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Em Janeiro... 
Para comemorar o Dia de Reis, no dia 06, os nossos utentes 

cantaram as Janeiras pela nossa Instituição. Os mais pequenos 

confecionaram o Bolo Rei Malandro e na hora do lanche todos se 

deliciaram. 

O Dia Internacional do 

Obrigado realizou-se no dia 

10, os idosos e crianças desfrutaram de uma aula de dança. 

No dia 15 celebramos no 

Centro de Dia, como manda a tradição com jeropiga e figos, o Dia 

de Santo Amaro. 

Com esta equipa 

a n i m a d a 

conseguimos pôr os mais novos e os mais velhos a sorrir, 

assim se comemorou o Dia Internacional do Riso, no dia 

17. 

“O Capuchinho Vermelho” foi a história dramatizada, pela equipa 

da Creche e do Centro de Dia para todos os utentes, no dia 20. 

No dia 31, divertidamente, na Creche todos se vestiram ao avesso e 

fizeram tudo ao contrário, assim festejaram o Dia do Contrário. Da 

parte da tarde festejou-se no 

Centro de Dia o Dia do 

Mágico. 

Centro Social Paroquial S. João da Foz do Sousa | Rua da Escola nº 36 4515-092 Foz do Sousa | 224 503 716 / 924 028 428 | geral@centrosocialfozdosousa.com 



         

 

 

Parabéns! 
Ramiro Dias, Jerónima Oliveira, Joaquina Santos, Elisa Oliveira, 

Mª Irene Bastos, Ana Rosa Sousa, Benvinda Rocha, Mª da Luz 

Costa, Ângelo Oliveira e Mariana Vieira. 

Próximas Atividades... 
 

 

11/02/2020 - Missa Dia do Doente (CD e ERPI) 

14/02/2020 - Dia Internacional da Amizade (Creche, CD e ERPI) 

21/02/2020 - Dia do Pensamento (Creche) 

24/02/2020 - Carnaval (Creche, CD e ERPI) 

Este ano celebramos 20 anos sobre a génese desta obra social! 

Em resposta ao desejo da comunidade da Foz do Sousa, por escassez de respostas ao nível social, 

D. Armindo Lopes Coelho, Bispo do Porto, erigiu canonicamente o Centro Social Paroquial de S. 

João da Foz do Sousa, em 3 de outubro de 2000, como pessoa jurídica de direito eclesiástico.  

Desde essa data, já beneficiaram dos nossos serviços mais de 1500 utentes, através das respostas 

sociais de Centro de Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário,  Centro de Dia, Creche, Estrutura 

Residencial para Idosos, tal como através dos Protocolos com a Segurança Social no âmbito da 

medida de RSI e Cantina Social. 

Com a dedicação e empenho da comunidade e com o Apoio da Administração Central e Local, 

conseguimos construir um edifício de raiz, inaugurado a 26 de junho de 2011 e com funcionamento 

pleno a partir de 9 de outubro de 2012. 

Esta Instituição tem mais de 70 colaboradores diretos, entre os Órgãos Sociais, funcionários/as, 

prestadores de serviços e voluntários/as. 

Deus quis, todos trabalhamos e a Obra nasceu! 


