AJUDE-NOS A AJUDAR !!!

HORÁRIO
Segunda - Sexta
07:00 - 19:00

Como?
1º Aderindo à Liga dos Amigos :
Amigo

 Subscritor

Donativo  Mensal

 Voluntário
 Trimestral

 Benemérito
 Anual

Os membros da Liga dos Amigos contribuem com
uma prestação pecuniária mensal, trimestral ou anual,
cujo valor é definido livremente por cada membro de
acordo com a sua consciência e/ou possibilidades.
Artigo 4º do regulamento.

2º Através de um donativo :
- Por transferência bancária (NIB/IBAN :
PT50.0036.0368.99101159599.49);
- Por cheque à ordem do Centro Social Paroquial
de S. Pedro de Castelões;
- Presencialmente.
Os donativos para IPSS`s - Instituições Particulares
de Solidariedade Social, como é o nosso caso, podem
ser deduzidos no IRS no anexo H, quadro 6B.
NOTA: Indique sempre o seu nome, morada e NIF para que
possamos enviar o respetivo recibo.

3º Consignação de IRS - Deve identificar no quadro
11 do modelo 3 (rosto) do IRS o número de
identificação fiscal - NIF: 502396997.
A consignação de IRS não tem custos para o
contribuinte, já que permite desviar 0,5% do imposto
que entraria nos cofres do Estado (e não 0,5% do que é
devolvido ao contribuinte) para uma instituição a gosto
do contribuinte.
Além de 0,5% do IRS, pode também contribuir com a dedução de
15% do IVAsuportado. Se desejar contribuir com ambos apoios deve
marcar os espaços "IRS" e "IVA". Para contribuir apenas com a
doação de 0,5% marque apenas o espaço "IRS".

Avenida Padre Joaquim Valente Martingo, 262
Lugar da Igreja
S. Pedro de Castelões
3730-062 Vale de Cambra
Telf.: 256463434
E-mail: geral@cspcasteloes.pt
http://www.cspcasteloes.pt
https://www.facebook.com/CentroSPCasteloes
GPS: 40.829066, -8.398874

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
S. PEDRO DE CASTELÕES

Respostas Sociais
Creche
A Creche acolhe crianças dos quatro meses aos três anos
de idade.

Serviço de Animação e Apoio à Família
O Serviço de Apoio à Família acolhe crianças dos três
aos cinco anos de idade. Serviço protocolado com a Câmera Municipal.
Sobre
IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social

Descrição da instituição
Instituição particular de Solidariedade Social, que tem ao
dispor vários serviços de apoio à comunidade,
nomeadamente: Creche, CATL, Serviço de Animação e
Apoio à Familia, Centro de Dia, Serviço de Apoio
Domiciliário, Cantina Social e Centro Comunitário.

Informação geral
O Centro Social reporta a 1995, apesar de ser um projeto
que teve a sua génese uns anos antes. O Centro partilha
com a família a tarefa de educação das crianças, futuros
cidadãos, de jovens e de idosos, detentores de toda a
sabedoria e tradição da nossa sociedade. Motivo pelo
qual, é imperativo apostar na qualidade de serviços, uma
vez que o Centro tem responsabilidade na primeira
separação da criança do seio familiar, dando-se assim
início ao processo de socialização, de aproximar jovens
envolvendo-os em actividades conjuntas e cuidar dos
mais velhos e de os integrar no mundo que os rodeia.

Ambição
Construir uma Estrutura Residencial para Idosos.

HORÁRIOS
Creche

CATL

De segunda a sexta-feira, das 7h00 às 19h00

O CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres destina-se a crianças do 1º ciclo.

Serviço de Animação e Apoio à Família

Centro Comunitário
O Centro Comunitário inclui serviços de: Gabinete de
Apoio à Família e Comunidade; Gabinete de Psicologia;
És-tudo; Espaço Re-Viver; Espaço Anim'arte; Atelier de
Som; Gabinete de Reabilitação; Banco de Ajudas Técnicas; Equipa de Futsal Feminino; Step e Zumba.

7h30 às 9h00 e 15h30 às 18h30
CATL
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h00
Centro Comunitário
De segunda a sexta-feira

Cantina Social

Cantina Social

A cantina Social é responsável pela distribuição de refeições a famílias carenciadas.

De segunda a sexta-feira

Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário destina-se a pessoas
idosas e/ou dependentes provendo serviços de: Distribuição de refeições; higiene pessoal; limpeza das habitações e tratamento de roupas.

Centro de Dia
O Centro de dia é responsável pelo acolhimento de pessoas idosas

Apoio Domiciliário
Todos os dias
Centro de Dia
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h00
Secretaria
De segunda a sexta-feira, das
9h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00

