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Obra Diocesana de Promoção Social: 
recordando as atividades de outubro 

"Diga sina à Paz e não à Guerra" é o 9" 
Princípio da Carta cia 'ferra que coube 
ao Centro Social da Pasteleira dinami-
zar. E não podia ter começado melhor 
do que com a comemoração clo dia do 
Idoso a 1 de Outubro. 

- 

Foram realizadas duas cerimónias re-
ligiosas, uma na Igreja de Nossa Se-
nhora do Calvário e outra na Igreja 
de Nossa Senhora da Ajuda. Foram 
cerimónias vividas intensamente com 
coros das crinças que tiveram o apoio 
da escola de música Teclam' e que 
puderam contar com a presença do 
Exmo Presidente da Obra Diocesana, 
Senhor Dr. Manuel Moreira, e com 
elementos do Conselho de AdminiStra-
ção e Directores dc Serviço. Estas ce-
lebrações terminaram com um óptimo 
almoço que contou com a já esperada 
presença das crianças do pré-escolar 
com a sua alegria contagiaste. 

No dia 4 de Outubro foi comemora-
do o dia mundial do sorriso, na Con-
cha acústica dos jardins do Palácio dc 
Cristal. Realizou-se um concerto ao ar 
livre onde se cantou e encantou quem 
passava e também os familiares e ou-
tras escolas presentes, não tendo ha-
vido ninguém que não tivesse sorrido 
com uma prestação tão encantadora. 
Neste dia também se festejou o dia do 
animal com dramatizações, recolha de 
bens para entregar a particulares e ins-
tituições, tendo também podido con-
tar com a presença de animais nossos 
amigos; ao longo de todo o mês todas 
as salas dos 5 anos, do pré-escolar, 
puderam visitar o Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia, no 
âmbito desta comemoração. 

O dia mundial da alimentação foi 
vivenciado a 16 de Outubro, nos di-
versos Centros Sociais através de pa-
lestras, de confecção dc .compotas, de 
teatros e de canções. A alimentação 
saudável esteve presente no almoço de. 
gala que o Centro Social da Pasteleira 
organizou para a valência do pré-es-
colar; a sopa foi confecionada com le-
gumes cultivados na horta cio Parque 
dc Serralves e a sobremesa foi urna 
salada dc frutas confecionada pelas 
crianças, com frutas fornecidas pelas 
famílias. Foi um dia bem preenchido 
e, sem dúvida, saudável. 

Alto Minho; foram passear pela For-
taleza de Valença, contemplando a 
magnífica paisagem proporcionada 
pelo Rio Minho, tendo-se seguido um 
almoço convívio e terminado com 
urna visita a Vila Nova de Cerveira 
onde puderam visitar -a Igreja Matriz, 
Igreja de S. Cipriano. 

A visita da Lipor, ao Centro Social da 
Pasteleira, realizou-se no dia 25, onde 
se falou da separação do lixo c da im-
portância dc reciclar, tendo-se realiza-
do um jogo que permitiu aprender a 
colocar o lixo de acordo com o Eco-
ponto. 

Para finalizar o mês de Outubro, no 
dia 28, o Centro Social da Pasteleira 
convidou todas as famílias das suas 
crianças, pois todos temos bem pre-
sente que Educar é o resultado dc 
uma articulação harmoniosa família/ 
escola; assim, foi organizada uma tar-
de com workshops e animação garan-
tida pelo grupo de danças e cantares 
do Norte de Portugal, onde foi servi-
do um agradável lanche, em que para 
fomentar hábitos de preservação am-
biental foi servido o sumo em canecas 
de barro, decoradas pelas crianças, em 
substituição dos copos de plástico. 

Foi pois mais um mês "em grande" na 
Obra Diocesana de Promoção social. 

No dia 24 foi realizado um passeio Maria Teresa de ,S'oua-Cardoso) 
para os nossos Seniores até terras do 


