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CENTRO SOCIAL DE PARAMOS 

O Executivo da Câmara Municipal de Espinho visitou, no dia 21 de Abril, as instalações do Centro Social de Paramos 
(Edifício sede) e o  Lar. S. José.  

Esta visita proporcionou momentos muito divertidos com as crianças e outros bem emotivos com os nossos Idosos. 

No final da visita, o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira, enalteceu o trabalho desenvolvido pela  
Instituição e reconheceu o papel determinante desta na promoção da qualidade de vida e bem-estar da Comunidade.  

Executivo da Câmara Municipal de Espinho visita CSP 

“Histórias de Vida” em Exposição Fotográfica 

O Centro Social de Paramos promoveu, através da resposta social Projeto Idosos & Companhia, a exposição     
fotográfica “Histórias de Vida”, produzida em colaboração com o fotógrafo Paulo Rocha, que veio materializar o 
trabalho realizado ao longo do Projeto.  

Através da fotografia procurou-se retratar, valorizar e dar a conhecer aspetos explorados e que assumiram um 
papel significativo na “História de Vida” dos protagonistas, perpetuando as suas memórias e a sua existência 
para sempre... 



30 Jovens que frequentam as atividades da Neteca         
tiveram a oportunidade de assistir ao jogo FC Porto  -
Académica, que se realizou no dia 18 de Abril. 
Apesar de alguns participantes serem adeptos de outros 
clubes que não o Futebol Clube do Porto, o                      
comportamento dos jovens foi fortemente pautado pelo 
companheirismo e espírito desportivo de fair play. 

Uma experiência inesquecível para muitos que tiveram, 
pela primeira vez, a oportunidade de  visitarem um estádio 
de futebol! 

Jovens da Neteca visitam Estádio do Dragão 

Estudantes Franceses visitam CSP 

O CSP recebeu a visita de 30 estudantes 
franceses do Lycee Gen Et  Technologique 
Agricole - do curso profissional de apoio à 
família e desenvolvimento rural - que no 
futuro exercerão na área social e de      
enfermagem direcionada para pessoas da 
terceira idade e crianças. 

Esta visita de estudo teve como objetivo 
conhecer outras realidades fora do seu 
país em contexto profissional. 

Dia do Pai  

No dia 19 de Março comemorou-se o Dia do Pai na Infância.  

 Cumprimos um desejo de muitas  mamãs que foi conseguir  ver  todos os papás  com um avental  vestido e pô-los 
“com as mãos na massa”!! 

Assim, papás vestidos a rigor e filhos cheios de entusiasmo e apetite juntaram-se e aprenderam como é simples 
fazer uma saborosa Pizza Caseira!  Uma tarde bem divertida , com muita ternura e cumplicidade! 
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No dia 24 de Abril realizou-se no Edifício Sede do CSP,    pelas 

21h, uma sessão de esclarecimento, ministrada pelo Psicólogo 

Dany Amorim, subordinada ao tema  - "Como lidar com o 

Bullying". Esta ação teve como público-alvo educadores e      

auxiliares de ação educativa, pais,  encarregados de educação 

e familiares das crianças da Instituição.  Pretendeu-se  com 

esta ação prestar informação sobre a problemática, fatores 

de risco, sinais de identificação do problema, perfil da vítima 

e agressor, assim como   estratégias de atuação.   

“Como lidar com o Bullying” ? 

Dia da Mãe 
 

Convidamos as Mamãs para um fim de tarde muito especial com os seus filhos! 

Os pequenotes receberam as Mães com muita alegria e alguma ansiedade pois queriam oferecer-lhes as        
prendinhas que fizeram nas respetivas salas! Após os desenhos no Mural, Mães e filhos foram para o “ Bar da 
Mãe” aprender a fazer, e posteriormente provar três refrescantes Cocktails sem Álcool , designados por            
Mocktails. 

Momentos passados  com muita alegria e amor, foi, sem dúvida, um entardecer  bem diferente! 

 O Projeto Pesc(Arte) foi o mote para o desafio lançado ao Centro Comunitário “Espaço Vivo”. O objetivo proposto 
foi construir uma escultura que tivesse uma associação ao mar, já que este constitui um elemento presente no 
concelho de Espinho. Os utentes juntaram-se e construíram uma escultura com cerca de dois metros de             
cumprimento intitulada “Peixe em Terra”. Para a sua execução foram utilizados vários materiais, entre os quais 
destacamos a utilização de cerca de 600 CD´s, todos eles reutilizados.  

Posteriormente esta e outras esculturas serão  colocadas ao longo da Costa de Espinho. 

 Centro Comunitário constrói escultura 

IX FEIRAS DAS PROFISSÕES  - TRANSFORMA O TEU FUTURO 

DIAS 27 E 28 DE MAIO  | CENTRO MULTIMEIOS DE ESPINHO  | HORÁRIO : 9H30 às 13H e 14H às 17H30 


