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ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

RECREATIVA E SOCIAL DE 

SAMUEL 

Reconhecida como Pessoa 
Colectiva de Utilidade Pública, 
a ACRSS é uma Instituição 
Particular de Solidariedade 
Social (IPSS) fundada em 
1982. 

Tendo iniciado a sua acção 
essencialmente para a 
comunidade de Samuel, a 
Instituição tem vindo a alargar 
a mesma, tanto social como 
geograficamente. 

Actualmente, o conjunto das 
suas actividades e 
intervenções tem uma 
abrangência que ultrapassa em 
muito o concelho de Soure, 
atingindo concelhos limítrofes 
como Montemor-o-Velho, 
Figueira da Foz, Pombal e 
Condeixa-a-Nova. 

A ACRSS tem como objectivos 
a promoção social no âmbito 
da Segurança Social, 
designadamente no apoio à 
infância e à juventude, à 
família, à integração social e 
comunitária e à protecção dos 
cidadãos na velhice e invalidez. 

A Instituição tem uma forte implantação na 
comunidade e uma grande ligação ao meio, 
orientando a sua intervenção por critérios 
de solidariedade, igualdade e qualidade, 
contribuindo efectivamente para o 
desenvolvimento social, cultural e 
económico da comunidade em geral. 

São também seus objectivos a promoção 
de acções de Desenvolvimento Local e 
Regional, bem como o apoio ao 
desenvolvimento local e endógeno da 
região de influência, desenvolvendo acções 
de formação profissional e incentivando a 
dinamização económica de todos os 
sectores de actividade, nomeadamente a 
construção de iniciativas de emprego, apoio 
a mulheres empresárias, a jovens 
agricultores e ao artesanato.   

 

 

 

 

 

Intervém ainda activamente na promoção 
cultural, recreativa e desportiva da 
freguesia de Samuel, podendo estender a 
sua intervenção a qualquer outra área de 
interesse colectivo local, designadamente 
no domínio da instrução e da saúde.  

No âmbito da Acção Social tem a funcionar 
um Centro de Dia, um Centro de Convívio 
um Serviço de Apoio Domiciliário e Apoio 
Domiciliário Integrado. Em relação à 
infância tem um Centro de Actividades de 
Tempos Livres, uma Creche e um Jardim-
de-infância. 

É promotora de uma Bolsa de Famílias de 
Acolhimento, no concelho de Soure com o 
projecto “Um Olhar Sobre a Criança” para o 
qual foi assinado em 1 de Outubro de 2000 
Acordo de Cooperação Atípico.  

Para a promoção das Acções de Formação 
Profissional a ACRSS está devidamente 
acreditada como Entidade Formadora pela 
DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho), desde Janeiro de 
1998, actualmente nos seguintes domínios 
de intervenção: planeamento, organização, 
promoção e desenvolvimento/execução de 
intervenções ou actividades formativas e 
outras formas de intervenção sócio-cultural 
ou pedagógica, preparatórias ou 
complementares da actividade formativa ou 
facilitadoras do processo de socialização 
profissional. 

Em Junho de 2001, apresentou candidatura 
para Acreditação como Entidade Promotora 
de um Centro de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências 
(CRVCC), sendo uma das entidades 
acreditadas como potencial promotora de 
Centro RVCC. Em Dezembro de 2004 foi 
convidada a criar um Centro de RVCC, 
cujas actividades se iniciaram em Fevereiro 
de 2005.  

De salientar ainda a aprovação em 2009 da 
candidatura a uma Unidade de Cuidados 
Continuados de Longa Duração para 35 
utentes cuja construção terá início ainda no 
ano de 2009. 

 
 

E-mail: a.c.r.s.samuel@mail.telepac.pt 

EDITORIAL 
 

2001-2010 
Decénio por uma cultura da paz 
e da não-violência para todas as 
crianças do mundo 

(Declaração das Nações Unidas) 

 

Vivemos numa época de violência 

que não se restringe aos crimes ou 

agressões de ordem física, mas se 

interpõe, quotidianamente, nas 

relações familiares e escolares. 

A transformação dos valores de uma 

cultura de violência para valores de 

uma Cultura de Paz e Não-Violência 

é um dos maiores desafios que se 

impõe à sociedade por forma a 

confiar aos jovens e às gerações 

futuras valores que os ajudem a 

desenvolver um mundo mais digno 

e harmonioso. 

Uma Cultura de Paz constitui-se 

como um terreno fértil, onde se 

asseguram os valores fundamentais 

da vida como a igualdade e a justiça 

social; exigindo de cada um de nós 

participação activa na sua 

construção, onde o respeito pelos 

direitos humanos se traduza 

concretamente na vida de cada um, 

onde haja espaço para a pluralidade 

e a vida possa ser vivida sem 

violência.  

Pode parecer um sonho, uma 

utopia, mas acreditamos... mesmo 

um pequeno grupo, porém pensante 

e comprometido, pode mudar o 

mundo (Margareth Mead). 

É este o desafio: construir uma 

Cultura de Paz. A promoção desta 

cultura está nas mãos de todos nós. 

É o momento de perguntar: 

estamos realmente envolvidos? 

A Equipa de Coimbra 
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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 



 

  

PÓLO MEDIADOR NACIONAL 
 

IAC-FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS 
 

Rua Padre Manuel da Nóbrega, 38 -1º 
3000-320 COIMBRA 

 
Tel: 239 82 12 80 
Fax: 239 83 75 33 

 
E-mail: iaccoimbra@net.sapo.pt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pós-Graduações 
 Psicoterapia Cognitivo Comportamental – 2ª Edição 
   Certificada pela Associação Portuguesa de Terapia do   
   Comportamento 
   Data. Início a 18 de Abril de 2009 
   Local: Lisboa 
   Informações em www.associacaocentraldepsicologia.pt 
 

 Acções de Formação 
 Intervir com famílias multiproblemáticas pobres: 
estratégias com sucesso 
   Data: 2, 3 e 8 de Abril 
   Local: Castanheira de Pêra 
   Informações em www.reapn.org 

 

 Encontros 
 3º Encontro sobre Maus-Tratos, Parentalidade e  
 Intervenção Psicossocial e Jurídica 
   Data: 13 e 14 de Março 
   Local: Fórum da Maia 
   Informações em www.asassts.com 
 
 Encontro Nacional sobre Políticas de Gestão e  
 Qualidade no Terceiro Sector 
   Data: 19 de Maio 

   Local: Monção  

   Informações em www.censo.pt 

 

 Seminários 
 Abuso Sexual de Crianças 
   Data: 19 a 21 de Março 
   Local: Auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal 
   de Lisboa 
   Informações em www.amcv.org.pt 
 

 Formação Co-Financiada 
 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens e - Trabalho   
 Social e Orientação (Formações Modulares  
 Certificadas – Acções de Formação de Curta Duração) 
   Entidade Formadora: Kmed Centro – Consultadoria e  
   Formação, SA 
   Cursos de frequência gratuita 
   Informações: Lar de S. Martinho – 239 802 250  
 
 Curso de Iniciação às Ciências da Informação e da  
 Comunicação 
   Subsídios: Alimentação e transporte 
   Local: Obra Social de Torre de Vilela 
   Informações: 239 913 614 
 
 Trabalhando em Equipas Multidisciplinares – uma  
 visão apreciativa 
   Destinatários: Dirigentes e Técnicos Superiores de   
 Entidades Públicas e Particulares de Solidariedade Social 

   Local: Núcleo Distrital de Coimbra da REAPN 
   Informações: 239 834 241 
 
 Famílias Multiproblemáticas Pobres: caminhos de  
 sucesso para a intervenção social 
   Destinatários: Dirigentes e Técnicos Superiores de  
   Entidades Públicas e Particulares de Solidariedade Social 
   Local: Núcleo Distrital de Coimbra da REAPN 

   Informações: 239 834 241 

 Reuniões Temáticas do Pólo de Coimbra 
 

- “(Sem)Diferenças, 11 de Janeiro de 2008, Auditório 

da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais 

A “Sem Diferenças” é um centro de recursos 

especializado em necessidades educativas especiais que 

actua nas Creches, Jardins-de-infância, Escolas, 

Instituições de Solidariedade Social, Lares, Centros de dia 

e Domicilio. O Rebound Therapy é uma terapia 

comprovada cientificamente e sustentável em todo o Reino 

Unido, comparticipada pelos serviços de Segurança Social 

e fazendo parte do Plano Nacional de Saúde, sendo uma 

alternativa para Populações com perturbações do 

desenvolvimento, prescrita pela Sociedade Médica do 

Reino Unido. A Rebound Therapy é um método inovador 

em Portugal que consiste na exploração dos benefícios 

terapêuticos a partir de um método lúdico numa cama 

elástica introduzido a partir da especialização obtida em 

Londres por dois técnicos de Educação Especial e 

Reabilitação, sócios-gerentes da Sem Diferenças (Henrique 

Caetano e Tiago Branquinho). 

Mais informação em www.reboundtherapy.org  

 

- “As alterações legislativas introduzidas no âmbito 

das crianças e jovens vítimas de violência", 

dinamizada pela Dr.ª Sónia Santos, gestora do GAV de 

Coimbra, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV), no dia 13 de Janeiro, pelas 14.00 horas, no 

Auditório da Junta de Freguesia de Santo António dos 

Olivais. 

 

APELO 

De modo a “Construir Juntos” a próxima Folha Informativa 

agradecemos o envio de notícias/sugestões.  

 

ACÇÕES DESENVOLVIDAS INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARCEIROS 

mailto:iaccoimbra@net.sapo.pt

