
CENTRO DE APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA 

ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIACONVOCATÓRIA  
Nos termos do artigo 29º, nº 2 c), dos Estatutos do Centro de Apoio 

Social da Carregueira, convoco todos os associados para a Assembleia 

Geral Ordinária, a realizar no dia 11 de Novembro de 2012 pelas 17 

horas , nas instalações do Centro de Apoio Social da Carregueira, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1º Ponto - Informações 

 

2º Ponto -  Discussão e votação do Plano de Atividades e do orça-

mento para 2013, 

 

3º Ponto -  Outros assuntos. 

 

Carregueira, 22 de Outubro de 2012  

 

O Presidente da Assembleia Geral 

Arlindo Mendes Fragoso 
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Vivemos um tempo de crise acentuada, 

todos o sabemos.  

As indefinições ultrapassam as certezas e 

nunca as preocupações com o futuro estive-

ram tão presentes em nós.  

O tempo é  de contenção e a criatividade é, 

hoje mais que nunca, necessária para a 

sobrevivência das instituições.  

Não somos excepção e temos nos nossos 

ombros a responsabilidade de manter pos-

tos de trabalho excedentes, provenientes da 

transferência do fornecimento de refeições 

escolares, do Centro de Apoio Social da 

Carregueira para uma empresa de catering, 

fruto de decisões desenhadas nos gabinetes 

ministeriais por quem está fora das realida-

des e das relações de proximidade.  

Desde há muito que esta casa confecciona-

va e distribuía cerca de 130 refeições às 

crianças das escolas do Arripiado, da Carre-

gueira e do Pinheiro Grande.  

Equipámo-nos de todas as formas para 

prestar um serviço que agora nos foi retira-

do, em beneficio de interesses privados. 

Não fazemos promessas para não faltarmos 

ao prometido, mas tudo faremos para man-

ter ao serviço desta casa todas as pessoas 

com quem temos compromissos laborais, 

apesar da insensibilidade dos nossos (des)

governantes. 

Outra das nossas preocupações é a situação 

do nosso Lar de Idosos. Esperamos ter boas 

novas para dar aos sócios desta casa na 

Assembleia Geral do próximo dia 11 de 

Novembro. 

A solidariedade é mais que nunca necessá-

ria.  

Contem connosco porque nós contamos 

convosco! 

                Duarte Arsénio 
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Como anunciamos na edição anterior, o 

CASC lançou o projeto “Plena Idade” 

com o objetivo de proporcionar aos 

sócios e utentes um envelhecimento 

ativo e com maior qualidade.  

Decorreram semanalmente as ativida-

des de ginástica, hidroginástica e a ofi-

cina de bordados duas vezes por sema-

na, destinadas a toda a população 

sénior da Carregueira.  

Ao longo do ano, o grupo de bordados 

teve a oportunidade de conviver com 

outros grupos como o da Juntanima da 

Chamusca e o grupo de bordados do 

Entroncamento. Como sempre, estes 

encontros provocam uma saída da roti-

na e originam momentos de convívio, 

troca de saberes e novas aprendizagens. 

Acreditamos que proporcionar aos 

sócios, utentes e comunidade em geral 

um envelhecimento ativo, significa 

proporcionar uma vivência e participa-

ção plena na sociedade pelo que duran-

te o mês de agosto foi criada uma sala 

de informática nas instalações do 

CASC e prestada formação a todos os 

que quiseram demonstrar que “velhos 

são os trapos”, que os computadores 

não são “bichos papões” e que, com 

vontade, todos podem aprender. 

Esta atividade contou com cerca de 

trinta participantes e a formação foi 

ministrada pela animadora sociocultu-

ral Liliana Silva e pela estagiária de 

animação sociocultural Rute Raposeira, 

tendo culminado com a entrega dos 

diplomas aos participantes. 

A todos os querem para si um envelhe-

cimento ativo e com qualidade, um 

muito obrigado. 

                         Renato Simões 

 

 

No Centro de Apoio Social da Carregueira 

existe uma Sala Multiusos com capacidade 

para 100 pessoas sentadas, equipada com 

vídeo projector e LCD, sistema de exaustão 

e ar condicionado, a qual, em horário pós 

laboral, sábados, domingos e feriados, desde 

que atempadamente requisitada, está disponível para a realização de colóquios, formações, reuniões de grupos de cidadãos, 

associações, partidos políticos, etc. 

Há ainda, anexo ao Edifício inicial, um Pavilhão coberto e abrigado, com capacidade até 300 pessoas sentadas, ideal para 

festas temáticas e grandes almoços de grupo. 

             Quem precisar disponha, porque esta Instituição existe vocacionalmente para o exercício da cidadania".  

Almoço da malta de “57” 

O CASC acolheu 

entre os meses de 

julho e setembro, três estagiárias do 

programa PEJENE. Este programa 

visa a criação de uma relação direta 

entre a Escola e as Empresas, através 

do desenvolvimento de projetos con-

juntos de formação em local de traba-

lho. 

Na área da Animação Sociocultu-

ral, esteve connosco a estagiária Rute 

Raposeira, que desenvolveu várias ati-

vidades lúdicas e ocupacionais, intera-

gindo diretamente com os nossos uten-

tes. Esteve ainda inserida no projeto 

“Tecnologias Solidárias” e no projeto “ 

Saberes”. Deu aulas de iniciação de 

computadores durante o mês de agosto 

e início de setembro, e planificou e 

dinamizou atividades intergeracionais 

entre os nossos utentes e as crianças do 

OTL com a colaboração da Junta de 

Freguesia da Carregueira.  

Joana Nunes estagiou na área de 

Gerontologia, mais diretamente com o 

nosso Diretor Técnico. Teve a possibi-

lidade de participar em reuniões multi-

disciplinares, elaborar relatórios sociais 

e admissão de utentes, participou na 

elaboração de escalas de trabalho, 

registos de presenças e marcação de 

férias das colaboradoras.  

 Na área dos Recursos Humanos e 

Comportamento Organizacional, rece-

bemos a estagiária Silvana Pereira. 

Esta desenvolveu inquéritos, criou o 

blog do CASC, organizou processos 

das colaboradoras, criou um manual de 

avaliação de desempenho, gestão de 

conflitos e motivação das equipas de 

trabalho.  

 

2 



O CASC colaborou na iniciati-

va da EDP que visava a oferta 

de lâmpadas economizadoras.  

O objetivo desta campanha foi proporcionar à institui-

ção e aos utentes do Centro de Dia a troca das lâmpadas 

tradicionais por lâmpadas economizadoras. 

Realizou-se pela 1ª vez o Mercado Medieval no Pinheiro 

Grande e o CASC participou 

com uma banca de venda de 

bolos e doces confecionados 

pelas colaboradoras da institui-

ção. 

 Trajados a rigor, colaborado-

ras e utentes participaram na 

venda dos bolos e doces durante 

os três dias de festa.  

Este dia foi comemorado com 

uma pequena brincadeira que teve 

como finalidade a confeção de novos centros de mesa para a 

sala de refeições dos utentes que 

queriam algo mais moderno no 

local onde fazem as suas refei-

ções. Para tal, todos juntos reali-

zamos centros de mesa com velas 

e com areia especial que deixou 

muitos dos utentes admirados 

pela existência de areia colorida. 
Para dizer 

adeus ao verão, 

foi realizado um passeio à praia da Nazaré. Os utentes 

puderam passear pela marginal, descansar nas esplanadas, e 

os mais corajosos foram molhar os pés. 

Como não podia deixar de ser, os nossos utentes subi-

ram no ascensor para 

irem visitar a Nª Sra. 

da Nazaré. 

Esta atividade 

gerou momentos de 

convívio, tendo pro-

porcionado a uns utentes a oportunidade de passear e visi-

tar locais desconhecidos, e a outros, a oportunidade de 

recordar outros tempos.  

Com o intuito de motivar os nossos 

utentes para a criação de uma horta 

nas instalações do CASC, fomos 

conhecer o projeto “Uma Quinta para Todos” na 

APPACDM de Santarém.  

A visita realizou-se de manhã e os utentes puderam 

conhecer as instalações e os ateliês de vários tipos de ativi-

dades (terapêuticas, ocupacionais, funcionais, lúdicas/

recreativas entre outros). Seguiu-se uma visita pelas hortas 

e pela estufa e ainda 

tivemos oportunidade 

de almoçar ao ar livre. 

Desta visita resultou 

a criação da horta do 

CASC, fruto do traba-

lho e dedicação do 

nosso utentes, particularmente da Dona Maria. 

Se eu soubesse versejar 

Se grande poeta fosse 

Em verso suave e doce 
Eu o havia de elevar 

 

Assim com falta de jeito 
Com minha pena pobrezinha 

Só lhe posso oferecer 

O meu carinho e respeito 
 

Com a minha terna afeição 

Muito sincera e sentida 

E com santa oração 
Que Deus ilumine a sua vida 

 

 
 

Em meu peito construi 

A sofrer um lindo altar 

Nela ajoelho a rezar    
Orações que eu aprendi 

 

Rezas cheias de beleza 
E a graça bendita dos céus 

Ofereço-lhe com saudade 

E infinita bondade de Deus 
                      Orlanda Cruz 

Para o Sr. Padre Abílio com 

os nossos agradecimentos 
 

Dos idosos do Centro de Dia 

da Carregueira 
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No inicio de Setembro o Centro de Apoio Social da 

Carregueira e a empresa de combustíveis Petroibérica, 

S.A., celebraram um “protocolo de parceria” que tem 

por objetivo principal ajudar financeiramente o Centro 

de Apoio Social e premiar os seus associados.  

Este protocolo permite que todos os sócios do Cen-

tro de Apoio Social da Carregueira beneficiem de um 

desconto direto de 4 cêntimos nos postos de abasteci-

mento Petroibérica aderentes. De notar que na Carre-

gueira existe um posto de abastecimento, junto às ins-

talações do Centro de Apoio Social. 

Mas a parceria não fica por aqui. Com o objetivo de 

cooperar diretamente com Centro de Apoio Social da 

Carregueira, a Petroibérica contribuirá com um 1 cênti-

mo por litro que seja abastecido com o Cartão Descon-

to do CASC. 

Os cartões deverão ser levantados na secretaria do 

Centro de Apoio Social. 

Para todas as pessoas da comunidade, que queiram 

ter acesso ao cartão de desconto do CASC, deverão 

tornar-se sócias da Instituição, bastando para o efeito 

dirigir-se às instalações do Centro de Apoio Social e 

solicitar o pedido de filiação. 

Seja solidário e aproveite para poupar nos seus 

abastecimentos. 

O Centro de Apoio Social da Carregueira O Centro de Apoio Social da Carregueira O Centro de Apoio Social da Carregueira 

já tem uma página na internet.já tem uma página na internet.já tem uma página na internet.   
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Situada numa zona de pequena proprie-

dade, a Carregueira era caracterizada 

pela existência de terra retalhada e 

repartida.  

Muitos tinham de seu, por compra ou 

herança, uns pedaços de terra no cam-

po. Outros faziam pequenas hortas nas 

encostas ou no Vale da Carregueira, 

onde a água abundava. Era daí que tira-

vam quase todo ou grande parte do sus-

tento para todo o ano e, em alguns 

casos, produtos para comercializar.  

No campo, a cultura da vinha sobrepu-

nha-se a todas as outras ou não fossem 

esses pedaços de terra, em linguagem 

corrente, conhecidos por “as vinhas”.  

Muitas vezes não havia um centavo em 

casa mas, por norma, o celeiro nunca 

estava vazio. Era o que lhes valia… E 

quem tinha celeiro também tinha ade-

ga.  

O vinho era meio sustento para os 

homens e o principal responsável pelo 

despertar dos maus íntimos, muitas 

vezes descarregados sobre as esposas 

submissas e indefesas. Era o lado nega-

tivo da nossa cultura latina a manifestar

-se!  

As tarefas das colheitas eram executa 

 

das em ambiente de entreajuda. Para 

colher o milho e fazer as vindimas, per 

 

 

 

 

mutava-se a mão de obra.  

A “ descamisada ” era solidária e gra-

tuita. À noite juntam-se as famílias à 

volta do monte das espigas de milho e, 

enquanto as iam despojando das res-

pectivas camisas, em ambiente de festa, 

contavam estórias que passavam de 

geração em geração, cantavam e dança-

vam.  

Era aí que as meninas casadoiras e os 

rapazes alicerçavam os namoricos e 

davam e recebiam furtivos beijos… 

 

 

              Duarte Arsénio 
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