
1. HINO  PARA  O  CENTRO  SOCIAL  6  DE  MAIO 

R  Nosso centro é campo aberto 
E  semeado no chão deste povo; 
F  6 de Maio é coração certo, 
R  onde nasce a esperança de novo. 
Ã   Laralaralarala, laralaralarala 
O   Laralaralarala, laralaralarala… 
                            Nosso centro é pão de ternura, 
                            sonho e promessa futura. 
ESTROFES 
I  Nosso centro é colo de mãe, 
   crianças encontram seu berço.                       
   O dia amanhece num abraço, 
   o amor é o único preço. 
   6 de maio é coração certo, 
   nosso centro é campo aberto. 
 
II  De tantas cores os balões, 
    luz que na vida nos resta. 
    Alegria nos corações, 
    dança, música é nossa festa. 
    Nosso centro é pão de ternura, 
    sonho e promessa futura. 
 
III   Povo viajando no tempo 
       e o sol girando no céu. 
       Levado em dia de vento 
       coração perto do teu. 
       Semeado no chão deste povo 
       onde nasce a esperança de novo. 
 

Sétima trombeta (Padre Marinho) 
 
 
 
2. HINO DO CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO 
 
A Missão Dominicana 
Sonhou e acreditou 
Num projeto a construir 
E hoje somos 6 de Maio 
Uma grande família 
 
No jardim-de-infância 
Traquinices e brincadeiras                                                                   
Fazem parte do nosso dia 
Crescemos a prender 
Com arte e alegria 
 
E hoje somos 6 de Maio 
Uma grande família 



 
Solidários nós somos 
E a todos damos a mão 
Dos mais novos aos mais velhos       
Abraçamos a comunidade 
Com justiça e igualdade 
 
E hoje somos 6 de Maio 
Uma grande família 
 
Na diversidade vivemos 
E juntos aprendemos 
Música, dança, tradição 
Descobrimos o nosso mundo 
Festejamos com imaginação 
 
E hoje somos 6 de Maio 
Uma grande família 
 

Educadoras do Centro Social 6 de Maio 
 
 
 
3. HINO DO CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO 
 
 

Refrão: Ainda mais será 
O nosso Centro Social 
Um vivo maio florido 
Que nunca murchará 
 1.A Missão e vida de Jesus é a nossa pauta. 
   O serviço e dedicação a nossa alegria. 
   A qualidade e abertura a nossa marca, 
   vivida em Família, unidade e parceria 
 
 2.Teremos um coração criativo e generoso 
                 Que luta com afinco contra a adversidade. 
    Trabalharemos a formação, a paz e justiça 
    Juntos construiremos a fraternidade. 
 
 3.Diálogo, respeito e interculturalidade 
                 Nosso caminho e perfil definirão. 
   Trabalhadores, Voluntários e Amigos 
   Unidos neste objetivo estarão. 
 
 4.Crianças, jovens, adultos e idosos 
   Um lugar e um carinho aqui encontrarão. 
                Pois a solidariedade é um bem, um tesouro, 
                Mais desejado que o valioso ouro. 
 

Irmãs Venda Nova 



 
 
4. HINO DO CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO 
 
 
Refrão:  
A seis de maio nasci: 
Olhos negros de criança… 
A toda a gente eu abri 
Nova porta de Esperança. 
 
No meu coração de “Centro”, 
Cabem quantos aqui vêm,                                        
Pois lancei aqui bem dentro 
Sementes de Amor e Bem. 
 
1 - Há crianças a cantar: 
vozes da minha alegria, 
poemas que estão no ar, 
na luta de cada dia. 
 
2 - Há jovens… gente maior 
que aprende a ler e a contar. 
No alfabeto do Amor, 
todos se vão encontrar… 
 
3 - Há Missão de casa em casa, 
a dizer o Amor de Deus.  
É Jesus Cristo que passa,  
unindo a Terra e os Céus… 
 

Padre Manuel Nóbrega 
 
 
5. HINO DO CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO 
 
 Mil corações a compasso 
 
No centro da minha vida 
Há um rosto que sorri 
Uma mão que me acarinha 
E que me fala de ti 
 
És uma voz animada 
Que para a vida me alerta  
Um olhar de esperança                            
Um abraço que me aperta 
 
Coro: 
Vou confiante ao teu lado, 
Não paro para descansar! 
Tenho um destino previsto 



Vou onde puder chegar! 
Corações pequeninos, ainda novos 
Mas prontinhos para crescer! 
Anda, vem daí comigo,  
Um novo amigo acolher! 
 
Junto a mim, os meus amigos: 
Risos soltos pelo ar! 
Somos como uma brisa 
Uma canção para cantar! 
 
Nesta casa que é tão grande 
Mil corações a compasso 
E assim cheia de amor 
Tem ainda muito espaço! 
 

Marta Fachada 
 
 
6. HINO DO CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO 
 
Sonho do Novo Dia 
 
Há uma esperança cada manhã, 
Que vem com o novo dia. 
Há uma esperança na tua mão, 
Que me dás com alegria. 
 
E essa mão tem muitos rostos, 
Que sorriem com o olhar. 
Indicam-me um caminho, 
E ensinam-me a sonhar.                                                                 
 
Sonho alto, sonho longe. 
Sempre sem enfraquecer. 
A vida vivida assim, 
É maior, faz -me crescer! 
 
E cada sonho conquistado 
É marca que fica em mim. 
E assim parto à descoberta 
De um mundo grande, sem fim. 
 
Esse mundo que me acolhe, 
Vai ser todo teu também! 
Agarra a minha mão e anda, 
Que o novo dia já vem 
 

Marta Fachada 
 

 

 
 
 
 
 
 


