
     
 

Comunicado de Imprensa 

Espaço C3 Jovem - Novo espaço comunitário abre nas Olaias  

 
O Espaço C3, espaço colaborativo com as valências de cowork, formação e estúdio             

multimédia para o público em geral e a comunidade das Olaias, é primeiro negócio social da                

associação sem fins lucrativos Clube Intercultural Europeu, e abre uma nova valência para a              

comunidade: o Espaço C3 Jovem no dia 15 de novembro às 18h. 

 

Localizado no bairro municipal João Nascimento Costa na Freguesia do Beato, o Espaço C3,             

fruto de um projeto BIP/ZIP da CML, procura criar sinergias entre os moradores e os demais                

utilizadores do espaço sendo que os lucros revertem para o território na forma de projetos de                

intervenção local ou desenvolvimento comunitário selecionados pela própria população.         

Aberto desde maio de 2018, o projeto envolveu a reabilitação e transformação de espaços              

anteriormente devolutos, ocupados de forma ilegal e para consumos ilícitos.  

 

O Espaço C3 Jovem é uma valência pensada e implementada com a comunidade e será               

co-gerida pelos jovens a quem é destinada. Apresenta-se como um espaço de crescimento,             

responsabilização e capacitação de um grupo vulnerável (jovens entre os 12 e os 30) e vem                

complementar as diversas respostas sociais nestes bairros sendo uma extensão do projeto            

Sementes a Crescer E6G em termos de espaços disponíveis. Assim, o empoderamento advirá             

da participação e iniciativa dos próprios jovens, elementos essenciais para o bom            

funcionamento do espaço e não enunciados aqui enquanto chavões vazios de significado.  

 

A presente abertura do Espaço C3 Jovem vem reforçar o desejo inerente ao Espaço C3 de se                 

assumir não apenas como mais outro local de trabalho ou espaço de formação mas, acima de                

tudo, como um ponto de encontro para a cultura, que não distingue nem diferencia, como               

uma plataforma para a igualdade social e o estabelecimento de redes duradouras entre             

pessoas e entidades e contextos distintos. 

 

Aquando da abertura será inaugurada igualmente uma exposição de arte comunitária do            

projeto ArteAoLado, dinamizado pelas voluntárias europeias Julia San Millan e Elisa           

Lemmo, que advém do primeiro workshop com os jovens e crianças do território integrados              

no projeto Sementes a Crescer E6G. A exposição “Perceção do bairro pelos olhos da              

crianças” apresenta imagens tiradas com máquinas fotográficas analógicas descartáveis         

com filme preto e branco com uma intervenção gráfica da artista. Através desta prática os               

jovens puderam refletir sobre o espaço envolvente, as suas próprias experiências com o             

espaço, tomarem consciência sobre si próprios e sobre o seu potencial criativo. 

 

Programa 

● 18h - Portas Abertas para visitas 

● 18h30 - Inauguração da exposição ArteAoLado e aperitivos 

● 20h - Encerramento 

 

Convidamos o vosso órgão de comunicação a associar-se à divulgação desta iniciativa. 

 

Mais informações e entrevistas: 

Teresa Simões – info@espaco-c3.pt | 919 564 555 
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