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Quermesse de S. Martinho 

O Centro Comunitário “Espaço Vivo” promoveu no dia 11 de Novembro, 

a Quermesse (Comunitária) de S. Martinho que se realizou no             

Complexo Habitacional da Quinta de Paramos. 
 
Esta ação, que se concretizou pelo 3º ano consecutivo, tem como       

objetivos contribuir para uma maior dinâmica do bairro; promover a    

participação, o convívio e o entretenimento, bem como fomentar uma 

maior aproximação da comunidade ao bairro e possibilitar a aquisição de 

material (vestuário, calçado, brinquedos, material escolar e  artigos de  

utilidade doméstica) a preço simbólico. 
 
A iniciativa já é reconhecida pela sua variedade de atividades  recreativas 

e de animação que desenvolvem e que consequentemente fazem       

envolver todas as faixas – etárias da Comunidade.  

Para tal , contou com a participação dos alunos da Escola Básica e       

Secundária Coelho e Castro  - Turma 12.º ano do curso Profissional de            

Animação Sociocultural e com o apoio do Rancho Regional “Recordar é 

Viver” e da  Câmara Municipal de Espinho. 

Assim se juntaram cerca de 200 pessoas para uma tarde de grande  animação e convívio, cumprindo os objetivos 

propostos pela Equipa Técnica do Centro Comunitário. 

Cerca de 40 colaboradores da Empresa ENC Energy visitaram, no dia 

18 de dezembro, as instalações da Intervenção Comunitária (CIC) 

com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pelo CSP nesse 

âmbito e de sensibilizar os seus colaboradores para a                      

responsabilidade social da empresa. 

Nesse sentido foram doadas à instituição peças de vestuário e         

agasalhos para serem entregues às pessoas sem-abrigo e vítimas de 

vulnerabilidade social e habitacional. 

Fica aqui um excelente exemplo de como a sociedade civil e as      

empresas privadas podem trabalhar em conjunto, para um           

bem-comum, e assim construirmos um Mundo melhor! 

ENC Energy …  Exemplo a seguir! 



“A falar é que a gente se entende ... “ 

No âmbito do Acordo Vinculativo assinado em 2013 entre o Centro Social de Paramos, a Associação de                 

Desenvolvimento do Concelho de Espinho e a Câmara Municipal de Espinho, o CSP e a ADCE realizaram, entre os 

meses de outubro e  novembro, um ciclo de sessões em todas as Freguesias do Concelho destinadas ao público em 

geral, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido na Área das Dependências , no território de       

Espinho, com especial ênfase nos projetos SMACTE – Serviço Móvel de Apoio à Comunidade dinamizado pelo CSP  

e o  projeto (En) Caminhar o Futuro promovido pela ADCE. 

Todas as sessões decorreram de forma positiva, produtiva e em registo informal, sendo vários os conteúdos       

debatidos dos quais destacamos a necessidade de haver um maior investimento na intervenção junto dos             

consumidores de álcool e de encontrar respostas para outras dependências que não às substâncias                        

psicoativas, como por ex: o jogo e o sexo.  Foi feita uma vigorosa abordagem à prevenção e à  desmistificação de 

preconceitos, ficando assente que estes   conceitos podem e devem ser potenciados se  incutidos desde cedo a 

toda a sociedade, e que esta deverá assumir este compromisso cívico como uma “missão” que é de todos, sendo 

destacada a importância de desenvolver um trabalho em parceria/rede e com respostas  integradas, tendo este 

sido reconhecido como um fator do sucesso dos projetos em questão. 

Concluímos relembrando que independentemente de todas as opiniões, há uma que se impõe de ser ouvida: os 

elementos visados, e que devemos olhar  para cada pessoa como detentor de uma história única que é preciso 

cuidar, tratar e acima de tudo respeitar.   
 
De destacar ainda a importância que foi dada à continuidade destes projetos enquanto “bem de utilidade pública”, 

e à pertinência e o impacto positivo que estas sessões de discussão pública têm na  Comunidade e consequente-

mente no trabalho de proximidade desenvolvido com os utentes. 
 
Lembre-se que cada um de nós tem a sua história e não esqueça que a Equipa de Rua SMACTE continuará 365 dias 

por ano a prevenir, a rastrear, a cuidar de SI. Juntos promovemos a Consciencialização da Sociedade 

No âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos/ European Week for Waste Reduction (EWWR2015), 

que se realizou entre os dias 21 e 29 de novembro, o Centro Social de Paramos organizou  várias ações e atividades 

lúdicas com o objetivo de estimular a prevenção da produção de resíduos e a sua redução, envolvendo assim todas 

as respostas sociais e a Comunidade em geral. Neste sentido, as decorações de Natal foram realizadas com        

material reciclado nos 3 edifícios; Foi também promovida uma campanha de sensibilização e informação junto dos 

utentes, bem como a  divulgação diária de “comportamentos verdes” e filmes promocionais para a Comunidade 

em geral . Foi elaborado e distribuído material de divulgação e informação sobre alimentação sustentável.              

O CSP criou também a sua assinatura digital alusiva à proteção ambiental.   

CSP participa na  Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 



                        CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | DIREITOS RESERVADOS 
 

                         Morada: Travessa da Junta, nº 44 , 4500-541 Paramos 
Telefone: 227330870 | Telemóvel: 963239865 | Fax: 227330879 | E-mail: geral@centrosocialparamos.org   

Site: www.centrosocialparamos.org | Facebook: www.facebook.com/centrosocialparamos 

A Magia de Natal chegou ao CSP! 

 Foi com alegria e muita emoção que todas as respostas sociais do Centro Social de Paramos receberam e             
celebraram o Natal!  
  Dos bebés aos mais idosos, todos viveram momentos de muita animação, partilha e amizade . 

E com afetos construímos e vivemos o Natal no CSP... 


