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PROGRAMA – 2016 / 2017766 

Conferência de S. Vicente de Paulo de Santiago de Bougado 

 

 

CELEBRAÇÕES/ 

ACTIVIDADES 

DESCRIÇÃO CALENDARIZAÇÃO 

2016/2017 

Reunião mensal 

- Apresentação de contas 

- Reorganizar o mês seguinte e apresentação de 

novos casos. 

1ª quarta-feira de cada 

mês 

Visita mensal ás 

famílias que apoiam 

os projectos 

- 5 Famílias colaboram financeiramente no projecto 

da Luz 

- 15 Famílias colaboram financeiramente no projecto 

higiene e limpeza 

                    

Mensalmente 

 

Visitas regulares ao 

domicílio das 

famílias 

- Cada aldeia é representada por responsáveis 

(membros da Conferência); 

- Vistam as famílias 2x/semana. 

  

Semanalmente 

Compromisso 

Vicentino 

- Compromisso de um novo vicentino 

- Renovação do compromisso de todos os vicentinos 

Data a designar 

Revesti-vos de 

Caridade 

- Oferta de roupa e calçado a todas as pessoas que 

necessitarem. 

6 Novembro 2016 

Salão Paroquial 

 

Distribuição de 

Cabazes 

- Selecionadas famílias de todas as aldeias que 

denotem vulnerabilidade na alimentação; 

- Atribuição de cabaz alimentar, fraldas para 

acamados produtos de higiene, medicamentos 

pagamento de luz, água etc.; 

- Na época Natalícia (mês de Dezembro) são 

distribuídos cabazes a todas as pessoas apoiadas, 

contendo alimentos típicos da Seia de Natal 

(exemplo: bolo-rei); 

- Na Páscoa é oferecido Pão-de-ló às famílias 

apoiadas. 

 

 

 

 

Mensalmente 

Dia mundial do - Participar na eucaristia da paróquia convidando os 11 Fevereiro 2017 
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doente doentes a participar tendo em conta a idade e situação 

clínica das pessoas. 

Quiosque Vicentino 

- Os responsáveis vendem produtos alimentares 

(bolos, petiscos, bebidas, …). 

 

Nas Festas de: 

Senhora do Rosário 

  Senhor e S. Tiago  

S. Gens 

 

Dia do Vicentino e 

do Doente 

- Missa e lanche convívio no salão paroquial para os 

doentes e todos quantos queiram tomar parte do 

convívio. 

 

14 Maio 2017 

Dia  S.Vicente de 

Paulo 

- Participar na missa da paróquia. 27 Setembro 2017 

Encontro Vicentinos 

e familiares 

- Organizado pelo Concelho de Zona (quinta 

Carriços) 

Setembro 2017 

Dia a designar 

 

Prestação Cuidados  

Enfermagem 

 

- Sempre que seja necessária intervenção, actua nesse 

sentido. 

 

Sempre que adequado 

 
NB. A estas atividades outras se podem juntar de acordo com a agenda do Concelho de Zona da 

Trofa e do Concelho Central do Porto. 


