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Foi em Maio de 1994 que o Centro Social
e Cultural de Carreço abriu portas, fruto da
lacuna que os seus 23 sócios fundadores
encontraram na época, no que concerne
às respostas sociais dirigidas aos mais
desprotegidos e carenciados. Joaquim
Viana da Rocha, sócio fundador e Presidente
da Direcção da Instituição desde então,
apresentou-nos em exclusivo esta que é uma
Organização de referência na área de Viana
do Castelo.

endo começado apenas pela zona de Carreço,
a intervenção do Centro Social e Cultural de
Carreço foi abrangendo também as freguesias
limítrofes – Areosa e Afife – bem como outras
um pouco mais distantes, como é o caso de
Vila Praia de Âncora e Perre. A Instituição tem,
assim, crescido de forma sustentada mas,
atualmente, as instalações revelam-se exíguas para a imensa
procura que se verifica nas respostas sociais que disponibiliza: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas/Hotel Sénior, Centro de Dia,
Serviço de Apoio Domiciliário (dos poucos na região a funcionar todos
os dias da semana), Centro de Convívio,
Creche e Cantina Social. No âmbito do
POAPMC (Programa Operacional de
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas),
financiado por fundos comunitários, são
distribuídos cabazes com produtos de
primeira necessidade às pessoas mais
carenciadas de Areosa, Afife, Freixieiro
de Soutelo, Amonde, São Lourenço da
Montaria, Outeiro, Perre e Meadela. Na
globalidade, a intervenção do Centro
Social e Cultural de Carreço abrange
um universo de cerca de 250 utentes,
em toda a zona Norte do Concelho de
Viana do Castelo.
Viana da Rocha, como é conhecido na comunidade, salienta a
importância de esta ser “das poucas instituições a ter certificação
de qualidade”, acrescentando “Isso para nós é um selo de garantia
de que as pessoas são bem tratadas. Há milhares de instituições
mas é necessário primar
pela qualidade, e é essa
qualidade que distingue
as boas instituições das
menos boas”.
Com uma equipa multidisciplinar constituída
por mais de 50 colaboradores, entre os quais
profissionais da Medicina,
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia,
Serviço Social, Geronto-

logia e Educação de Infância, bem como cozinheiras, cuidadoras
e motoristas, prestam-se cuidados não só na Instituição mas também no domicílio. É, sem dúvida, um serviço de grande utilidade e
diferenciação relativamente às necessidades específicas de cada
utente. “O que nos distingue é nunca estarmos satisfeitos com o
que fazemos. Esse é um aspeto fulcral para aprimorarmos cada
vez mais a nossa qualidade”, refere o Presidente da Direcção.
Em prol da vida ativa dos utentes, o Centro Social e
Cultural de Carreço promove diversas actividades, tais
como: dinâmicas intergeracionais, passeios, bailes,
visitas a instituições congéneres, idas à praia e par-
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ticipação em atos religiosos, especialmente apreciados pelos idosos.
Também se celebram as datas mais festivas do calendário, entre as
quais se destaca a Ceia de Natal como um dos eventos tradicionais
mantido desde sempre e no qual estão presentes utentes, familiares,
sócios e colaboradores. Proximamente, irá realizar-se o I Jantar de
Gala Solidário, na Quinta do Fincão em Areosa, Viana do Castelo.
O alargamento do espaço físico da Instituição é o passo seguinte, para o qual se têm direccionados todos os esforços. A curto e a
médio prazo, o grande projeto do Centro Social e Cultural de Carreço
passa pela aquisição de novos terrenos para fazer face à enorme
procura – refletida pela extensa lista de espera – “aumentando a
capacidade do Hotel Sénior, continuando o bom trabalho e implementando novos serviços, nomeadamente no setor cultural”, área
no âmbito da qual se orgulha das conferências abertas à população
que tem vindo a promover.
Porque tudo é realizado com carinho e dedicação, o nosso lema
“Cuidamos com AMOR” tem todo o sentido!

