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Mercearia Social – CESPA – em Talaíde

O Clube Millennium bcp divulga o seguinte apelo:

“A “M i S i l” d C t S i l P i l d N S h d“A “Mercearia Social” do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da
Conceição da Abóboda (CESPA) insere-se numa linha de projetos de inovação
social que visam prover às necessidades fundamentais de pessoas em situação
económica difícil, através de novas estratégias de abordagem e intervenção
sobre os problemas encontrados. Este nosso projeto é inspirado na “Mercearia
do Centro” do Centro Comunitário de Carcavelos.
Com o projeto da “Mercearia Social”, o CESPA pretende continuar a assegurar
um serviço de assistência alimentar a cerca de 100 famílias, procurando
dignificar o método de distribuição dos géneros alimentares, ao mesmo tempo
que se promove a autonomia das pessoas assistidas neste projeto.
Para que o projeto funcione, precisamos de um apoio contínuo em géneros
alimentares, bem como de voluntários que, regularmente, possam dar algum do
seu tempo em diversas tarefas relacionadas com o trabalho na “Mercearia
Social”.
Se quiser ser nosso voluntário ou ajudar-nos de alguma forma, neste ou
noutros projetos que desenvolvemos, visite o nosso site em www.cespa.org.pt
ou venha ter connosco pessoalmente. Teremos todo o gosto em recebê-lo!”.

Padre Miguel Ribeiro (Presidente da Direção do CESPA)

 Voluntariado - Todos os candidatos a voluntariado na nossa instituição 
podem inscrever-se através deste site. Aceda a esta ficha, a preencher, e que 
pode ser entregue diretamente na secretaria do CESPA ou enviada por email 
para cespaboboda@sapo ptpara cespaboboda@sapo.pt.
Num segundo momento, há uma pequena entrevista com o voluntário, para 
perceber melhor onde o mesmo se pode enquadrar.
 Para a entrega de bens – muito necessários na Mercearia Social –, poderão 
entrar em contacto com a nossa assistente social, Rita Verças, pelo email 
ritavercas.cespa@gmail ou pelo telefone do CESPA (214 210 527).

Morada: Estrada de Talaíde, Largo da Igreja, Talaíde, 2785-074 São Domingos
de Rana.

http://www.cespa.org.pt/pt-pt.aspx
http://www.cespa.org.pt/pt-pt/sobre-n%C3%B3s/voluntariado.aspx
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000030457.pdf

