Aos sócios da AMCP

É com muita alegria que escrevo estas linhas para o novo site da Associação dos Médicos Católicos
Portugueses, pois assim se cumpre uma das primeiras decisões da direcção eleita em 8 de Março e que espero
venha dar um importante contributo para a revitalização da Associação.

Para pôr em prática o que decidíramos, contactamos o nosso colega e sócio Paulo Chaves que já tinha sido o
arquitecto do nosso primeiro site e que se prontificou a colaborar novamente com a Associação.

O seu trabalho chegou agora ao fim e estou convicto que o resultado será do agrado dos nossos sócios.

Procuraremos mantê-lo vivo, com informação actualizada, de tal modo que valha a pena consultá-lo com
frequência. É fundamental que no site encontremos informação atempada sobre as actividades da Associação,
seja da direcção nacional, seja dos núcleos.

A Acção Médica em formato digital continuará a ser disponibilizada como já o era no anterior site, mas os
quatro últimos números estarão em área reservada aos sócios, solução que encontramos para distinguir quem
é sócio de quem não o é.

Uma das funcionalidades que permitirá será a possibidade de inscrição on line na AMCP de um novo sócio,
evitando-se assim papeladas desnecessárias.

Entretanto, o nosso centenário está à porta e quero lembrar que a Missa com que iniciaremos essa
comemoração será celebrada na Sé Catedral por D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, no próximo
dia 17 de Janeiro pelas 17h.

Antes de terminar, desejo agradecer ao Paulo Chaves todo o empenho e dedicação que pôs neste trabalho e
quero pedir a todos os sócios que colaborem connosco enviando-nos notícias, sugestões e críticas para o que
poderão utilizar o nosso novo email, medicoscatolicos.pt@gmail.com.

Que Cristo Médico, inspirador do nosso trabalho e da nossa vida, seja também luz para todos os que visitarem
o site são os meus votos.

Porto, 17 de Novembro de 2014

Carlos Alberto da Rocha

