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Obra Diocesana de Promoção Social: partilha, alegria e afectos
no mês de maio
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responsabilidade de dinamizar o mês de
!aio coube aos Centros Sociais do Carriçal
e de São Tomé tendo por ferva o 5" Princípio
da Cana da. 7érra 'Aprenda mais sobre o
lugar onde vive".

estandarte/bandeira representativa de cada ,l1ro dia 27 de Maio todas as crianças do pré
uma. Foi depois realizado um desfile. uma -escolar participaram numa aula de dança
sessão de jogos tradicionais que a todos sem- organizada pelo "Espaço T",. foi uma anipre encanta tendo . finalizado com um lanche mação como éfácil imagina?:
convívio.
.N-o "Dia Internacional do Brincar" as crian.NO Centro Social de São Tomé foi realizada ças das salas dos 3 e I anos de todos os Cenuma pequena reporlagem. fologrâfica mastnin- tros Sociais da Obra Diocesana realizaram
do o trabalho que é realizado com os mais re- um passeio ao "Portugal dos pequenitos". Foi
lhos aos seus fiurruliares terminando com uma um dia cheio de alegria, de aprendizagem, de
requintada merenda.
partilha e de diversão.

A-o dia 13 de Maio tivemos a celebração do .Ve.ste dia, 15 de Maio, foi realizado o pas"Terço ao vivo" com a participação das crian- seio Sénio?; "Peregrinação a Fátima". Esta é
ças, seniores, colaboradores e familiares em uma actividade anual dirigida aos seniores de
todos os Centros Sociais. E sempre um mo- lodos OS Centros Sociais com a participação
mento com grande significado, um momento de fervorosa na Eucaristia e almoço convívio; o
grande espiritualidade. O respeito, a seriedade Presidente da Obra Diocesana foi, também,
As actividades iniciaram-se no dia 6 com a e a beleza com que esta cerimónia é realiza: um dos peregrinos.
comemoração do "Dia da Mãe" em lodos os da, quer pelas crianças com os seus cânticos a.
Centros da Obra Diocesana onde a Alegriafiri Nossa Senhora, quer pelos adultos na oração A Infrincia do Centra Social do Carriçal póde
contagiante e a confraternização uma constan- conjunta e pensamentos exteriorizados por es- ainda contar com as seguinteS actividades láte.
crito em mensagens recitadas, tornam este mo- dko/pedagó,gicas:
mento fanico, tendo terminado, de firma mágiO Centro Social do Carriçal teve o privilégio ca, com uma chuva de flores brancas Cairr que .N.0 dia 19 de Maio tivemos o "Ensemble"
de ter podido contar com a presença do Senhor presenteamos Nossa Senhora, todas diferentes onde um grupo de percussão da "Fixo MusiPresidente da Obra Diocesana, Dr. Manuel mas todas com o mesmo objectivo agradecer cal" nos presenteou com momentos sonoros de
Moreira, que teve a oportunidade de constatar à Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, a Vida. animada alegria e onde as crianças puderam
o espirito de Família em que se vive o dia-ademonstrar todo o seu sentido rítmico.
dia.
No dia 15 de A -faio e continuando neste espírito de Deus, comemoramos o "Dia da h- Dia 24 de Maio recebemos um representante
O Centro Social de São Tomé comemorou este mília". Iniciamos este dia com a Oração da da Lipor que elucidou as crianças sobre a imdia com una debate sob o tema "Os Saberes e Consagração das Runilia.s a Maria e todas as portância da reciclagem no plano da ddésa da
Sabores da minha Mãe".
Famílias ,finam convidadas a elaborarem um ambiente e do amor à Natureza.

O tradicional "Torneio de &ceia" realizou-se
a 22 de Maio, no polivalente do Centro Social
do Cerco do Porto. Foi uma tarde recreativa
destinada aos seniores onde se viveu uma saudável competição e uma sã camaradagem.
O Centro Social de São Timé lançou, ainda,
um desafio aos seniores de lodos os Centros
Sociais: "Brinquedo com memória" que consistiu em recrear brinquedos antigos que foram.
depois expostos e que permitiram deliciar as
crianças e partilhar brincadeiras com os seniores permitindo recordar momentos de grande
diversão.
POi pois um mês preenchido de alegria e de
amo?: de partilha e de comunhão. permitindo
viver um verdadeiro espírito de ['anilha.
(Maria Teresa de Souza-Cardoso)

