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“pólo de
vida” da Vila
de Avanca

O Padre José Henriques assumiu em
1989 a Paróquia de Avanca. Desde
então, tem sido ele o impulsionador
do Centro Paroquial e Social daquela
freguesia, que lhe foi parar às mãos
quando apenas as paredes do edifício
central estavam levantadas. Hoje, este é
um importante “pólo de vida” desta vila
pertencente ao concelho de Estarreja,
servindo mais de 300 utentes.
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O projeto para o Centro Paroquial e Social de Santa Marinha
de Avanca tem mais 35 anos, tendo surgido com a intenção
de construir um espaço para dar as instruções de Catequese
e para receber outros grupos paroquiais que não tinham onde
reunir. Quando o padre José Henriques assumiu as rédeas da
paróquia, em 1989, não conseguiu ignorar as dificuldades que
a população lhe transmitia e fez com que o centro enveredasse
por caminhos mais ambiciosos, no foro social.
Atualmente, a instituição distribui-se por dois pólos e diversas valências, que servem desde a infância até à terceira idade,
incluindo até uma Unidade de Cuidados Continuados e um
Gabinete de Apoio e Acompanhamento Social, para situações
domésticas mais delicadas. Os cerca de 130 colaboradores

fazem desta casa a segunda maior empregadora da região,
atrás apenas da multinacional Nestlé, que tem em Avanca a sua
maior unidade de produção em território português.
A Portugal Inovador encontrou o pároco José Henriques
despercebido no seio da comunidade de Avanca, dando a
entender, desde logo, uma simplicidade assente na preocupação e entrega, de corpo e alma, às carências da comunidade.
Mesmo com todas as dificuldades financeiras e burocráticas,
impostas pela Segurança Social e mudanças de legislação que
vão ocorrendo ao longo dos mandatos políticos, o Padre José
Henriques nunca baixou os braços em prol deste projeto social.

Resposta fundamental às
necessidades da comunidade
Em 1992, quatro anos após ter chegado à vila, o responsável
máximo pela paróquia de Avanca inaugurou o centro, com três
vertentes de apoio à terceira idade (Lar Residencial, Centro

de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário),
recuperando assim os idosos que se tinham deslocado, por falta de opções, para
outras freguesias, e que por isso estavam
afastados da família e amigos.
No mesmo ano, o Padre José Henriques chega a acordo com professores
locais para iniciação das Atividades de
Tempos Livres (ATL) na cantina da Escola do Mato. A modalidade, destinada às
crianças, muda-se para as instalações
próprias do centro em 1993, onde está
ativa até hoje, com capacidade para 60
crianças.
Ao mesmo tempo, em virtude de mais
de metade das crianças que solicitavam
os serviços da Fundação Benjamim Dias
Costa, na freguesia de Avanca, não serem aceites, devido à lotação do espaço,
houve a necessidade de criar uma Creche,
dentro do Centro Paroquial e Social. E
quase por arrasto veio a exigência de
oferecer Educação Pré-Primária. Estes
serviços acolhem hoje cerca de 70 crianças (têm capacidade para 28 na creche
e 44 no ensino pré-primário). “Demorou
alguns anos até conseguirmos apoios
para estas valências”, confessa o pároco
em entrevista.
Devido ao crescimento, o pólo principal do Centro Paroquial e Social de Avanca inaugurou uma extensão em 1995.
Anos mais tarde, em 2009, o Padre José
Henriques decide concorrer a dois programas de financiamento, promovidos pelo
Governo, para erguer um segundo pólo,
onde reside agora a Unidade de Cuidados
Continuados Egas Moniz, dedicada a internamentos até seis meses, e um outro
Lar Residencial para Idosos. “A minha
intenção passava sobretudo por erguer
um novo lar, com as condições que eram
à data exigidas, as quais tinham mudado
face às que imperavam aquando da abertura do primeiro espaço. Com a alteração
da lei, se quiséssemos cumprir todos os
novos parâmetros exigidos, teríamos que
demolir o primeiro lar e voltar a construí-lo.
Não havia nada a fazer”, sublinha o Padre
José Henriques.
Os apoios estatais não chegaram
a cobrir um terço das despesas que a
Paróquia contraiu com a construção do
novo pólo, inaugurado em 2014. No entanto, foram o incentivo necessário para
avançar com o projeto, que fazia falta à
população. Entre todas as suas vertentes
para a terceira idade, a instituição presta
apoio a cerca de 160 idosos.
Apesar de se diferenciar pela abrangente oferta, a luta deste centro pela
igualdade social está longe de cessar,
aguardando novas aprovações para aumentar a capacidade.
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