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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA REAFIRMA APOIO A ACTIVIDADES DO 
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DO CABOUCO 
A Câmara Municipal de Lagoa e o Centro Social e Cultural do Cabouco assinaram um protocolo 
de colaboração, no montante de 30.000,00€, para apoio às actividades que esta instituição 
desenvolve, destacando-se o Clube de Informática, o Centro de Dia para Idosos, o Centro de 
Convívio para senhoras, o Clube de Leitura, o Atelier de Artesanato e a Ludoteca, esta última 
localizada em Água de Pau.  

O Centro Social e Cultural do Cabouco é uma Instituição Particular de Solidariedade Social e 
tem sido um dos principais pólos dinamizadores da freguesia do Cabouco. 
Esta instituição aposta no desenvolvimento da freguesia, no aumento das relações 
interpessoais, na promoção de acções educacionais e pedagógicas, na redução do insucesso 
escolar; na inserção sócio-familiar das crianças e dos jovens, bem como na prevenção de 
comportamentos de risco.  

In: http://www.acores.net/noticias/view-16729.html 

 

CÂMARA DE LAGOA ATRIBUI SUBSIDIOS A INSTITUIÇÕES 
LOCAIS 
 26-02-2007  

A Câmara Municipal de Lagoa aprovou a atribuição de subsídios a instituições do 

Concelho assumindo, assim, a importância das actividades que as mesmas desenvolvem junto 

da comunidade. 

Assim sendo, em breve serão formalizados os protocolos com o Centro Social e 

Paroquial da Ribeira Chã, o Centro Social e Cultural do Cabouco, o Centro Social e Paroquial do 

Cabouco, a Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa-Açores, a Casa de Povo de 

Água de Pau, o Centro Social e Cultural da Atalhada e, ainda, com o Observatório Vulcanológico 

e Geotérmico dos Açores e o Castelo Centro Cultural. 

A maioria destas instituições são de âmbito social e visam a ocupação útil dos tempos 

livres das crianças e jovens do Concelho, o apoio social aos mais carenciados, a prestação de 

cuidados aos mais idosos, a formação cívica, a prática de hábitos de vida saudáveis, entre 

outras actividades e serviços que promovem o bem-estar e a qualidade de vida.  

Também será dado seguimento aos protocolos de cooperação com o Observatório 

Vulcanológico e Geotérmico dos Açores e o Castelo Centro Cultural uma vez que divulgam os 

conhecimentos e fomentam a curiosidade científica e cultural.  

No total está envolvido um montante de 87.000, 00 € e que se destinam á 
comparticipação dos encargos com os vários projectos em que as instituições estão envolvidas.  

http://www.acores.net/noticias/view-16729.html


De resto, esta é uma demonstração clara da importância que a Autarquia confere à 
actuação destas instituições e ao contributo que prestam para o desenvolvimento da Lagoa.  

Uma vez que a Câmara Municipal pode conceder subsídios às actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, esta é uma medida que 

será alargada a outras instituições. 

 


