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com as crianças, mas ainda com aulas de ginástica
semanais, a reza do terço e passeios à cidade com
alguns dos voluntários.
Além dos três espaços referidos anteriormente,
o Centro Social e Cultural da Meadela conta ainda
com um pavilhão gimnodesportivo em parceria com
a Câmara Municipal, que acolhe as próprias escolas,
apostando assim no desporto escolar e, ainda cede
o espaço à Associação Íris Inclusiva para treinos de
goalball. A partir das 18 horas, as portas encontram-se abertas a toda a comunidade com a realização de
diversas atividades, como por exemplo, hóquei em
patins, uma atividade com um historial próprio, desenvolvida pela Escola A. Juventude de Viana, aulas de
dança, de futsal, de andebol, voleibol e basquetebol.
Apesar de algumas burocracias e dificuldades
financeiras que têm vindo a enfrentar ao longo dos
anos, a instituição preza por manter a qualidade de
excelência pela qual os serviços deste centro são
reconhecidos junto da população vianense.
Num futuro próximo, a aposta passa pela reabilitação do espaço do centro de dia e do jardim infantil.
Contudo, a atual direção não coloca de parte o sonho
de concretizar um projeto inovador na Meadela: a
criação de um Lar de terceira idade, que seria fundamental na proporção de momentos de qualidade
aos idosos.

Apoio e

Qualidade:

dois fatores
de excelência
O Centro Social e Cultural da Meadela
foi fundado nos anos 80 pela “carência
que havia de espaços como este.”
Numa conversa com Laurinda Figueiras,
presidente da instituição, e com Nicolau
Veríssimo, secretário, ficámos a conhecer
melhor a missão deste centro, altamente
focado na formação das crianças e dos
seus colaboradores.

A instituição iniciou a sua atividade no espaço da Casa do
Povo da Meadela, como jardim
infantil e, precisamente em 1984,
acrescentou às suas valências
um centro de dia. Posteriormente,
em 2010, foi inaugurada a creche
“Alcofa”, a resposta social que é
considerada o fator de diferenciação do Centro Social e Cultural da Meadela, de acordo com
Nicolau Veríssimo.
Atualmente, conta com o apoio de 27 funcionários, 1
estagiário e 2 voluntários.
Nos dias de hoje, estas respostas sociais acolhem vários
utentes, sendo que, de uma forma mais detalhada, o jardim
infantil recebe 50 crianças, existindo ainda 2 vagas disponíveis. Já a creche conta com 84, encontrando-se assim com
lotação esgotada. No entanto, as listas de espera vão aumentando ano após ano. Por sua vez, o centro de dia presta
um serviço a 13 idosos, contendo ainda 7 vagas em aberto.
De forma a ficarmos a conhecer melhor o dia-a-dia destas
crianças, Laurinda Figueiras explicou-nos as atividades que
são aqui desenvolvidas, centrando-se na educação física e
nas aulas de música, de dança e de inglês. “Estas quatro
atividades têm enriquecido bastante o programa anual e os
pais encontram-se bastante agradados”, destaca a presidente
da instituição.
É de realçar que algumas destas atividades, nomeadamente a música, procuram a interação entre os mais novos e
os idosos. A instituição considera que este tipo de iniciativas
conjuntas são fundamentais, visto que “há uma necessidade

nestas pessoas de idade com o contacto com os netos e é
exatamente isso que tentamos proporcionar, amortizando
de certo modo as falhas familiares”,
afirma Laurinda Figueiras.
No fundo, acaba por existir uma
compensação mútua, pois há muitas
crianças que nos dias de hoje já não
têm a presença dos seus avós.
O público sénior pode usufruir do
centro do dia das 9h às 17h, sendo-lhe
ainda facultado o transporte, o almoço
e o lanche. No resto do dia, podem ocupar o tempo livre, sempre que possível
com a atividade referida anteriormente

