Plano de Actividades

“A Família – Comunidade de Vida e Amor”

A Conferência Vicentina reúne regularmente aos sábados, de quinze em quinze dias, pelas 17 horas,
no Ozanan – Centro de Juventude, procurando cumprir um conjunto de objetivos pré definidos
anualmente.
1 – Visitar os necessitados, carentes, doentes e solitários na sua residência.
2 – Acolher e resolver, dentro do possível, as carências que nos são apresentadas. Prestar apoio
regular mensal em géneros e pagamento de prescrições médicas e outras despesas prioritárias.
3 – Comemorar o dia 27 de Setembro – dia Litúrgico de S. Vicente de Paulo, com missa às 18:15h, no
final com uma “surpresa”.
4 – Comemorar o dia da Fundação da Primeira Conferência Vicentina em Portugal, no dia 28 de
Outubro.
5 – Comemorar o dia da fundação da Conferência Vicentina na Paróquia, em 22 de Novembro.
6 – Realizar o Cabaz de Natal. Na Ceia dos Sós, fazendo a Conferência a entrega de lembrança.
7 – Participar nas cerimónias religiosas Paroquiais da Semana Santa, com destaque para a quartafeira Santa, em colaboração com o Centro de Dia, para o Sacramento da Santa Unção aos doentes e
idosos. Vinte e quatro horas por Jesus, Festividades da Padroeira e da Senhora das Necessidades e
Peregrinação ao Sagrado Coração de Jesus.
8 – Fomentar uma relação de proximidade e colaboração com outros grupos e movimentos da
Paróquia. Participação nas campanhas do Banco Alimentar, Cáritas, Câmara Municipal, Junta de
Freguesia e Comissão Social daFreguesia de Santa Maria Maior e outras.
9 – Participar nas Assembleias Vicentinas Diocesanas – Formação e Assembleia Geral e nos
eventos anuais organizados pelos Conselhos: Peregrinação anual a Fátima, Passeio Cultural, Convívio
de Verão e outros.
11 –Angariação de novos Confrades promovendo a participação e a renovação da Conferência.
12 - Participar nos actos próprios da celebração do ano jubilar da Paróquia.
13- participar no programa da Visita pastoral

