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Social e Paroquial do Sarzedo amplia instalações
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O Centro Social e Paroquial do Sarzedo encontra-se a ampliar as suas instalações. A obra, contigua ao
parque infantil da instituição servirá para ali instalar uma nova lavandaria e arrumos e outras vertentes
ainda a definir. Orçado em 150 mil euros, o edifício conta com uma área de construção de 500m2, sendo
implementado em terrenos adquiridos precisamente com essa finalidade. O anúncio foi efectuado pelo
vice-presidente da instituição aquando da realização do seu convívio anual que reuniu cerca de duas
centenas de pessoas, entre directores, utentes e amigos. Aproveitando a presença de todos, Antonino
Bicho apelou á ajuda de “amigos, entidades públicas e privadas”, até porque, sustentou, “trata-se de um
passo que envolve custos e a capacidade financeira do centro e na totalidade”. O dirigente aproveitou
ainda o momento para “fazermos uma reflexão do que tem sido o crescimento do Centro”, enfatizando
que, “nos seus trinta anos de vida, grande tem sido a mudança, acompanhando a evolução da
sociedade, aproveitando a criação de oportunidades de melhor apoio quer aos mais novos quer aos mais
idosos, adaptando-as às necessidades da população onde estamos inseridos”. O vice-presidente do
Centro não esqueceu os fundadores da instituição, salientando que, “o resultado de hoje é produto da
semente lançada há muitos anos atrás pelo padre João Duarte da Paz e Irmã Sofia, no terreno cedido por
Guiomar Neves”, deixando também uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelos seus
colaboradores, na pessoa da directora técnica da instituição Rosário Pimentel.
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