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Gerações ligadas em rede

DB-Luís Carregã

Protocolos foram ontem assinados na autarquia com os vários parceiros

111 No ano que foi declarado com o Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade Intergeracional, a Câmara de Coimbra e
uma rede de parceiros têm
vindo a cooperar no campo
da solidariedade entre gerações.
A cooperação, que há muito
tem vindo a ser desenvolvida, foi ontem protocolada
entre a autarquia e os sete
parceiros que pertencem ao
‘Coimbra Ger(A)ções’, nomeadamente a Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra,
Escola Superior de Educação de Coimbra, Associação
APOJOVI/APOSENIOR , a
Cáritas Diocesana de Coimbra, o Centro Paroquial de
Bem-Estar de Almalaguês e
o Centro Social da Legião da
Boa Vontade.
Conferências, congressos,
colóquios, ‘workshops’, encontros, passeios, convívios,
festas carnavalescas e mercados solidários são algumas
das atividades desenvolvidas
no âmbito desta rede centrada na solidariedade entre
gerações.

O protocolo celebrado tem
como enfoque a solidariedade entre gerações

1

Há a participação ativa
da autarquia e de sete
parceiros

2

Diversas ações já
foram desenvolvidas
e outras estão já
agendadas

Na sessão, que ontem decorreu na autarquia, Lídia
Gomes, chefe da Divisão da
Juventude da Câmara Municipal de Coimbra, destacou
que já foram realizadas diversas ações na sequência “de
um plano que foi elaborado”.
Foi possível visualizar algu-

mas das imagens referentes
aos encontros e atividades
entretanto realizadas.
Promover a cidadania, responsabilidade social e a solidariedade entre gerações são
algumas das missões que o
‘Coimbra Ger(A)ções’ propõe
concretizar.
E, a propósito dessas mesmas missões, João Paulo
Barbosa de Melo disse que
o protocolo agora celebrado permite concretizar “um
conjunto de intenções” que
têm vindo a ser desenvolvidas.
Numa altura em que “é
mais importante a boa vontade do que o dinheiro”, o
autarca disse ainda que as
ligações que a autarquia
vai estabelecendo com as
associações têm permitido
desenvolver diversas atividades. “A câmara não pode
fazer tudo sozinha. Assim,
estende a ação e rentabiliza
recursos escassíssimos”, salientou ainda o presidente
da câmara.
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