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CENTRO SOCIAL DE PARAMOS 

Mês do Idoso termina com 2º Convívio Interinstitucional Sénior 

 No passado dia 30 de 

Outubro o Centro Social    

de Paramos promoveu,       

através das respostas de 

apoio à terceira idade, o 2º      

Convívio Interinstitucional 

Sénior que contou com a 

presença de utentes da 

Santa Casa da Misericórdia 

de Espinho, Centro           

Comunitário da Ponte de 

Anta , do Centro Social    

Paroquial de Silvalde e   

claro com os utentes     

anfitriões do Lar S. Jose . 

 Desta vez pretendeu-se também estimular o convívio intergeracional e assim, cerca de 150 pessoas assistiram 

à atuação da Tuna Académica da Faculdade de Economia do Porto  que proporcionou uma "tarde portuguesa" e 

que permitiu a todos, viajar pelo tempo e pelo mundo através da música. Em representação da Câmara            

Municipal de Espinho esteve também presente a Dra. Leonor Fonseca, Vereadora da Ação Social e Cultura que 

muito motivou os presentes com a sua constante boa disposição! 

 Esta iniciativa, realizada no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Idoso, enquadra-se no plano de 

dinamização das atividades ocupacionais que o CSP desenvolve com os seus idosos e que têm como objetivo               

fomentar a socialização e uma melhor integração na comunidade bem como com utentes de outras instituições 

do concelho , proporcionando o  bem estar, a ocupação de tempo útil e o aumento da auto estima. 

Centro Comunitário “Espaço Vivo” 

EVENTOS 



Pelo  Combate à Pobreza e à Exclusão Social 

No dia 16 de Outubro o Centro Social de Paramos mobilizou todas as suas respostas sociais e uniu mais de 300 

pessoas pelo combate à pobreza e à exclusão social. Desde os bebés aos mais idosos, todos vestiram de branco 

com o mesmo objetivo: “agitar a consciência” da sociedade para a problemática da pobreza e exclusão social.  

Com o mesmo propósito foi também realizada a “Campanha do Agasalho” que reverteu a favor das pessoas           

sem-abrigo e vítimas de vulnerabilidade habitacional, acompanhadas no Ponto de Contacto - Balneário Social de 

Espinho e na Equipa de Rua SMACTE. 

Estas ações surgiram no âmbito das atividades promovidas pelo Centro Comunitário que se associou, pelo 4º ano 

consecutivo a esta causa. 

 

DE  BRANCO 

PELO COMBATE À POBREZA  

E À EXCLUSÃO SOCIAL 

EVENTOS 



CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | DIREITOS RESERVADOS 
 

Morada: Travessa da Junta, nº 44 , 4500-541 Paramos 
Telefone: 227330870 | Telemóvel: 963239865 | Fax: 227330879 | E-mail: geral@centrosocialparamos.org   

Site: www.centrosocialparamos.org | Facebook: www.facebook.com/centrosocialparamos 

                    Dia da Alimentação na infância 

                Abraço(terapia) no Lar S. José  

Para comemorar o Dia da Alimentação e incentivar as nossas  crianças a 

consumirem alimentos saudáveis e nutritivos, as respostas de apoio à            

infância realizaram várias atividades lúdico-pedagógicas adaptadas a cada 

faixa-etária. De forma  divertida as crianças  perceberam que ter uma               

alimentação saudável não é sinónimo de “não comer alimentos apetitosos”!  

               “ Afinal comer brócolos  é FIXE ”! Criança do CATL 

Dicas para uma boa alimentação das crianças 

 Tome o pequeno-almoço SEMPRE; 

 Escolha Snacks-Saudáveis; 

 Beba água diariamente; 

 Crie uma pequena horta em casa e cuide dela em família! 

 Faça as refeições em família; 

 Divirta-se na cozinha; 

 Coma lentamente; 

 Seja criativo na confeção dos pratos; 

 Saiba quando deve parar; 

 Embora às vezes seja difícil, NÃO DESISTA! 

Realizou-se no  Lar. S. José uma sessão de abraçoterapia  que é uma “técnica subtil, versátil e multifacetada de 

transformação pessoal, baseada na disponibilidade para acolher o outro na sua especificidade, que faculta a        

inter-relação tranquila, gentil, amistosa, salutar, harmoniosa e afetiva dos intervenientes”. 

Vários são os seus benefícios, tais como o melhoramento da circulação sanguínea e reforço do sistema imunitário, é 

considerado como um suavizante da agitação, do stress e da ansiedade, estabilizador do sono que no seu conjunto 

funciona como um reforço da auto - estima. 

Assim promovemos o bem- estar da terceira idade! 


