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Obra Diocesana de Promoção Social: as atividades de setembro 

Mais um ano lectivo teve inicio, com 
certeza cheio dc surpresas e de muitos 
desafios. O mês de Setembro foi da res, 
ponsabilidade do Centro Social do Re-
gado que pôs em prática o 80  Princípio 
da Carta da Terra "Defenda sempre a 
ideia de que qualquer criança tenha: 
- Comida, casa, família, escola, ami-
gos, brinquedos, alegria e se estiverem 
doentes, médico e medicamentos". 

Dando, assim, continuidade ao plano 
anual de actividades, o Centro Social 
do Regado iniciou a abertura do novo 
ano lectivo, com muita alegria e diver-
são, com a actuação da "Didi Anima-
dora" permitindo às famílias e crian-
ças confraternizarem e divertir-se em 
grande cumplicidade. 

No âmbito das actividades de respon-
sabilidade a.mbiental foi realizado o 

interpretativo da floresta - Eco 
Paper" -no Parque dc S. Pedro ele Avio-
só destinado a todos os CATL'S tendo 
também recebido urna visita cia Lipor 
para a realização de actividades sobre 
reciclagem. 

Os grupos Seniores tiveram a possibili-
dade de realizar um passeio a Barcelos, 
visitando o Museu de Olaria e também 
a zona histórica da cidade. 

Procedeu o Centro Social do Regado 
à comemoração de uma série de efe-
mérides com o desenvolvimento dc 
inúmeras actividades. Assim, no Dia 
Mundial da Doença de Alzheimer foi 
realizada urna pequena palestra alusi-
va, para utentes seniores: e suas famí-
lias dinamizada por um enfermeiro do 
Centro de Saúde do Covelo. 

No Dia Mundial do Sonho foi realizado 
um saudável intercâmbio intergeracio-
nal com a presença e participação do 
Senhor Dr: Manuel Moreira, Presidente 
cio Conselho de Administração da Obra 
Diocesana. Esta actividade consistiu na 
elaboração de caça sonhos pelos avozi-
nhos para as crianças levarem para casa. 

O Dia Internacional do Mar teve 
como tema "Os Descobrimentos". Foi 
realizada urna exposição cie trabalhos 
alusivos ao tema, pelos CATL'S, que 
foi visitada pelos utentes seniores de to-
dos os Centros Sociais bem como pelos 
seus familiares. 

Também o Dia Mundial do Turismo 
não foi deixado passar em branco. Foi 
realizada uma visita aos passadiços 
do Gramido destinada aos utentes do 
Centro Social do Regado com mobili-
dade reduzida. 

A Obra Diocesana tem como uma 
das suas bandeiras principais, os com-
portamentos ambientais responsáveis 
não querendo deixar de realizar uma 
actividade neste âmbito, fortemente 
motivadora que irá ter continuidade 
ao longo de todo o ano. Esta activida-
de "Os Agricultores vêm ao Centro" 
trouxe novos conhecimentos aos pe-
quenos utentes e colaboradores ten-
do sido abordados aspectos muito em 
voga tais como produtos biológicos e  

seus benefícios e sustentabilidade, cul-
minando com uma plantação indivi-
dual de beterrabas que todos terão o 
dever de tratar e cuidar. 

Foi pois um mês que marcou de forma 
cúmplice e alegre o ritmo deste novo 
ano lectivo. 

(ird-: Maria Teresa de Souza-Cardoso) 


