
 
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DO CABOUCO RECEBE SUBSÍDIO DA AUTARQUIA 
 

Trinta mil euros é quanto a Câmara Municipal de Lagoa vai transferir para o Centro Social e 

Cultural do Cabouco, no decurso do ano de 2008. De acordo com o estabelecido no protocolo 

de cooperação que foi celebrado entre as duas instituições, trata-se de uma verba que se 

destina a financiar o Plano de Actividades da instituição, muito em especial, as diversas acções 

de carácter social e cultural. 

 
 

Do vasto leque de actividades e projectos a cargo do Centro Social e Cultural do Cabouco 

destaca-se o Atelier de Tempos Livres, o Atelier de Artesanato, o Clube de Leitura, o Clube de 

Informática, o Centro de Dia de Idosos, o Centro de Convívio e, ainda, o projecto de 

dinamização dos intervalos escolares e animação de rua. 

Cerca de 355 jovens e crianças frequentam as várias actividades promovidas por esta 

instituição, as quais têm como principal objectivo desenvolver a inserção sócio familiar de 

crianças e jovens em situação de exclusão social e promover a formação e inserção escolar, 

de forma a colmatar o absentismo e insucesso escolar. Por outro lado, pretende-se 

implementar uma rede social que garanta o auto desenvolvimento e os direitos das crianças e 

jovens, garantindo-lhes uma boa vivência em cidadania. O projecto em causa destina-se a 

crianças e jovens do Concelho de Lagoa e funciona em articulação com as várias escolas do 

Município, envolvendo pais e educadores.  

As actividades do Centro Social e Cultural do Cabouco são, por isso, consideradas de 

relevante importância para a comunidade local e um contributo essencial para o bem-estar da 

comunidade que a autarquia pretende continuar a apoiar.  

De referir que, o Centro Social e Cultural do Cabouco estende, ainda, os seus serviços a outras 

freguesias, concretamente a Água de Pau, com um Posto de Informática e uma ludoteca 
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