
Notícias com SOLidariedade 

Mensalmente trazemos até si informações relativas projetos e 

iniciativas solidárias. 

Para mais informações, contacte os Serviços Sociais do Município: 289 

840 020/ solidariedade@cm-sbras.pt 

 

CENTRO DE CONVÍVIO DE PARISES: TRÊS ANOS A DAR VIDA À COMUNIDADE 

SERRANA 

Estávamos a 6 de janeiro de 2013, e em tarde fria de Dia de Reis, um raio de sol aqueceu os 

nossos corações… Reabria-se a pesada porta da velha escola, que há muito havia sido 

encerrada por falta de meninos, e deixava ver o bonito Centro de Convívio de Parises!... 

Desde então, e já lá vão três anos, já perdemos a conta aos momentos maravilhosos que 

aqui vivemos e às inúmeras atividades que por aqui passaram, semana após semana, do 

desporto à culinária, da música ao teatro, das palestras aos encontros, com muita partilha de 

saberes e sabores, de memórias e sonhos, de Passado que ganhou Futuro!...  

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel agradece a todas e todos os que têm colaborado 

na dinamização do Centro de Convívio de Parises! 

Em funcionamento desde 6 de Janeiro de 2013, o Centro de Convívio de Parises é uma das 

valências da intervenção social e comunitária do município, dirigida à população da Serra de 

São Brás de Alportel. Esta foi a resposta social encontrada pela autarquia, para prestar melhor 

apoio a esta comunidade, compensando a falta de recursos nestes locais e minimizando o 

distanciamento entre os principais serviços. Combater a solidão e o isolamento desta 

população, com vista a melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar, é o grande objetivo do 

Centro de Convívio de Parises. 

Neste espaço, muito para além do convívio, há lugar para a partilha e para a aprendizagem 

constante, procurando promover uma diversificada ocupação dos tempos livres, mediante 

uma programação muito completa, que passa pela informação e sensibilização para temas 

atuais e de interesse da comunidade, assim como pela prática da atividade física regular, pelas 

atividades ligadas aos saberes e às tradições locais, entre inúmeras áreas.  

Através de uma parceria entre a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e a Instituição de 

Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, o Centro está também preparado para prestar 

apoio ao nível da higiene pessoal, com equipamentos de banho assistido, e de alimentação a 

quem precisa destes cuidados, funcionando também como um polo de apoio ao serviço de 

cuidados domiciliários. Enquanto Centro de Convívio, o centro abre as suas portas, 

diariamente, entre as 14h e as 17h. 

Em pleno coração da Serra, o Centro tem muito mais vida para além das suas portas… Uma 

importante vertente da intervenção que se desenvolve junto desta população é justamente 

um trabalho de apoio social de proximidade e de afetividade, realizado nos diversos sítios, 



percorrendo os montes, com diversas ações de animação comunitária. Dia após dia repete-se a 

rotina: durante o período da manhã, a educadora social realiza visitas domiciliárias aos 

utilizadores do centro. São visitas pautadas por um clima de empatia e de confiança, entre 

conversas sobre os mais diversos assuntos, que demonstram a preocupação com o seu bem-

estar e procuram motivar para uma participação mais ativa nas atividades.  

Trata-se assim de uma estratégia de intervenção baseada na proximidade e afetividade, 

imprescindível neste contexto de solidão e de isolamento, que permite sinalizar situações de 

risco e de vulnerabilidade social, e encaminhar para os serviços sociais do município, 

nomeadamente o SOS Sénior e o Grupo de Intervenção Sénior, parcerias que a Câmara 

Municipal desenvolve com a Junta de Freguesia, o Centro de Saúde, a Segurança Social e 

Guarda Nacional Republicana; bem como com as instituições que prestam apoio a idosos: a 

Santa Casa da Misericórdia e a Instituição de Solidariedade da Serra do Caldeirão. 

Esta intervenção de carácter comunitário abrange os 10 sítios da serra, com uma população 

total que não chega às 200 residentes, entre os quais cerca de 30 participa regularmente nas 

atividades do centro de convívio, repartindo-se pelas diversas atividades que têm ao seu 

dispor e que frequentam de acordo com a sua disponibilidade e interesse.  

O importante é que esta porta não mais se fechou e as gentes daqui sabem que esta é uma 

casa de todos e sua também, onde se sentem bem e onde podem contar sempre com todo o 

apoio, e aquele abraço amigo! 

 

Para mais informações contacte: 

Centro de Convívio de Parises - 289 846 416 /289 840 020/ solidariedade@cm-sbras.pt  
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