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Comemoração  
do Carnaval 

As nossas crianças/jovens beneficiam de 
acompanhamento: 

· Escolar; 
· Médico; 
· Social; 
· Psicológico. 

 
Atividades desenvolvidas: 

· Lúdico-recreativas; 
· Formativas  
· Culturais; 
· Desportivas;     
· Dinâmicas de Grupo.          
 

Ateliês: 
 · Informática; 
 · Artes; 
 · Música; 
 · Pintura. 

 

 

 

 

 

 

“Na nobre 
tarefa de 
educar, a criança deve crescer num ambiente de 

Colónia de Férias  

Atividades lúdicas  

Encontro com  
GásAfrica 

Momentos de afeto e 
carinho 
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  O Centro D. Abílio Vaz das Neves é ori-
entado pelas Irmãs Servas Franciscanas Repa-
radoras de Jesus Sacramentado. Trata-se de 
um equipamento  de apoio social, vocaciona-
do para o apoio a menores em situação de 
emergência e privadas de meio familiar nor-
mal.  
 Neste equipamento funciona também 
o Centro de Reabilitação Profissional, estrutu-
ra de apoio à formação e inserção profissional 
de jovens portadores de deficiência. 
O Centro D. Abílio Vaz das Neves está enqua-
drada no Centro Social Nossa Senhora de Fá-
tima que é uma Instituição Particular de Soli-
dariedade Social, legalmente constituída e 
publicamente reconhecida como entidade de 
utilidade pública sem fins lucrativos, que tem 
como: 

Missão: promover a prestação de serviços na 
área da Infância, Juventude,  Terceira Idade, 
pautados pela inovação, personalização e 
qualidade.  

Visão: ser uma instituição reconhecida como 
uma estrutura de referência nos cuidados a 
proporcionar à população Infantil, Juvenil e 
Sénior. 

Valores: Ética Profissional, Respeito pela Dig-
nidade Humana, Solidariedade, Qualidade, 
Iniciativa e Trabalho em Equipa.  

 
Respostas Sociais:  
 
 Centro D. Abílio Vaz das Neves — Lar de 

Infância e Juventude e Centro de Reabilita-
ção Profissional; 

 

 

 

 

 

 

 Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora 
de Fátima; 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliá-
rio, Padre  Carlos Susano, de Lagoa; 

 

 

 

 

 

 Centro de Reabilitação Profissional.  

Quem foi D. Abílio 
Vaz das Neves? 

  

 D. Abílio nasceu a 8 
de Junho de 1895 na aldeia de Ifanes, no 
concelho de Miranda do Douro. 

Depois de intenso labor missionário na Ín-
dia, a 8 Dezembro de 1938, dá entrada na 
sua diocese de origem, como Bispo de Bra-
gança – Miranda. 
 Nesta Diocese, entre as obras funda-
das e a enorme atividade que exerceu du-
rante 27 anos de Episcopado, merece desta-
que a fundação da Congregação das Servas 
Franciscanos de Jesus Sacramentado.  

 Viria a falecer em Macedo de Cavalei-
ros, a 7 de Março de 1980. 

 Dos vários títulos que lhe cabem, 
são, porventura, o de Educador e de Mes-
tre, que melhor ilustram o ideal norteador 
da sua obra. 

 O Centro D. Abílio Vaz das Neves é fi-
lho deste ideal e é também, seguramente, um 
projeto para uma nova aventura.  

Centro  D. Abílio 
Vaz das Neves 


