uma 
despedida simbólica em jeito de renovação! Vai 
apresentar-se com uma imagem renovada, saindo 
para o exterior (e ao encontro do mesmo) com um 
novo Site e uma nova Newsletter.
Desa�ando a uma maior integração de todos, o 
encerramento das atividades será um preparar de um 
recomeço em força! 
Aceita o desa�o, subscreve a nova Newsletter!

O novo site estará visível para todos às 18:30 do dia 10 de Julho.

"Por isso, espera-nos uma casa completamente 
remodelada – como rosto da igreja – pensada para o 
mundo universitário. Um centro, igual ao antigo, �el à 
espiritualidade inaciana, que é de todos – passado, 
presente e futuro – para todos".

Nova casa, um mundo de possibilidades, o habitual 
acolher! Surge um novo edifício que procura cruzar a 
história, fazê-la "desarrumar-se" para que se possa 
voltar a arrumar na certeza de que, por muitas voltas 
que dê, será sempre Casa e Família! 

Porque não aproveitar esta mudança para darmos o grande passo de o  conhecer? Tu podes construir esta 
história e fazer a ponte entre o passado e o futuro! Vive o presente, conhece o "novo" CUMN!

A despedida é a possibilidade de um regresso mais sólido, mais consistente!
Recorda, como quem traz ao coração! Depois... Vive a novidade e Sorri!
Por isso, não percas o próximo Trólei, porque nós... também não!

A redação,

                                            Carlos Cardoso

O Centro Universitário Manuel da Nóbrega, conhecido por CUMN, vai mudar!
Depois de quase quarenta anos a funcionar na alta, primeiro na couraça de Lisboa e depois na R. José Falcão (rua da 
secretaria geral). Vamos mais para o centro da cidade. Passou por aqui, nestes 40 anos, uma boa dezena de jesuítas, um 
bom milhar  de estudantes universitários, e um outro tanto de amigos.

Habituámo-nos a um lugar muito familiar, onde cada um podia entrar e instalar-se a estudar, a tomar um café, a ter 
uma boa conversa no jardim, ou a ter um tempo de oração na capela. É um espaço marcado pela versatilidade e 
criatividade, onde cada um é chamado a construir um pouco do “seu” cumn. Também o cumn foi ajudando a construir 
modos de ser de tantos que foram passando por aqui.  É mais que um lugar, disse uma vez alguém. E é verdade! E por 
isso, também a saudade – a par do ânimo – tem lugar neste tempo de mudança.

As novas instalações são na R. Almeida Garret, ao lado do Jardim da Sereia, perto da Praça da República. As obras de 
reabilitação e ampliação estão a decorrer há mais de um ano e contamos ter a inauguração em Setembro, no início do 
ano lectivo.

Tem sido um tempo exigente a “fechar” tantos anos de história e a “abrir” um novo futuro, mas tem sido sobretudo 
um tempo de reconhecimento de tanto bem recebido. O que fazemos com tanto bem recebido? Apostamos 
agradecidamente  no futuro. 

Por isso, espera-nos uma casa completamente remodelada – como rosto da igreja – pensada para o mundo 
universitário. Um centro, igual ao antigo, �el à espiritualidade inaciana, que é de todos – passado, presente e futuro – 
para todos.  Queremos que continue a ser mais que apenas um lugar. Será também oportunidade de trazer novidade 
à nossa presença na cidade, no mundo universitário, na pastoral universitária e na igreja diocesana. Queremos trazer 
vinho novo para odres novos. 

 Sejamos todos muito bem vindos!
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A Bênção das Pastas decorreu, como de uso,           
na augusta Sé Nova, no passado dia 26 de Maio. 
Consubstanciou-se em participadíssima cerimónia religiosa, a que 
acorreu largo número de estudantes da velha Academia de Coimbra.

Momento inolvidável e marcante no percurso académico de um estudante da Lusa 
Atenas, a Bênção das Pastas é, outrossim, um sentido adeus de despedida, em que as 
multicolores �tas dos cursos, pendentes das negras pastas agitadas no ar, são como que 
acenos de saudade à urbe que nos soube acolher. Mas não só. Recolhendo parte da 
impressiva mensagem presente na homilia proferida pelo Senhor Bispo de Coimbra, 
sempre a�rmaremos que a Bênção das Pastas é um clamor de «esperança» de uma 
geração que manifesta a sua vontade de desbravar renovados horizontes, tentando 
descobrir o rútilo sol do porvir, que s e esconde além das nuvens que parecem 
obnubilá-lo.

«Esperança» – tal a lição que Coimbra nos legou. 

Cheguei a Coimbra numa tarde de inverno com um pouco de medo e de dúvidas. Não falava  nem entendia 
a língua, não conhecia ninguém. Porque vim? Não teria sido mais fácil �car? Mas con�ava porque sabia que 
Deus guiava os meus passos.
E Ele fez-me chegar na casa da Comunidade Missionária Servidores do Evangelho (o primeiro grande dom no 
qual “tropecei”) que acompanharam-me com muito carinho e cuidado nestes três meses.

Um outro dom foi o grupo SPES. Foi maravilhoso e quase uma surpresa inesperada encontrar jovens 
estudantes com os quais partilhar um aspeto importantí ssimo da minha vida: a fé e o amor por Jesus.  
 Tive a sorte de estar com todas estas pessoas que �zeram-me sentir em casa.

        À parte, a experiência pro�ssional do estágio, que certamente me 
ajudará no meu trabalho futuro, creio que esta tenha sido uma 

experiência de vida enriquecedora e giríssima, não tanto pelas coisas 
que �z, mas pela tentativa de estar, ser e viver com pessoas que 

estavam perto de mim, partilhando, criando uma comunhão.
E portanto posso só acrescentar um enorme obrigada por ter sido 
acolhida com tanto afecto: sinto-me verdadeiramente unida com  

 todos e espero que estas relações se reforcem mais ao longo do 
tempo.
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Bênção das Pastas: 
o adeus de um «hoje» ou 
o prelúdio de um «amanhã»?
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