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O Centro Social Bonitos de
Amorim é uma das instituições
de solidariedade social de maior
relevo no concelho da Póvoa de
Varzim.

Ao serviço da
população, desde
a infância à 3ª idade
Estivemos em diálogo com o seu presidente, Domingos Santos. O nosso entrevistado encontra-se há 21 anos na liderança
da instituição, período ao longo do qual tem empreendido alguns
dos projetos mais importantes da sua história. Falar dessa mesma
história torna imprescindível que se mencione, igualmente, a iniciativa do Padre Joaquim Figueiredo. Na altura pároco da freguesia,
foi o criador e impulsionador do Centro, fundado no ano de 1952.
O cenário de então era o de uma freguesia eminentemente
agrícola mas os anos seguintes trouxeram-lhe diversas transformações. Domingos Santos explica-nos que “o modo de vida
das pessoas foi-se alterando e também as atividades ligadas
ao comércio e à indústria começaram a desenvolver-se”. Estas
diferenças no dia-a-dia da comunidade de Amorim implicaram,
nomeadamente, um maior foco nas necessidades da crianças
locais e, assim, o fundador do Centro resolveu criar um infantário.
Uma grande vocação do Centro Social Bonitos de Amorim
ao longo dos anos continua a residir precisamente aí, estando
distribuída pelas suas respostas sociais de Berçário, Creche,
Jardim de Infância, Centro de Atividades de Tempos Livres e,
mais recentemente, Centro de Estudos. Atualmente, o Centro tem
protocolo para acolher 35 crianças em Berçário e Creche, 66 para
o Pré-Escolar e nos três Centros de Atividades de Tempos Livres,
acolhe também aproximadamente uma centena de crianças.
A dada altura do seu desenvolvimento, a instituição reconheceu que teria de “olhar não só para os mais novos como também

para os menos jovens”. Nessa perspetiva, alargou a sua
atuação para a população
idosa, que hoje perfaz cerca de
60 utentes na resposta social Serviço
de Apoio Domiciliário e 35 utentes no Centro de Dia.
Paralelamente à sua vertente social, está também a sua
atividade no âmbito cultural e desportivo, nos quais é uma das
entidades mais dinâmicas a nível local. O Centro Social Bonitos
de Amorim conta com cerca de 200 atletas em diferentes escalões
e modalidades, estando em grande evidência a sua equipa de
futebol feminino. Já no plano da cultura, destaca-se o seu Grupo
de Danças e Cantares.
À semelhança do que acontece com outras instituições de
solidariedade social, o Centro Social Bonitos de Amorim é também um relevante empregador, tendo na sua equipa mais de 52
colaboradores. Não ficando por aqui, a instituição vive mais um
importante momento na sua histórica, com a abertura – neste mês
de abril – de um novo espaço para o seu Centro de Estudos. Para
o futuro, espera reforçar a sua atividade de apoio à terceira idade,
com a construção de uma Estrutura Residencial para Idosos,
dispondo já de um terreno próprio para o efeito.

