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DAR COR À VIDA! PROTEGER PARA SALVAR! 

 

"Nos momentos de solidão, de ansiedade, de dúvida, de desespero e de incertezas, há gestos simples que 

podem ajudar a dissipar esses sentimentos negativos e potenciar, dentro de nós, forças que nem julgamos 

possuir. 

Estou convicto de que o desafio do Centro Social Paroquial de São João da Foz do Sousa vai receber uma 

grande resposta das crianças e jovens do Agrupamento de Escolas Infanta D. Mafalda. Assim espero." 

 

Rio Tinto, 20 de março, de 2020 

O Diretor 

Laureano Valente 

 

 

Ex.mo/a Senhor/a Diretor/a do Agrupamento de Escola 

 O país está a atravessar uma crise nunca sentida! Diariamente somos confrontados com notícias que nos 

causam medo e ansiedades. 

O sentimento de insegurança face a uma ameaça invisível, não nos afeta apenas a nós, mas prova inquietude 

na proteção de quem mais amamos, particularmente no cuidado de pessoas que, pela sua idade e/ou 

patologias são doentes de risco e mais vulneráveis. 

 O Centro Social Paroquial de S. João da Foz do Sousa tem como público principal as pessoas idosas, que neste 

momento atravessam momentos de maior constrangimento dado estarem mais suscetíveis de serem 

contaminados e não resistirem à doença COVID 19. 

 Neste momento, temos 30 utentes na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas que estão fisicamente 

afastados das suas famílias e 60 utentes em casa acompanhados pelas nossas equipas de Serviço de Apoio 

Domiciliário e Centro de Dia. Estamos no terreno e protegemos os nossos idosos!! 
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Assim, o Centro Social Paroquial S. João da Foz do Sousa lança a campanha “Dar cor à Vida! Proteger para 

Salvar!”. Esta campanha tem como objetivo estimular sentimentos de alegria no dia a dia dos nossos queridos 

utentes e transmitirmos energia positiva! Assim, a direção do Centro Social, equipa técnica e demais 

colaboradores convidam todas as crianças, jovens e famílias a fazer um desenho e/ou a enviar uma foto que 

provoque/estimule um sorriso aos nossos idosos e lhes transmita cor, esperança e confiança num dia melhor. 

 Os desenhos e fotos devem ser para o email: geral@centrosocialfozdosousa.com. No caso de fotografias, 

pedimos que sejam acompanhados de uma autorização do uso das mesmas para exposição na instituição ou 

publicação nas redes sociais. 

Certos da melhor colaboração e adesão a esta campanha, contamos com o vosso apoio e energia positiva! 

Juntos conseguimos. 

  

A Direção do Centro Social 

Padre Júlio Cunha Ramos 
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