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No dia 23 de Julho a família do CSP juntou–se  para comemorar o seu 35º           

aniversário. Sócios, colaboradores e entidades do Concelho assinalaram a data           

homenageando os sócios e colaboradores que completaram mais de 25 anos de 

associados ou de serviço. 

Esta foi uma data marcada pela recordação de momentos  que fazem parte desta 

história, pelo reconhecimento e agradecimento ao trabalho  desenvolvido pela    

instituição ao longo destes 35 anos de existência.  

A Si, que faz parte da nossa história, o nosso obrigado! 

   DINAMISMO SOCIAL 

1980 - 2015 

Há 14 anos que o CSP dinamiza a Equipa de Rua SMACTE, que todos os dias, faça chuva faça sol, se desloca numa Unidade Móvel 

para garantir que os cuidados sócio sanitários à população consumidora de drogas continuem a ser uma  realidade no concelho de 

Espinho. Assim, o SMACTE trabalha diariamente em espaço público, tendo o pragmatismo e até a coragem de marcar presença onde 

os problemas acontecem. 

No último semestre sinalizou cerca de 83 pessoas dependentes de substâncias psicoativas, apoiando-as na ótica da promoção da 

Cidadania e do Humanismo. Destas, 43 estavam integradas em Programa de Metadona (PSOBLE). Ainda ao nível dos cuidados de 

saúde, foram realizados cuidados de enfermagem a 31 pessoas; 32 pessoas foram rastreadas (VIH, Hepatites, …);                 

20 pessoas realizaram troca de material na Unidade Móvel (seringas e pratas) e 23 pessoas usufruíram de cuidados de     

higiene. No âmbito do apoio psicossocial, 73 pessoas procuraram os nossos serviços. Para além disso, no que concerne a 

sua intervenção na informação e sensibilização á comunidade, manteve participação ativa nas redes e plataformas sociais virtuais; 

publicou colunas de opinião no jornal local “Defesa de Espinho” e participa ativamente nas diversas Redes locais e extra- concelhias 

(Rede Social de Espinho, Correlation Network, R3, entre outros). 

Com certeza já se cruzou com a Unidade Móvel nas ruas da cidade de Espinho, estacionada em locais estratégicos, onde através de 

uma política de proximidade mobiliza esforços para intervir junto de pessoas utilizadoras de drogas habitantes/frequentadoras do  

concelho de Espinho, tendo como objetivo máximo reduzir riscos e minimizar danos associados aos consumos de substâncias            

psicoativas. Neste âmbito toca problemáticas paralelas como o trabalho sexual, exclusão habitacional e/ou situações de sem-abrigo, 

comorbilidade psiquiátrica, insuficiência económica, entre outras, tentando garantir a equidade social e a manutenção da Saúde    

Pública.                    

                                     A Equipa de Rua S.M.A.C.T.E aconselha : PREVINA, RASTREIE, TRATE DE SI. 

Equipa de Rua SMACTE completa mais 6 meses de projeto 



No dia 26 de Junho o CSP  juntou pais  e/ou encarregados de Educação,  familiares e colaboradores para  encerrar 

mais uma jornada. A festa iniciou com a atuação dos mais  pequenos, seguindo-se a  tradicional e tão merecida  

entrega de diplomas e cartolas. E porque “os pais têm talento”, mamãs e papás presentearam os mais pequenos 

com um espetáculo cheio de surpresas e muito divertido! 

Uma  noite inesquecível que proporcionou a todos os presentes  momentos de convívio, partilha e grande emoção! 

E a saudade tomou conta de todos nós… 

Festa de finalistas 2014 / 2015 

Chegámos ao final de mais um ano letivo! 

E assim ficou o sentimento de que tudo passou muito depressa… 

Fazendo uma retrospetiva podemos afirmar que foi um ano repleto de boas emoções, de alegrias e muitas       

aprendizagens e de que todos crescemos um pouco mais… 

Os momentos foram vividos pela comunidade educativa com muita intensidade e por isso ficarão na memória de 

todos! 

O dia 11 de Julho ditou o encerramento do ano letivo com uma fantástica festa realizada pelas crianças e pelos 

nossos idosos.  

As atuações foram inspiradas no tema do projeto educativo “ crianças saudáveis, adultos felizes” e foi com a maior 

felicidade e orgulho que familiares e colaboradores assistiram a todo o espetáculo!  

Seguiu-se o jantar convívio onde a animação esteve presente entre todos!  
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           Neteca alerta para riscos da exposição solar 

Aliado à atividade física que na terceira idade tem sido considerada um importante componente de um estilo de vida 

saudável, juntamos um passeio ao ar livre no Parque do Buçaquinho. Estas atividades têm como objetivos facilitar a 

interação entre os idosos e por outro lado preservar e otimizar a sua condição  física e cognitiva, contribuindo assim 

para uma melhor qualidade de vida. O dia foi preenchido com uma aula de ginástica durante a manhã, seguindo-se 

o tradicional piquenique e uma tarde bem divertida com jogos tradicionais! 

Assim se passou um belo dia ao ar- livre! 

             Séniores do lar S. José fazem piquenique 

“Protege a Tua Pele" foi o tema da festa promovida pela            

Neteca que veio encerar as atividades do ano letivo. Esta         

iniciativa que contou com o apoio da Delegação de Espinho da 

Cruz  Vermelha Portuguesa realizou-se no dia 29 de julho e teve 

como objetivo alertar crianças e jovens para os riscos  decorrentes 

de uma  exposição solar excessiva e sensibilizar para o uso do  

protetor solar. Assim se proporcionou aos participantes uma tarde 

saudável, de grande animação através de dança  hip-hop, jogos 

de água, jogos  lúdicos, lanche convívio e com a  oferta de       

protetores  solares e flyers informativos. 

Não esqueça: Proteja a sua pele! 


