
CARIDADE 
A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 

como a nós mesmos por amor de Deus. Jesus faz dela o mandamento novo, a plenitude da lei. 

Compêndio CIC 388 

 

Serviço de refeições 

Kit-almoço 

De segunda a sexta-feira, distribuem-se, 130 sacos individuais com um Kit-almoço a pessoas 

em situação de necessidade alimentar. 

Jantar frio 

De segunda a sexta-feira, das 14h30 às 15h distribuem-se 130 sacos individuais com o jantar 

frio (sopa, segundo prato e sobremesa) a famílias em situação de necessidade alimentar. 

Jantar quente 

De segunda a sexta-feira, distribuem-se 130 sacos individuais com o jantar quente (sopa, 

segundo prato e sobremesa) a pessoas em situação de sem abrigo. 

 

Cabaz de alimentos  

Cabazes Semanais 

Às quartas e sextas-feiras, distribuem-se 150 cabazes de alimentos, às famílias inscritas.. 

Cabazes mensais 

Nas quartas sextas-feiras de cada mês, distribuem-se, cabazes de alimentos não perecíveis, às 

famílias acompanhadas pelo Centro Social e Paroquial de São Nicolau. 

Cabaz de Natal e de Páscoa 

No Natal e na Páscoa, distribuem-se 300 cabazes de alimentos, às famílias acompanhadas pelo 

Centro Social e pelas Paróquias de São Nicolau e Santa Maria Madalena. Distribuição do cabaz 

de Natal de 14 a 16 de Dezembro e do cabaz da Páscoa de 5 a 7 de Abril. 

 

Cartões pré-comprados 

No decurso de cada mês, distribuem-se cerca de 150 cartões de alimentos pré-comprados às 

pessoas e famílias acompanhadas pelo Centro Social da Paróquia São Nicolau. 

 

Banco solidário de roupa 

Distribui vestuário e outra roupa a pessoas em situação de carência reconhecida. O apoio 

realiza-se às quartas e quintas-feiras, na Igreja da Madalena. 

 

Apoio pecuniário 

Mensalmente entrega-se o apoio em dinheiro a várias famílias em situação de carência 

previamente reconhecida. O apoio mantém-se por períodos de 3 a 6 meses. Ao fim dos quais 

será reavaliado e eventualmente renovado. 

 

  



Diminuir a solidão 

Convívio 

Acolhe 32 idosos do centro da cidade, desenvolvendo actividades de apoio e promovendo a sua 

integração social. 

Mais sós 

Os idosos e as famílias acompanhados pelo Banco de Solidariedade do Centro Social de São 

Nicolau são regularmente contactados por telefone e se possível visitados. Voluntários levam a 

casa de quem necessita os abastecimentos alimentares necessários. 

 

Casa de Nossa Senhora da Vitória 

A Casa de Nossa Senhora da Vitória, Instituição Particular de Solidariedade Social, mantém 

dois lares, que funcionam na Baixa e na Graça. 

Lar na Baixa 

O Lar da Baixa, na Rua do Crucifixo, proporciona alojamento, a 45 idosos, alguns dos quais 

acamados. 

Lar na Graça 

O Lar da Graça, na Rua Josefa Maria, proporciona alojamento, a 80 idosos, alguns dos quais 

acamados. 

 

Casa de São Nicolau 

Residência 

Acolhe 23 jovens estudantes em diversos graus universitários, ou em fase de início de vida 

profissional, provenientes na sua maioria do espaço lusófono, com alojamento, apoio no estudo 

e formação humana e espiritual. 

Sala de Estudo 

A Sala de Estudo, na biblioteca de São Nicolau, funciona de 2ª a 6ª feira das 9h às 20h e das 21h 

às 24h (por marcação). Sábado e Domingo das 10h às 20h (por marcação).  

 

Porta aberta 

Atendimento São Nicolau 

O acolhimento de pessoas e a triagem das dificuldades de quem nos procura tem por objectivo 

definir as formas adequadas de ajuda, pelas respostas sociais e caritativas do Centro Social ou 

das Paróquias ou reencaminhando para outras instituições. 

Visitas às famílias 

Acompanha-se com regularidade as famílias apoiadas pelo Centro Social e pelas Paróquias e 

monitoriza-se as formas de ajuda às reais necessidades de quem nos pede apoio. 

 

Voluntários da caridade 

18 Novembro, 20 Janeiro, 17 Março, Missa com os voluntários da Caridade, 22h. 

Quinta-feira 19 Maio, Missa às 19h15, jantar com sessão às 20h30. 


