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EDITORIAL
A esperança redentora do Natal e o começo de um Novo Ano acompanham a AMAI na definição de uma paleta de iniciativas, rica, 
variada, inconformista e inclusiva.
Mantemos o espírito da “parceria” para levar mais longe o nosso gosto pelo Porto e o nosso patriotismo,  lançando aos que seguem as 
nossas visitas guiadas um novo desafio, um passatempo de fotografia e imagem através do qual podem devolver-nos as suas impressões 
de viagem pela cidade e pelos nossos roteiros.
Mantemos a aposta na literacia digital e alargamos o universo das nossos fins de semana e das nossas digressões, apostando numa 
primavera florida, internacional e cosmopolita.
Daremos os primeiros passos numa página especializada em conteúdos de saúde para profissionais que será, em breve, seguida de uma 
página em saúde generalista.
Vamos continuar a estimular a relação entre diferentes mundos na nossa sociedade, da cultura e da ciência às artes e às ideias. Vamos 
estimular quem não tem rumo a escolher um rumo! Vamos continuar, tal como no projecto da cidade ideal de Filarete, a caminho das 
“proporções ideais” desenvolvendo as nossas capacidades e os nossos sentidos, e contribuindo para que na nossa cidade e na nossa 
sociedade possamos ser mais  desprendidos, mais exigentes e mais solidários ... em conjunto!

Nova Parceria Amai 
Sogrape Vinhos

Oferta de Natal

Jantares Sensoriais

ARTES E IDEIAS
Sabe o que é o Hiper-realismo?
A pintura parece fotografia, a  
escultura, real …mas não é! 

Alguns  exemplos:
 

Escultura: Ron Mueck
http://www.odditycentral.com/pics/the-
creepy-life-like-giants-of-ron-mueck.html

Outros
http://www.viralnova.com/realistic-paintings/
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Plano de Actividades 2014

Destaques

Passeios a pé  
pelo Porto..
Último domingo  
mês

Ler mais…

Curso Internet  
e Eu … II
Sede Amai — 11, 18 
e 25 de Janeiro

Ler mais…

Carnaval em 
Lazarim
Lamego — 1 a 4 de 
Março

Ler mais…

100% Ria de Aveiro 

Aveiro 17 de Maio 

Ler mais…

Batalha São Mamede 
e Maria da Fonte
Guimarães — 2 e 3 de 
Maio

Ler mais…

Percursos Primavera 
e Verão — Os Judeus 
no Porto

22 Março e 7 Junho

Ler mais…

AMAI MD  
Para profissionais de saúde…
 
O site médico da AMAI…

Ler mais…

MD

VIAGEM AMAI
NOVA YORK — 5 a 11 de Abril 2014

Ah..NY na Primavera…Uma semana para viver a cidade que nunca dorme…
Ler mais…

Filipe Basto
Presidente da Direção
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