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O Projecto 

O Projecto ARRISCA surge de uma iniciati-

va que a Sociedade Recreativa Musical 

Sanluizense teve durante o ano de 2009 de 

retomar a dinamização da Mediateca o 

Caracol. Foi sem duvida uma tentativa 

esforçada mas sentiu esta Sociedade que 

muito mais trabalho de fundo social e 

comunitário deveria ser feito na Freguesia 

de S. Luís, procurou por isso a parceria 

com a TAIPA pela experiência e resultados 

evidentes na intervenção comunitária que 

tem vindo a fazer junto de outras comuni-

dades, assim aliamos a capacidade técnica 

e experiência da TAIPA, com os equipa-

mentos e a ligação à comunidade da Socie-

dade. Ambas as entidades têm para dar 

neste Projecto-Piloto vontade e empenho 

pelo BEM COMUM da Freguesia de S. Luís. 

 

 

Criar Sinergias e experimentar recursos 

para e com a comunidade, que sejam parte 

da solução dos problemas identificados 

pelos diferentes grupos-alvo do projecto. 

Objectivo Geral 

PROJECTO 

RRISCA 



 

Estudo Participado: Um estudo social 

sobre a freguesia de S. Luís, com uma 

recolha de dados essenciais para a identifi-

cação das necessidades e interesses da 

comunidade, a detecção dos problemas 

prioritários e respectivas causalidades, 

bem como dos recursos e das potencialida-

des locais que constituem reais oportuni-

dades de desenvolvimento. 

 

Mediateca – O Caracol: Um espaço onde 

as crianças e jovens podem aprender, 

estar, descobrir e cultivar interesses pes-

soais, interagir e conviver, tal como 

fomentar hábitos de leitura nas crianças, 

jovens e na comunidade em geral propor-

cionando o acesso ao livro e informação. 

 

Gabinete de Apoio à Comunidade 

(GAC):  Será um espaço aberto a toda a 

comunidade que terá um horário de funcio-

namento conhecido por toda a população e 

que disponibiliza apoio técnico para todos 

os pedidos da comunidade.  

 

 

Espaço jovem: Proporciona aos jovens 

uma diversidade de actividades de acordo 

com os seus interesses, onde promova o 

desenvolvimento de competências pes-

soais e sociais, o seu envolvimento nos 

problemas da comunidade e o desenvolvi-

mento da responsabilidade cívica de cada 

um, de forma a minimizar os factores de 

risco e potenciar os factores protectores de 

cada um e de todos. 

 

Gerações: Promoção de momentos inter-

geracionais sustentados em actividades de 

convívio e aprendizagem, promovendo 

uma relação de proximidade, harmoniosa e 

saudável entre os mais novos e mais 

velhos. 

 

Cultura para Todos: A (re)criação de 

valores culturais e tradicionais da comuni-

dade de S.Luis, através da realização de 

diversas actividades socioculturais de for-

ma a aproximar a cultura da comunidade e 

tornar a comunidade, uma comunidade 

com mais cultura. 
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