
Lisboa: Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz des afia a «Dar a Volta» à vida das 
pessoas sem-abrigo 

Agência Ecclesia 

14 de Dezembro de 2017, às 12:05  

 

Iniciativa decorre entre sexta-feira e domingo na C idade Universitária 

Lisboa, 14 dez 2017 (Ecclesia) – A Comunidade Vida e Paz (CVP), organização católica 
tutelada pelo Patriarcado de Lisboa que apoia pessoas em situação de sem-abrigo, 
começa esta sexta-feira a sua festa de Natal 2017. 

Em comunicado publicado na sua página online, a equipa de coordenação geral da 
instituição destaca um momento “muito especial”, de convívio entre os voluntários das 
equipas de rua, os elementos das várias valências da CVP, e as pessoas em situação de 
sem-abrigo. 
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Uma celebração que foi crescendo com o tempo e que hoje é “um marco do Natal na 
cidade de Lisboa”, pelo simbolismo que tem em termos de solidariedade e fraternidade. 

A primeira festa de Natal da CVP foi feita em 1989, na Alameda das Universidades de 
Lisboa. 

Ao longo dos anos, “chegaram a faltar alimentos” mas sempre surgiram “benfeitores para 
apoiar”, realça a organização católica, que espera que esses “momentos mágicos e de fé” 
continuem presentes e que esta celebração siga sempre no sentido de dar um tempo 
diferente àqueles que passam por dificuldades. 

“A Festa é para os nossos convidados (as pessoas sem-abrigo)! É para lhes mostrar que 
a mudança é possível, que o primeiro passo está mesmo ao alcance deles e que nós os 
iremos acompanhar neste caminho”, pode ler-se. 

A CVP lançou junto do público em geral uma campanha de ajuda à festa, intitulada 
“Ajudar a Dar a Volta”, que dá também o mote para as comemorações deste ano. 

José Luís Dias, um antigo sem-abrigo, hoje a trabalhar na Comunidade de Inserção da 
CVP na Quinta do Espírito Santo, em Sobral de Monte Agraço, recorda a forma como a 
instituição o ajudou a recuperar. 

“Confiaram em mim e deram-se oportunidade de poder refazer a minha vida. Hoje sou 
colaborador da CVP, tenho a minha vida lá fora, sou casado e recompus toda a minha 
vida. É uma obra que não tem preço”, frisa o homem de 65 anos. 

Uma das missões da CVP é a reabilitação de pessoas que caíram na rua envolvidas em 
situações de toxicodependência e alcoolismo. 

Jorge Moreira Fernandes, outro dos rostos da campanha “Ajudar a Dar a Volta” é utente 
há cerca de um ano da Comunidade Terapêutica da Quinta da Tomada, na Venda do 
Pinheiro, e trabalha também na padaria daquela valência. 

“Estou estabilizado, sinto-me bem e estou na esperança de voltar para fora, para ter uma 
vida social melhor. Estou muito grato à CVP. Eu não tinha nada, perdi casa, perdi a 
família, perdi o trabalho derivado ao álcool, e hoje sinto-me em perfeitas condições e 
restabelecido para a minha vida futura”, conta o antigo sem-abrigo. 

A 29.ª edição da Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz vai decorrer desta sexta-feira 
a domingo, na Cantina Velha da Universidade de Lisboa, na Cidade Universitária. 

Para esta comemoração, a CVP abriu como habitualmente inscrições para voluntários 
que participem na iniciativa e que, sobretudo, se coloquem durante estes dias ao serviço 
das pessoas em situação de sem-abrigo, quer participando no transporte para a festa, 
quer depois no acolhimento das pessoas e na sua integração. 
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Além da animação que marca estes momentos, com música e atividades lúdicas, com a 
ceia de Natal, a festa da CVP é também uma ocasião para ajudar em áreas como a saúde 
ou a higiene, e continuar a desafiar os sem-abrigo a predisporem-se para a reabilitação, a 
voltarem a acreditar num futuro diferente. 

Este utente, que antes dos problemas que atingiram a sua vida estava ligado à indústria 
hoteleira, realça a festa de Natal da CVP como uma forma das pessoas que caíram na 
rua vencerem “a solidão” e sentirem-se parte da sociedade. 

O lema 'Ajudar a Dar a Volta' tem como base o conceito das voltas que as equipas de rua 
fazem todos os dias da semana, no sentido de irem ao encontro das pessoas em situação 
de sem-abrigo. 

Atualmente, a Comunidade Vida e Paz presta ajuda diária a cerca de 400 pessoas mais 
desfavorecidas, em vários pontos da cidade de Lisboa. 

JCP 
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