
Centro Social Paroquial S. Nicolau 

Centro comunitário 

SERVIÇOS À COMUNIDADE 

A nossa instituição tem como um dos seus objetivos promover o desenvolvi-
mento harmonioso e global das crianças e jovens da comunidade através de 
uma Educação Integral, na vertente académica, pessoal, social e afetiva. Para 
tal possui um Centro de Apoio ao Estudo, destinado a jovens entre o 5º e o 9º 
ano, que presta apoio na realização dos TPC e na preparação para os testes. 
Para além disso é também um espaço lúdico e de formação pessoal. As      
mensalidades são de acordo com os rendimentos do agregado familiar. No  
período de férias da escola dinamiza uma serie de atividades de ocupação de 
tempos livres, incluindo no mês de Agosto. Venha conhecer-nos e informar-se. 

Centro de Apoio ao Estudo 

O Centro Social dispõe de Consultas de Psicologia, gratuitas, destinadas a     
crianças, jovens e adultos. Atendemos, prioritariamente, a quem reside na  zo-
na de S. Nicolau mas este serviço alarga-se à zona geográfica do Centro    Histó-
rico do Porto. Pretende criar momentos de interajuda e apoio tendo em vista a 
promoção do desenvolvimento pessoal e social dos Indivíduos. 
Marque as suas consultas, pessoalmente, nas nossas instalações – Pátio de      
S. Salvador (R. Mouzinho da Silveira) – ou através do telefone 22 332 10 42. 

Serviço de Psicologia 

Rua S. João 77-79 4050-553 Porto 
Rua Mouzinho da Silveira - Pátio de S. Salvador  

(entrada de serviço) 

Telf: 223321042 
geral@centronicolau.org  

CONHEÇA-NOS MELHOR... 

Janeiras 

Mais uma vez o Centro Social Paroquial de S. Nicolau e os seus clientes mantiveram viva esta 

tradição de desejar um Bom Ano pelas ruas. Com bombo, ferrinhos e pandeiretas lá fomos 

pelas ruas, cantando as Janeiras. A atividade decorreu nos dias 10 e 11 de Janeiro e contou com 

a participação de jovens dos 7 aos 70 anos! População e turistas louvaram a iniciativa e nós          

prometemos voltar no próximo ano! 

Festa de Reis 

Esta atividade decorreu no dia 17 de Janeiro e foi promovida numa parceria entre Centro Social 

Paroquial de S. Nicolau e a Paróquia de S. Nicolau. Esta festa é a celebração da chegada dos 

Reis Magos à cabana para ver o Menino Jesus, e é um pretexto para os vários grupos da       

Paróquia e do Centro Social conviverem e fazem apresentações que pretendem ilustrar os  

valores da cultura cristã.  

Foi com muito entusiasmo que alguns dos nossos clientes puderam visitar o recém inaugurado 

Museu do Futebol Clube do Porto. Os jovens do Centro de Apoio ao Estudo e o Grupo Mãos à 

Obra puderam ver os troféus do clube e ainda tirar uma fotografia com o emblemático         

Presidente Pinto da Costa. 

Visita ao Museu FCP 

O Grupo dos 7 Ofícios teve o privilégio de ir ver a peça de teatro “O Melhor de La Féria” que 

esteve em cena no Teatro Rivoli. Foi uma noite de cultura, diversão e emoção contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal e social de quem teve o prazer de assistir a este espetáculo. 

Teatro “O Melhor de Lá Féria” 



Todos os anos a Festa de S. Nicolau é organizada em parceria com várias instituições locais e 

que pretende manter viva a tradição de festejar o dia de São Nicolau, padroeiro das crianças, 

dos navegantes e dos estudantes. 

A festa decorreu a 5 de Dezembro e teve início com uma breve celebração na Igreja de              

S. Nicolau. Depois, as crianças foram esperar o “S. Nicolau”, que chegou de barco, ao Cais da 

Estiva,     seguindo-se em cortejo até ao Edifício da Alfandega, onde os mais pequenos fizeram 

as suas  atuações. Este ano a atividade, totalmente dedicada aos mais novos, contou com a 

participação de cerca de 400 crianças do Centro Histórico do Porto. 

Esta atividade decorreu no passado dia 20 de Dezembro, numa noite muito fria mas também 

muito animada. É uma das atividades comunitárias mais apreciadas todos .Trata-se de um 

cortejo noturno em que pastores, percorrendo as ruas do centro histórico do Porto vão ao 

encontro de um Presépio com figuras humanas. Os três reis Magos fizeram o percurso  monta-

dos a cavalo e com a animação da Batucada Radical. A Estrela guia os Reis Magos pelas ruas da 

Vitória, Miragaia e S. Nicolau terminando na Praça da Ribeira onde Maria, José e o menino 

Jesus aguardavam a sua chegada. A noite terminou com um espetáculo musical     promovido 

pelas instituições participantes e que contou também com a colaboração do Grupo de Canta-

res do Norte de Portugal. 

O Centro Social Paroquial de S. Nicolau está prestes a ajudar a realizar o sonho de algumas das 

nossas crianças e jovens – Ir à Serra da Estrela e, se possível, brincar com a neve!! Está a ser     

programado um dia de passeio para os jovens que se envolveram na angariação de fundos para o 

campo de férias, como forma de premiar o seu empenho e dedicação. Durante o mês de Março aí 

vamos nós rumo à Serra da Estrela!! 

Nós não esquecemos o ambiente e a sua importância. Neste sentido, 

pode-nos fazer chegar tudo o que pode ser reciclado que nós levamos aos postos de receção exis-

tentes. Assim, desde plástico, papel, cartão, roupa, calçado, brinquedos nós tratamos do assunto!! 

É uma mostra de trabalhos desenvolvidos por utentes de diversas instituições de                

solidariedade social. Esta atividade é promovida pela Fundação Porto Social e tem como   

principal objetivo dar a conhecer as várias instituições de apoio social da cidade e o trabalho 

que nelas se desenvolve. Teve a duração de dois dias (11 e 12 de Dezembro) no bonito     

cenário da Estação de S. Bento, e foi o local perfeito para as compras de Natal. Para o ano não 

se esqueçam de aparecer!  

Aproximamo-nos da época festiva mais desejada pelas crianças – o Carnaval. O Centro Social já 

tem uma longa tradição na organização de festas muito animadas! Este ano não será exceção… 

Venha participar na nossa Festa de Carnaval no dia 28 de Fevereiro de 2014 (Sexta-Feira) às 21h30 

no Auditório da Fundação (Rua dos Mercadores, 134). Venha mascarado e participe no nosso   

desfile e concurso de máscaras. Divirta-se connosco!! 

Festa de Carnaval 

Reciclagem 

Passeio à Serra da Estrela 

Festa de S. Nicolau 

Arca de Natal  

Presépio ao Vivo 

INICIATIVAS  

O Grupo Mãos à Obra está motivado a levar adiante a sua ideia de ter um jornal bimensal que será 

uma forma do grupo refletir acerca de temas da atualidade. Simultaneamente é uma forma de    

integração na sociedade de um público que se sente muitas vezes excluído. É uma forma de reforçar 

as suas competências e estimular a sua auto-estima. Mãos D’Douro foi o nome escolhido pelo Grupo 

como forma de homenagear um símbolo da cidade - o Rio Douro. 

Jornal Mãos D’Ouro 

CONHEÇA -NOS MELHOR... 


