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A IX Caminhada da Família foi este ano apadrinhada pela ex-atleta Aurora Cunha e realizou-se no dia 26 de Maio contando 
com mais de 600 participantes. 

A caminhada teve o habitual percurso de 6 kms, entre  o edifício sede do CSP e a Praia da Baía  onde estiveram disponíveis 
várias atividades como música, insufláveis, pinturas faciais, espaço de desenho/ pintura para crianças e ainda uma mega 
aula de Zumba! 

Foi uma manhã marcada pela  sinergia  entre práticas saudáveis e atividades lúdicas que se  traduziram  em agradáveis  

momentos de convívio em família (s) e amigos! 

      Agradecemos, mais uma vez, a todos os participantes e patrocinadores que contribuíram para o sucesso deste evento. 

Contamos consigo no próximo ano! 

Caminhada da Família com mais de 600 participantes 



Nos dias 30 e 31 de Maio o CSP participou 
em mais uma recolha de alimentos do Banco 
Alimentar. 
Esta campanha envolveu mais de 42 mil   
voluntários e angariou mais de 2100          
toneladas de alimentos! 
Estes produtos foram entregues a  2.650  
Instituições de Solidariedade Social que  
apoiam cerca de 4.100 pessoas  em situação  
de pobreza  e com carências alimentares. 

A Feira das Profissões  2015 -  realizada nos dias 27 e 28 
de Maio no Centro Multimeios  de Espinho, iniciou com 
o humorístico espetáculo de ilusionismo  do jovem   
espinhense  João Soares, seguido  dos discursos do   
Presidente da direção do CSP e do representante do 
IEFP de Espinho que teceu largos elogios a esta          
iniciativa, promovida pelo CSP há 9 anos consecutivos. 

Ao longo destes dias recebemos  a visita de centenas de   
jovens acompanhados por professores e encarregados 
de educação  que  procuraram conhecer as  ofertas  
formativas e de emprego disponíveis em mais de 40 
entidades presentes, assim como obter orientação   
vocacional.  

 Esta feira de educação, formação, juventude e          
emprego ofereceu diversas ações  ligadas ao mundo do 
trabalho, emprego e formação, possibilitando aos     
visitantes ter  conhecimento e contacto com algumas 
profissões técnicas com elevada procura no mercado de 
trabalho.   

Durante o evento decorreram também  várias            
atividades lúdico-desportivas que proporcionaram bons      
momentos de entretenimento entre os participantes.  

CSP participa na Campanha do Banco Alimentar 

Feira das Profissões  2015  — “ Transforma o teu Futuro” 
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No âmbito do trabalho parlamentar subordinado ao tema 
Políticas Sociais, os deputados José Vieira da Silva e Rosa 
Maria Albernaz, acompanhados por Miguel Reis,             
Presidente do Partido Socialista de Espinho, bem como por 
diversos dirigentes e autarcas do PS local visitaram, no   
passado dia 23 de Maio, as instalações do edifício sede, Lar 
S. José e edifício CIC, onde tiveram a oportunidade de    
conhecer o trabalho realizado pela instituição.   
Jose Vieira da Silva e Rosa Albernaz deixaram  um especial 

reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido pela 

Instituição, considerando ser o resultado da dedicação e 

competência da direção e colaboradores.  

      Deputados da Assembleia da República visitam CSP 

No dia 29 de Maio os finalistas do pré-escolar  visitaram o Jardim Zoológico de Lisboa, onde habitam cerca de 
2000 animais! Conheceram os mais simpáticos e estranhos bichinhos  que jamais poderiam imaginar existir! Os         
finalistas do CATL visitaram  a Magikland, um local "onde a magia acontece" de verdade!  

      Viagens de Finalistas 

      Santos Populares no Lar 

E porque a tradição ainda é o que era, no dia 19 de  
junho os nossos idosos festejaram os Santos         
Populares no Lar S. José! 

Após uma saborosa  sardinhada  veio o bailarico  
dinamizado  pelo grupo “Espinho Mar a Cantar “ . 

 

Um dia de muita animação, pois ... 

    “Todos os Santos Populares 
 Fazem a nossa tradição  
Festejamos com euforia  

S. Pedro, Stº António e S. João” . 
 


