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LAGOA ASSINALOU DIA INTERNACIONAL DA MULHER  
15-03-2006  
A Câmara Municipal de Lagoa assinalou o Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março, com a 

distribuição de 1500 rosas pelo Concelho de Lagoa. Uma iniciativa da Autarquia, que se repete 

pelo segundo ano consecutivo.   

A Câmara Municipal de Lagoa fez a distribuição destas 1500 rosas com a colaboração da 

equipa de formadores do Centro Social e Cultural do Cabouco e da Casa de Povo de Água de 

Pau.  

 Num dia dedicado ás mulheres, trata-se de um gesto de reconhecimento por parte da Câmara 
Municipal de Lagoa para com os inúmeros papeis que as mulheres têm vindo a desempenhar na 
nossa sociedade.  

 
 
 
Ponta Delgada,  16 de Novembro de 2006 
 
Governo financiou obras de ampliação do Centro Social e Cultural do 
Cabouco 
O Governo Regional financiou, em 60 mil euros, as obras de ampliação,  do Centro Social e 
Cultural do Cabouco, concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel, cuja conclusão é assinalada 
sexta-feira com uma sessão presidida pela directora regional da Solidariedade e Segurança 
Social. 
A cerimónia em que participa Andreia Cardoso da Costa está agendada para as 15 horas.  
No edifício do Centro Social e Cultural do Cabouco funcionam valências de apoio a idosos (um 
centro de convívio e de dia), e a crianças e jovens, através de um Atelier de Tempos Livres 
(ATL), que, graças às obras de ampliação agora concluídas, passou a ter capacidade para 40 
crianças. 
In:http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-
gacs/noticias/Governo+financiou+obras+de+amplia%C3%A7%C3%A3o+do+Centro+Social+e+Cultural+do+Cabou
co.htm?lang=pt&area=ct 
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Ponta Delgada , 17 de Novembro de 2006 
 
Novas instalações do Centro Social do Cabouco duplicam capacidade do 
ATL 
As obras de ampliação do Centro Social e Cultural do Cabouco 
da Lagoa, cuja conclusão foi assinalada hoje com uma cerimónia 
em que participou a directora Regional da Solidariedade e 
Segurança Social, permitem duplicar a capacidade do respectivo 
Atelier de Tempos Livres (ATL) de 20 para 40 crianças. 

 
Segundo adiantou 
Andreia Cardoso, a 
intervenção realizada 
no equipamento, 
financiada pelo 
Governo Regional em 
60 mil euros, consistiu 
na criação de uma 
nova sala para o ATL e na melhoria das instalações 
sanitárias e da cozinha. 
 

O Centro Social e Cultural do Cabouco dispõe, também, de uma valência de apoio a idosos 
(centro de convívio e de dia) que assegura ajuda a 20 pessoas, garantindo refeições a 12 delas. 
In:http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-
gacs/noticias/Novas+instala%C3%A7%C3%B5es+do+Centro+Social+do+Cabouco+duplicam+capacidade
+do+ATL.htm?lang=pt&area=bs 
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