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Durante o mês de maio o Centro Social de Paramos realizou um conjunto de ações integradas na Campanha    

“Doe Movimento à Saúde Pública”, apresentando  à Comunidade propostas na área da formação, educação e      

entretenimento que tiveram como objetivos uma mostra dos domínios de intervenção do CSP, nomeadamente    

Infância, Terceira Idade e Intervenção Comunitária.  

JORNADAS CSP EM MOVIMENTO 

Workshop de Babyoga  

“O BABYOGA promove um estímulo multissensorial para os bebés pois junta o 

toque, o movimento, o som e o contacto  visual na mesma atividade   tornando-a 

numa experiência rica na partilha do dar e receber entre pais e  bebés sendo     

também uma excelente forma de ajudar a equilibrar o tempo que atualmente os 

bebés passam nas cadeiras (ovos), nos carros, nos parques ou nos andarilhos.”                               

Fonte: http://www.babyogaportugal.com 

 

Esta atividade desenvolvida com 36 participantes entre pais e filhos (desde os 2 

meses aos 4 anos), decorreu no dia 7 de maio no edifício sede do CSP ,dinamizada 

pela Professora Sara Pinto da Escola Babyoga Portugal, teve como foco promover 

o  desenvolvimento psicomotor e emocional das crianças, auxiliar  os pais na    

descoberta de novas formas de estimular a  evolução física, social e emocional da 

criança  construindo assim vínculos  afetivos profundos e sólidos.  

Esta ação teve o apoio das Lojas Maria Melão e Loja da Drica que ofereceram  

vales de descontos e brindes a todos os participantes! 

    36 anos de Dinamismo Social  

Fig. Workshop Babyoga  para Pais & Filhos 

Seminário Intervenção Comunitária: Novas Formas de Inclusão 

Violência de Género: Intervenção com Agressores, Dependências, Novas Exigências: Intervir na Perturbação de 

Jogo Jovens: Cidadania e Gestão de Prazeres e Riscos foram os temas debatidos no Seminário Intervenção         

Comunitária: Novas Formas de Inclusão que se realizou no dia 6 de junho, no Fórum de Arte e Cultura de          

Espinho. (cont.) 



De uma forma geral na abordagem aos três temas, os            

participantes retiveram linhas orientadoras para novas formas 

de intervenção e  inclusão das populações mais vulneráveis.  

Verificando-se um interesse e investimento atual na criação  de 

respostas concelhias promotoras  da igualdade de género, foi 

possível tomar contato com formas diferenciadas de intervir, 

nomeadamente juntos dos agressores, olhando para a   questão 

numa perspetiva diferente e não só na ótica das vítimas . 

No que diz respeito às dependências, sendo a perturbação do 

jogo uma das questões sensíveis no concelho de   Espinho,   

explanaram-se orientações de intervenção tendo em conta os 

novos planos de atuação nacionais. 

 Por fim, no que diz respeito aos jovens, foi possível            

compreender novas estratégias de promoção da cidadania ativa             

permitindo uma gestão de prazeres e riscos mais equilibrados. 

Seminário Terceira Idade: As Exigências da Longevidade 

Fig. Intervenção Comunitária: Novas Formas de Inclusão 

Nas palavras  da Dra. Leonor Lêdo da Fonseca, Vereadora da Ação Social e da Cultura e Relatora do       

Seminário, tratou-se de "um evento organizado pelo Centro Social de Paramos com oradores de excelência e 

temáticas pertinentes, que  enriqueceram o programa e colocaram o Seminário Intervenção Comunitária:   

Novas  Formas de Inclusão num patamar de alta qualidade, enchendo-me de orgulho ao perceber que no 

concelho existem  instituições que abordam de forma séria, profissional e meritória estas questões. Por tudo 

isto considero que o CSP encontrou a receita perfeita para o sucesso de mais uma iniciativa."                

Esta foi proposta do Centro Social de Paramos no seminário “ 

As Exigências da Longevidade” que se realizou no dia 20 de 

maio no Fórum de Arte e Cultura de  Espinho.  

Nele foram abordadas questões relativas à importância dos  

cuidadores, do cuidar dos cuidadores, das doenças                 

degenerativas, e processo de reabilitação psicológica.            

Foi também enfatizado o papel fundamental das IPSS no      

cuidar dos idosos, realçada a importância e consequências    

positivas do trabalho multidisciplinar, destacando assim algumas áreas de intervenção, tais como a animação, 

a fisioterapia e a nutrição, considerando cada uma delas como um elemento fundamental para um              

envelhecimento com saúde e autonomia. 

Os participantes foram bastante ativos na intervenção, reforçando 

assim a importância da partilha de saberes e  experiências entre téc-

nicos de diferentes instituições e de diferentes áreas de intervenção, 

cumprindo assim o  objetivo deste  Seminário.  

Entre os vários oradores de referência, contou com a presença do   

Diretor Distrital da Segurança Social de Aveiro, Manuel Ruivo e 

com a Vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Leonor Fonseca.  
Fig. Seminário : As Exigências da Longevidade 



Feira das Profissões assinala 10 anos de existência 

Divulgar e sensibilizar estudantes e população           

desempregada para a oferta formativa, educativa e    

profissional existente dentro e fora do concelho, foi 

o grande objetivo da Feira das Profissões do CSP 

que este ano recebeu cerca de 1100 visitantes. A   

iniciativa, que se realiza há já 10 anos, constituiu 

uma oportunidade de Lançar o Futuro de  jovens e        

desempregados, contou com a presença de 30         

expositores que incluiu escolas, centros de formação, 

empresas de trabalho temporário, instituições       

concelhias e  entidades civis. 

O presidente da direção do CSP considera que          

“ a Feira das Profissões se tornou numa das  várias 

ferramentas que o Centro Social de Paramos usa   

para se aproximar da comunidade sensibilizando-a para a procura ativa de emprego, de melhor emprego e  

para a promoção da qualidade de vida das populações locais.”  

Esta é a nossa Missão e o Centro Social de Paramos continuará a “lançar o futuro” da Comunidade! 

X Caminhada da Família 

Mais uma vez centenas de famílias não faltaram à chamada para comemorar o Dia Internacional da         

Família, traduzindo-se na participação de mais de 600 caminhantes que percorreram cerca de 5 kms, desde 

o edifício sede do CSP  até à Praia da Baía em Espinho, onde a animação foi constante.  

Após a caminhada realizou-se uma Mega Aula de Zumba dinamizada  por Gym Marta Dias e X5 Health 

Club e paralelamente as crianças divertiram-se nos insufláveis, desenhos e pinturas. 

O Centro Social de Paramos deixa um especial agradecimento  a todas as famílias participantes, às campeãs            

nacionais da Equipa Juvenil de Ginástica Rítmica da AAE e patrocinadores que, numa manhã saudável em     

Família, “doaram movimento à saúde pública”, realçando ainda a importância do envolvimento da             

Comunidade para uma Comunidade melhor.  

Um evento desportivo e solidário  que fica rubricado pela energia e boa disposição dos intervenientes.  

Fig. X Caminhada da Família 
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CSP recebe o Avô Cantigas  - O Pópó do Papá 

O Avô mais conhecido de Portugal subiu ao palco da Nave   Desportiva de Espinho no dia 12 de junho para 

apresentar a cerca de 500 pessoas o espetáculo Avô Cantigas - O Pópó do Papá, promovido pelo Centro  

Social de Paramos. 

O cantor apresentou-se com um espetáculo familiar muito  divertido, de grande interação e proximidade 

com o público que fez vibrar avôs, pais e as centenas de crianças presentes. Também “Mimi” e “Zequinha”, 

os seus netinhos Paramenses, não faltaram à chamada e acompanharam o cantor com muito humor e        

diversão. 

O Centro Social de Paramos agradece a todos os que apoiaram  este espetáculo de gerações, em que “doar” 

foi uma grande  animação! 

Fig.  Espetáculo Avô Cantigas - O Pópó do Papá 

Era uma vez 34 finalistas do pré-escolar e CATL do Centro  Social de Paramos que juntaram a família, 

amigos e colaboradores para celebrar uma noite muito especial …  

Com fadas, princesas, príncipes, duendes, lobo, porquinhos e muitas outras  personagens criamos uma bela 

história de amizade… onde a magia aconteceu e o inesperado também! 

Saiba tudo sobre a Festa de Finalistas 2015/2016 na próxima Newsletter! 

Vitória, Vitória , juntos vamos fazer História... 

Era uma vez … no Centro Social de Paramos 


