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A missão do cristão é viver no 

meio dos outros e com os outros: 

“Vede como é belo e suave habita-

rem juntos os irmãos!” (Sl. 133,1). À 

medida que um cristão experimen-

ta em sua vida o “dom” de uma 

“comunidade”, que é comunhão de 

vida por Cristo e em Cristo, ele veri-

fica que tem diante de si coisas 

muito variadas, como: a visita a um 

irmão cristão, possivelmente doen-

te ou necessitado, a oração em co-

mum, uma carta escrita por mão 

cristã, a comunhão na celebração 

Dominical da Santa Missa; outros 

podem viver a vida cristã na comu-

nidade familiar; outros, enfim, du-

rante certo tempo, se unem para 

viver com outros cristãos cursos de 

exercícios espirituais, dias de estu-

do, de oração, de busca... Enfim, há um leque muito grande de experiências Cristãs Co-

munitárias. 

Nos Atos dos Apóstolos, as atitudes peculiares de toda comunidade cristã autêntica re-

sume-se assim: os membros perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na fração do 

pão, na oração e na comunhão fraterna (At. 2, 42-47). A descrição de Lucas demonstra 

que a primeira comunidade de Jerusalém se nutria da Palavra de Deus e da Eucaristia. 

Constatamos mesmo que da Palavra de Deus, da Eucaristia e da Oração tiravam alimen-

to, a tal ponto que a comunhão existente entre os membros não se limitava ao nível espi-

ritual, mas também envolvia o nível material: tinham todas as coisas em comum e as dis-

tribuíam segundo a necessidade de cada um. Se quisermos, no versículo supracitado, ex-

plicar a palavra “juntos”, ou seja, “em concórdia, em harmonia”, poderemos dizer que os 

irmãos vivem juntos em Cristo porque Jesus Cristo somente - e exclusivamente Ele - é a 

nossa concórdia e harmonia. “Ele, com efeito, é a nossa paz” (Ef. 2, 14). Somente através 

d’Ele podemos encontrar-nos, sentir prazer uns com os outros, manter comunhão uns 

com os outros. Aproveitemos bem o tempo de férias que se aproxima para que n’Ele, 

possamos fortalecer a nossa comunhão de vida a todos os níveis. 
 

Atitudes peculiares da comunidade cristã primitiva 

que devem estar presentes na 

Comunidade de Nª Sª de Fátima do Amial 

Visite o site oficial da Paróquia 
 

www.paroquiadoamial.pt 

Frei Manuel Luis participa em cerimónia de entrega de diplomas 
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No passado dia 3 de maio, realizou-se a Festa do Compro-

misso do 9º ano de catequese com o objetivo de renova-

ção de votos de Batismo, comprometendo-se também 

enquanto grupo e como candidatos ao Sacramento da 

Confirmação. 

Seguindo a Cruz de São Damião e vestidos com a t-shirt 

do grupo, construída por estes jovens, foi no altar que 

permaneceram durante toda a Eucaristia. 

O Compromisso, propriamente dito, teve lugar logo após 

a homilia. Foram apresentados um a um a toda a comuni-

dade e os catequistas (que os acompanham, na sua maio-

ria, desde o seu 1º ano de catequese) acenderam as suas 

velas de Batismo com a Luz do Círio Pascal, fazendo recor-

dar o papel dos seus padrinhos e pais nos dias de Batismo 

e da Profissão de Fé. Ainda com as velas acesas professaram a sua Fé e numa só palavra prometeram acreditar na 

vida e na Fé do Senhor Vivo e Ressuscitado, renunciando ao mal. De seguida, pedido protecção e força à Mãe do Céu, 

ofereceram uma rosa branca a Nossa Senhora e ainda junto dela, receberam da mão dos catequistas um terço- co-

mo símbolo do Compromisso e da ligação com Maria- e rezaram com toda a comunidade presente uma Avé- Maria. 

Ainda durante a Eucaristia, foi feita a apresentação do grupo - Aprendizes d'Assis- e dos seus símbolos. Sendo este 

dia também o Dia da Mãe foi oferecido, pelo grupo, uma flor artesanal (elaborada pelos adolescentes) às Mães que 

se encontravam na assembleia. Às mães dos adolescentes em questão foi oferecida junto com uma flor uma dezena 

que os Aprendizes d'Assis elaboraram pedindo assim, que juntos em família possam fortalecer a Fé com momento 

de oração, tal como pediu Nossa Senhora aos três Pastorinhos.                            MS 

Festa do Compromisso - 9º Ano de Catequese 

 A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial reali-

zou, no passado dia 12 de maio, a já tradicional procissão de 

velas. A concentração dos fiéis deu-se na Capela do Amial de 

onde saiu pelas 21h15, como previsto. Com um percurso pelas 

ruas da área da Paróquia, Rua das Magnólias, Rua das Cravi-

nas, Rua das Begónias, Praça das Violetas, Avenida Flor da Ro-

sa, Rua da Telheira, Rua do Amial, Rua Dr. Carlos Ramos, Rua 

Conde de Avranches, Rua de S. Tomé, onde se fez a bênção aos 

doentes do I.P.O. e do Hospital de S. João, seguindo depois pe-

la Praceta da Ilha Brava, Rua de Santiago, Rua da Ribeira Gran-

de, Rua Armando Cardoso, Rua do Amial, Rua Nova do Tronco, 

terminando na Igreja dos Capuchinhos, onde se rezou a Nossa 

Senhora de Fátima e se cantou o Adeus “Ó Virgem do Rosário” 

com a igreja completamente cheia e com os fieis visivelmente 

emocionados. 

Estiveram presente alguns grupos da Paróquia que foram responsáveis pela recitação dos Mistérios, conforme se 

segue: Nos Mistérios da Alegria, 1º Confraria de Nossa Senhora de Fátima / Coral Capela do Amial, 2º Peregrinos, 3º 

Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora, 4º Ministros Extraordinários da Comunhão, 5º Grupo ICTUS. 

Nos Mistérios da Luz; 1º Catequese da Infância, 2º Grupo de Leitores, 3º Catequese da Adolescência, 4º Coral das 

11.30, 5º Grupo Bíblico.  

Para os Mistérios da Dor participaram; 1º C. Neocatecumenal, 2º Paz Juva, 3º Ordem Franciscana Secular, 4º Grupo 

dos Oratórios, 5º Catequistas. 

Por último nos Mistérios da Glória foram participantes; 1º Centro Social Paroquial, 2º Grupo dos Vicentinos, 3º Acó-

litos ,4º Zeladoras, 5º Fraternidade dos Capuchinhos.  

Este ano a procissão foi enriquecida com a inclusão de três jovens que ilustraram de forma brilhante a figura dos 

três pastorinhos.  

     Os fiéis participaram em grande número, como tem sido habitual nesta procissão em Honra de Nossa Senhora.     
                           GG 

Procissão de Velas  - 12 de Maio de 2015 

Fieis em procissão de Nossa Senhora de Fátima na Rua da Telheira 

Foto de grupo na Festa do Compromisso 

http://www.paroquiadoamial.pt/pdfs/Percurso%20Prociss%C3%A3o%20de%20Velas.pdf
http://www.paroquiadoamial.pt/pdfs/Grupos%20de%20recita%C3%A7%C3%A3o%20do%20Ros%C3%A1rio.pdf
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Aliança com Deus 
Compromisso Eterno 

Ao longo destes anos de catequese temos tentado 

conhecer melhor o projeto de Deus acompanhados 

pelas grandes figuras do povo de Deus do Antigo Testa-

mento, como Abraão, Moisés, Rei David, até nos encon-

trarmos com Jesus Cristo, a manifestação plena de 

Deus no meio de nós. Descobrimos que Deus nunca 

abandonou o seu povo, manifestando-se em renovada 

Aliança. Descobrimos, igualmente, que o Povo de Deus 

continua esta caminhada ao longo dos tempos, sendo 

peregrino no caminho para Pátria Celeste. Se o Povo do 

Antigo testamento vivia na expetativa da existência de 

uma Aliança, hoje para nós ela é plena porque o Amor 

de Cristo, a verdadeira aliança entre Deus e os homens, 

cumpre-se em nós todos os dias. Descobrimos que o 

projeto de Deus é reunir toda a humanidade num só 

Povo. Este novo Povo de Deus é a Igreja de que todos 

nós fazemos parte. Daí a Festa da aliança, pois quere-

mos assumir que só o Senhor é o nosso Deus.                   

          5º Ano da Catequese 

No dia 31 de Maio, a Pastoral Juvenil participou na já 

tradicional Procissão da Luz na Cidade da Virgem, no 

Porto, que reúne toda a Diocese. 

A atividade iniciou-se com uma pequena celebração, 

dirigida pelo Bispo António Francisco, no interior da 

Igreja da Trindade. 

A saída do andor (estava atribuído ao Amial ajudar a 

transportá-lo juntamente com outros jovens da Diocese) 

ocorreu com emoção dos presentes. E sempre a bom 

ritmo, encaminhou-se pelas ruas da cidade. 

Terminou onde começou, na Igreja da Trindade, com 

a chamada de todas as Paróquias da Diocese do Porto e 

um discurso emotivo do Bispo, do qual se destacou a 

importância de vivermos a alegria do Evangelho, com o 

exemplo de Maria no pensamento, reiterando que a 

"Procissão da Virgem" é para manter por muitos anos.                          
                  MS 

Procissão da Luz  

na Cidade da Virgem 

No passado dia 18 de Abril, a Vigararia Porto Nascente, reuniu-se na Paróquia de 

Nossa Senhora do Calvário, na zona oriental da Cidade do Porto, para percorrer a Via 

Luminosa, celebrando Cristo Ressuscitado!  

Foram convocados, especialmente, todos os participantes na Visita Pascal, por forma 

a continuarem o seu anúncio pascal, agora, nas ruas da Freguesia de Campanhã.  

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial marcou presença com um grande 

número de paroquianos, nomeadamente os membros dos grupos que haviam partici-

pado na Visita Pascal.  

Alguns elementos assumiram a responsabilidade de transportar as Cruzes, enquanto 

outros participaram cantando e meditando as preces realizadas.  

Coube à nossa Paróquia dinamizar a sexta estação da Via Lucis, levando a Cruz e os círios, bem como procla-

mando as leituras sugeridas. O Vigário Paroquial, Frei José Pires, assumiu a representação da Paróquia, apresentan-

do as preces que, juntos, queremos colocar diante do Senhor! A Via Lucis marcou, à semelhança dos anos anterio-

res, a vivência profunda do mistério Pascal. De facto, após o tempo da Quaresma, em que percorremos a Via Crucis, 

ou Via Sacra, chegou o tempo Pascal, em que regozijamos de alegria, percorrendo os caminhos da Luz.         AC 

Via Lucis – Ao encontro da Luz de Cristo 



Amial em Ação                 4  

Visite a sua Paróquia em www.paroquiadoamial.pt e o facebook em  www.facebook.com/paroquiadoamial 

Semana Santa 2015 

A Semana Santa é a semana maior da espiritu-

alidade Cristã, pois nela se meditam e celebram 

as raízes da nossa Fé e se cimenta a nossa união a 

Jesus Cristo, na sua Paixão, Morte e Ressurreição. 

 Como é dever de todo Cristão participar nas 

celebrações que preenchem a Semana Santa, na 

nossa Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do 

Amial os paroquianos responderam muito positi-

vamente, estando presentes e envolvidos em to-

das as celebrações do Tríudo Pascal. 

 A Semana Santa iniciou-se, em todo o Mundo, 

em também na nossa Paróquia, com a Celebração 

da Solenidade de Domingo de Ramos em que a 

Igreja Paroquial esteve completamente cheia. 

 Seguiu-se a Quinta-Feira Santa, em que se ce-

lebrou a instituição da Eucaristia, tendo-se realiza-

do o Lava-pés, enquanto sinal da humildade e 

amor que deve identificar os Cristão. Este ano, 

coube aos jovens do 10.º Ano, que receberão o Sacramento da Confirmação, desempenhar o papel de discípulos a 

quem são lavados os pés. Oxalá estes jovens retirem deste momento simbólico o que ele tem de mais importante: 

viver servindo no amor! 

 Após a Eucaristia (a última antes da grande Vigília Pascal), iniciou-se o tempo de Adoração ao Santíssimo Sacra-

mento. Neste ano de 2015, este tempo de adoração prolongou-se até à Celebração da Paixão do Senhor, na sexta-

feira às 15h. Foi muito belo ver a Comunidade Paroquial unida e mobilizada em torno da adoração de Jesus Sacra-

mentado. De facto, nas longas horas que mediaram entre o final da Eucaristia de Quinta-Feira Santa e a Celebração 

da Paixão do Senhor, nunca a Capela Paroquial esteve vazia, estando sempre um conjunto de paroquianos, dos di-

versos grupos paroquiais, orando e meditando no 

mistério da entrega de Jesus por todos nós, sim-

bolizando no expoente do seu corpo feito Pão da 

Vida. 

 Na Sexta-Feira Santa, decorreu a celebração 

da Paixão e Morte do Senhor, com a adoração à 

Santa Cruz. Este é um dia de silêncio e de reflexão 

sobre a grandeza do amor de Deus pelos Ho-

mens. Durante toda a tarde os Franciscanos Ca-

puchinhos acolheram quem quis receber o Sacra-

mento da Reconciliação. 

 No Sábado Santo, a celebração da Vigília Pas-

cal, como o culminar de toda a semana, na qual 

se fez o anúncio solene da Páscoa da Ressurrei-

ção do Senhor, foi também uma celebração muito 

participada. Foi muito comovedor ver a Igreja 

inundar-se da LUZ de Cristo (diremos, da Luz que 

é Cristo), encontrando a Comunidade unida na espera pela Ressurreição de Jesus. Quão importante será que a Co-

munidade continue unida, agora celebrando a verdadeira ressurreição do Senhor: aquela que se deve operar em 

cada Cristão! 

 Na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial, como ficou reportado, um grande número de cristãos esteve 

presente nas celebrações participando na festa mais importante do calendário litúrgico Cristão, pois ela é o alicerce 

da nossa fé: “Se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé”, diz-nos S. Paulo.  

Assim, podemos afirmar que a Semana Santa da Paróquia do Amial, foi celebrada de forma unida, condigna, en-

tusiasta e festiva, vivendo com profundo significado a Ressurreição do Senhor.               AC 
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No passado dia 27 de março, partiram para Roma e As-

sis os jovens catequisandos do 10º Ano da catequese da 

nossa Paróquia. 

 A viagem iniciou-se pela 05h00 da manhã, na Capela 

Paroquial, com a Eucaristia presidida pelo Frei Manuel Pi-

res, que acompanhou o grupo rumo a Roma e Assis, e con-

tou com a participação dos jovens, das suas famílias e de 

todos aqueles que optaram por acompanhá-los naquela 

que foi, certamente, a mais valiosa jornada espiritual das 

suas vidas. 

Todos, certamente, terão sentido o verdadeiro sentido 

de família vivido entre todo o grupo, desde a partida do 

aeroporto do Porto até ao seu regresso, a que acabaria por 

se juntar um outro animado grupo de jovens espanhóis: em conjunto viriam a cantar e tocar alegremente, e com 

alma, para agradável surpresa de todos os que passavam pelo aeroporto de Roma, naquele 1º dia de abril. 

 Valeu a pena, sem dúvida, a caminhada destes 10 anos de crescimento espiritual…culminando com a participa-

ção, tão intensamente vivida por todos, na Eucaristia da Solenidade de Ramos, na Praça de São Pedro, presidida por 

Sua Santidade, o Papa Francisco… e que próximo ele esteve de todos… que próximo esteve do coração de todos os 

presentes! 

 O “milagre”, que teve o seu início ainda em Portugal, a partir do momento em que todos perceberam que o so-

nho se tinha tornado realidade, e que continuou já em Roma, com o duplo arco-irís com que o céu a todos brindou, 

após o termino da visita à Igreja de Santa Maria in Aracoeli, que se prolongaria em cada jantar partilhado “em famí-

lia”, em cada Eucaristia “amorosamente” celebrada pelo nosso querido companheiro de viagem, Frei Manuel Pires, 

que, apesar do cansaço físico, já evidente em certos momentos, em altura alguma permitiu que o sorriso deixasse 

de lhe iluminar intensamente o rosto, ao viver e partilhar da alegria contagiante de todos os jovens e seu catequis-

tas, sem esquecer, claro, o sempre presente e incansável Frei Tiago, que acompanhou e coordenou a Vigília de Ora-

ção na véspera do Domingo de Ramos, na Piazza San Pietro (mais um momento de especial e profunda vivência es-

piritual que os jovens nunca esquecerão). 

 A acrescentar a todas estas memórias, os monumentos visitados, locais de rara beleza cultural, histórica, arqui-

tectónica… o Vaticano, o Museu do Vaticano, a Capela Sistina… e Assis… Ah, Assis… (terra natal da São Francisco e 

Santa Clara) de rara beleza natural e espiritual… tantos os momentos inesquecíveis!!! Momentos de oração, momen-

tos de comunhão, de profunda emoção, como as que se seguiram à vigília da última noite, em que as palavras senti-

das do Frei Manuel Pires tocaram fundo no coração dos jovens… alguns choravam convulsivamente, afirmando: “foi 

demasiado bonito…”, “ainda não terminou e já estou com muitas saudades…”. 

Rumar a Roma e Assis representou, portanto, o culminar de uma caminhada de crescimento e vivência espiritual, 

bem como o celebrar da dimensão comunitária que advém da pertença à Igreja de Jesus Cristo. Uma vez mais, agra-

decemos o apoio de toda a Comunidade Paroquial, tal como de todos aqueles (indivíduos e instituições) que acredi-

taram neste projeto, permitindo que ele se tornasse uma realidade. De Roma e Assis… Rumo a Cristo! 

                   EF 

Para contactar este Jornal, Amial em Ação, escreva para agenda@paroquiadoamial.pt 

e dê-nos a sua opinião e sugestões. A sua opinião é muito importante para o nosso jornal. 

Rumo a Roma e Assis 2015 - O culminar de uma caminhada 
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O Conselho Económico da Paróquia tem como objectivo zelar pelos bens materiais que são propriedade da Co-

munidade Paroquial e administrá-los de tal forma, que a vida cristã dos paroquianos, decorra num permanente 

“crescendo espiritual”. Ao mesmo tempo, é sua missão cuidar do sustento material do seu Pároco, de tal modo a 

que este não se preocupe com as coisas materiais, mas sim as espirituais, alimentando o rebanho para que foi no-

meado pelo Bispo. Como tem sido habitual, além da exposição na entrada da igreja, também neste jornal se publi-

cam os resultados das contas assim como no site da Paróquia onde podem igualmente ser consultados.  

Os membros do Conselho Económico da Paróquia agradecem aos paroquianos, a compreensão e generosidade 

de todos.                        CM 

Conselho Económico– Apresentação de Contas 

Dia Diocesano da Juventude 

No dia 19 de Abril a Pastoral Juvenil participou, à se-

melhança de outros anos, no Dia Diocesano da Juventu-

de, das Vigararias de Porto Nascente e Poente (Região 

Grande Porto). O acolhimento (da responsabilidade do 

Amial) foi realizado no Centro Juvenil S. João Bosco pelas 

14h30. Ainda neste local, assistimos a testemunhos de 

elementos ligados de alguma forma à deficiência mental 

(APPACDM e seus familiares). Após um lanche-convívio e 

de um momento de oração entre todos (cerca de 80 jo-

vens participantes numa dinâmica ao ar livre organizada 

pela Fraternidade Missionária Verbum Dei) dirigimo-nos 

para a Cooperativa Tripeira. Daqui trouxemos uma pers-

petiva muito enriquecedora de como a religião pode ser 

encarada através de uma Conferência sobre Islão, dirigi-

da pelo Presidente do Centro Cultural Islâmico do Porto 

e responsável pela Mesquita Central do Porto Hazrat 

Bilal, o Sr. Abdul Rehman Mangá. Como reta final, enca-

minhamo-nos para a Obra Senhora das Candeias, na 

qual participamos num momento de Adoração ao San-

tíssimo, intensamente vivido pelos jovens presentes. Foi 

uma tarde que nos permitiu, enquanto jovens, viver sem 

dúvida a alegria do Evangelho.              MS 

   

No passado dia 23 de Maio, pelas 22h00, na Capela 

da Paróquia da Nossa Senhora de Fátima do Amial, rea-

lizou-se uma vigília de Pentecostes dinamizada pelo gru-

po de jovens do 10º ano de catequese, em conjunto 

com os seus catequistas. 

  Esta vigília foi a última celebração antes do grupo 

rumar à Sé e renovar, assim, as promessas feitas no dia 

de Baptismo, pelos seus pais e padrinhos. 

  Esta singela, mas significativa vigília do ponto de 

vista espiritual, contou com a participação de todo o 

grupo do 10º ano, assim como com a presença dos res-

petivos familiares membros da comunidade cristã, ten-

do contado, ainda, com a honrosa presença do nosso 

pároco, Frei Manuel Luís.  

  Para finalizar, gostaria de referir que esta celebra-

ção teve momentos de oração, reflexão, encontro espiri-

tual e cânticos de caráter religioso, que enriqueceram 

espiritualmente todos os presentes.        

                  PP 

Vigília de Pentecostes 
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Catequese com a  
Adolescência 

No passado dia 17 de Maio, a Pastoral Ju-

venil organizou uma sessão de catequese 

para os jovens da Adolescência da nossa 

paróquia. O encontro decorreu no horário 

normal da catequese, na manhã de do-

mingo, e contou com a presença de jovens 

de todos os anos da catequese. A temática 

da catequese foi de encontro ao tema da 

Pastoral Juvenil e retratou os episódios da 

vida de Maria desde a gravidez até à mor-

te de Jesus. Foi uma atividade enriquece-

dora, dinâmica para todos (ainda que, ini-

cialmente, com alguma timidez por parte 

dos mais novos, que foi sendo superada 

ao longo da sessão) e que esperamos que 

possa ser repetida novamente.                 MS 

Missa Jovem 

No passado dia 25 de Abril, a Pastoral Juvenil organizou mais uma 

edição da Missa Jovem. A atividade começou pelas 17h00, com um 

workshop de Risoterapia, com o formador Fernando Batista, que nos 

proporcionou uma sessão sobre “Rir com Deus”, que animou todos os 

presentes. Posteriormente, houve uma sessão com Ana Rocha e Isa-

bel Cerqueira (voluntárias no GAS Porto), com uma parte informativa 

sobre o trabalho de Voluntariado desta Associação, seguida de uma 

oração que tocou todos os jovens. Pelas 20h30, houve um jantar parti-

lhado entre todos os jovens, sendo que antes ainda houve tempo pa-

ra um breve ensaio de cânticos para a Eucaristia. Pelas 21h30, cele-

bramos, na igreja, a Missa, com a participação do 7º, 9º e 10º ano da 

catequese, nos principais momentos da Eucaristia, cujo tema principal 

foi Nossa Senhora, relacionado com o facto de o nosso grupo ter vivi-

do este ano como “Jovens com Maria”. O momento de Ação de Graças 

foi um louvor a Maria feito pelos jovens da Pastoral, do qual resulta-

ram as faixas que estiveram expostas durante o mês de Maio na nos-

sa Igreja. Depois, todos os participantes e convidados regressaram à 

cripta para cear e conviver. O convívio foi animado pelo duo Safyra 

(constituído pela Susana e pelo Sr. Raul, organista da missa das 

11h30). Aos jovens e comunidade da nossa paróquia, juntaram-se ou-

tros grupos de jovens, como o grupo de Montebelo (Paróquia do Bon-

fim) e grupos pertecentes ao movimento JobiFran (vindos de Alfena, 

Barcelos, Coimbra e Gondifelos). Toda a atividade correu muito bem, 

com um espírito jovem de comunhão e fé que sensibilizou todos 

aqueles que connosco vivenciaram estes momentos. O nosso enorme 

agradecimento a todos os que se juntaram a nós neste dia e o cele-

braram connosco.          MS 

No passado dia 13 de Abril a Pastoral 

Juvenil organizou pela segunda vez neste 

ano uma ronda noturna aos sem-abrigo, 

pelas ruas do Porto. A iniciativa repetiu-se, 

como anunciado, graças à  enorme genero-

sidade dos paroquianos, cujas ofertas per-

mitiram uma réplica da atividade. Neste 

dia foi possível chegar ainda a mais pesso-

as, que visivelmente necessitadas pediam 

roupa, comida e bebidas quentes. Algo que 

tocou o grupo foi verificar a presença de 

crianças e famílias inteiras a viver na rua, o 

que ainda aumentou mais a enorme vonta-

de de repetir este género de atividades. 

              MS 

II Ronda aos 
Sem Abrigo 



Amial em Ação                 8  

Por forma a celebrar o Dia da Criança, o Cen-

tro Social Paroquial do Amial (CSPA), preparou 

um programa de atividades – FESTA DA CRIAN-

ÇA – cujo conceito foi celebrar o Centro Social 

Paroquial no que tem de mais valioso, os seus 

utentes e, particularmente, os mais jovens. 

Assim, do dia 6 até 13 de junho de 2015, de-

corre esta iniciativa, com várias atividades. 

Dos dias 11 a 13 de junho com o preceito, “Ser 

Criança é Isto e Muito Mais” decorre a exposição 

itinerante da oficina intergeracional “Ser Crian-

ça”  sendo que no dia 11 teve lugar no Pólo de S. Tomé, no dia 12 no Centro Social Paroquial do Amial e no dia 13 na 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima do Amial. 

Este programa, ao encontro do propósito da instituição, “Servir no Amor”, evoca a intenção de proporcionar aos 

mais jovens as comemorações do Dia Mundial da Criança, partilhada com os utentes do Centro Social Paroquial do 

Amial, que certamente lhes trará recordações, numa Festa em conjunto.                GG 

Festa da Criança 2015 - Ser criança é ... 

Visite o novo site oficial do Centro Social Paroquial do Amial em www.cspamial.pt 

Dando cumprimento ao determinado nos Estatutos do Centro Social Paroquial, a atual Direção, pugnando pela 

maior transparência das contas e pelo envolvimento da Comunidade Paroquial, apresenta no site oficial do Centro 

Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial, em www.cspamial.pt,  as Contas respeitantes ao ano 2014.  

As Contas de 2014, nos termos dos Estatutos, foram, igualmente, enviadas ao Senhor Bispo do Porto e ao Conse-

lho da Fábrica da Igreja, buscando corresponder às melhores práticas de gestão e proporcionar a informação ne-

cessária ao escrutínio do estado atual do Centro Social Paroquial.     

A atual Direção do CSPA encontra-se ao dispor de todos quantos pretendam obter mais esclarecimentos sobre 

as Contas de 2014.                             GG 

Relatório Contas do Centro Social e Paroquial do Amial 

O Centro Social Paroquial do Amial preparou no passado mês de Março, um programa de actividades e iniciativas 

com o preceito, FESTA DO IDOSO, cujo conceito foi celebrar o que a instituição tem de mais valioso, os seus utentes 

e, particularmente, os mais idosos. 

Com este propósito, decorreram nos dias 19 a 22 de Março de 2015, as várias celebrações que não fo-

ram simplesmente o DIA DO IDOSO, mas sim uma festa conjunta com a Comunidade Paroquial, numa linha de in-

tergeracionalidade. Com estas atividades o CSPA evocou o propósito de troca de saberes entre as gerações passa-

das com as gerações futuras enaltecendo ambas as competências.         GG 

Festa do Idoso 2015 - Celebrar a intergeracionalidade 


