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Cáritas Portuguesa veio
conhecer obra de Coimbra
Apoio social Rita Valadas, presidente da instituição nacional, e sua equipa
foram recebidos pelo presidente da Cáritas de Coimbra, Manuel Antunes
A Cáritas Diocesana de Coimbra recebeu recentemente a visita da direção da Cáritas Portuguesa, realizada com o objetivo de conhecer no terreno a
instituição, suas áreas de intervenção e alguns dos projetos
inovadores que têm vindo a ser
implementados, refere uma
nota de imprensa.
Rita Valadas, presidente da
Cáritas Portuguesa, veio acompanhada de João Pereira, secretário-geral, e de Isabel Quintão, técnica de Intervenção Social. O grupo foi recebido nas
instalações da Cáritas de Coimbra, obtendo uma breve contextualização das várias respostas sociais disponibilizadas pela
instituição anfitriã.
Acompanhados pelo presidente da Cáritas Diocesana de
Coimbra, Manuel Antunes, e
pelo diretor-geral de Serviços,
Carlos João Diogo, os visitantes
conheceram as instalações sede
e vários centros da instituição
conimbricense: a creche e jardim de infância do Centro
Nossa Senhora da Anunciação,
o Centro Rainha Santa Isabel onde ficaram a par do trabalho
das valências de internamento

Rita Valadas e Manuel Antunes (ao centro) falaram sobre as respostas e os projetos locais

de longa duração e manutenção, lar de grandes dependentes, centro de dia, serviço de
apoio domiciliário e ainda a clínica de medicina física e reabilitação - e o Lar de Santo António, estrutura residencial para
pessoas mais velhas.
A Cáritas Portuguesa prosseguiu para a Baixa, nomeadamente para o Centro Comunitário de Inserção, que
«apoia adultos em situação de
vulnerabilidade social, procurando assegurar através dos
seus serviços ações que pro-

movam e reforcem a sua capacidade de (re)integração
social, autonomização e participação cívica».
Ainda nesta zona da cidade, a
comitiva conheceu a equipa de
rua “Reduz”, «uma resposta social criada em 2002 e que se
apresenta como modelo alternativo e complementar aos
modelos tradicionais de intervenção e à estratégia de tratamento» de dependências. Esta
equipa «foca-se na intervenção
psicossocial de primeira linha
com indivíduos envolvidos em

problemáticas de adição e/ou
alcoolismo (sem enquadramento sociofamiliar)», adianta
a Cáritas de Coimbra.
O grupo teve ainda oportunidade de almoçar com D. VirgílioAntunes, bispo de Coimbra,
numa jornada que confirmou
«a excelente relação de proximidade com Cáritas Portuguesa» e serviu para demonstrar à liderança nacional «a relevância do papel da instituição
conimbricense na área geográfica da sua diocese», refere a
nota de imprensa. |

Atribuído Prémio Revista
Crítica de Ciências Sociais
CES O Prémio Revista Crítica
de Ciências Sociais teve como
vencedores (“ex æquo”) na edição de 2022 os artigos “Transformar o mundo pelo trabalho,
pela estética e pela política:
uma análise de coletivos teatrais como utopias reais”, da
autoria de Joana S. Marques
(Associação A3S e Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia – CIES-Iscte), e “Swaps
e empresas públicas em Portugal: uma história de poder,
cisnes negros e ilusões”, da autoria de Júlio Lobão (Faculdade
de Economia do Porto).
Atribuído de dois em dois
anos, o prémio, no valor de mil
euros, teve em vista galardoar
um ou mais artigos que foram
publicados entre 2020 e 2021
nas páginas desta revista, que
é editada pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.
Em comunicado, o CES recorda que a tese central do artigo de Joana S. Marques é que
«os coletivos teatrais – que analisou a partir do enquadramento
teórico da ciência social emancipatória de Erik Olin Wright –
constituem organizações emancipatórias que articulam a sua
linguagem artística com novas
formas de organização social e
de produção». «Através de dois
estudos de caso, um em Portugal e outro no Brasil, a autora
argumenta que os coletivos teatrais podem constituir utopias

reais, atuando simultaneamente nas margens e no interior
do sistema hegemónico», refere.
Quanto ao artigo de Júlio Lobão, faz «uma análise sociopsicológica das declarações prestadas por gestores de empresas
públicas perante uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada
pelo Parlamento português,
para investigar as circunstâncias
que rodearam a contratação de
swaps por parte dessas empresas». «Recorrendo a conceitos
de várias áreas, entre as quais a
sociologia das finanças e a psicologia cognitiva, o autor põe
em evidência que as relações de
poder entre os atores sociais em
presença (poderes públicos,
bancos, empresas) transparecem no discurso dos gestores
e que as condições de incerteza
e as ilusões cognitivas dos gestores influenciaram as suas
narrativas de racionalização»,
acrescenta.|

