Tel. 22 332 10 42
Fax: 22 339 03 44

O que vai acontecer…!

geral@centronicolau.org

Centro comunitário
Vende Natal

Abertura 1 de Dezembro de 2013 nos Anexos da Igreja de S. Nicolau

Centro Social Paroquial S. Nicolau

Reabre todos os Domingos de manhã (até ao Natal)

S. Nicolau

Arca de Natal

Dia: 5 de 14h30– Celebração na Igreja de S. Nicolau
Dezembro 15h– Chegada do S. Nicolau de barco ao cais da estiva
de 2013
15h30– Festa com as crianças do Centro Histórico na Alfândega

Conheça-nos melhor…!

11 e 12 Dezembro/ Estação de S. Bento (Venda de trabalhos efectuados pelos utentes da instituição)

Porto Desconhecido

21h30 – Partida do Cortejo da Cordoaria (junto à antiga cadeia Dia: 20 de
da relação
Dezembro
22h30 – Espectáculo Musical junto ao Presépio ao Vivo monta- de 2013
do em S. Nicolau / Ribeira

Presépio Vivo

No âmbito deste Projecto promovido pela ANILUPA – Associação de Ludotecas do Porto – o
Centro Social Paroquial S. Nicolau participou na criação de um filme de cinema de animação que
revive e reconta a história das Festas de Nª Sr.ª do Ó de antigamente. Todos os cenários e personagens foram feitos por utentes da instituição assim como a gravação de uma música original
em parceria com a Casa da Música. Este filme irá participar num concurso na Áustria.

R. S. João, Mercadores, Barredo, Ribeira, Fonte Dia: 4 de Janeiro
Taurina e Reboleira
de 2013 (tarde)
Largo de S. Domingos, Rua de Belmonte, Taipas, S. Dia: 6 de Janeiro
João Novo, Comércio do Porto, S. Francisco, Nova de 2013 (noite)
da Alfândega e Mouzinho.

17 de Janeiro de 2013, às 21h30m, na Igreja de S. Nicolau

Janeiras
Master Chef Saom

Festas Reais

Mais uma vez o Centro Social Paroquial S. Nicolau foi convidado a participar na iniciativa
do Master Chef Saom e, pelo segundo ano consecutivo vencemos o 1º prémio na categoria de Salgados com a maravilhosa Bôla de Enchidos. Foi uma tarde de agradável convívio!

Grupo dos 7 Ofícios

O Grupo dos 7 Ofícios é um grupo de desenvolvimento pessoal e social composto por mulheres da
comunidade que várias vezes por semana se reúne no Centro Social Paroquial de S. Nicolau para as
mais diversas actividades. Desde os cantares tradicionais, passando pela costura, bordados e cinema
de animação, este grupo participa activamente na dinâmica comunitária da instituição e até já são
convidadas a animar algumas iniciativas de parceiros do Centro Histórico…

Grupo Mãos à Obra

O Grupo Mãos à Obra é um grupo de desenvolvimento pessoal e social constituído maioritariamente por homens, normalmente em situação de grande exclusão social. É nosso objectivo fazê-los sentir como parte desta comunidade de S. Nicolau, criando laços de amizade entre eles e levá-los a
participar activamente nas iniciativas comunitárias da instituição. Os trabalhos manuais, o cantar
das janeiras, as vindimas, a construção das decorações das nossas festas são apenas exemplos de
actividades que têm permitido fortalecer a união deste grupo.

Grupo de Teatro

O grupo de teatro é um exemplo de que na nossa comunidade também se promove a arte. Este
grupo amador existe há cerca de 3 anos com actores dos 8 aos 80 e que já vai na encenação da sua
terceira peça. Ensaiam todas as Quintas-Feiras, das 21h30 às 23h30m, nas instalações do Auditório
da R. dos Mercadores.

Memórias com Sabor
O Centro Social Paroquial S. Nicolau foi convidado a participar no Projecto memórias com
sabor promovido pela Fundação Porto Social. Deste projecto resultou a publicação de um livro
de receitas – “Doces Memórias Salgadas” – onde contam uma serie de receitas antigas lembradas pelos vários participantes no projecto. A nossa instituição foi a mais premiada obtendo
1º e 2 lugar e ainda menções honrosas, escolhidas por um júri encabeçado pelo Chefe Hélio
Loureiro.

Grupo de Jovens
O grupo de jovens do Centro Social Paroquial de S. Nicolau é formado por jovens com mais de
16 anos que se reúnem semanalmente (Terça-Feira das 21h às 23h), promovendo a sua participação activa na vida da instituição e colaborando nas suas várias actividades. Desde a construção de presépios, confecção de compotas e marmelada, participação no Projecto Porto
Desconhecido, cinema e acções de sensibilização, todos os motivos são válidos para estes
jovens se reunirem.

Grupo de Pais
O grupo de pais é um grupo recente que engloba encarregados de educação das crianças
que frequentam o Centro de Apoio ao Estudo e que tem como objectivo criar momentos de
convívio e de partilha de experiências. Para além de actividades lúdicas entre pais e filhos,
cada um disponibiliza um pouco do seu tempo para partilhar com os outros pais aquilo que
sabe e que está disposto a ensinar. Desde cabeleireiro, passando por massagens e trabalhos
manuais, este é um grupo de verdadeira partilha comunitária.

