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A Obra Diocesana de Promoção Social viveu um momento único de 

reconhecimento ao ter ultrapassado a barreira dos cinquenta anos da sua 

fundação.

No passado dia 29 de Abril, no Palácio Nacional de Belém, a Obra 

Diocesana foi agraciada pelo Senhor Presidente da República com a comen-

da de “Membro Honorário da Ordem do Mérito” em reconhecimento aos 

meritórios serviços prestados em favor da comunidade.

Um reconhecimento importante também por ter sido entregue no Dia 

Europeu da Solidariedade e Cooperação entre Gerações, uma área social mui-

to cara a esta Instituição, como na altura enfatizou o seu Presidente Senhor 

Américo Ribeiro. 

Importante também por na mesma altura o Assistente Eclesiástico da 

Obra Diocesana, Senhor Padre Lino Maia, ter sido agraciado com a mais alta 

distinção, a de 

São estes gestos de reconhecimento vindos do Mais Alto Magistrado 

-

da, mobilizando a Instituição e motivando ainda mais na sua Missão de Servir.

Manuel Amial
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O Plano Pastoral 
2015-2020

D. António 
Francisco dos Santos
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… 

O Plano Diocesano de Pastoral deve inspirar e nunca cercear a atividade e a criatividade das vigararias e paróquias, dos 

secretariados e serviços diocesanos, das comunidades religiosas e institutos de vida consagrada, dos movimentos e obras, 

das instituições e associações da Diocese. 

 

À comunhão de todos, traduzida em unidade criativa, vivida com espírito sinodal e sentida no acolhimento dos sacerdo-

levar a todos os membros da Igreja diocesana e a tantos outros que vivem distantes da Igreja o anúncio feliz do Evangelho.

Conselho Episcopal, do Cabido Portucalense, do Conselho Presbiteral, do Conselho Diocesano de Pastoral, nas reuniões de 

Vigários, assim como as sugestões recebidas dos secretariados e serviços diocesanos, das comunidades religiosas e dos 

movimentos apostólicos.

Um Plano Diocesano de Pastoral será tanto mais motivador de todos nós, sacerdotes, diáconos, consa-

grados e leigos, e mobilizador de todas as nossas  comunidades, quanto mais formos chamados a trabalhar na 

sua elaboração, a implicarmo-nos na sua redação, a sentirmo-nos envolvidos na sua realização e a sabermo-nos 

convocados para a sua avaliação.

Este envolvimento de todos foi uma bela experiência de vida da nossa Igreja diocesana e permitiu-nos descobrir e 

valorizar o sentido de corresponsabilidade eclesial que em todos encontramos. É muito o bem que na nossa Igreja diocesana 

Neste contexto, merecem assim destaque especial as várias etapas de diálogo, de partilha, de comunhão e de pro-

gramação, que percorremos com serenidade, alegria e benefício pastoral em todas as instâncias de corresponsabilidade 

diocesana.

Acolhemos em cada momento vivido, e em cada etapa percorrida, neste  tempo de preparação do Plano Diocesano de 

Pastoral, o contributo de todos, para que agora, cada um pessoalmente e todos em conjunto, nos grupos, movimentos 

apostólicos e comunidades cristãs de que fazemos parte, nos deixemos guiar pelo Espírito de Deus e a missão da 

Igreja se cumpra no Porto, em cada tempo e em cada lugar.

… 

(in http://www.diocese-porto.pt/)
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O Valor do Reconhecimento

acontecido em torno deste conceito, o . Um crescente núme-

os motivos de interesse, que giram ao redor desta esfera de discussão, análise e 

estudo ressalta a demonstração da relação existente entre subjetividade e inter-

subjetividade. Nelas subsistem uma relação profícua entre indivíduo e comunidade, 

particularidade e universalidade.

 viabiliza a intersubjetividade 

onde formatos diferentes de sociabilidade/distinção vão surgindo no decorrer dos 

pensamentos, sentimentos, emoções… intrínsecos ao reconhecimento e nos quais 

reconhecem-se na sua pertença comunitária. Dito de outro modo, a relação funda-

mental entre a identidade pessoal e a práxis cultural e as instituições é percebida 

não como uma relação instrumental ou relação de dependência orgânica, subs-

-

mento recíproco.

Em conclusão, o -

ca, é importante, é necessário, é mobilizador de ação notável, é agente de decisão/

decisões, é construtor de paz e união… e mesmo atribuído a uma instituição passa 

a ser pertença não só daquela, como também de todos quantos contribuíram para 

que tal acontecesse, que trabalharam para o sucesso e projeção da instituição, 

vendo e recebendo essa distinção como um tributo coletivo, mas também como 

um prémio pessoal, com as respetivas repercussões, que só o seu “eu ou self” 

sabe recolher, reter, gerir, apurar e fazer inculcar no seu ser, visando, naturalmente, 

promoção e crescimento integrais. 

 pela causa social, que tem 

abraçado, pelo trabalho, que tem vindo a desenvolver, pelo valor social e humano, 

 

, com 

-

-

As ciências sociais asseveram, 

desde há muito tempo, e com grande 

proeminência, a importância do -

circunstâncias e ensejos, em virtude do 

advém, da alegria e entusiasmo, que faz 

gerar e irradiar, do dinamismo com que 

mobiliza e potencia capacidades, com-

petências e atitudes referenciadas a 

valores… Porém, a sua valia, difundida 

em diferentes campos da vida, assume 

ainda -

neidade. 

No agora, repleto de incertezas 

e questões, em que as vivências de de-

sânimo, dor, tristeza, sofrimento, cons-

trangimento… surgem a cada instante, 

constituindo um forte pesadelo, um 

elogio, uma palavra amiga, um sorriso, 

vêm ao encontro de uma necessidade, 

encaixam na perfeição e parece serem, 

Ampliada Investigação tem 

Américo Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração da ODPS

Cria dádiva no
O reconhecimento é f

de quem o c
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que ali se encontram a defender e a honrar o seu prestígio e a sua continuidade, 

preservar e aprimorar, zelando, assim, pelos seus postos de trabalho e pelo mere-

cimento dos mesmos.

, sempre gratos, dos diferentes esca-

lões etários, que nela descobrem a sua proteção, o seu refúgio, o seu canto de 

embalar, o seu aconchego físico, psicológico, emocional, afetivo e espiritual, a sua 

alegria e razão para viver.

, que tem a seu cargo a lide-

rança, a gestão e a direção, envidando os máximos e permanentes esforços, ins-

pirados em 

, para que a  tenha, sempre, a maior reputação na comunidade local 

e nacional, para ver todos os seus deveres cumpridos, para sentir os diferentes 

nas várias vertentes, assim como a sua manutenção, num propósito claro, numa 

determinação arreigada e numa visão de futuro.

Mas o , que obtém é tão visível e tão vasto, que não se 

restringe apenas à esfera circunscrita do seu mundo, ele perpassa e transpõe este 

contexto espacial…

recebeu o 

-

Honorário da Ordem do Mérito, que se destina a galardoar atos ou serviços 

meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, as quais revelam abnega-

ção em favor da coletividade. Este acontecimento teve lugar no passado dia 29 de 

, precisamente no dia europeu da solidarie-

dade e cooperação entre gerações. Foi, é e será um acontecimento memorável, o 

-

e magnânimo, que se vai inscrevendo 

na vida e na história desta instituição 

cinquentenária.   

Outro  lhe foi 

deferido pela 

Porto, a grande parceira, disponível e 

-

dades e anseios. A colaboradora inex-

cedível nesta tarefa e neste sentir sobre 

os mais fragilizados, os mais vulneráveis 

e que tanto necessitam do olhar e do 

coração, que lhes ofereçam conforto, 

tranquilidade e esperança. 

A cerimónia do -

to, a atribuição da 

, pelas mãos do 

, 

ocorreu no dia 09 de Julho de 2015, na 

Casa do Roseiral.

A homenagem constituiu mais 

um registo de júbilo e motivação, subli-

nhando que o essencial marca, sempre, 

resultado feliz.             

o coração e na alma
é fácil e simples.

o concede e de quem o recebe!
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Não é esta a primeira vez que 

escrevo sobre Daniel Serão, que regis-

to a sua intervenção actuante e presti-

giante no debate de ideias e no pano-

longa caminhada vital, percorrida em 

sincronia, frequente contacto, troca 

de argumentos e, sobretudo, crescen-

-

légio de conhecer com algum porme-

nor o pensamento do nosso “maître à 

penser” sobre tantas matérias e inter-

rogações, analisadas e interpretadas 

nas raízes e nos frutos pela sua ex-

cepcional e solidissimamente. Daí que 

tenha, em tribuna e em papel, presta-

tão relevante no panorama nacional, 

tão grande que ainda projecta a sua 

sombra fecundante sobre múltiplos 

areópagos internacionais, tais como 

os sediados no Conselho da Europa 

na União Europeia, na UNESCO e na 

Academia Pontifícia para a Vida.

Mas é esta a primeira vez que 

acerca de Daniel Serrão sou instado 

a dizer algo, após o insólito acidente 

que o atingiu, em plena saúde e no 

gozo de total e invejável autonomia. 

Na véspera fora a uma capital de dis-

trito contactar com público ávido de 

ouvir a sua sábia palavra e de o inter-

Walter Osswald
Professor catedrático aposentado da Faculdade de Medicina do Porto, 
presidente da Comissão de Ética da Universidade do Porto e da Fundação 
Grünenthal, Doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra e portador 
da Grã-Cruz da Ordem de Santiago

Daniel Serrão, uma presença

Obra Diocesana de Promoção Social10



apto para a avaliação ética de ques-

tões disputadas; nos dias seguintes 

apontava a sua agenda para com-

promissos vários. Esta característica 

de Daniel Serrão sempre permanece 

igual nos seus contactos, ou seja a de 

uma total, generosa e por vezes talvez 

excessiva disponibilidade para anun-

ciar a novidade das questões bioéti-

cas e o espaço de encontrar as solu-

ções justas e boas para por vezes tão 

simples e imediata, numa demonstra-

ção impressionante de gratuita entre-

ga aos interesses e quesitos da socie-

e a encontrar respostas moralmente 

válidas e eticamente fundamentadas 

para muitas das graves questões que 

se colocam à sociedade hodierna.

Esta presença atenta, colabo-

rante e iluminante tem sido uma cons-

tante dádiva para a Obra Diocesana 

de Promoção Social, como por todos 

– e particularmente pelos seus res-

ponsáveis maiores – é reconhecida.

Há dias, relendo páginas pes-

soanas que há meio século descobri-

mos com deslumbrado fervor, Daniel 

Serrão e eu próprio, detive-me nas 

“Notas para a recordação do meu 

mestre Caeiro”, inseridas nas “Páginas 

de doutrina estética” (Inquérito, Lis-

boa, 1946). Numa das minhas recen-

tes visitas ao antigo Sanatório Maríti-

mo do Norte, onde Daniel Serrão em 

breve concluirá um longo período de 

reabilitação, falei-lhe de Pessoa e des-

te texto e vi no seu rosto o reacendi-

mento do encanto que sempre hauri-

mos dos inigualáveis depoimentos de 

Pessoa. Disse-me: “Quero lembrar-me 

de tudo”, o que para já representa so-

bretudo o seu empenho em recuperar 

o que foi afectado pela brutal interrup-

ção do seu labor e pensamento por 

um vulgar atropelamento.

Ora, o que me veio de novo 

segundo a qual Caeiro podia ser de-

“a que o contem com maior simplici-

dade é aquela que uma vez me disse 

em Lisboa”… “Eu perguntei de repente 

ao meu mestre Caeiro, “está conten-

te consigo?” E ele respondeu: “Não: 

estou contente”. Desnecessário se 

torna explicar a associação de ideias, 

a íntima correspondência entre as ca-

de Caeiro: quer um, quer outro podem 

pois em tudo o que dizem ou escre-

vem se revêem inteiros.

Tanto é assim que há bem 

poucos dias, ao mostrar a Serrão 

um exemplar do livro “A vida conta… 

branco ou preto”, uma pequena colec-

tânea de contos, coordenada por Luís 

Manuel Pereira da Silva (Tempo Novo, 

Editora, Aveiro 2015), em que, curio-

samente, estamos ambos representa-

dos, tive a ideia de ler em voz alta uma 

passagem do seu contributo, quasi a 

terminar o conto. Diz o seguinte:

“A dignidade do ser humano 

radica na sua natureza intrínseca e es-

truturante: um ser vivo da espécie hu-

mana que ama e pensa. Bem ou mal, 

não importa.

E porque acredito na Trans-

cendência, acrescento à dignidade 

natural a dignidade espiritual que é 

recebida por todo o ser humano como 

criatura de Deus transcendente. Ou 

do Altíssimo, como sempre se dix na 

tradição hebraica”.

frase, como em qualquer outra que 

proferiu ou escreveu, tal e qual como 

o fazia o mestre Caeiro. Como ele, Da-

niel Serrão está contente.
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Membro Honorário da Ordem do Mérito

-

No passado dia 29 de Abril de 2015, Dia Europeu da Solidariedade e Coo-

peração Entre Gerações, Sua Excelência o Presidente da República, Senhor Pro-

fessor Doutor Aníbal Cavaco Silva, condecorou no Palácio de Belém várias perso-

nalidades e entidades com a Ordem do Mérito.

Uma cerimónia que contou com a presença de vários Membros do Governo 

e Deputados da Assembleia da República e de outras entidades representativas da 

Sociedade Portuguesa, tendo tido amplo destaque na comunicação social.

Como bem disse o Senhor Presidente da República, a Ordem do Méri-

to destina-se a galardoar actos ou serviços meritórios praticados no exercício de 

quaisquer funções, públicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da co-

munidade, como considerou o caso das personalidades e instituições ali distingui-

das. 

, relevando o seu dis-

tinguido contributo às causas sociais, 

destacando o seu papel como Presi-

dente da Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedades desde 

2006, como Presidente do Centro So-

cial de São Martinho de Aldoar e como 

Assistente espiritual de diversas institui-

ções de solidariedade social, designa-

damente na Obra Diocesana de Promo-

ção Social. 

Uma distinção justa e merecida 

que nos enche de júbilo já que distingue 

Conselho de Administração
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um distinto servidor das causas sociais e da Obra Diocesana e a quem endereça-

mos os nossos parabéns.

Na mesma Cerimónia de Condecoração a -

de Mérito, pelo seu distinguido trabalho no apoio aos cidadãos na velhice e invali-

dez, às crianças, jovens e famílias em bairros de população carenciada, destacan-

do o seu Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental e Cantina Social.

A Obra Diocesana fez-se representar pelo Presidente do Conselho de Ad-

ministração, Senhor Américo Ribeiro, pelo Tesoureiro, Senhor Rui Cunha e pelos 

Vogais, Senhores Manuel Amial e Pedro Pimenta. Também estiveram presentes 

os membros do Conselho Fiscal Senhores Dr. José Pedro Almeida, Abel Ribeiro e 

Senhor Dr. José Neiva Santos. OS Colaboradores da Instituição foram represen-

tados pela Diretora de Serviços, Senhora Dra. Margarida Aguiar, pelo Escriturário 

Principal, Senhor Paulo Lapa e pelo Motorista, Senhor Mário Costa.

A receber a condecoração das mãos do Senhor Presidente da República 

esteve o Presidente do Conselho de Administração da Obra Diocesana, Senhor 

Américo Ribeiro, que considerou de 

grande honra para a Instituição o re-

cebimento desta comenda, marcando 

da comemoração do cinquentenário da 

sua fundação.

-

Numa breve intervenção o -

-

, num dia especial para 

a solidariedade e para a cooperação a 

nível europeu.

Dessa intervenção damos de 

seguida destaque:

“Começou por agradecer a 

honra e os elogios dirigidos às IPSS, 
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recordando que, apesar dos anos difíceis não houve uma só Instituição a encerrar 

portas ou um só dirigente a desistir. Lembrou que a rede social solidária, que apoia 

vocacionalmente os mais desfavorecidos, são mais de quatro mil Instituições, mais 

de 20 mil voluntários, cerca de 200 mil empregos e quase meio milhão de utentes, 

sublinhando Somos para todos e de todos sentimos carinho e apreço. Apoiá-

mos mais pessoas, servimos melhor e criámos mais emprego, com menos 

meios, mas com um coração provavelmente maior.” (in Jornal Solidariedade)

Conselho de Administração, Senhor Américo Ribeiro proferiram as seguintes men-

sagens para o Jornal Solidariedade:

Padre Lino Maia (Presidente da CNIS) – “Não considero isto uma distin-

ção pessoal mas às IPSS, que merecem todo o respeito, toda a gratidão e o reco-

nhecimento. Eu apenas estou ao serviço desta causa em que acredito. E estou nela 

com entusiasmo e com a compensação de ver que todo o povo começa a acreditar 

que vale a pena dedicarmo-nos aos outros sem esperar nada em troca. Enquanto 

mas infelizmente são sempre necessárias”

Américo Ribeiro (Presidente 

do CA da Obra Diocesana de Pro-

moção Social) – “Este é um momento 

alto da Instituição e a Obra Diocesana é 

mais do que merecedora. Não esque-

cendo os 51 anos de existência, este ato 

dinâmica, na inovação, na criatividade 

e no espírito de cultura de pertença de 

todos os colaboradores nestes últimos 

11 anos. Dedico este prémio a todos 

os que trabalham na Instituição, porque 

são merecedores, mas têm que ter a 

consciência de que este prémio acarre-

ta maior responsabilidade”.

* Agradecimento ao Jornal Solidariedade pela 

cedência de informações 

Obra Diocesana de Promoção Social14



CARIDADE (para além do amor)

Reciprocidade é lei de ouro da sociabilidade. Mais que qualquer outra 

palavra, traduz melhor a gramática fundamental da sociedade. Mesmo o amor 

humano é essencialmente uma questão de reciprocidade desde o primeiro 

instante ao último. 

A pessoa é grande porque não lhe basta a reciprocidade: quer o in-

finito. Assim, quando o tempo se tornou maduro, nasceu a necessidade de 

uma outra palavra para dizer uma dimensão do amor não limitado. Esta nova 

palavra é caridade. Não inteiramente inédita, mas com novo uso e novo sig-

nificado, atribuído pelos cristãos. Mas a caridade não foi uma invenção: foi a 

revelação de uma dimensão presente, em potência, no ser de toda a pessoa. 

A caridade é uma forma de amor que torna pleno e maduro todo o amor. Por-

que é a caridade que doa ao amor humano aquela dimensão de gratuitidade. 

A forma de amor da caridade é também uma grande força de ação e 

de mudança económica e civil. Todas as vezes que uma pessoa age para o 

bem, e encontra na própria ação e dentro de si recursos para andar para dian-

te mesmo sem reciprocidade, entra em ação a caridade. A caridade é o amor 

típico dos fundadores, os iniciadores de um movimento, de uma Instituição 

de Solidariedade, que não podem contar com a reciprocidade dos outros, e 

cuja ação exige fortaleza e perseverança em longos períodos de solidão. A 

caridade não condiciona a escolha de amar à resposta do outro mas, quando 

tal resposta falta, sofre porque a caridade é plena na reciprocidade; mas não 

fica incomodado a ponto de interromper o seu amor não amado. 

É a caridade que transforma as comunidades em lugares acolhedores 

e inclusivos, que desmonta hierarquias sacrais e toda a tentação de poder. A 

caridade, além disso, é essencial para todo o Bem Comum, porque conhece 

também um tipo de perdão capaz de anular o mal recebido. 

Quem quer que tenha sido vítima do mal, sabe que o mal feito e rece-

bido não pode ser compensado ou reparado com indemnizações civis. Con-

tinua a operar, é uma ferida que permanece; a menos que um dia se encontre 

com o perdão da caridade que tem a capacidade de sanar todas as feridas, 

ainda que mortais e de as transformar na aurora de uma ressurreição.

Existe, porém, uma tese que atravessou a história da nossa cultura. A 

caridade – diz-se – não pode ser uma forma de amor civil porque, devido à 

sua vulnerabilidade, tal não seria prudente. Poderá ser vivida na vida familiar, 

espiritual. Também, e muito, no voluntariado crente. 

Mas na praça pública e nas empresas teremos que contentar-nos ape-

nas com registos de incentivos. Uma tese muito radicada, porque se baseia 

sobre a evidência histórica de muitís-

simas experiências nascidas da cari-

dade que retrocederam depois para 

mera hierarquia ou comunitarismo. 

É a história de tantas comunidades 

que começaram com a caridade e 

que diante das primeiras feridas se 

transformaram em sistemas muito 

hierárquicos e formalistas. Ou ex-

periências que nasceram abertas e 

inclusivas e que, após os primeiros 

fracassos, fecharam as portas. A 

história é também o repetir destes 

“retrocessos” que, porém, não redu-

zem o valor civil da caridade e que 

deveria impelir-nos a introduzir mais 

caridade, não a retirá-la, na política, 

nas empresas, no trabalho. Porque 

sempre que a caridade surge na 

história não deixa nunca o mundo 

como estava. Eleva para sempre a 

temperatura do humano.

Nenhuma gota de caridade 

se perde na terra. A caridade abre o 

horizonte de possibilidades de bem 

do humano, é o fermento e o sal 

de todo o bom pão. O mundo não 

morre, e a vida recomeça em cada 

manhã, porque existem pessoas ca-

pazes de caridade: “Agora existem 

três coisas: fé, esperança, e ca-

ridade. A maior de todas é a ca-

ridade”.

Padre Lino Maia
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Conselho de Administração

Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro
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A Câmara Municipal do Porto assinalou o dia 9 de Julho, na Casa do Ro-

seiral, – Dia do Desembarque das forças de D. Pedro – com uma cerimónia na qual 

reconheceu um conjunto de personalidades e Instituições.

A Obra Diocesana de Promoção Social foi honrosa e merecidamente dis-

tinguida com a , que se destina a ga-

lardoar quem tenha praticado actos de que advenham assinaláveis benefícios para 

a Cidade do Porto.

O galardão foi entregue pelo MI Presidente da Câmara Municipal do Porto, 

Exmo. Senhor Dr. Rui Moreira, ao Presidente do Conselho de Administração da 

Instituição, Senhor Américo Ribeiro.

Esta condecoração reforça, mais uma vez, o reconhecimento que a missão 

desta Instituição tem merecido ao longo destes últimos anos pelas várias entidades 

civis e religiosas.

Uma enorme satisfação, alegria e contentamento são sentimentos que, 

neste momento, fazem parte de toda a Obra Diocesana, reconhecendo que, tal 

distinção, resulta numa maior responsabilidade e comprometimento.

A Obra Diocesana de Promoção Social esteve representada por todo 

Conselho de Administração, Senhor Américo Ribeiro, Dra. Helena Costa Almei-

da, Senhores Rui Cunha, Manuel Amial 

e Pedro Pimenta, pelo Presidente do 

Conselho Fiscal, Senhor Dr. José Pedro 

Almeida, pelo Presidente da Liga dos 

Amigos, Senhor Hélio Loureiro, pelo 

Jurista, Senhor Dr. Fernando Santos 

Pereira e em representação dos co-

laboradores da Instituição a Directora 

de Serviços, Senhora Dra. Margarida 

Aguiar Monteiro. 

Esteve também presente nes-

ta cerimónia SER D. António Francisco 

dos Santos, Bispo da Diocese do Porto, 

congratulando-se com a homenagem 

prestada à Instituição.
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Caminhando
Crescer e viver com a Obra

“Não é possível que a morte por enregelamento dum idoso sem abrigo 

não seja notícia, enquanto o é a descida de dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. 

Não se pode tolerar mais o facto de se lançar comida no lixo, quando há pes-

soas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da 

competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em 

consequência desta situação, grandes massas da população vêem-se excluídas 

e marginalizadas: sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser 

humano é considerado em si mesmo, como um bem de consumo que se pode 

usar e depois lançar fora, como um bem descartável”.

È com a verdade e a força a que nos habituou que o Papa Francisco vem 

chamar à razão este mundo pós-moderno, tão empedernido, tão consumista e 

individualista.

E se grande parte do mundo parece, hoje, ouvir o Papa, nota-se já, tam-

bém pela crise que a todos vem assolando, que se começam a pôr em prática 

muitos dos ensinamentos e dos alertas que Ele, a todos, vem fazendo.

A Obra Diocesana de Promoção Social, desde sempre, mas com particu-

lar ênfase nos últimos anos, de forma consciente, vive, comunga e transmite os 

valores e a missão tão prementes e necessários nos dias de hoje. Se todos nela 

são acolhidos e amados, não deixa de ser na “rua”, na comunidade, na paróquia 

e nos domicílios dos seus clientes que, também, se faz ”Obra”.

A Fé, a Esperança, a Alegria e a Caridade estão sempre presentes no seu 

dia-a-dia.

Às crianças são particularmente transmitidos os valores cristãos e cívicos; 

a orientação e os conhecimentos que lhes são dados, as múltiplas experiências 

mas também de tristezas, imbuídas pela Fé que a todos nos une e que nos faz 

acreditar que vale a pena lutar e que a vida é um dom de Deus e é bela.

Todos nós, ao longo do nosso crescimento, erramos, por vezes trilhamos 

caminhos e veredas mais difíceis de ultrapassar, mas se as bases e os alicerces 

que tivermos forem sólidos, se tivermos aprendido a viver com Fé e Esperança, se 

a Alegria e o Amor nos tiverem sido devidamente ensinados e connosco pratica-

conseguiremos construir uma “casa comum” melhor, menos consumista e menos 

individualista, mas mais fraterna e mais amorável.

Maria Teresa de Souza-Cardoso
Educadora de Infância
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-

E ei-la como a Instituição indispensável à cidade do Porto (e não posso 

deixar de manifestar o meu orgulho pela distinção que o Senhor Presidente da 

República resolveu atribuir à Obra Diocesana - Membro Honorário da Ordem de 

Mérito – pelo trabalho desenvolvido em prol dos mais frágeis, de ajuda aos mais 

desfavorecidos), como Instituição dinâmica, objectiva e alegre e que já tem tal 

deparando no seu caminho, onde se mantém inquebrantável e sem esmorecer, 

em prol dos mais desfavorecidos, dos mais frágeis, não hesitando nunca em sair 

à rua, tal e qual como nos exorta na “Alegria do Evangelho”, um dos mais notáveis 

documentos no domínio da Doutrina Social da Igreja, o Papa Francisco: 

uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, 

do que uma Igreja enferma pela oclusão e pela comodidade de se agarrar às 

próprias seguranças”.

marcados; as crianças e os jovens partilham vivências tão ricas a nível cristão e 

humano, vivem a fé, a esperança e a caridade de forma tão intensa que, mesmo 

que partam para ambientes mais adversos, não deixam de ser positivamente 

E são inúmeras as visitas que temos de jovens, de adultos, alguns já avós, 

que vêem recordar o seu centro, matar saudades da sua sala e, muitos, inscrever 

Os mais velhos têm na Obra, nos seus colaboradores, uma sua casa, uma 

sua família, que a todos acolhe e consola, que a todos transmite a amizade e o 

amor de que tanto precisam.

-

-
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É pois com a Fé, a Esperança e a Alegria que todos partilhamos este 

sonho tornado realidade que é a nossa Obra Diocesana, tal como no poema de 

Sebastião da Gama:

Pelo Sonho é que vamos,

Comovidos e mudos.

Chegamos? Não chegamos?

Haja ou não frutos,

Pelo Sonho é que vamos.

Basta a fé no que temos.

Basta a esperança naquilo

Que talvez não teremos.

Basta que a alma demos,

Com a mesma alegria,

Ao que desconhecemos

E ao que é do dia-a-dia.

Chegamos? Não chegamos?

- Partimos. Vamos. Somos.

Votos de umas excelentes e retemperadoras férias!
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Temos todos necessidade
de “conversão ecológica”

Previno que os leitores interessados da notável encíclica do Papa 

Francisco sobre a ecologia não se contentem com frases soltas, mas, se 

possível, a leiam na íntegra. Desculpem-me aqui o atrevimento de uma bre-

víssima síntese.

“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às 

crianças que estão a crescer?”, pergunta-nos o Papa, confiante de que esta-

mos mesmo interessados no cuidado da nossa casa comum, a irmã ou a mãe 

terra, interpelando-nos de novo: “Que necessidade tem de nós desta terra?”.

O nome da Encíclica foi inspirado na invocação de S. Francisco de 

Assis, “Louvado sejas, meu Senhor”, que, no Cântico das Criaturas, recorda 

que a terra, a nossa casa comum, “pode-se comparar ora a uma irmã, com 

quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus 

braços.”

Infelizmente, a terra está “maltratada e saqueada”. Os seus gemidos, 

como diz o Papa, “unem-se ao de todos os abandonados do mundo”. Por 

isso, convida-nos a ouvi-los, exortando todos e cada um - indivíduos, famí-

lias, coletividades locais, nações e comunidade internacional - a uma “con-

versão ecológica”.

O Papa prefere o otimismo ao pessimismo: “O ser humano ainda é 

capaz de intervir de forma positiva”; “nem tudo está perdido, porque os seres 

humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-

-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se”.

A encíclica desenvolve-se em seis capítulos. Passa de uma análise da 

situação a partir das melhores aquisições científicas hoje disponíveis ao con-

fronto com a Bíblia e a tradição judaico-cristã, identificando a raiz dos pro-

blemas na tecnocracia e num excessivo fechamento autorreferencial do ser 

humano. Faz a proposta de uma “ecologia  integral,  que  inclua  claramente  

as dimensões humanas e sociais”, indissoluvelmente ligadas com à questão 

ambiental. O Papa propõe que se empreenda em todos os níveis da vida 

social, económica e política um diálogo honesto, que estruture processos de 

decisão transparentes, e recorda que nenhum projeto pode ser eficaz se não 

for animado por uma consciência formada e responsável, sugerindo ideias 

para crescer nessa direção ao nível educativo, espiritual, eclesial, político e 

teológico.

O texto é atravessado pelos seguintes eixos temáticos: “a relação ín-

tima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo 

está estreitamente interligado no 

mundo, a crítica do novo paradigma 

e das formas de poder que derivam 

da tecnologia, o convite a procurar 

outras maneiras de entender a eco-

nomia e o progresso, o valor próprio 

de cada criatura, o sentido humano 

da ecologia, a necessidade de de-

bates sinceros e honestos, a grave 

responsabilidade da política interna-

cional e local, a cultura do descarte 

e a proposta de um novo estilo de 

vida”.

Um notável documento, bem 

acolhido por homens e mulheres de 

boa vontade.

Cónego Rui Osório
Jornalista e pároco da Foz do Douro
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Conselho de Administração

Jantar de Beneficência 2015
No passado dia 28 de Maio de 

2015 realizou-se o nono Jantar de 

 a favor da Instituição, 

organização conjunta da Liga dos 

Amigos e da Obra Diocesana.

Desta feita, foi realizado no 

Porto Sheraton Hotel & SPA reunin-

do mais de trezentos convidados que 

se quizeram associar à iniciativa que 

vem ganhando raízes ano após ano.

A presidir a este Jantar este-

ve Sua Excelência Reverendíssima 

D. João Lavrador, Bispo Auxiliar do 

da Diocese do Porto, destacando-se 

também as presenças do Presidente 

da Liga de Amigos da Obra Diocesa-

na, Senhor Hélio Loureiro, da Vice-

-presidente da Liga dos Amigos, Dra. 

Andreia Santos, de SAR Dom Duarte 

de Bragança e de várias individuali-

dades representivas de Instituições 

da cidade do Porto, como a Câmara 

Municipal do Porto, Junta de Fregue-

sia de Campanhã, Centro Distrital do 

Porto da Segurança Social, Confe-

deração Nacional das Instituições de 

Solidariedade, União Distrital das Ins-

tituições de Solidariedade Social do 

Porto e Cáritas do Porto.

O acolhimento foi realizado 

nos jardins do Hotel onde para além 

de um excelente convívio e partilha 

entre todos os convidados tivemos 

a honra de nos presentear com mo-

mentos de elevado nível musical a 

-

 de Pessegueiro do Vou-

ga. Foram momentos fantásticos!

A abrir o jantar decorreu um 

momento de intervenções.

O primeiro a usar da palavra 

foi o Presidente do Conselho de Ad-

ministração da Obra Diocesana de 

Promoção Social, Senhor Américo 

Ribeiro, de cuja intervenção damos 

destaque em separado.

De seguida o Senhor Padre 

Lino Maia, Assistente Eclesiástico da 

Obra Diocesana, fez uma intervenção 

muito sentida relevando o trabalho 

que a Obra Diocesana vem realizan-
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do a favor dos que mais precisam, 

-

Após esta intervenção e, no 

imediato, falou o Presidente da Liga 

dos Amigos da Obra Diocesana, Se-

nhor Hélio Loureiro, que agradeceu a 

generosa presença dos convidados 

que enchiam por completo a sala 

demonstrando o carinho que nutrem 

pela Obra Diocesana e pelo trabalho 

que desenvolve a favor dos mais ca-

renciados da nossa cidade.

O Senhor Padre Lino Maia, 

Assistente Eclesiástico da Obra Dio-

cesana, disse que “em verdade, digo 

de coração que me sinto mais hon-

rado em ser Assistente Eclesiástico 

da ODPS do que ser Presidente da 

CNIS. Só não me sinto honrado em 

ser um assistente eclesiástico não 

praticante, por não dar tanto à ODPS 

como ela merecia”. Deu enfoque que 

“justíssimo foi o que aconteceu no 

dia 29 de Abril, em que o Presidente 

da República condecorou a Obra, e 

injustíssimo foi o que aconteceu no 

dia seguinte. Que perpetue assim a 

justiça do dia 29 e não do dia 30 e 

graças à Liga dos Amigos da Obra 

Diocesana de Promoção Social em 

manter este Jantar de Beneficência”.

Finalizou com uma palavra de 

serenidade e gratidão pelo trabalho 

que a Obra vem realizando. 

Sua Excelência Reverendís-

sima D. João Lavrador, Bispo Auxi-

liar da Diocese do Porto, saudou os 

presentes e disse do seu encanto em 

estar ali a representar o Senhor Bispo 

do Porto e a entregar a todos a sua 

saudação fraterna.

Afirmou que “sentimos com 

esperança o trabalho da Obra. Re-

feriu que a Instituição tem um pre-

sente que é a realidade das pessoas, 

como que a acarinha-las e estimulá-

-las. Mencionou que este encontro 

é um sinal real do que é a pessoa e 

as pessoas da Obra e com a Obra, 

bem como o facto de ela incorporar 

a misericórdia, a compreensão e a 

generosidade, na doação aos outros. 

Pegando nas palavras do Papa Fran-

cisco “Prefiro uma Igreja acinzen-

tada do que uma Igreja que não 

faz nada” e terminou dizendo “Pre-

firo uma Instituição com alguns 

acidentes de percurso do que 

uma Instituição sem percursos”.

Terminado o momento das 
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2015 - Agendou e preparou, como era esperado, um  

-

sidentes na 

Ele acontece vincado no propósito de e para oferecer alegria a todos quan-

tos conhecem, veem e sentem a Obra Diocesana de Promoção Social.  

, em integração pessoal e coletiva, mais preci-

samente fazendo voz do Conselho de Administração, quero deixar, queremos deixar uma 

 pelo facto de nos 

, sobretudo, num momento conturbado, por que estamos a 

passar, infeliz e injustamente.

pela certeza de podermos contar com um ombro amigo e reconfortante.

, aquele 

abraço fraterno de ampla gratidão, de estima, de apreço por tudo quanto efetiva e pela 

forma como o concretiza, visando apoiar, com registo importante, a .

aqui, no Sheraton Porto Hotel, maravilhoso espaço de acolhimento.

Um jantar, que assume grande benefício, em várias perspetivas, evidenciando tam-

bém acontecimento sensível e com costume na vida da Instituição. O elevado número de 

pessoas oferece prova inequívoca de que o  é poderoso!

Quero também dizer-lhe, meu grande Amigo, Amigo da Obra e Amigo de todos nós 

intervenções seguiu-se o jantar que 

teve a animação do 

-

Porto, que foi muito apreciado.

Já na parte final do jantar a 

Vice-Presidente da Liga dos Amigos 

da Obra Diocesana, Senhora Dra. 

Andreia Santos, acolheu e agradeceu 

a generosa oferta de um quadro fei-

ta pelo pintor consagrado da cidade, 

Senhor Jorge Corval, que assim quis 

distinguir a Obra Diocesana pelo ex-

celente trabalho social que realiza em 

prol dos mais carenciados.

Um gesto que foi muito apre-

ciado pelos presentes e que revela a 

grande generosidade do pintor.

Obra Diocesana de Promoção Social24



que a  habita num coração puro e compassivo.

  

, o Assistente Eclesiástico da Obra Diocesana de Promoção Social, jamais nos cansaremos de 

agradecer, de elogiar e de relevar tão grande doação, que concede a , contida no serviço, na disponibilidade, na dedicação, no 

aconselhamento, na consolação, na porta sempre aberta, no incentivo, no sorriso, no compromisso, na determinação, no

, no 

O Padre Lino Maia é a , que transcende as fronteiras do contexto concreto da vida, transportando-se para a subjetivi-

dade, para o dom…      

Uma mensagem de grato afeto a , por nos honrar com a sua presença, não 

obstante a deslocação de Lisboa. Não é , 

que é desenvolvido na Obra Diocesana de Promoção Social.

Uma palavra de relevo a , focada na 

comparência e na serenidade, atributos bem apreciados, como é intuitivo. 

O caminho do 

vigor e a felicidade gerados pela capacidade de realização, na atenção pelos outros.

É que a limpidez da verdade, a quietude da dignidade, a tranquilidade da consciência, a satisfação do dever cumprido e a certeza 

de que o -

fechos trarão, indubitavelmente, o resultado justo e desejado.

Esta 

, na busca incessante do , na sua causa e efeito, que se semeia e cultiva, em cada instante, em cada impulso, em cada passo, para 

que essa mesma  encontre ressonância nos corações dos mais desprotegidos e possa habitar nas suas moradas, nos seus templos.

-

 

Muito obrigado.
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A pessoa à busca de si mesma e da solidariedade 
livre e responsável

  Na cultural ocidental, por in-

cristã, a realidade pessoal traduz-se numa 

individualidade, como entidade e identi-

dade original e única e irrepetível. A partir 

da revelação insistente de Jesus Cristo 

histórico, a interpretação teológica pro-

pões que Deus é único e manifestou-se 

como Pai, Filho e Espírito Santo, misterio-

samente como pessoas distintas, iguais 

e consubstancias. A unicidade e trindade 

revelam o mistério de Deus Criador – Pai, 

manifestado no tempo cósmico-como Fi-

lho e actuante, desde sempre, pela rela-

ção recíproca amorosa do Amor-Espírito 

Santo, também actuante na consciência 

humana aberta à transcendência, como 

princípio a causa criacional e redentora 

universal de todos os humanos abertos à 

escuta e à fraternidade.

As grandes culturas revelam 

que a Humanidade, segundo as cultu-

ras e versões diferenciadas, viveu e vive 

ocupada e preocupada com as origens: 

donde vimos – a ascendência e a causa 

primeira criadora, com impulso evolutivo 

imanente estável e contínuo, onde esta-

mos – com objectiva consciência de li-

berdade e responsabilidade limitadas na 

estruturação da difícil harmoniosa vida 

cívica, com ética, estética e em busca 

do sentido de viver e morrer numa pers-

pectiva de imortalidade; estamos sempre 

em busca de felicidade possível e algu-

ma frustração. A abertura e a apetência 

de buscar o sentido total esbarra com as 

nossas limitações, frustrações e frequen-

tes recomeços com esperança.

  As experiências de vida e os 

registos da história revelam que somos 

gente de memória e história com abertura 

à esperança e à profecia, questionando 

sobre: donde vimos, onde estamos, que 

sentido tem a vida e os seleccionados va-

lores e para onde vamos; passando pela 

morte biológica inevitável, sempre vamos 

mantendo a aspiração imanente de que-

rer ser e viver para sempre e a pleno.

Entre a harmonia e os caos, su-

cessos e fracassos que buscamos e por 

vezes causamos, surgem as ciências, as 

-

postas interpretativas. E nestes esforços 

deparamos com problemas, enigmas e 

mistérios: uns vão – se resolvendo, mas 

outros ultrapassam as nossas capaci-

dades, sofrendo como está apontado 

no mito de Sísifo, embora com variadas 

vivências.

Nesta pessoal dinâmica de labi-

rinto e de interrogação, na medida que 

somos pessoas esclarecidas, constata-

mos que nós somos gente de ciência e 

de consciência ética, em busca da verda-

de, da felicidade e da fraternidade, quan-

do somos gente de bem. 

Pelo contrário, as desilusões, as 

frustrações, o egoísmo e a exploração 

dos outros revela a animalidade e perigo-

sa irracionabilidade.

Na evolutiva correcta formação 

e informação da consciência ética, como 

regra imanente e imediata para agir bem, 

segundo os critérios do objectivo bem 

maior, ou do mal menor nas situações 

negativas, há que ter em conta a evolução 

da autêntica consciência de liberdade, 

selectiva dos meios correctos em vista do 

-

de e correspondente responsabilidade 

-

gras externas e a efectiva assimilação pe-

las capacidades cognitivas, valorativas e 

apreciativas da pessoa. Tudo isto implica 

a fase do arco da vida pessoal e respec-

tiva evolução psicossomática e cultural. 

Isto implica que a pessoa aprenda a usar 

os métodos indutivos, dedutivos e analó-

gicos para descobrir a bem interpretar os 

“porquês” e o “para quê” nas decisões, 

-

nir e ponderar para decidir sensatamente 

e agir bem a tempo e horas.

Sem cair em legalismo, é essen-

cial aprender a escutar, a pesquisar e a 

dialogar sem preconceitos e no respeito 

objectivo por si e pelos outros.

e de liberdade, na promoção de felicida-

de integrada, é essencial assumir uma 

atitude realista, sem cair no estoicismo 

ou, pelo contrário, no epicurismo. Na 

promoção do desenvolvimento e do apu-

ramento dos saberes devemos todos 

assumir que sempre este mundo foi e é 

imperfeito; é da nossa responsabilidade 

-

cado das partes e do todo, a julgar com 

ponderação sensata, a discernir com jus-

tiça para decidir com verdade e agir com 

solidariedade.

  Nesta promoção do bem co-

mum é fundamental superar o egocen-

trismo egoísta e praticar o alocentrismo, 

segundo a lei da proporcionalidade: casa 

pessoa deve investigar, investir e produzir 

segundo as reais capacidades, com direi-

inocentes devem ser cuidados, segundo 

as respectivas necessidades como mem-

bros inocentes da comum sociedade. A 

justiça comutativa e distributiva envolve a 

solidariedade e a comunicação, baseada 

na verdade e no respeito recíproco assim 

como pela casa comum que é o cosmos, 

bem usado e ordenado mediante o tra-

balho racional, avaliando rigorosamente 

e os benefícios dos investimentos para o 

presente sem comprometer o futuro.

Frei Bernardo Domingues, O.P.
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A nossa gratidão por 35 anos de serviço 
à Obra Diocesana de Promoção Social!
Até sempre...

LUÍSA MARIA LHANO PRETO
Coordenadora do Centro Social do Lagarteiro

1956-2015

27Ano X . n.º39 . Trimestral . Junho 2015



Ângela, 
Cláudia 
e Cristina 

Aventura

Fonte Quente
Tocha - Junho 2015

Mais uma vez, a Obra Diocesa-

na de Promoção Social, através do seu 

carácter inovador, promoveu às nossas 

crianças, agora do 

 - uma aventura que para 

Assim, nos dias 4 e 5 de junho de 

2015, a “Quinta da Fonte Quente” aguar-

dava mais uma visita da Obra Diocesana 

de Promoção Social, para dois dias re-

pletos de diversão.

O frenesim que se fazia sentir, a 

todos contagiou – colaboradores, crian-

ças e famílias -, na preparação de ade-

reços, jogos e respetivas bagagens! Vi-

venciou-se, desta forma, um verdadeiro 

sentimento de pertença, comum a todos.

A nostalgia da despedida dos 
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nossos pequenos turistas, tornou a saída 

dos centros sociais um momento emotivo 

para as demais famílias. Por outro lado, 

nos autocarros, as crianças ansiavam a 

chegada à “Quinta da Fonte Quente”.

À chegada, num clima de euforia 

contagiante, a responsabilidade que se 

fazia sentir em cada uma das crianças, 

foi notória! Ordeiramente, carregaram as 

suas malas e por grupos foram encami-

nhados até aos respetivos quartos do 

.

Abertas as portas dos quartos, 

a invasão foi total e a alegria resplande-

cia nos rostos das nossas crianças. O, 

até então, desconhecido poder de per-

suasão, tornou-se evidente na escolha e 

negociação das camas, com os colegas.

Devidamente instalados, os gru-

pos dirigiram-se ao espaço exterior – Ar-

raial –, para a saudação de boas vindas 

do Exmo. Sr. Presidente Américo Ribeiro.

Quase de uma forma solene, to-

das as crianças e colaboradores foram 

apresentadas e formadas as Equipas. 

Cada equipa, imbuída num espírito de 

grupo, demonstrou a todos o seu “grito 

de guerra”.

A caminho da sala de refeições, 

os grupos tiveram oportunidade de fazer 

uma visita de reconhecimento ao espaço 

inerente ao empreendimento.

Ao início da tarde, os grupos di-

rigiram-se para o Campo de areia e área 

envolvente para, em equipas, realizarem 

os diferentes jogos previstos , tais como: 

 e o  O sol res-

plandecente, que se fazia sentir, motivou 

ainda mais todos os participantes! 

Para renovar energias, nada me-

lhor do que um delicioso lanche ao ar livre 

e à sombra das frondosas árvores.

As expectativas sobre o que 

ainda se iria fazer, eram muitas, e as 

crianças manifestavam curiosidade com 

imensas perguntas! Assim, o grande gru-
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po foi encaminhado para o Campo po-

lidesportivo já, devidamente, organizado 

com diferentes circuitos compostos pe-

los seguintes jogos: 

 e  

O cansaço já se fazia sentir mas, 

a ansia do que viria a seguir, tudo supe-

rava!

Banhos, roupas, adereços, per-

fumes a invadirem os quartos mostra-

vam, o entusiasmo e empenhamento das 

famílias para o  sobre o 

tema .

Na sala de refeições, já se fazia 

sentir a chegada dos Santos Populares 

com decorações diversas, realizadas 

pelos respetivos centros sociais, e mú-

sicas alusivas à, acima referida, temáti-

ca. Como um verdadeiro jantar de gala, 

cada centro tinha a sua mesa reservada 

Após o jantar, cada grupo foi ao 

palco apresentar a sua quadra popular 

sobre a “ Aventura Fonte Quente”, dando 

provas da sua criatividade e trabalho de 

equipa.

Eis que chegou o momento alto 

da noite –  -, cuja adrenalina 

despertou os mais adormecidos. Ao som 

de músicas por todos conhecidas, a eu-

foria reinou, não deixando ao acaso, as 

sucessivas idas ao bar para saborearem 

as diferentes bebidas.

Já longa era a noite e o cansaço 

fazia sentir-se… Era hora de recolher aos 

quartos para o devido descanso mas, 

sem antes saborear a já preparada ceia, 

num momento diferente para todos mas, 

com o sentimento único de amizade e 

partilha. Logo depois adormecem num 

sono tranquilo.

Bem cedo, começou o burburi-

nho nos quartos e corredores do Hotel, 

para iniciar um novo dia de atividades, 

nesta aventura.

Assim, de pijama e chinelos as 
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crianças dirigiram-se até à sala de refei-

ções para o pequeno almoço. Após este 

momento, cada grupo subiu ao palco 

atividade do dia -  

– tendo, como júri o Exmo. Sr. Presidente 

Américo Ribeiro. A criatividade de alguns 

foi premiada com a atribuição de taças 

para os três primeiros lugares.

Rapidamente, as crianças subi-

ram aos quartos para uma roupa confor-

tável vestirem e, de seguida, participarem 

na atividade –  -. Nes-

ta, os diferentes grupos tiveram de seguir 

as pistas – fotos- de forma a conhecerem 

outros espaços bem como desfrutarem 

do contacto com a Natureza até alcança-

rem o desejado tesouro – as tão aprecia-

das guloseimas.

Após o almoço, último momen-

to da atividade, todas as crianças foram 

agraciadas pelo -

 na pessoa do seu Presidente, Sr. 

Américo Ribeiro, com um porta chaves 

da Obra Diocesana de Promoção Social.

Seguidamente, todos os Grupos 

foram chamados ao palco para, desta 

feita, receberem uma medalha de par-

ticipação e recordação nesta “Aventura 

Fonte Quente”.

Num ato de reconhecimento, foi 

entregue ao Presidente da Obra Diocesa-

na de Promoção Social uma lembrança 

simbólica como agradecimento pelo ca-

rácter inovador desta iniciativa.

Na despedida, relembrando to-

dos os momentos vivenciados, as de-

mais crianças entoaram, em uníssono, 

a canção ” Todos juntos cantamos com 

alegria”.

No regresso a casa, o silêncio 

cansaço de dois dias repletos de alegria, 

sorrisos, euforia, companheirismo, ami-

zade e muita diversão!

31Ano X . n.º39 . Trimestral . Junho 2015



de visitar duas belíssimas cidades do norte de Portugal, nomeadamente a Póvoa 

de Varzim e Braga.

Após a concentração dos mais de duzentos participantes no Porto, a co-

mitiva de cinco autocarros dirigiu-se à Póvoa de Varzim. Houve um período livre 

durante a manhã, onde os colaboradores puderam usufruir do comércio local e 

das diversas esplanadas. Infelizmente, as condições atmosféricas não permitiram 

um banho de mar, como era desejo de alguns dos participantes. Seguiu-se um 

almoço-convívio no Hotel Axis Vermar.

Cumprindo uma das tradições 

mais acarinhadas no calendário anual 

de atividades da Instituição, no dia de 

Santo António – 13 de Junho (sábado) 

– realizou-se o Passeio Anual de Cola-

boradores da Obra Diocesana de Pro-

moção Social.

Este ano tivemos a satisfação 

Passeio anual de colaboradores 2015

João Miguel Pratas
Diretor do Economato, Logística e Manutenção
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À tarde tivemos um período livre em Braga. Na cidade dos Arcebispos visi-

tamos o Centro Histórico, os seus famosos cafés e confeitarias, bem como as ruas 

pedonais de comércio. Houve ainda uma breve paragem no Bom Jesus do Monte, 

de Braga.

-

-

sentes. O baile foi, sem dúvida, o ponto 

alto da noite, com todos os participan-

tes animados e a usufruírem de um mo-

mento de particular alegria e diversão.

Foi mais um dia de convívio, 

partilha e espírito de família para os co-

laboradores da Obra Diocesana de Pro-

moção Social.
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Abril >  A Alegria na nossa Missão 
Centro Social da Pasteleira

O programa de actividades do 

Centro Social da Pasteleira teve início 

no dia 1 de Abril de 2015 com a cele-

bração da Eucaristia Pascal, pelas 11 

horas no seu auditório. Esta ativida-

de destinou-se aos seniores, crianças 

dos 5 anos e Catl do Centro Social da 

Pasteleira, Fonte da Moura, Rainha D. 

Leonor e Pinheiro Torres. Paralelamen-

te realizaram-se eucaristias na Igreja do 

calvário e na Igreja dos Capuchinhos 

para os restantes centros.

A Eucaristia foi presidida pelo 

Sr.º Padre Domingos Oliveira, pároco 

da freguesia de Lordelo do Ouro e aco-

litada por colaboradores e membros da 

Comunidade Cristã desta mesma fre-

guesia. 

O auditório foi decorado com 

-

radores do Centro Social da Pasteleira 

e clientes do centro de Dia e de Con-

vívio) , colchas tradicionais penduradas 

no lado direito e rede com peixes  no 

lado esquerdo, simbolizando os cris-

tãos. Junto do altar encontrava-se um 

placard com uma pomba onde estavam 

representados os Dons do Espírito San-

to (Sabedoria, Entendimento, Tempo de 

Deus, Fortaleza, Conselho, Piedade e 

Ciência).

Os cânticos desta celebração 

foram da responsabilidade das crian-

ças, idosos e colaboradores do Centro 

Social da Pasteleira, dando uma sono-

ridade diferente e alegre à cerimónia. 

Seguiu-se um almoço Pascal nos dife-

rentes centros sociais da ODPS. 

Os seniores do C.S. da Pastelei-

ra demonstraram alegria neste convívio 

e participaram com entusiasmo em di-

ferentes momentos. 

No dia 7 de Abril, a equipa de 

psicologia organizou a 4ª palestra da 

saúde, para cerca de 60 idosos da 

ODPS, dedicada ao tema “ Positivida-

de- Envelhecer de forma positiva”, pa-

lestra esta que foi dinamizada pela Dr.ª 

Liliana e pelo Dr. Raandy, dois psicó-
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logos especializados na aplicação de 

programas de promoção de um enve-

lhecimento positivo em idosos que fre-

quentam centros de dia/ convívio.

Numa época em que a esperan-

ça média de vida não pára de aumentar, 

em que existe uma preocupação cada 

vez maior, em se descobrirem formas de 

acrescentar mais anos à vida, faz todo o 

sentido preocuparmo-nos em dar mais 

vida a esses anos, promovendo um en-

velhecimento ativo, de qualidade e sem-

pre valorizando o lado positivo que viver 

mais anos tem. Conseguir isto, poderá 

parecer difícil, principalmente quando 

a saúde começa a falhar, e por isso, 

as estratégias, dicas e exemplos par-

tilhados pelos dois oradores de forma 

bastante simples, dinâmica e interacti-

va com o nosso público representaram 

importantíssimas ferramentas a aplicar 

no dia-a-dia e mostraram que, de facto, 

envelhecer pode e deve ser algo mara-

vilhoso. 

Realizou-se no passado dia 13 

de Abril a recolha de sangue. Esta ativi-

dade foi feita nas instalações do nosso 

Centro e teve o apoio do Instituto Por-

tuguês de Sangue e da transplantação. 

A organização do espaço foi 

pensada para facilitar o trabalho dos 

que as pessoas se sentissem num am-

biente acolhedor e agradável. 

Durante toda a manhã várias 

pessoas (colaboradores e membros da 

comunidade) foram participando com 

bastante entusiasmo e alegria. 

recolhas, embora a participação tenha 

sido maior, nem todos os participantes 

puderam doar sangue. 

No dia 15 de Abril de 2015, to-

dos os clientes seniores da ODPS tive-

ram uma tarde de animação, no auditó-

rio do Centro Social da Pasteleira. 

Este musical teve dois momen-

tos: 1º momento, animado pelo grupo 

musical académico da FEUP, Murchan-

Murchan, com suas músicas joviais e 

brejeiras, proporcionando ao público 

que assistia, boa disposição e alegria. 

O 2º momento alto do musical, espera-

do com expectativa foi atuação do ar-

tista Miguel Araújo, vocalista do Grupo 

“ Os azeitonas”, com a sua simpatia e 
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disponibilidade fez uma atuação com 

um reportório que foi surgindo ao lon-

go de uma entrevista. Leu-se nos rostos 

da plateia que assistia a alegria e boa 

disposição de uma tarde bem passada. 

Desde Janeiro, que de quinze 

em quinze dias,  os grupos de 4 e 5 

anos (alternadamente) realizam um ati-

vidade de culinária, com o propósito de 

levar um doce no dia seguinte, a casa 

dos idosos acamados. Em Abril, não foi 

exceção, e assim sendo no dia 16 as 

belo bolo de laranja, que  no dia a seguir 

( 17) foram distribuir a casa de 6 idosos 

da zona circundante ao nosso centro. 

É uma atividade que enriquece 

as crianças fomentando o aumento da 

capacidade de respeito pelo outro e 

aquece os corações solitários dos ido-

sos que estão impossibilitados de saí-

rem e conviverem com outras pessoas. 

À semelhança da hora do conto 

e do dia da culinária a atividade da horta 

do avô e do neto é transversal a todos 

os centros da ODPS, realiza-se quin-

zenalmente, e é desenvolvida em inter-

câmbio entre o centro de dia/convívio e 

o pré-escolar. 

No Centro Social da Pasteleira 

-

carregue de desenvolver este projecto, 

uma vez que a sala dos 5 anos, já de-

senvolve o projecto dos “ Clubes de Na-

tureza” em Serralves, que consiste em 

criar e manter uma horta. 

Nos dias 8 e 27 de Abril, os me-

ninos dos 4 anos, com ajuda preciosa 

dos nossos idosos, prepararam a terra 

e plantaram brócolos, ervilhas e favas 

que já tinham crescido na nossa se-

menteira (feita em momentos da horta 

do avô e do neto anteriores).

Este projecto tem sido uma ex-

periência que comprova que crianças e 

idosos podem aprender mutuamente, 

num ambiente de interação saudável e 

familiar, caracterizado por alegria e fe-

licidade.

A 29 de Abril, realizou-se a hora 

do conto, destinada aos seniores do 

C.S. da Pasteleira. Foi narrada a história 

“ A girafa que não sabia dançar” e dina-
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mizada pela sala dos 5 anos. A história 

valoriza as diferenças e a importância 

do respeito pelo outro, ajudando a que 

as crianças e idosos se respeitem mu-

tuamente. 

Os idosos foram muito recepti-

vos ao interagirem com as crianças du-

rante a narração da história e do baile 

Assim, como a girafa Geraldo 

descobre que é capaz de dançar, tam-

bém os idosos e as crianças percebe-

ram que juntas se divertem crescendo 

enquanto grupo e indivíduos. 

 Semanalmente os idosos usu-

fruem aulas de motricidade desenvol-

tardes de quinta-feira são plenas em ati-

vidade, entusiasmo o que contribui para 

a estimulação e manutenção das capa-

cidades quer físicas, cognitivas, e até 

mesmo emocionais dos nossos idosos. 

A relação de empatia criada en-

tre “alunos” e professora  levou à cria-

ção de um grito de guerra ,com o qual 

terminam as aulas semanalmente. 

“Vida a valer com Saúde e com 

prazer”.

Dia 28 de Abril pelas 8h 15, es-

tavam as crianças das salas dos 4 e 5 

anos de todos os centros da ODPS a 

postos para um dia especial. Destino, 

Parque Biológico da Serra da Lousã em 

Miranda do Corvo. 

A viagem ocorreu sem inciden-

de serviço da Antuã para reunir todos 

os autocarros. Formamos uma carava-

na de 6 autocarros, e já alinhados volta-

mos a parar na Mealhada, para o lanche 

ao meio da manhã.

Chegados ao parque sentimos 

muita alegria, tivemos muitas surpresas, 

e passamos um dia muito agradável e 

inesquecível.

As crianças viram e alimentaram 

os animais da quinta, acarinharam os 

cavalos e a perceberam do grande por-

te das vacas e bois. À entrada a receber 

amigavelmente todos os visitantes esta-

va o simpático pónei. 

O labirinto construído com dife-

rentes árvores de fruto revelou ser uma 

fonte de muita animação, onde as crian-

ças corriam, e envoltas em tanta alegria 

viram-se perdidas para descobrir a saí-
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da daquele labirinto misterioso.

Restabelecidas as energias 

após um almoço em forma de pic-nic, 

é hora de observar animais selvagens. 

Num percurso construído na serra, com 

trilhos descobertos após a passagem, 

as crianças foram vendo pavões, ursos, 

lobos, cabras da montanha, javalis, ra-

posas, veados, corujas, entre muitos 

outros.  Continuando o percurso des-

cobriram um moinho e um museu de 

tanoaria. 

Ficaram, sem dúvida, registadas 

nas memórias destas crianças, momen-

tos especiais que recordarão com cari-

nho e felicidade.

No dia 30 de Abril decorreu 

a atividade “ Um gesto de Amor”. Os 

colaboradores do C.S. da Pasteleira 

confeccionaram uma refeição para a 

população carenciada da comunidade 

envolvente. 

O planeamento desta atividade 

passou por diferentes fases. A primei-

ra destinou-se à elaboração da ementa 

(que consistia em salgadinhos, paté e 

azeitonas para a entrada; arroz de feijão 

com pataniscas, bolo e frutas para a so-

bremesa) e divisão de tarefas. 

A segunda fase, passou pelo 

contacto com diferentes estabeleci-

mentos comerciais para a angariação 

de patrocínios. A terceira fase foi a con-

cretização da refeição e organização do 

refeitório. A preparação desta atividade 

começou pela manhã com os colabora-

dores das diferentes valências a prepa-

rarem todo o tipo de ingredientes, orien-

tadas pelas colaboradoras da cozinha. 

“Um gesto de Amor” foi possível 

devido ao envolvimento de todos os co-

laboradores do C.S.da Pasteleira e dos 

patrocinadores que acarinharam esta 

iniciativa .

Esta atividade foi um sucesso 

testemunhado por todos quanto nela 

participaram (famílias e colaboradores). 

agradável, devido também à participa-

ção da Academia de  Danças e Canta-

res, do Norte de  Portugal, que amiga-

velmente acedeu ao nosso convite com 

um grupo de cantares que animou esta 

iniciativa. 

Todos juntos nos divertimos e 

em todos os participantes se viu um 

Sorriso. 
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Maio >  A Alegria na nossa Missão 
Centro Social de Pinheiro Torres

Começamos o nosso mês com 

uma atividade do “Tempo e Vida Ati-

va”. A convite do Centro Social Rainha 

D. Leonor participamos no workshop 

“Agricultura Biológica” que se realizou 

na Quinta do Covelo. Foi um dia de 

aprendizagem e partilha de conheci-

algumas sementes para fazerem parte 

da nossa mini-horta.

No dia 12 de Maio realizou-se a 

atividade do terço ao vivo na capela de 

Sant’Ana no Bairro de Pinheiro Torres. 

Contamos com a presença do Padre 

Artur Jorge que gentilmente acedeu ao 

nosso convite e veio rezar a Nossa Se-

nhora connosco. Logo no início do mês, 

começamos com os ensaios das músi-

cas que foram entoadas pelos nossos 

idosos, nas quais houve um empenha-

mento notório para que tudo corresse 

bem. Foi uma actividade que muito 

agradou aos nossos utentes pela fé e 

-
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sinal de adoração e gratidão pelas bên-

çãos alcançadas e que carinhosamen-

te foi colocada aos pés da imagem de 

Nossa Senhora.

Foi uma atividade envolta em 

Senhora de Fátima tem na vida dos cris-

tãos crentes, onde foi possível sentir a 

emoção de cada participante.

Como já faz parte do roteiro de 

passeios aqui no nosso centro, a visita 

a Ponte de Lima, é destino obrigatório. 

Assim, no dia 15 de Maio seguimos via-

gem até lá, com paragem em Esposen-

de para esticar as pernas. Como não 

podia deixar de ser, o almoço foi com-

posto pelos típicos Rojões e Arroz de 

Sarrabulho tão apreciado pelos nossos 

clientes.

Todos se divertiram e aprovei-

taram para fazer umas comprinhas. O 

tempo que se fazia sentir convidava a 

-

Conde, para apreciar a paisagem e 

comtemplar o mar desta linda cidade 

nortenha.

No dia 18 teve lugar mais um 

musical ODPS no Centro Social da Pas-

teleira.

Obra Diocesana de Promoção Social40



Convidámos a Universidade 

Sénior de Barcelos a passar connosco 

uma tarde animada e gentilmente ace-

deram ao nosso convite, proporcionan-

do momentos de convívio e partilha en-

tre os clientes dos vários centros sociais 

da ODPS.

Ao som de músicas populares 

portuguesas, os nossos clientes relem-

braram sons da sua juventude. Esta ati-

vidade foi muito apreciada pelos nossos 

idosos que agradeceram ao grupo com 

um caloroso e prolongado aplauso.

Como tem sido hábito a ODPS 

proporciona a todos os clientes uma pe-

regrinação a Fátima. Assim, no passado 

dia 20 rumamos todos ao Santuário de 

Fátima. O almoço foi no restaurante D. 

Nuno, que mais uma vez nos recebeu 

com toda a simpatia e disponibilidade. 

Houve ainda tempo para trautear algu-

mas canções depois do saboroso al-

moço.

casa com o coração cheio de alegria, 

paz e amor.

Na manhã do dia 22 recebemos 

a visita das salas dos 4 e 5 anos do 

Centro Social da Pasteleira, que vieram 

presentear os nossos idosos com umas 

cantigas bem alegres e animadas.

Foi mais um momento de par-
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tilha e interação entre 2 gerações tão 

diferentes, mas ao mesmo tempo, com 

tanta coisa que os une.

Os laços de afeto que se criam 

nestas atividades, são sem duvida o 

principal motivo que nos faz encarar o 

dia a dia com um sorriso.

No dia 25 de Maio, realizou-se 

a 5ª Palestra de Saúde de 2015, tendo 

como tema, neste mês, -

. Esta atividade contou 

com a presença do enfermeiro António 

Coutinho, que procurou sensibilizar os 

idosos presentes para os cuidados que 

devem ser adotados diariamente, de 

modo a prevenir possíveis problemas 

que possam advir de uma excessiva ex-

posição solar. Esta atividade contou ain-

da com a colaboração da Associação 

Portuguesa do Cancro Cutâneo que 

simpaticamente disponibilizou vários 

e detalhada sobre sinais de alerta que 

possibilitam a prevenção, diagnóstico e 

tratamento precoce.

No dia 28 de Maio decidimos fa-

zer uma atividade diferente do habitual e 

que tinha como objetivo melhorar a auto 

estima dos nossos clientes.

Uma iniciativa simples e que 

proporcionou momentos divertidos e de 

boa disposição às nossas clientes.
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Com verniz de unhas e algum 

clientes. Para algumas foi a 1ª vez que 

pintaram as unhas e que tiveram a ex-

periência de alguém cuidar das suas 

mãos, tão ásperas, resultado do traba-

lho árduo de tantos anos. Ficou prome-

tido a repetição desta atividade e até a 

coragem de usar cores mais atrevidas.

-

des realizamos na última sexta-feira “ O 

Gesto de Amor”. Esta iniciativa abriu as 

portas do Centro Social Pinheiro Torres 

à comunidade envolvente. Pretendía-

mos que a refeição oferecida fosse um 

elo de ligação da população local com o 

centro. Estiveram presentes cerca de 25 

famílias carenciadas que se deliciaram 

com o caldo verde e a sanduiche de pa-

nado, assim como com as apreciadas 

sobremesas confeccionadas pelas vá-

rias colaboradoras do centro.

Foi um momento de partilha e 

comunhão com quem mais precisa.

-

tos com a refeição e agradeceram co-

movidamente a oportunidade “Estava 

tudo muito bom, obrigada por tudo, 

sobretudo pela simpatia e pelo sorriso”.

E foi com um sorriso sincero 

num gesto simples de amor ao próximo 

-

lizou o seu mês de atividades.
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Junho >  A Alegria na nossa Missão 
Centro Social de Fonte da Moura

A responsabilidade pela dinâmi-

ca das actividades programadas para o 

mês de junho foi do Centro Social Fon-

te da Moura. Iniciamos da melhor for-

ma possível, desenvolvendo atividades 

para as nossas crianças e comemo-

rando o Dia Mundial da Criança! Nunca 

sendo demais referi-lo, as crianças pre-

cisam de vivenciar novas experiências, 

ricas em diversão e aprendizagens, sair 

de “portas” e ir à aventura noutros lu-

gares… Nesse sentido, as crianças do 

pré-escolar foram ao Norte Shopping 

pipocas e a diversão proporcionada 

a socialização entre pares. À tarde o 

grupo do ATL organizou e realizou jogos 

no exterior com muita música e alegria.

O grupo responsável pela -

, tem ministrado 

com responsabilidade e empenho to-

dos os cuidados necessários a mesma.

No inicio os legumes eram pe-

queninos ou simples sementinhas...; 

com água, sol, muito cuidado e carinho 

tudo cresceu!

Chegou-se ao mês de junho 

as batatas, as nabiças, os feijões e as 

cenouras, estavam prontas para serem 

confecionadas. Com a aprovação do 

grupo envolvido e a sua participação 

“miúdos e graúdos” cozinhou-se uma 

saborosa sopa. As crianças comeram, 

dando o seu parecer positivo com muita 

satisfação.

No habito de continuarmos com 

uma alimentação saudável também foi 

preparada com a ajuda das crianças e 

cozinheiras, uma saborosa e “tenrrinha” 

salada de alface. 

Os objectivos deste projeto é 

promover o desenvolvimento pessoal e 

social das crianças e dos idosos, com 

base nas suas experiencias de vida liga-

das a terra e ao respeito por tudo aquilo 

que ela nos pode dar, numa perspetiva 

de educação para a cidadania.

No dia 3 de junho, no Centro 

Social da Pasteleira, realizou-se uma 

 sobre “Prevenção 

de Acidentes Domésticos com Idosos”, 

no âmbito das atividades dinamizadas 

pelo Centro Social de Fonte da Moura.
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A sessão foi ministrada pela En-

fermeira Sílvia Teixeira e juntou, pelas 

15h, no polivalente do C.S. da Pastelei-

ra, 97 idosos de todos os centros com 

valência de 3ª idade da Obra Diocesana 

de Promoção Social, bem como 9 co-

laboradores. “Prevenção de Acidentes 

Domésticos com Idosos” foi o tema 

escolhido para a 6ª Palestra de Saúde 

de 2015, uma vez que os acidentes do-

mésticos são muito frequentes entre as 

pessoas idosas e o domicílio um dos 

locais onde ocorrem mais acidentes, 

a maioria dos acidentes podem ser 

evitados. Por isso, pareceu-nos fulcral 

elucidar os idosos sobre como atuar e 

prevenir acidentes.

Os acidentes mais frequentes 

e a principal causa de morte acidental 

acima dos 65 anos são as quedas e por 

isso foram focados durante a palestra 

questões como queimaduras, intoxi-

enfermeira Sílvia informou sobre as cau-

sas, o que fazer para prevenir e como 

atuar depois de acontecerem. 

Os idosos mostraram-se inte-

um tema de seu interesse e muitos se 

-

das.

Guias sobre “Acidentes domésticos 

em idosos” e “Prevenção Rodoviária na 

3ª Idade”, fornecidos gentilmente pela 

Fundação Mapfre, uma vez que a mes-

ma desenvolve pelo país um Projeto 

com a mesma temática.

Realizou-se, no dia 9 de junho, 

o Passeio Sénior à Serra da Lousã. Foi 

um dia muito diferente e agradável, que 

proporcionou a todos os séniores um 

convivo entre centros sociais da ODPS, 

assim como, um contacto direto com a 

natureza e diversos animais. O almoço 

foi em forma de piquenique, bem no 

seio da Serra da Lousã para desta for-

ma poderem usufruir da tranquilidade e 

paisagem deste espaço.

No dia 12 de junho, executámos 

a actividade , 

centrada no valor que representa/ sim-

boliza o Amor ao Próximo, servindo uma 

refeição confeccionada pelas colabora-

doras do nosso Centro Social. Para esta 

atividade foram convidados utentes da 

Cantina Social, elementos da direcção 

da ODPS, responsáveis dos Centros e 

respetivos  colaboradores.

As famílias das crianças e os 

colaboradores, contribuíram com ingre-

dientes para confecção da famosíssima 

Sopa da Pedra, seguida por deliciosas 

45Ano X . n.º39 . Trimestral . Junho 2015



Actividades dos Centros Sociais

bifanas no pão. À sobremesa foram ser-

vidas farturas e pão-de-ló, gentilmente 

confeccionadas pela mãe de uma co-

laboradora.

O encontro foi simples, contudo 

agradável e com excelente ambiente, 

rodeado de momentos de confrater-

nização, tranquilidade, e conforto dos 

que nele participaram.

No dia 16 de junho, reuniram-se 

todos os Centros da ODPS, no Auditó-

rio da Casa de Vilar para a realização da 

, dos grupos dos 

5 anos e ATL. O evento contou com a 

presença do Sr. Américo Ribeiro, o Sr. 

Pedro Pimenta e o Dr. Miguel Pernes, 

representante da empresa Foco Musi-

cal com quem desenvolvemos activida-

des.

Após um percurso de alguns 

anos na Instituição ODPS, esse grupo 

-

nalizou uma importante etapa das suas 

vidas. Connosco vivenciaram diversos 

momentos, momentos que os ajuda-

ram a construir e complementar a sua 

personalidade: relacionaram-se com 

seus pares, conheceram as regras de 

convivência e de respeito pelos outros, 

aprenderam a gerir e ultrapassar con-

tolerância ou a falta dela e também a 

perceber que tipo de responsabilidades 

acarreta a liberdade que tanto desejam. 

Mais do que a preocupação com uma 

-

lores maiores, como a capacidade de 

pensar, de intervir, de fazer escolhas 

responsáveis, de ser generoso, de se 

envolver em projectos de interesse co-

mum… Ousar sonhar e ser capaz de 

concretizar esses sonhos! “Quando 

crescer vou Ser…” foi o mote lançado 

para trabalhar os sonhos a encenar, 

procurando assim, sensibilizar os adul-

tos para a importância dessas etapas 

ao longo da vida.

O evento abriu com a participa-

Fonte da Moura, com um concerto mu-

sical recreativo e memorável, seguindo-

-se as atuações dos Centros Sociais, 

representando / interpretando o tema 

com um conjunto de adereços colori-

dos, revelando uma grande criatividade 

e conferindo instantes emocionantes, 

quer para a grande equipa de colabo-

radores da Obra Diocesana, quer para 

os familiares presentes na plateia do 

Auditório.

 As actuações encerraram em 

clima de alegria e de acordo com o 

espírito das festas populares; Fonte da 
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Moura apresentou uma marcha ao som 

de uma rapsódia de músicas populares, 

descendo para a plateia, de forma a 

contagiar todos os presentes com esse 

espírito festivo.

palco, trajados com uma t-shirt, devida-

mente autografada por amigos e cola-

boradores. O Sr. Américo Ribeiro fez a 

entrega do diploma, cartola e bengala, 

momento muito almejado pelos pais 

das crianças que se aproximaram do 

palco com os olhos repletos de lágrimas 

e o coração de orgulho.

À semelhança do que já acon-

o ano letivo, fomos convidados a par-

ticipar na , 

que teve lugar dia 18 de junho pelas 

15h, nas instalações sede da LBV. Para 

a festa foram convidados os grupos dos 

4 e 5 anos, assim como, as crianças do 

CATL. As festividades começaram com 

a atuação de um grupo de “capoeira “, 

que convidou algumas crianças a par-

ticiparem nos exercícios e mantiveram 

animada a plateia, que acompanhou 

todo o evento, batendo palmas e can-

tando. De seguida, surgiram os palha-

ços (Bolacha, Sumo e Biscoitinho), que 

arrancaram gargalhadas a todos os 

presentes com as suas divertidas brin-

cadeiras. Para o seu número de magia 

levaram ao palco algumas crianças tor-

nando este num momento memorável, 

tanto para os que participaram, como 

para os que viram os seus colegas em 

palco. 

Depois dos artistas convidados, 

foi a nossa vez…. O grupo do CATL 

apresentou uma história intitulada, 

Bruxa Mimi, relembrando os conceitos 

trabalhados ao longo do ano e alertan-

do para a necessidade de ninguém se 

esquecer de lavar os dentes, três vezes 

ao dia, mantendo o seu Sorriso fresco e 

feliz. Seguiu-se a participação do CATL 

da Biquinha com uma dança e uma 

canção. 

da LBV distribuíram presentes e balões 

por todas as crianças, que regressaram 

sido um dia muito divertido.

Para acabar o mês de junho em 

alegria, mês conhecido pelas festas e 

arraiais, o Centro Social da Fonte da 

Moura, dinamizou a -

, destinada aos nossos 

Séniores. No dia 26 de junho, o Centro 

Social da Pasteleira, engalanou-se com 

manjericos, balões, bandeirinhas e mú-
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sica para proporcionar um dia diferente 

e animado. A manhã começou com a 

realização de diversos jogos, para ani-

mar e “por a mexer” os nossos séniores 

com jogo do pião, o aro, caça bolas, a 

malha, derrube de latas e a “dança com 

bolas”.

Antes do almoço, houve ainda 

de participação nos jogos por todos os 

participantes.

Foi ainda neste dia, efectuada 

a entrega dos prémios para a eleição 

da melhor cascata do 

, onde 

foi distinguida  com o 1º prémio o Cen-

tro Social do Lagarteiro, recebendo um 

ao tema dos Santos Populares, pinta-

da pelo artista Altino Duarte.  Todos os 

restantes participantes, receberam uma 

lembrança, realizada pelos séniores no 

Após o almoço, bem disposto 

com porco no espeto, seguiu-se o bai-

larico que contou com a presença de 

uma rusga constituída com crianças 

dos 5 anos e CATL com uma marcha 

coreografada, que animou todos os 

presentes e como diz a cantiga “…siga 

a rusga”, todos podemos participar na 

mesma.

O mês de junho acaba assim... 

com um espírito preenchido e empreen-

dedor, tal como se deve transmitir às 

nossas crianças…elas aprendem a “ca-

minhar” caminhando, e há CAMINHOS 

e caminhos… por isso, o nosso papel 

continua a ser o do exemplo, mostrando 

a importância do investimento em nós 

próprios e nas escolhas que fazemos, 

aumentando assim o leque de oportu-

nidades que têm para o futuro. Aí sim, 

poderão concretizar os seus sonhos. 

Felicidades para todos!

Agradecemos a todos quantos 

se empenharam e colaboraram na jor-

nada do mês de junho, do Centro Social 

da Fonte da Moura.
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Bom e Caro Amigo,

Dizia Churchill que as homenagens e condeco-
rações não se pedem, não se recusam, não se 
agradecem, aceitam-se, no seu caso e no caso 
da Obra Diocesana de Promoção Social tudo 
isto é verdade absoluta!

Não sei quando o soube nem como o soube, 

…

Forte e sentido abraço e quero que saiba que 
sinto por si um orgulho enorme por tudo o que 
tem conseguido com tanto empenho e traba-
lho, o reconhecimento por vezes é tarde de 
mais, mas vem. Este é apenas uma parte mas 
tenho a certeza que outros virão para quem 
como o Américo trabalha em prol da Obra e 
para a Obra sempre ao serviço sem nunca se 
servir, que exemplo!

Abraço-o com um respeito e uma admiração 
que calo bem fundo

Do seu amigo

 

Amigas, Amigos,

Colaboradoras, Colaboradores,

Boa tarde!

É com enorme alegria, entusiasmo redobrado, orgulho em alta, muita gratidão pelo reconhecimento 
de inteira justiça que, em nome do Conselho de Administração, vos comunico formalmente que 
na próxima Quarta-feira, dia 29, no Palácio de Belém, Sua Excelência O Presidente da República, 
Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, procederá à condecoração da Obra Diocesana de Promoção 
Social como “MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DE MÉRITO”.

Homenagem muito desejada e agora conseguida -  2º. Objetivo do Conselho de Administração!

Recordar neste momento importante da vida da Instituição é ética e politicamente correcto. Faço-o 
com estima, admiração e com um enorme obrigado!

Começo por falar do seu Fundador SER D. Florentino Andrade e Silva (estamos no ano da comemo-
ração do seu centenário), Administrador Apostólico da Diocese, de SER D. Júlio Tavares Rebimbas, 
Bispo do Porto, que deu continuidade à missão da ODPS, de SER D. Armindo Lopes Coelho (que 
deu posse ao primeiro CA liderado pela minha pessoa), Bispo do Porto, que sempre acompanhou 
e admirou o trabalho por nós desenvolvido sempre com um espirito de lealdade total, de SER D. 
Manuel Clemente, actual Cardeal Patriarca de Lisboa, que admirou, admira e apoiou incondicional-

se sente totalmente ligado ao trabalho que todos nós desenvolvemos e que nós esperamos num 
futuro muito próximo comprovar-lhe a forma de vida e de estar, quer com crianças quer com idosos, 
na nossa Instituição. Temos a consciência perfeita de que será um Patrono ligado umbilicalmente à 
“sua” Instituição para sempre!

Lembrar aqui muitos dirigentes, Conselhos de Administração e Conselhos Fiscais, ao longo destes 
51 anos não seria demais nem tão pouco injusto... mas, eventualmente, longo o que evitamos.

Nesta hora e neste momento, o Conselho de Administração não os querendo esquecer dá-lhes 
uma palavra de gratidão e reconhecimento pelo que de bom desenvolveram nesta Instituição, assim 

sempre!

Hoje devemos estar todos felizes, pois saímos vitoriosos!

cultura de pertença, entusiasmo, rigor, métodos de trabalho, visibilidade, cooperação, responsabili-
dade, que ao longo destes últimos 11 anos os Conselhos de Administração compostos por Américo 
Ribeiro, Helena Costa Almeida, Rui Cunha, Belmiro Teixeira, Manuel Amial e Pedro Pimenta, coope-
raram fortemente para que aqueles atributos contribuíssem para que esta condecoração TÃO ALTA 
E TÃO ENORME para a Instituição que servimos.

Hoje a ODPS é vista de uma forma positiva e como exemplo!

sempre!

Esta condecoração aumenta a nossa RESPONSABILIDADE!

PARABÉNS pelo vosso trabalho ao qual esta condecoração vos é devida! 

A Obra Diocesana de Promoção Social estará representada, no Palácio de Belém, na próxima Quar-
ta-feira, dia 29, ao seu mais alto nível, sendo as seguintes pessoas que estarão presentes:

Conselho de Admistração - Senhores Américo Ribeiro, Rui Cunha, Manuel Amial e Pedro Pimenta;

Assistente Eclesiástico - Senhor Padre Lino Maia;

Conselho Fiscal - Dr. José António Pedro Almeida, Senhor Abel Ribeiro e Engº. José António Martins 
de Carvalho;

Presidente da Liga dos Amigos - Senhor Hélio Loureiro;

Colaboradores - Senhora Dra. Margarida Aguiar, Senhores Paulo Lapa e Mário Costa.

HONRA AO MÉRITO!

Aceitai o nosso abraço fraterno pleno de alegria, de motivação e entusiasmo e com muita amizade 
e estima

Eu e o Trabalho

Não devo perder tempo a dizer que gosto de 
trabalhar, mas aplicar-me, com competência, 
honestidade e continuidade às tarefas.

Não devo gastar energias a provar que o tra-
balho é castigo, mas tomar consciência que 
trabalhando exprimo-me e realizo-me.

Não devo repetir que só trabalha que não sabe 
safar-se, mas que só os parasitas sobrevivem 
sofregamente à custa dos outros.

Não devo ter inveja e menos ainda exprimi-la, 
acerca do sucesso dos outros, mas tornar-me 
realista e empreendedor até onde for capaz.

Não devo tentar “representar” que sou modelo 
de trabalhador, mas com simplicidade e verda-
de, permitir que o descubram.

Não devo fazer o trabalho de qualquer modo e 
sem exigência, mas adaptar-me evolutivamente 
às novas características e necessidades.

Não devo convencer-me que o trabalho é um 

para realização vocacional e social.

Não devo estar à espera que o trabalho venha 
ter comigo, mas, ponderadamente, entre várias 
hipóteses, tentar a escolha adequada.

Não devo ter complexos acerca das caracte-
rísticas das minhas ocupações, mas aplicar-me 
a elas com entusiasmo e a possível perfeição.

Não devo tentar manipular os outros ou estor-
vá-los no trabalho, mas tornar-me complemen-
tar e efectivamente solidário nas tarefas.

Mas, para bem trabalhar, devo informar-me, 
actualizar-me, combinando actividade e repou-
so, acção e meditação, aprendendo a saber, 
a saber ser, a saber estar, a saber fazer com 
alegria e em paz.

Amigo Américo Ribeiro, 

Parabéns pelo bom trabalho da Instituição que 
representas e pelo respetivo reconhecimento 
ao mérito! Abraço

É o momento histórico dos 51 anos vida.

Honra ao mérito, ao serviço e a dedicação ao amor ao próximo.

Estimado Amigo Presidente Américo Ribeiro,

Acolhi esta notícia e este gesto da Presidência da República com grande alegria.

É o reconhecimento do excelente trabalho realizado pela Obra diocesana ao longo destes 51 anos.

A Obra Diocesana está de parabéns e, especialmente, a tua pessoa como seu principal responsável.

…

Com o abraço do amigo

espaçosolidario
mensagens recebidas sobre o novo
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Exma. Administração da

Obra Diocesana de Promoção Social

Nós queremos demonstrar o nosso grande 

Obra Diocesana de Promoção Social e, ao 
mesmo tempo, destacar o nosso repúdio pe-
las notícias envolvidas de mentiras e de intuito 
maldoso.

Acreditamos que todo este processo terá 
como resultado a maior ênfase para a Obra 
Diocesana de Promoção Social e para quem a 
serve com a verdade da alma!

Aguardem com muita calma, porque a baixeza 
e a tristeza de quem pratica o mal sofrerá as 
consequências dos seus próprios atos antisso-

Bem hajam! Seja persistentes!

Cumprimentos,

 

Prezado Amigo Senhor Américo Ribeiro,

Boa noite!

Foi cheia de alegria e orgulho, que recebi a sua 
tão grata mensagem.

“Bem merecer” é a legenda da Ordem de Mé-
rito e a nossa Obra e, particularmente, o meu 
bom Amigo, bem o merecem.

A Obra está de parabéns, mas todos sabemos 
o impulso que soube dar para que todos pu-
déssemos partilhar estão estimável honra!

Bem-haja!

 

Senhor Américo Ribeiro,

Os meus parabéns pela condecoração.

Mérito reconhecido!

Felicidades e sucesso!

Email dirigido a directores de serviço e coordenadores de centro

Amigas, Amigos,

Boa tarde!

A formação tem sido um momento de Motivação, Produtividade, Harmonia, Partilha e Sermos Me-
lhores no Futuro.

Conselho de Administração (CA) e o nosso Assistente Eclesiástico, Senhor Padre Lino Maia.

Esta alegria é partilhada com todos os Colaboradores e Colaboradoras da nossa Instituição, sem 
excepção, fazem parte desta felicidade!

O Conselho de Administração convida-vos a estarem presentes no Palácio de Belém, dia 29, Quarta-

da República à Obra Diocesana de Promoção Social, na pessoa do Presidente do CA como MEM-
BRO HONORÁRIO DA ORDEM DE MÉRITO.

É uma honra para nós CA poder contar com a vossa presença.

Podem deslocar-se em viatura própria agrupados com todos os custos a suportar pela Instituição.

das presenças até amanhã sexta-feira.

O meu abraço fraterno

Meu AMIGO Américo Ribeiro,

o esforço, tempo, disponibilidade e paciência 
despendida. No entanto também sabemos que 
sempre dirás que são feitos e realizações de 
muitos. Parabéns!

Caro Presidente da

Obra diocesana de Promoção Social

Pelo trabalho de excelência que desde há 
muito vem realizado essa nobre Instituição a 
favor dos que mais precisam, foi bem mereci-
do, ainda bem que a nossa Cidade na pessoa 

fez esse apreço e reconhecimento.

BEM HAJAM pelo muito bem que tem feito a 
quem mais precisa. PARABENS!

Cordiais Cumprimentos
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Presidente da Obra Diocesana de Promoção 
Social

Caro Amigo Américo Ribeiro,

Os Parabéns por tudo o que a Obra Diocesana 
tem feito em prol dos que mais precisam.

Solidariedade ao mais alto nível. 

Parabéns!

Caro amigo Américo Ribeiro,

Mais um acto que demonstra que ser solidário 
com quem mais precisa e no momento mais 
necessário é apreciado pela sociedade.

A Obra Diocesana é exemplo irrefutável da soli-
dariedade nesta cidade do Porto.

Que essa atitude se transmita a todos quantos 
trabalham nessa Obra. 

Os meus parabéns pela distinção.

 

Caro Senhor Américo,

…

Aproveito para cumprimentar toda a Instituição 
na sua Pessoa, pelo recebimento de tão mere-
cido reconhecimento.

…

Esta homenagem, que o mais alto representan-
te da Nação decidiu prestar à Obra Diocesana 
de Promoção Social, reúne sem dúvidas a una-
nimidade de quórum por parte da sociedade 
portuguesa.

Sempre com Amizade

Grande Abraço

 

Meu Caro Presidente e Bom Amigo Américo 
Ribeiro,

…

Reconhecemos o mérito do vosso trabalho e 
desejamos muito sucesso para continuar nessa 
Nobre Missão, apoiando tantas e tantas famí-
lias que se não for a vossa ajuda era muito mais 
difícil para não dizer impossível de sobreviver, 
principalmente nos tempos que correm.

Gostaria de felicitar todos quantos colaboram 
na Obra Diocesana, mas, muito especialmente 

e de SER Bispo do Porto, D. António Francisco 
dos Santos.

Com a mais elevada consideração e Amizade,

Caro Américo Ribeiro,

Bem que podes dizer que representas a Obra 
Diocesana... creio que ela, sem ti, também lá 
não chegaria. Continua que vais pelo bom ca-
minho. Forte abraço

 

Amigo e Presidente da

Obra Diocesana de Promoção Social

Parabéns à Obra Diocesana pelo trabalho que 
tem feito com quem mais precisa.

Parabéns a ti, Américo Ribeiro, por seres o 
rosto e a pessoa que mais tem dedicado tanto 
tempo para tudo o que é inerente a esta causa.

 

Abel Ferreira Ribeiro 250,00 €

Américo Joaquim da Costa Ribeiro 50,00 €

Amílcar Gil Alves 300,00 €

Anónimo 50,00 €

António Moreira Milhomens 100,00 €

Artur Lima 100,00 €

Associação Comercial do Porto 50,00 €

Autoreparadora de Arnelas, Lda. 100,00 €

Belmiro Mendes de Azevedo, Eng.º 100,00 €

Brígida Maria Leão, Dra. 25,00 €

Clínica Dentária Célia Portela Sousa, Lda. 300,00 €

Construções GNS, LDA. 25,00 €

Estevão Gomes de Araújo 1 000,00 €

120,00 €

Filomena Pires, Engª. 50,00 €

Gamobar 100,00 €

Helen Santos Alves, Dra. 30,00 €

Horácio Magalhães, Lda. 50,00 €

* 4 120,00 €

5 500,00 €

Jorge Filipe da Costa Ribeiro, Dr. 130,00 €

José António Soares Pedro Almeida, Dr. 100,00 €

José Brandão Teles, Dr. 50,00 €

Junta Freguesia de Campanhã 50,00 €

Luís Libório Santos Guimarães 100,00 €

Luís Nunes da Silva, II Limitada 120,00 €

Manuel Machado Rodrigues, Dr. 100,00 €

Margarida de Aguiar Monteiro, Dra. 50,00 €

Maria de Fátima Gonçalves Leite Ferreira, Dra 200,00 €

Maria Paula Salvador Martinez Lora, Dra. 50,00 €

Megavale Informática 100,00 €

Ocenabac - Comércio de Bacalhau Unipessoal, Lda. 100,00 €

Paisagens de Gaia 40,00 €

Paulo Alves 500,00 €

100,00 €

Rui Miguel Morais Lopes, Dr. 50,00 €

50,00 €

* Por lapso não foi publicado em devido tempo

Amigos em crescendo!

Descrição Contribuição Descrição Contribuição

Donativos de 21 de Abril a 22 de Julho de 2015 
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