Associação para a Medicina
as Artes e as Ideias
Porto, 5 de fevereiro 2014
Assunto: Carta Renovação 2014

Caros Sócios e Amigos,

A AMAI entra no seu 12º ano de vida com renovada energia, pronta para manter, com o empenho de todos, o seu
espírito de iniciativa, criatividade e reação a todos os tipos de pessimismo.
Manteremos a nossa forma particular de intervir e de sermos solidários na sociedade, na nossa cidade e no nosso
país.
Quero por isso dar-lhes conta das linhas gerais do nosso Programa para 2014 e agradecer-lhes todo o apoio que nos
deram durante o ano 2013, um ano de particular êxito para a AMAI.
Vamos dar continuidade a muitas das iniciativas de sucesso que temos vindo a desenvolver, complementando-as
com uma paleta, muito colorida, de outras iniciativas … e surpresas.
Manteremos o nosso espírito de parcerias institucionais e a nossa abertura á participação de todos, sem prejuízo de
responder, de uma forma particular, aos interesses e sugestões dos que, em número crescente, acreditam nas
vantagens e na importância de se tornarem Sócios e Amigos da AMAI.
Continuaremos a dar vozes ao Coro Cantare, que, em colaboração com o Tangerina, canta, muito bem, desde 2013 e
irá muito mais longe, juntando em uníssono, gente de tamanhos e idades muito diferentes…
Manteremos a aposta na literacia digital, através de ações que diluam as barreiras que alguns de nós ainda sentem
na adaptação ao mundo virtual e tecnológico onde vivemos.
Desenvolveremos novos conteúdos dedicados à saúde, proporcionando acesso a informações de interesse geral.
Manteremos também conteúdos médicos de cariz profissional, que entendemos conveniente separar dos conteúdos
gerais da AMAI, criando uma nova plataforma digital e um novo nome – AMAI MD - que pretende também abranger
o universo de outros países que falam português.
Apostaremos em passeios e viagens à descoberta do Porto e de Portugal, da sua história e das raízes cruzadas das
nossas gentes, partilhando o ecletismo, a eloquência e a amizade de colaboradores como o César Silva e o Coronel
Américo Henriques.
Daremos um novo alento á exploração positiva dos nossos sentidos - o gosto, o olfato, o tato, a audição e a visão,
dinamizando cruzamentos temáticos com a história, as artes, as ciências e a sociedade.
Estimularemos, em diferentes cenários, o debate de novas ideias e o interesse por encontrar novas soluções para os
nossos, muitas vezes velhos, problemas.

Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias, R. do Campo Alegre, nr 830, 8º, sala 36, 4150-171, Porto
Tel. 22 6079609, Tlm 91 7579740 Fax 22 6079602, Contribuinte: 506 288 528
Email: geral@amaieurope.org Site: www.amaieurope.org
Símbolo: Sforzinda - Projecto da Cidade Ideal, de Filarete, arquitecto renascentista italiano

1

Associação para a Medicina
as Artes e as Ideias

Utilizaremos, o melhor que pudermos, as plataformas digitais para que as mais-valias da AMAI possam chegar a
todos, de forma mais fácil, rápida e cómoda.
Não estranhem por isso, que ao renovarem o título de Sócio ou Amigo lhes seja enviado um número de
associado. Este detalhe será importante para gerir benefícios adicionais para os Sócios e Amigos da AMAI.
Por tudo isto, por favor não percam tempo, pensem em tudo aquilo que podem fazer acontecer na AMAI e juntemse a nós…
FILIPE BASTO
Presidente da Direção
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