
                                                                                                               

    Exmos Sr.s 

 

Assunto: Proposta de um projecto a implementar em Santana denominado “Espaço Comunitário 

CulturSOL” 

Data: 30 de Janeiro 2012 

 

A CULTURSOL é uma associação sociocultural de direito privado e sem fins lucrativos, com 
sede na Freguesia do Estoril, Concelho de Cascais, constituída por escritura pública em Janeiro 
de 2007, que tem como objectivo o apoio à criação e manutenção de equipamentos sociais 
destinados às populações carenciadas, intervindo em todo o território nacional e nos países de 
língua oficial portuguesa. A CULTURSOL tem, ainda, como objectivos a implementação de 
projectos de solidariedade social, intercâmbio cultural e formação dos seus associados para a 
intervenção comunitária. Rege-se por princípios de igualdade, reciprocidade, subsidiariedade e 
respeito intercultural. 

O Projecto “Espaço Comunitário CulturSOL”, consiste em implementar um espaço que possa 
vir a ser utilizado pela comunidade de Santana (Santana está geminada com Cascais, o 
concelho onde actuamos).  

Neste sentido propomo-nos entregar o material a uma entidade em Santana, que se 
comprometa a, de uma forma voluntária, fazer a comunidade utilizá-lo. A utilização poderá ser 
no local ou requisitado para ser utilizado fora (escolas, Jardim, escuteiros, famílias, festas, etc). 
Estamos a prever que o primeiro material possa chegar em Agosto assim como 2 jovens da 
nossa Associação para “passar” e enquadrar o projecto. Estes jovens estarão 1 semana em 
Santana. Propomo-nos também acompanhar este projecto tanto a nível de envio de material 
como de formação a quem assumir a responsabilidade de o dirigir. 

No concreto propomos que este Espaço Comunitário CulturSOL possa dar as seguintes 
respostas: 

 - Livros e jogos infantis 

 - Jogos didáticos e de grupo 

 - Brinquedos: casinha de bonecas, carrinhos e outros 

 - Material de desporto e de recreio 

 - Material informático 

 - Material de música 

 - Material de cozinha 



 - Roupas (constituir um banco) 

 - Material e manuais escolares 

 - Material de trabalhos manuais e de desperdício 

Estes materiais podem não seguir todos no inicio do projecto, vai depender das nossas 
possibilidades. 

Aguardamos que nos digam muito em breve, se a nossa proposta responde às vossas 
expectativas e se gostariam de nos solicitar algo que vos pudesse ser útil. Peço também que 
nos indiquem a quem devemos entregar o funcionamento do projecto. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

Guida Ramalheira 

(Presidente da Direcção) 

 

Mail: geral@cultursol.net 

Morada: Guida Ramalheira 

 Praceta Luis de Camões, nº62, 5ºesq, Buzano 2785-344 S. Domingos de Rana – 
Portugal 

Tel M – +351 963319894 
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