
 

Centro Paroquial lança revista    
 
O Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro, na Cova da Piedade, lançou hoje, dia 05 de 
Dezembro, a primeira edição de uma revista a que chama ‘+Social’. Um instrumento de 
comunicação institucional que, de acordo com o presidente do Centro, Padre José Pinheiro, se 
apresenta também como uma mais-valia na promoção da justiça e paz social para Almada e para a 
Diocese de Setúbal, através do testemunho vivo de pessoas concretas que cuidam e são cuidadas 
diariamente.  
 

A ‘ +Social ’ é a revista do Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro, cuja primeira edição foi 
lançada oficialmente, hoje, nas III Jornadas da Pastoral da Saúde da Diocese de Setúbal. Uma revista 
que será editada três vezes por ano, em Abril, Julho e Dezembro, e que neste primeiro número 
conta com a colaboração do Presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca e da ex-Provedora da 
Casa Pia, Catalina Pestana.  
 
Nascida da necessidade de criar meios de comunicação que permitam aos mais de mil e trezentos 
utentes, cerca de trezentos trabalhadores e incontáveis voluntários conhecerem melhor o Centro 
Paroquial, a ‘ +Social ’ pretende também partilhar com os outros o viver e respirar da instituição, 
apresentando os seus projetos e boas práticas.  
 
Nesta edição da ‘+Social’ existem assuntos de atualidade social, educação, saúde e cultura, textos 
técnicos e de opinião, para além de recortes da história da instituição, entre outros. Poderá ser 
adquirida nos serviços do Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro pelo valor de um euro e 
cinquenta cêntimos.  
 

As palavras do Presidente do Centro Paroquial e do Bispo de Setúbal 
 

 No editorial da ‘+Social’, o Presidente do Centro Paroquial diz: «Este desafio de nos conhecermos 
naquilo que somos e fazemos hoje passa por aprofundarmos a comunhão na complementaridade 
das diferentes respostas sociais da nossa instituição, onde naturalmente incluímos a comunidade 
paroquial da Cova da Piedade».  
E acrescenta: «Darmo-nos a conhecer às outras instituições sociais que connosco trabalham na 
promoção da justiça e da paz é também importante para nós, sejam católicas, evangélicas ou 
muçulmanas», sublinhando ainda a importância de parceiros como a Câmara Municipal de Almada, a 
Segurança Social e as diferentes entidades civis e empresariais que colaboram com o Centro 
Paroquial.  
O Bispo de Setúbal, D. Gilberto dos Reis, diz em nota escrita e publicada também nesta primeira 
edição, que a ‘+Social’ é uma revista que «nasce do amor e quer servi-lo» dando a conhecer o que 
de mais importante vai acontecendo nos diversos serviços da instituição de modo a criar laços de 
conhecimento, de amizade, de comunhão e de crescimento entre a direção e os trabalhadores dos 
diversos sectores e valências e entre os amigos, os utentes, os pais, a comunidade paroquial e 
humana. «Não basta que o amor exista é preciso que se dê a conhecer e difunda», escreve ainda 
apoiando esta iniciativa. 
 

Para mais informações, por favor, contacte:  
Diretora do Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro,  
Ana Luísa Caixas  
direccao@cparoquial-covapiedade.pt  
21 272 01 40 
 

Siga-nos em:   

 

http://www.cparoquial-covapiedade.pt 
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