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Em Dezembro... 
Para dar início ao espírito natalício, no dia 03, decidimos dedicar-

nos às decorações de Natal por todo o nosso edifício, para que 

esta quadra seja vivida com toda a magia a que temos direito!  

No dia 05, celebramos o Dia 

da Bolacha, os nossos idosos 

confecionaram deliciosas 

bolachas; e o Dia do 

Voluntário, tenso sido oferecido aos nossos voluntários um presépio 

feito pelos utentes de Centro de Dia e ERPI. 

Comemoramos no dia 16, com os nossos idosos, o Dia do Chá. 

O Natal só faz sentido se o 

festejarmos em família, por 

isso, no dia 20 convidamos 

os familiares dos nossos 

utentes para a nossa Festa 

de Natal. Iniciamos o dia 

com uma celebração, 

seguiu-se o almoço de 

Natal. Da parte da tarde as 

nossas crianças, idosos, 

equipa do RSI e funcionários 

abrilhantaram a nossa festa 

com as suas atuações. 

Terminamos assim o dia com um lanche convívio.  

No dia 23, celebramos a chegada do inverno com uma conversa 

entre os idosos sobre como eram passados os serões frios juntos à 

lareira, depois é realizou-se a encenação “Sai do Sofá” com os 

mais pequenos, para apelar à prática de exercício físico. 
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Parabéns! 
Laura Macedo, Delfina Rocha, Fernando Paiva, Elvira Soares, António Silva, 

Maria Rosa Amorim, Maria Amélia Sousa, Luiz Barbosa, Manuel Cardoso, 

Frederico Carvalho, Samuel Machado, Maria Francisca Moreira, Íris Pereira. 

Próximas Atividades... 
 

06/01/2020 - Dia de Reis (Creche, CD e ERPI) 

10/01/2020 - Dia Internacional do Obrigado (CD e ERPI) 

15/01/2020 - Dia de Santo Amaro (CD e ERPI) 

17/01/2020 - Dia Internacional do Riso (Creche, CD e ERPI) 

29/01/2020 - Dia Mundial do Puzzle (CD e ERPI) 

31/01/2020- Dia do Mágico (CD e ERPI) 

31/01/2020 - Dia do Contrário (Creche, CD e ERPI) 

 

A Liga de Amigos do Centro Social Paroquial S. João da Foz do 

Sousa foi criada em 2002 para ajudar o Centro Social, seja com 

angariação de fundos, seja através de disponibilidade e 

voluntariado das pessoas amigas desta obra. 

  

Pode ser amigo: 

- Fazendo-se Sócio na Liga de Amigos; 

- Trabalhando em actividades da Liga; 

- Exercendo voluntariado no Centro Social; 

- Divulgando a Instituição junto da comunidade e de futuros 

amigos. 

  

A participação de todos/as é essencial! A sua contribuição fará a diferença na qualidade das 

respostas sociais que desenvolvemos para a afectiva integração das pessoas em situação de 

fragilidade social 

O Centro é de todos e para todos! 

Obrigado! 

Liga de Amigos 


