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num lugar inabitável, 

tosca, rude, fria, despida: 
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Introdução 

 

Uma caminhada é um conjunto de muitos passos que começa sempre com um primeiro 

a encetar o caminho. Mas, para que os passos não sejam em vão, é necessário esfolhar o 

mapa e planear uma rota, pelo menos em traços largos, para que nos sirva de guia 

durante o caminhar. 

Também o presente trabalho pode ser um caminho; um caminho de procura, de busca, 

de descoberta; um caminho que tem como tem na sua génese um conjunto de objetivos 

a seguir elencados: discorrer sobre o tema da criação do Centro Social Paroquial da 

Campeã; descobrir os motivos que a ela conduziram; percorrer os meandros da sua 

ereção, em meados da década de 90 do século XX; descobrir os benefícios produzidos 

pela criação de um centro… 

Sempre que se enceta uma caminhada há um conjunto de motivações que nos fazem 

caminhar e mais tarde nos dão alento na caminhada. Também eu fui incitado à 

realização deste estudo por vários motivos. Como primeira motivação, para o início 

deste estudo, posso apontar a minha ligação à instituição, como diretor. Em segundo 

lugar, penso ser de extrema importância a relevância que os Centros Sociais têm 

adquirido na vida das comunidades, sobretudo nas mais isoladas e com população 

envelhecida, relevância essa, à qual não tem sido dada a devida atenção, quer no campo 

da investigação científica quer no campo das políticas sociais. Fui também motivado 

pela inexistência de estudos do género, principalmente respeitantes a centros sociais em 

mundo rural. Tive como motivação a desertificação das regiões rurais do interior e a 

crise demográfica a ela associada. Senti-me motivado pelo Boom de IPSS e 

particularmente Centros Sociais Paroquiais, ocorrido no último quartel do século XX. 

Fui impelido para este estudo na expectativa de perceber se a missão social da igreja foi 

um acontecimento do passado longínquo ou se era, ainda, uma realidade da história 

recente. Fui, ainda, motivado para trabalhar este tema com o intuito de perceber a 

importância e o papel da figura do pároco no mundo rural, mesmo no final do século 

XX. 

Para a caminhada de desenvolvimento do tema será necessário um roteiro, um roteiro de 

descoberta que conduza ao surgimento em massa dos Centros Sociais Paroquiais, e ao 

percurso histórico que a eles conduziu. 
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Este caminho de descoberta será trilhado no primeiro capítulo, onde faremos um périplo 

pela história da ação social desde o dealbar das revoluções liberais até ao final dos 

regimes totalitários, nomeadamente o Estado Novo. Neste percurso serão abordados 

conceitos como Consciência Social, Economia Social, Consciência Pública, Estado 

Social, Consciência Privada, Instituições Privadas de Assistência, Instituições Privadas 

de Solidariedade Social e Instituições Particulares de Solidariedade Social. Para o 

aprofundamento deste primeiro capítulo, além da bibliografia redigida sobre o assunto, 

recorrerei sucessivas vezes à Constituição Nacional assim como à legislação nela 

sustentada. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será, também, imprescindível enveredar pela 

descoberta da Região da Campeã, quer ao nível da Geografia, física e humana, quer ao 

nível da história recente. Este assunto será abordado num segundo capítulo onde tentarei 

explorar a evolução demográfica da região da Campeã, em sinopse com a realidade 

nacional, indo de encontro às causas e consequências desta evolução na segunda metade 

do século passado. Para a execução deste ponto procurarei basear-me sobretudo em 

dados estatísticos que permitam espelhar, de forma fiel, a realidade. 

Num terceiro capítulo será abordada a temática central do trabalho, a criação do Centro 

Social Paroquial da Campeã. Neste ponto procurarei perceber donde, como, quando e 

quais os motivos para o surgimento da ideia da criação do Centro Social. Procurarei 

também perceber de que forma essa ideia se enraizou no mundo real e se desenvolveu 

com todos os contornos e desenvolvimentos daí advindos. Para a abordagem deste 

assunto será claramente imprescindível o recurso a testemunhos orais bem como às 

mais variadas fontes de arquivo. 

Na parte final do trabalho procurarei ir de encontro aos “Espinhos, Agraços, Frutos, 

Flores e Novas Sementeiras” – “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias” 

(Gaudium et Spes) dos primeiros tempos de funcionamento do Centro Social. Nesta fase 

irei tratar das dificuldades encontradas, quer ao nível da implementação e execução da 

atividade diária, quer ao nível da relação com entidades parceiras. Será abordada neste 

ponto, também, a concretização de objetivos propostos nos Estatutos Fundacionais do 

Centro, bem como o surgimento de novos sonhos e novos projetos que foram nascendo 

no período em questão. 

No final do roteiro traçado é importante sinalizar, no mapa, as nascentes de água e as 

fontes que darão de beber ao longo do percurso, e ajudarão a levar até ao final o peso da 
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caminhada. Durante todas as caminhadas há riachos onde a água alegre e viva abunda 

entre as margens; há fontes que num curso ininterrupto saciam só com o olhar; há 

nascentes cravadas em rochas, onde nem uma lágrima se faria adivinhar; há, também, 

outros caminhos que atravessam terras áridas e sequiosas, onde os cardos se encostam 

às fragas nuas e vão escapando às agruras do vento e do pó. Nesta caminhada utilizarei 

como fontes de conhecimento, e de informação, diplomas normativos da legislação 

portuguesa do século XX e um ou outro diploma internacional com incidência legal 

sobre a realidade nacional. A legislação é uma fonte, de fácil acesso, através da qual 

poderemos compreender a evolução da consciência pública de um povo. Utilizarei, ao 

longo do percurso, vários sites da internet, uns porque contêm estudos ou livros em 

formato digital, outros porque tem da mais variada informação. Recorrerei por diversas 

vezes ao arquivo do Centro Social Paroquial da Campeã quer por causa da 

correspondência, quer por causa de estatutos, acordos de cooperação, livros de atas, etc. 

Terei que recorrer a algumas fontes orais como intervenientes da própria história ou 

testemunhos de outros intervenientes. Recorrerei, também, e com muita frequência, a 

vários estudos, desde artigos, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, 

trabalhos elaborados por técnicos da Segurança Social, etc. Naturalmente, também nesta 

caminhada existem regiões áridas, também neste caminhar serão encontradas 

dificuldades na existência de bibliografia, nomeadamente ao nível de estudos sobre o 

Centro Social em questão e simultaneamente sobre o papel dos Centros Sociais. Desta 

forma, muitos dos estudos que me servirão de fonte debruçam-se sobre matérias 

periféricas como demografia, IPSS, legislação ou economia social, matérias estas, que, 

embora periféricas, se revelarão essenciais ao longo do percurso. 
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1. Da Consciência Social à “Explosão de Centros Sociais Paroquiais”  

 

A consciência da importância de auxiliar o semelhante nas suas necessidades e 

carências acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos. As justificações para 

a existência dessa consciência estão presentes nas várias religiões e nas mais diversas 

correntes filosóficas que apresentam, para o facto, motivos como o dever de caridade 

por imitação (várias religiões), a influência do mundo ou da estrutura social no 

indivíduo (filosofia), etc. 

Independentemente da causa despoletante da consciência social é importante ver os 

frutos da sua ação ao longo dos tempos, expressos, por exemplo, na criação das 

Instituições de Solidariedade enquanto reflexo de uma consciência particular ou 

individual ou no surgimento do Estado Social como reflexo da consciência pública ou 

coletiva.  

A consciência social, que, desde muito remotamente, acompanhou o homem, bem como 

todos os ramos da sua envolvência, foi condensada no conceito de Economia Social 

criado em 1830 por Charles Dunoyer  no “Novo Tratado de Economia Social” ou como 

o próprio autor o designa: “causas de exposição única sob a influência de que os 

homens são capazes de usar os seus pontos fortes com uma maior liberdade, isto é, com 

maior facilidade e poder.”
1
  

 

                                                           
1
 As cerca de 500 páginas do Tomo I versam sobre a liberdade e os seus benefícios para o 

desenvolvimento dos povos, das culturas, da justiça e da igualdade entre Homens. 
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Documento 1 - Extrato do Frontispício do Tratado de Economia Social 

A economia social, embora consagrada em 1830 tem início com a revolução francesa 

(1791) e com o consequente ideário de Igualdade Liberdade e Fraternidade, é nesta fase, 

segundo Serrão, que a assistência passa a ser considerada como mais um encargo da 

administração pública. Este período é subdividido por Caeiro (2008), ao nível Europeu 

(ocidental), em cinco sub-períodos, a identificar seguidamente. A mesma divisão é 

também aplicável na realidade nacional, embora com algumas diferenças em relação ao 

espectro temporal. 

O primeiro dos cinco títulos apresentados por Caeiro (2008) dá pelo nome de “Génese 

da Economia Social” e tem como limites temporais dois marcos importantíssimos da 

história Francesa, ao início a Revolução Liberal (1791) e ao fim a comuna de Paris 

(1848); este período é marcado pelo passar à prática das ideias da revolução Francesa e 

pelo surgimento das cooperativas que tentam suprimir as desigualdades sociais e 

estimular o emprego. É neste período que nasce o próprio epíteto de “Economia Social”, 

pela mão de Charles Dunoyer. 

O Segundo título aborda a problemática da questão social e do movimento operário e 

estende-se ao longo da segunda metade do século XIX. É neste período, intensamente 

marcado pelas más condições de vida do operariado e pela opulência de uma burguesia 

detentora da indústria, que surgem duas correntes de pensamento bem distintas: por um 

lado o socialismo, a defender a igualdade entre classes e o fim da propriedade privada; 

foi fomentado por esta corrente o associativismo operário com vista à luta contra os 

patrões. Por outro lado a Doutrina social da Igreja, atingindo o seu expoente com 

encíclica Rerum Novarum, na qual o papa Leão XIII apela a um regresso ao 

associativismo das profissões, rebatendo a doutrina socialista. 

O terceiro título apresentado por Caeiro (2008) denomina-se “Os Regimes Totalitários e 

a Contestação ao Liberalismo”; este período inicia com o século XX e termina no final 

da Segunda Guerra Mundial; é um período marcado pelo surgimento de regimes 

totalitários e pela divisão do núcleo cooperativista e mutualista segundo os vários ramos 

de atividades. 

O quarto período iniciado com o fim da segunda Guerra mundial e terminado em 1975 é 

apelidado de “O Estado–providência e os direitos sociais”; nesta fase os regimes 

totalitários vão chamando a si toda a responsabilidade social, segundo Ferreira (2000) 

durante a década de sessenta verifica-se um aumento da intervenção do estado nas áreas 
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sociais e de assistência dos sistemas de proteção social, o Estado intervém também na 

organização e prestação de serviços sociais e através da subsidiação das OTS que 

desenvolvem trabalho nestas áreas.  

O quinto e último período referenciado por Caeiro (2008) dá pelo nome de “A crise do 

Estado–providência e o redimensionamento da economia social” e desenvolve-se a 

partir de 1975 

A propósito do caso português diz Sobreiro (2009) que o Estado-providência ainda que 

fomentado nunca se chegou a implementar verdadeiramente, o que abre caminho ao 

trabalho desenvolvido pelas, atualmente designadas, IPSSs. Nesta linha também 

Teixeira (1996) diz que a ação do estado durante o Estado Novo no que respeita ao 

campo social é meramente supletiva e para descrever essa ação utiliza expressões ou 

verbos como estabelecer planos gerais, orientar, coordenar, fiscalizar, organizar, 

fomentar… 

As instituições de Solidariedade sofreram no último século alterações quer ao nível 

conceptual quer ao nível estrutural. Essas alterações nasceram em parte da evolução da 

consciência social desenvolvida ao longo das décadas, verificada tanto ao nível das 

consciências particulares como ao nível da consciência coletiva. As alterações ao nível 

da consciência coletiva verificam-se no desenvolvimento do Estado Social e em todos 

os documentos que a ele aludem; ao nível da consciência privada verifica-se um 

conjunto de mudanças na legislação que ao longo das décadas do século XX vai 

conduzindo e orientando todas as iniciativas do foro associativo (privado). 
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1.1. Consciência pública – Estado social  

 

A consciência de um estado responsável por prover ao cidadão na doença, na ausência 

de trabalho, na morte e nas demais fragilidades, assegurando o mais elementar da 

dignidade humana, foi sendo desenvolvida, pensada e redigida ao longo de todo o 

século XX, como podemos ver, por exemplo, no 22º artigo da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, onde se pode ler: “Toda a pessoa, como membro da 

sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos 

direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à 

cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país;” 

ou no artigo 25º da mesma Declaração onde se pode ler que “toda a pessoa tem direito à 

assistência e a serviços sociais necessários, bem como à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de meios de 

subsistência” 

A evolução da consciência social evidencia-se também no artigo 9º do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966), onde se pode 

ler: “Os Estados Membros no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à 

previdência social, inclusive ao seguro social.” 

 A consciência social está patente de igual forma na Convenção nº 102 de 1952, também 

chamada de Norma Mínima ou, Convenção Concernente às Normas Mínimas para a 

Segurança Social, documento no qual é elencado um conjunto de normas mínimas para 

cada uma das diversas áreas da assistência social, divididas e catalogadas no documento 

em partes, desde a prestação de serviços médicos, ao auxilio na doença, à proteção no 

desemprego, ao apoio na velhice, à assistência em caso de acidente ou doença 

decorrente da atividade profissional, ao apoio à família e à maternidade, à atribuição de 

pensão por invalidez ou morte, à regulamentação dos salários e à igualdade de 

tratamento entre residentes e estrangeiros  

É visível a mesma consciência no artigo 12º da Carta Social Europeia (1965), onde se 

assume o compromisso entre as partes de assegurar o exercício efetivo do direito à 

segurança social estabelecendo ou mantendo um regime de segurança social pelo menos 

no mesmo nível do assegurado pela Convenção Internacional do Trabalho; assume-se 

também o compromisso de elevar progressivamente o nível do regime de segurança 

social e tomar medidas que visem a igualdade te tratamento entre os nacionais de cada 
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uma das partes dos contraentes e os nacionais das outras partes no que respeita aos 

direitos à segurança social.  

É patente no Tratado de Roma (1957), tratado fundacional da Comunidade Económica 

Europeia (CEE), em especial no artigo 118º onde é apresentada como missão da 

comissão promover a colaboração dos estados membros no âmbito social em matérias 

relacionadas entre outras com a segurança social. 

O Código Europeu de Segurança Social (1968), por seu lado, mostra também esta 

tendência de evidenciação da consciência social, cada vez mais acentuada, como é 

visível logo no preâmbulo onde é lembrado que “um dos objetivos do programa social 

do Conselho da Europa consiste em encorajar todos os membros a desenvolver cada vez 

mais o respetivo sistema de segurança social” tornando sem dúvida “desejável 

estabelecer um Código Europeu de Segurança Social a um nível mais elevado que a 

norma mínima definida na Convenção Internacional do Trabalho n.º 102, relativa à 

norma mínima de segurança social” como acrescenta o texto introdutório que por sua 

vez é confirmado pelo desenrolar do documento. 

 

1.1.2. O caso Português  

 

Em Portugal todos os diplomas atrás mencionados foram assinados e 

assumidos com um significativo atraso, em parte graças ao regime ditatorial que se fez 

sentir ao longo de grande parte do século XX e em parte também graças ao atraso 

económico português e à não participação na 2ª Guerra Mundial. A título de exemplo 

temos o Código Europeu de Segurança Social que embora concluído em Estrasburgo a 

16 de Abril de 1964 e entrado em vigor na ordem internacional a 17 de Março de 1968 

só foi assinado por Portugal a 19 Novembro 1981 e publicado em Diário da República I, 

com o número 110, de 13 de Maio de 1983. Sem tanta discrepância temporal temos o 

exemplo do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 16 de Dezembro de 1966, entrado 

em vigor na ordem internacional a 3 de Janeiro de 1976, assinado por Portugal a 7 de 

Outubro de 1976 e publicado no Diário da República, I Série A, n.º 157/78 de 31 de 

Outubro de 1978. Podemos apresentar ainda como exemplo a Carta Social Europeia 

adotada em Turim a 18 de Outubro de 1961 e com entrada em vigor na ordem 

internacional a 26 de Fevereiro de 1965; neste caso a assinatura por Portugal só foi 

efetuada a 1 de Junho de 1982. 
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No entanto, percorrendo alguns dos mais importantes diplomas normativos 

sobre esta matéria desde o início do Estado Novo é-nos possível ter uma visão mais 

abrangente da evolução da Consciência Social Coletiva e consequentemente da 

evolução do próprio Estado Social, como podemos constatar nos documentos que se 

seguem (a ter em conta que os períodos mais férteis na produção de legislação são os 

períodos pós-constitucionais). 

 

a) Constituição de 1933 

 

A constituição de 1933, como documento base do Estado Novo, no título VIII, artigo 

29º deixa claro que um dos objetivos do Estado é a organização económica e a geração 

de riqueza nacional para a criação de um Estado economicamente forte e capaz de, por 

intermédio de uma vida coletiva, estabelecer a justiça entre os cidadãos, ou seja, o texto 

constitucional deixa ver a preocupação do Estado em relação à questão Social embora 

responsabilize a vida coletiva por essa missão demitindo-se em certa medida do papel 

do Estado Social, em muitos casos paternalista, já desenhado noutros países. 

 

b) Decreto-lei nº 23048 de 23 de Setembro de 1933 

 

No artigo 4º do presente documento começa por ser elogiada a iniciativa 

privada como “o mais fecundo instrumento do progresso e da economia da Nação.” 

No artigo 21º, por sua vez, o trabalho é apresentado como um dever de 

solidariedade social sendo deixada desta forma a anotação aos cidadãos de que são 

corresponsáveis na missão de prover às necessidades Sociais 

 

c) Decreto-lei nº 23051 de 23 de Setembro de 1933 

 

Neste diploma normativo, no qual são instituídas as casas do povo e criadas as 

normas que estatuem a sua existência e a regulamentam é bem visível a importância que 

a consciência coletiva tem na criação das iniciativas privadas e a forma como as duas 

consciências interagem de forma a conseguir o desenvolvimento da Causa Social 
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d) Lei nº 1884, de 16 de Março de 1935 

 

Quanto a este documento, na sequência dos anteriores, podemos dizer que por seu 

intermédio o estado estabelece as normas que regem o funcionamento das Casas do 

Povo, ficando claro que o seu funcionamento, embora em gestão independente e de 

iniciativa privada é a vários níveis limitado na sua ação pela mão do próprio Estado. 

Após a análise feita à legislação do período inicial do Estado Novo podemos concluir 

que a posição das estruturas vigentes, no que toca à assistência social, passa em parte 

pelo afastamento do Estado no concernente ao papel de responsável direto pela missão 

assistencialista em detrimento das instituições de iniciativa privada que chegam a ser 

elogiadas e verbalmente incentivadas, o que na prática não surte grande efeito, pois pelo 

que é visível nos documentos analisados, se por um lado há palavras de incentivo, pelo 

outro há uma limitação enorme no que toca ao desenvolvimento dessas mesmas 

iniciativas. 

 

e) Constituição de 1976 

 

No pós-25 de Abril, com a mudança da conjuntura política é visível uma 

alteração a vários níveis, mas sobretudo no que toca à consciência social quer por parte 

do estado quer por parte dos cidadãos em geral. 

A organização do Sistema de Segurança Social prevista no 63º artigo da 

Constituição da República Portuguesa, como base de um conjunto de diplomas 

normativos que se lhe seguem nas décadas seguintes, não deixa de lado o papel da 

consciência privada como agente da Causa Social, mas ao proclamar-se como 

responsável pela organização do referido sistema está a assumir o papel de responsável 

primeiro pelo prover às necessidades bem como pela regulamentação das referidas 

iniciativas privadas, como podemos ver no texto constitucional: “A organização do 

sistema de segurança social não prejudicará a existência de instituições privadas de 

solidariedade social não lucrativas, que serão permitidas, regulamentadas por lei e 

sujeitas à fiscalização do Estado.” 

Relativamente à legislação pós Constituição de 1976 mais relevante para o 

estudo em causa (referente à consciência social privada) será abordada nos pontos 

seguintes; quanto à legislação produzida neste período, relativamente ao estado social, 

não se revela a essencial a sua abordagem. 
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1.2. Consciência privada 

 

Confirmada e formulada pela legislação, embora muito anterior ao Estado Social e 

mesmo ao próprio Estado, a iniciativa privada é muitas vezes uma espécie de manus 

longa do próprio estado, como podemos depreender do texto constante no artigo 63º da 

Constituição da República Portuguesa de 1976 que acabamos de ver no ponto anterior. 

Ao longo do século XX é bem visível um aumento da iniciativa privada no que toca à 

ação social, sendo visível o alargamento do papel da Igreja que desde o início da 

nacionalidade se revelara o único ator nesta peça teatral. Por outro lado, em vários casos 

a iniciativa privada saiu da esfera da Igreja passando para a mão de associações de 

cidadãos atentos às necessidades sociais e despertos para a evolução das mentalidades. 

Para uma melhor perceção das causas e consequências desta evolução cultural e social 

podemos fazer um périplo pela evolução dos conceitos, das ideias, da legislação e das 

iniciativas concretas.  

 

1.2.1. Instituições privadas de assistência 

 

O processo legislativo consiste muitas vezes em confirmar juridicamente 

realidades já existentes e nomeá-las ou catalogá-las segundo as suas disposições. De 

certa forma é este o processo utilizado na Lei 2120, de 19-07-63 (já na lei 1998 de 15-

05-44 esta temática tinha sido abordada) através da qual são criadas, ou batizadas as 

Instituições Particulares de Assistência, como podemos constatar na Base V onde diz 

referindo-se às instituições de assistência que estas podem assumir duas formas, quanto 

à responsabilidade da administração e à origem dos recursos; podem ser “oficiais, 

quando o Estado ou as outras entidades públicas as administrem ou garantam a sua 

manutenção”; e podem ser “particulares, quando a administração pertença a entidades 

privadas e para manutenção das suas atividades contribuam fundos ou receitas 

próprias”. 

Segundo a mesma lei 2120, na base III, é da competência do Estado “fomentar 

a criação de instituições particulares que se integrem nos princípios legais e ofereçam as 

condições morais, financeiras e técnicas mínimas para a prossecução dos seus fins” e 

“exercer Acão meramente supletiva em relação às iniciativas e instituições particulares, 

que deverá favorecer sempre que estejam nas condições referidas na alínea 

antecedente.” 
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Quanto ao regime jurídico das Instituições particulares consta na base VII da 

mesma lei que “a autonomia das instituições particulares só poderá ser limitada pela 

tutela administrativa do Estado” e é acrescentado na base XXIV que as ditas instituições 

se regem “pelo disposto nesta lei” (2120 de 19-07-63), “na legislação complementar e 

nos despectivos regulamentos, estatutos ou compromissos”; no segundo ponto da 

mesma base é dito ainda que as instituições canónicas “ficam sujeitas, nesta parte, ao 

regime especial previsto na Concordata.” 

Por último, e quanto ao regime financeiro e administrativo diz a Lei, no 

primeiro ponto da base XXVII, que os encargos de instalação e funcionamento das 

instituições serão suportados pela receita proveniente de quotas, pelo rendimento de 

bens próprios, pelo pagamento de serviços prestados (segundo tabelas aprovadas), pelo 

produto de heranças, legados, doações ou donativos, pelas dotações inscritas no 

Orçamento Geral do Estado, por subsídios concedidos pelo Governo ou pelas autarquias 

locais e por outras receitas que possam vir a ser admitidas. Na base XXXIV diz também 

que cabe ao Estado, no que toca ao financiamento das catividades de assistência “criar, 

construir e apetrechar os estabelecimentos oficiais […] e prover à manutenção dos 

serviços, na parte não coberta, direta ou indiretamente, pelas mais receitas” e é missão 

do mesmo “comparticipar na construção, remodelação e apetrechamento dos 

estabelecimentos a cargo das instituições particulares e na manutenção dos serviços, na 

medida em que os encargos não possam ser suportados por força de outros recursos”. 

De acordo com esta lei, as Instituições Particulares de Solidariedade gozam ainda de 

autonomia ainda que relativa pois há-de ser de acordo com a sua natureza e funções, ou 

seja, será só a que lhe for atribuída por lei ou pelos regulamentos, estatutos ou 

compromissos. 

 

a) Pós 25 de Abril e assistência 

 

“Em termos de políticas sociais, o período que vai de Abril de 1974 até à 

Constituição de 1976 é eloquente no que se refere à revelação do enorme leque de 

necessidades e de expectativas sociais” [Ferreira (2000)(p164)] ou como nos diz 

Teixeira (1996) é um período rico na proliferação de iniciativas “já não inspiradas pelo 

tradicional espírito assistencialista, mas mais motivadas por sentimentos de 

solidariedade e de entreajuda,” embora as instituições fruto dessas iniciativas se 

deparassem com contradições e dificuldades, pois se por um lado se ia reforçando o 
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intervencionismo do estado no campo da Assistência Social, por outro contestavam-se 

as condições que limitavam a liberdade de associação. 

 

1.2.2. Instituições privadas de solidariedade social 

 

“As instituições privadas de Solidariedade Social constituem uma espécie do 

género Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, e regem-se pelo despectivo estatuto e 

pelo exposto no Dec-Lei nº 460/77, de 7 de Novembro, que regula as pessoas coletivas 

de utilidade pública.” [Luís (1997)]. Mas o nome que lhe é atribuído deve-se à 

assembleia constituinte que assim redigia na Constituição da República de 1976, no 

terceiro número do 63º artigo ao salvaguardar a existência das antigas Instituições 

Privadas de Assistência: “A organização do sistema de segurança social não prejudicará 

a existência de instituições privadas de solidariedade social não lucrativas, que serão 

permitidas, regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização do Estado.” 

 

a) Regulamentação 

 

Como o previsto na constituição as Instituições Privadas de Solidariedade 

Social são regulamentadas pelo Decreto-lei n.º 519-G2/79 de 29 de Dezembro (no qual 

é aprovado o Estatuto das IPSS) posteriormente revogado pela alínea b) do artigo 98.º 

do Decreto-lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro com exceção dos artigos 7.º, 22.º e 24.º do 

Estatuto.  

Numa espécie de introdução ao Estatuto, e depois de salientar a importância do 

papel das Instituições Privadas ao longo da história, o Diploma lembra que a legislação 

acerca do tema foi sempre muito dispersa, daí a necessidade de reunir num só Decreto 

os princípios fundamentais do regime jurídico das Instituições Privadas de 

Solidariedade Social. Desses princípios fundamentais importa salientar no ponto cinco a 

referência que é feita às Instituições Particulares de Solidariedade Social onde consta 

que estas deixam de ser consideradas pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa, ganhando assim um maior relevo o seu carácter privado. 

Ainda no prólogo é dito que ao longo do estatuto as instituições Privadas de 

Solidariedade Social serão tratadas apenas por instituições e é salvaguardado o respeito 

pelas disposições constantes na concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé. 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_119_83.htm#ARTIGO_98_b
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_119_83.htm#ARTIGO_98_b
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_519_G2_79.htm#ARTIGO_7
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_519_G2_79.htm#ARTIGO_22
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_519_G2_79.htm#ARTIGO_24
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_519_G2_79.htm#ARTIGO_24
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No estatuto propriamente dito começa por ser feita uma descrição das 

Instituições onde consta que não têm fins lucrativos, são criadas por iniciativa 

particular, têm a missão de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e 

de justiça entre os indivíduos e têm como objetivo facultar serviços ou prestações de 

segurança social. 

Quanto à forma, diz o terceiro artigo que podem ser catalogadas como 

Associações de solidariedade social, Irmandades da Misericórdia, Cooperativas de 

solidariedade social, Associações de voluntários de Acão social, Associações de 

socorros mútuos e Fundações de solidariedade social; por sua vez estas instituições 

podem agrupar-se em uniões ou em federações. 

No 5º artigo são abordadas as diretrizes da ação das instituições, as quais penso 

ser oportuno citar na íntegra: 

“a) É livre a escolha das suas áreas de catividade e autónomo o exercício, de 

acordo com as orientações que o Estado estabeleça para o desenvolvimento do sistema 

de segurança social; 

b) Neste exercício, as instituições assumem responsabilidades sociais e jurídicas perante 

a sociedade e o Estado e perante os beneficiários; 

c) Os interesses e direitos dos beneficiários e dos grupos sociais a que pertençam 

preferem aos das próprias instituições, dos seus associados ou fundadores;  

d) A vontade dos fundadores, testadores ou doadores será sempre respeitada, e a sua 

interpretação orientar-se-á por forma a fazer coincidir os objetivos essenciais das 

instituições com as necessidades coletivas em geral e dos beneficiários em particular e 

ainda com a evolução dessas necessidades e dos meios ou formas de as satisfazer;  

e) Os beneficiários devem ser respeitados na sua dignidade e na intimidade da vida 

privada, não podem sofrer discriminações fundadas em critérios ideológicos, políticos, 

confessionais ou raciais e serão ajudados a superar o isolamento e a marginalização 

sociais;  

f) O apoio do Estado e das autarquias locais destina-se a reforçar os recursos próprios 

das instituições, aumentando-lhes as possibilidades de atuação e melhorando a 

qualidade desta;  

g) As instituições devem cooperar entre si e com os serviços públicos para obter o mais 

alto grau de justiça e de benefícios sociais e também de aproveitamento dos recursos;  

h) As crises, as dificuldades e os diferendos surgidos na vida interna das instituições 
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devem ser resolvidos no quadro dos seus órgãos estatutários, pelo que só 

excecionalmente justificam a intervenção das entidades oficiais referidas neste Estatuto;  

i) A organização interna das instituições é livremente estabelecida pelos seus órgãos 

gerentes, com respeito pelas disposições estatutárias e da legislação aplicável.” 

 

No 43º artigo é abordada a ação orientadora do Estado e a sua tutela 

relativamente às instituições, sendo atribuídas a este as funções: regulamentadora, na 

medida em que emite normas orientadoras, de carácter genérico, respeitante à 

organização e exercício das catividades das instituições; a função fiscalizadora ou 

inceptiva, enquanto verifica a legalidade daquele exercício, com objetivo 

essencialmente de apoio e de prevenção de irregularidades; e a função interventiva, 

quando, através dos tribunais, promove providências cautelares ou se substitui aos 

corpos gerentes das instituições. 

No seguimento da regulamentação anunciada pela Constituição de 1976 e na 

tentativa de aperfeiçoar o Estatuto das Instituições Privadas de Solidariedade Social foi 

promulgado o Decreto-Lei nº467/80 de 14 de Outubro, onde se pode constatar logo no 

início que a experiência decorrente da aplicação do Estatuto tem evidenciado carências 

de atualização ou de reformulação. Este Decreto-Lei procura agilizar aquilo que por 

vezes de tão moroso se torna um entrave à gestão das instituições, e deixa antever, desta 

forma, a necessidade de uma reformulação do Estatuto. 

 

1.2.3. Instituições particulares de solidariedade social  

 

Se o conceito de Instituições Privadas de Solidariedade Social surge na 

constituição de 1976 a sua alteração é operada pela revisão constitucional de 1982, 

ficando o ponto três do 63º artigo, depois de aprovado por unanimidade (como refere o 

Project Direitos Sociais em Portugal) com a seguinte redação: “A organização do 

sistema de segurança social não prejudica a existência de instituições privadas 

particulares de solidariedade social não lucrativas, com vista à prossecução dos 

objetivos de segurança social, consignados neste artigo, na alínea b) do artigo 67.° e 

nos artigos 69.°, 71.° e 72.°, que serão permitidas, regulamentadas por lei e sujeitas à 

fiscalização do Estado.” (A palavra rasurada foi suprimida na revisão constitucional 

enquanto que as palavras a negrito foram acrescentadas à Constituição.) 
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a) Regulamentação 

 

A alteração de nomenclatura efetuada na revisão constitucional de 1982 é 

consagrada pelo Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de Fevereiro, diploma este que tem em 

vista a revisão e alteração do estatuto das IPSS de 1979. A este respeito podemos dizer 

que enquanto a revisão constitucional de 1981 está para a Constituição de 1976, assim, 

também o Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de Fevereiro (novo Estatuto das IPSS) está para 

o Decreto-lei n.º 519-G2/79 de 29 de Dezembro. 

 No primeiro ponto da parte inicial do Decreto-Lei nº 119/83 é mencionada a 

importância de corrigir o âmbito da aplicação do anterior diploma, que por sua vez 

excluía todas as instituições que além da atividade principal de Solidariedade Social se 

dedicassem a outras, nomeadamente de ordem cultural. 

No ponto quatro desta parte introdutória é anunciado um capítulo independente 

para as normas que integram o regime especial das organizações religiosas, tendo esse 

capítulo uma secção especial para as pessoas da igreja católica. Com esta medida 

pretende-se evitar a indeterminação por vezes resultante da mera remissão para a 

Concordata.  

Passando ao Estatuto propriamente dito, podem constatar-se muitas 

modificações, por exemplo no 1º artigo, referente à definição das instituições, é 

novidade a recusa em relação à administração do estado ou de um corpo autárquico; 

ainda no mesmo artigo são também apresentados objetivos que entre outros devem 

caracterizar as IPSS, como sejam o apoio a crianças e jovens; o apoio à família, o apoio 

à integração social e comunitária; a proteção dos cidadãos na velhice, invalidez e na 

falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; a 

promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados 

médicos preventivos, curativos e de reabilitação; a educação e formação profissional; ou 

a resolução de problemas habitacionais. 

O 2º artigo,
2
 relativo à forma e ao agrupamento das instituições, reconhece 

todas as formas assumidas pelo anterior estatuto, à exceção das Cooperativas de 

Solidariedade Social, que passam a não ser consideradas IPSSs, por outro lado e já no 

final do Estatuto (ponto 1 do 94º artigo) é dito que as instituições qualificadas como 

Pessoas de Utilidade Pública Administrativa (PCUPA) que, pelos fins que prossigam, 

                                                           
2
 No antigo Estatuto ocupava a terceira posição 
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devem ser consideradas IPSSs deixam de ter a designação de PCUPA e passam a estar 

sujeitas ao regime estabelecido no presente diploma. 

O último artigo do Estatuto revoga o Decreto-Lei nº 519-G2/79, de 29 de 

Dezembro, com exceção dos artigos 7º, 22º e 24º do Estatuto e o Decreto-Lei nº467/80 

de 14 de Outubro. 

 

1.2.4. Evolução das IPSS em números 

 

A evolução da consciência Social do foro privado evidencia-se em Portugal no 

pós 25 de Abril graças a vários fatores como a mudança de mentalidades, a alteração no 

regime governativo, as mudanças legislativas… muitos factos podem ser enunciados 

como importantes ou fundamentais na alteração da tendência evolutiva, mas o que é 

realmente constatável é a tendência que se pode verificar nos números, como é visível 

em Teixeira (2006) onde aparecem descritos numa tabela os seguintes dados relativos 

ao aumento do Número das IPSS. 

 

 

IPA Existentes em 1979 1137 

IPSS Que tinham estatutos registados em 1987 1464 

 1988 1677 

1989 1864 

1990 2044 

1991 2227 

1992 2442 

1993 2619 

1994 2739 

1995 2919 

Tabela 1 - IPA’s e IPSS’s entre 1979 e 1995 

  

 

 Projetados num gráfico os dados são ainda mais expressivos da realidade 

deixando ver claramente o ano de 1987 como o ano chave com o qual termina um 

Fonte: Teixeira (1996) 
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crescimento moderado dando início a um crescimento acentuado do número de registos 

de IPSS que começa com o ano de 1988. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução do Número de IPSS desde 1979 até 1995 

 

Sem qualquer pretensão de limitar a uma só causa o aumento exponencial do 

número de IPSSs apraz-me dizer que esse aumento desmesurado acontecido em 1987-

1988 é devido em parte à revogação do artigo 32º do Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de 

Fevereiro introduzida pelo Decreto-Lei 89/85 de 1 de Abril de 1985 com o argumento 

de que o referido artigo limitava em certa medida a natureza privada das instituições. 

Tendo em conta que o dito artigo 32º do Estatuto das IPSSs (-Lei nº 119/83 de 25 de 

Fevereiro) apresenta como atos sujeitos a autorização a aquisição e alienação de bens 

imóveis bem como a realização de empréstimos, podemos dizer que a sua revogação 

promove um certo facilitismo no desenrolar do desenvolvimento das instituições, de 

forma a tornar mais apelativa a sua criação. 

Por outro lado, e para que não fique cingido a uma só causa o aumento do 

número das IPSSs, podemos analisar também o Decreto-Lei nº 9/85 de 09-01-1985 que 

uniformiza e enumera a isenções a que têm direito este tipo de instituições entendidas 

como Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, desde isenção de “imposto de selo, custas 

judiciais, sisa pela aquisição de bens destinados à direta e imediata realização dos seus 

fins”, […] “imposto sobre as sucessões e doações”, […] “contribuição predial”, […] 
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“imposto sobre veículos”, […] “imposto de circulação”… Com todas estas isenções 

sistematizadas e muitas outras presentes no mesmo diploma, há espaço ainda para 

revogar artigos de legislações anteriores que agora se revelam desnecessários, mas 

sobretudo encontra-se mais plano o caminho para quem pensa em realizar na prática 

aquilo a que a própria consciência impele. O reflexo prático é, como implicitamente se 

percebe, o acentuado aumento do número de IPSSs. 

Ao falarmos de IPSS estamos diante de instituições constituídas por iniciativa 

de particulares que não podem ter em vista o lucro, sendo por isso designadas sem fins 

lucrativos, a sua administração não pode ser exercida pelo estado nem por uma 

autarquia local, têm a missão de dar expressão organizada ao dever moral de 

solidariedade e de justiça entre os indivíduos são caracterizadas pela prossecução do 

objetivo mediante a concessão de bens e a prestação de serviços. 

 

a) O caso dos centros Sociais Paroquiais 

 

Dentro das Instituições Particulares de Solidariedade Social podem enquadrar-

se Associações de Solidariedade Social, Irmandades da Misericórdia, Associações de 

Voluntários de Ação Social, Associações de Socorros Mútuos e Fundações de 

Solidariedade Social com o objetivo de apoio às crianças e jovens, de apoio à família, 

de apoio à integração social e comunitária, de proteção e promoção da saúde, de 

proteção dos cidadãos na invalidez, velhice, e em todas as outras carências. Um caso 

muito particular de IPSSs e com florescimento acentuado no final do século XX são os 

Centros Sociais Paroquiais. 

Os Centros Sociais Paroquiais segundo os estatutos próprios são Instituições 

Particulares de Solidariedade Social criadas por iniciativa dos Conselhos Paroquiais 

para os Assuntos Económicos e eretas canonicamente por decreto do Bispo (Estatutos 

CSPC). Segundo Freitas (2011:228) são também instituições que “visam a promoção 

integral das pessoas (dos paroquianos), coadjuvando os serviços públicos competentes 

num espírito de solidariedade humana, cristã e social.” 
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Hoje os Centros Sociais Paroquiais são um fenómeno bastante alargado em 

Portugal. Segundo informação da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade) há (em 2009) no território nacional 1174 Centros Sociais Paroquiais, se 

atendermos à existência de 4364 paróquias constatamos que quase ¼ das paróquias têm 

um Centro Social. 

 

Gráfico 2 - Centros Sociais Paroquiais em 2009 

 

De qualquer forma, este fenómeno hoje comum a todo o território nacional é 

relativamente recente e com um crescimento bastante acentuado nas últimas décadas, 

basta para isso ver o número de Centros Paroquiais existentes atualmente e compará-lo 

com os 138 existentes antes do Estatuto de 1979 (Teixeira 1996). 

Tendo em conta os dados anteriores e os dados da tabela 2 e do gráfico 3 

podemos constatar que existe um grande propulsor a despoletar este aumento do 

número de Centros Sociais Paroquiais em especial a partir de 1983, número este que se 

mantém muito elevado durante uma década. Do meu ponto de vista não há dúvidas, o 

motivo deste crescimento prende-se com o Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de Fevereiro 

(Novo Estatuto das IPSS de 1983) sendo a grande novidade deste estatuto o capítulo 

dedicado às instituições religiosas e a secção especial para as pessoas da igreja católica; 

A abordagem concreta daí advinda consegue eliminar muitas das indefinições que 

poderiam inibir a criação dos referidos Centros. 

 

 

 

 

 

Centros Sociais Paroquiais 

Paróquias com CS 

Paróquiais sem CS 

Fonte: CNIS (2012) 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_119_83.htm#ARTIGO_98_b


 
21 

 

 

Criação de Centros Sociais Paroquiais por ano 

Ano Nº de Centros Sociais 

Paroquiais 

Nº de Centros Sociais 

Paroquiais acumulado 

1980 0 0 

1981 27 27 

1982 32 59 

1983 58 117 

1984 55 172 

1985 84 256 

1986 59 315 

1987 46 361 

1988 74 435 

1989 66 501 

1990 62 563 

1991 56 619 

1992 78 697 

1993 34 731 

1994 22 753 

1995 37 790 

Tabela 2 - Criação de Centros Social por Ano entre 1980 e 1995 

 

 

Fonte: Teixeira (1996) 
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Gráfico 3 - Nº de Centros Sociais Paroquiais entre 1980 e 1995 
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2. A região da Campeã 

 

Entre as serras do Marão e do Alvão ergue-se um plaino de grandes dimensões 

atravessado pelo rio Sordo ao qual se dá o nome de Campeã, ou região da Campeã, para 

não confundir com a freguesia da mesma forma designada. Os estudiosos não são 

unânimes no que toca à delimitação da Campeã, sendo na maioria das vezes designado 

como tal o território que compreende as freguesias da Campeã, Quintã e Vila Cova, 

embora haja lugares desta delimitação que se encontram fora da bacia hidrográfica do 

rio Sordo (até à localidade de Foz na freguesia de Pena ou S. Miguel da Pena), 

circunscrição geográfica também utilizada para demarcar a região da Campeã. Optando 

por este último caso fariam parte da região da Campeã as freguesias de Vila Cova, 

Quintã, parte da freguesia da Campeã e parte da Freguesia de S. Miguel da Pena. 

Tendo em conta que o estudo em causa versa sobre a área de intervenção do 

centro Social Paroquial da Campeã e sabendo que todas as freguesias onde essa 

intervenção acontece têm território pertencente à bacia hidrográfica do Sordo até à 

localidade de Foz será considerado, neste estudo, como região da Campeã o território 

que compreende as Freguesias de Campeã, Quintã, Vila Cova e Pena ou S. Miguel da 

Pena. 
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Fonte: PORDATA e INE (2012) 

2.1. Evolução da população desde 60 até ao final do século 

 

Para melhor podermos compreender a evolução demográfica da região da 

Campeã desde os censos de 1960 até ao fim do século passado, com todas as 

condicionantes que lhe serviram de estímulo e com todas as consequências que essa 

mesma evolução gerou nas comunidades locais, vamos começar por fazer uma espécie 

de radiografia demográfica baseada nos dados do Instituto nacional de Estatística 

(www.ine.pt) e do site da PORDATA (www.pordata.pt), radiografia esta que será feita 

em sinopse com os dados da realidade nacional. 

 Assim, num primeiro ponto temos uma tabela e um gráfico que nos mostram 

em paralelo a população da região da Campeã e a população nacional nos anos 

censitários do período em estudo (no caso até extrapola o período em causa, o que nos 

permite ter uma perspetiva mais atual e até prever a tendência futura). Ao olhar o 

gráfico 4 (ou a tabela 3) podemos constatar que a população nacional sofreu um 

decréscimo entre 1960 e 1970, do qual logo recuperou na década seguinte com uma 

acentuada subida. A década de 1980 fica marcada por um ténue aumento da população, 

que diluído numa década se torna quase impercetível. No sentido oposto, a população 

da Campeã representada no gráfico 4 pela linha vermelha começa na década de sessenta 

com uma descida acentuada na qual perde 18,5% da população, e desde aí até ao fim do 

século continua num ritmo de decréscimo sucessivo, embora menos acentuado.  

 

Tabela 3 - Evolução da população nacional desde 1960 até 2011 em 

contraposição com a população da Região da Campeã 

Evolução da população nacional desde 1960 até 2011 em contraposição com a 

população da Região da Campeã 

Data População portuguesa (em milhares) População da região da Campeã 

1960 8889,392 4641 

1970 8611,125 3783 

1981 9833,014 3506 

1991 9867,147 3165 

2001 10356,117 2554 

2011 10281,794 2194 

http://www.ine.pt/
http://www.pordata.pt/
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Fonte: PORDATA e INE (2012) 

 

Gráfico 4 - Sinopse entre as populações Portuguesa e da Campeã 

Num segundo ponto podemos constatar a evolução da população jovem e idosa 

desde o ano de 1981 até ao fim do século (a ausência de dados relativos à década de 

1960 e 1970 é devida à inexistência dos dados separados por freguesias e por grupos 

etários nos censos anteriores a 1981). Na tabela 4 e no gráfico 5 podem ser constatados 

os dados relativos à realidade nacional onde é visível um decréscimo contínuo do 

número de jovens à medida que a linha que marca o número dos idosos cresce 

ininterruptamente. As duas linhas que se encontravam com uma diferença de quase um 

milhão e meio de indivíduos em 1981 acabam por cruzar no fim do século passado, 

iniciando o século atual em campos opostos, ou seja, com mais indivíduos na terceira 

idade do que até aos catorze anos. 

Por sua vez, a tabela 5 e o gráfico 6 retratam a evolução da população na região 

da Campeã, onde se verifica um decréscimo ainda mais acentuado da população jovem 

que aliado ao aumento da população idosa faz recuar o cruzamento das duas linhas 

ainda no início da década de 1990. 

 

Evolução da População Jovem e Idosa em Portugal entre 1981 e 2001 

  Idosos Jovens 

1981 1125458 2508673 

1991 1342744 1972403 

2001 1693493 1656602 

Tabela 4 - População Jovem e Idosa em Portugal entre 1981 e 2001 
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Gráfico 5 – População Jovem e Idosa em Portugal entre 1981 e 2001 

 

 

 Evolução da População Jovem e Idosa na Região da Campeã entre 1981 e 2001 

  Idosos Jovens 

1981 479 1172 

1991 618 685 

2001 683 377 

Tabela 5 - População Jovem e Idosa na Região da Campeã entre 1981 e 2001 

 

 

Gráfico 6 - População Jovem e Idosa na Região da Campeã entre 1981 e 2001 
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Na sequência da nossa análise demográfica, como não poderia deixar de ser, 

vamos também ter presentes as pirâmides etárias, quer referentes à realidade nacional, 

quer referentes à realidade regional da Campeã. Quanto aos anos em observação 

teremos apenas os de 1981, 1991 e 2001 pelas razões anteriormente apresentadas. 

Quanto à pirâmide representativa da realidade nacional para o ano de 1981 

podemos constatar uma base substancialmente larga, embora o estrato mais baixo (dos 0 

aos 4 anos) seja inferior aos três seguintes, o que nos indica, à primeira vista, que a taxa 

de natalidade é inferior aos anos passados. Nos dos estratos entre os 35 e os 44 é visível 

também um número inferior de indivíduos do que nos estratos seguintes, embora a 

diferença seja muito ténue. No último estrato, relativo à população com 75 anos ou mais 

é visível um número superior de indivíduos do sexo feminino, embora essa imagem 

tenha muito a ver com o reduzido número de faixas etárias (devido aos dados da 

PORDATA que serviram de base à construção das pirâmides) 

Na pirâmide etária relativa à região da Campeã, também para o mesmo ano, é 

visível o estrato mais baixo (dos 0 aos 4 anos) com menos indivíduos do que o 

subsequente (dos 5 aos 9) que por sua vez é também inferior ao posterior (dos 10 aos 

14). Mais à frente, nos estratos compreendidos entre os 25 e os 54 para a população 

feminina e entre os 30 e os 49 para a população masculina é visível um grande défice 

populacional com especial relevo para a população masculina dos 30 aos 34 apresentada 

com um valor anormalmente baixo. No vértice da pirâmide a realidade regional é 

semelhante à nacional, também pelos motivos já anunciados. 
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Gráfico 7 - Pirâmide Etária Nacional 1981 

 

Gráfico 8 - Pirâmide Etária da Região da Campeã 1981 

 

 

A pirâmide etária respeitante à realidade nacional para o ano de 1991 é muito 

semelhante à sua congênere da década anterior, destacando-se nesta uma redução cada 

vez mais acentuada dos estratos inferiores e um alargamento do topo. 

Quanto à pirâmide relativa à região da Campeã pode dizer-se que a tendência é 

a mesma embora seja mais assustadora a redução dos dois estratos de suporte da 

pirâmide. 
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Gráfico 9 - Pirâmide Etária Nacional 1991 

 

 

Gráfico 10 - Pirâmide Etária da Região da Campeã 1991 

 

No início do século XXI agrava-se a tendência que se desenhava no final do 

século XX; cada novo estrato que surge é mais reduzido que o anterior, quer na 

pirâmide respeitante à realidade nacional quer na pirâmide respeitante à realidade local. 

Por outro lado, nos estratos relativos a idades mais avançadas é visível um aumento do 

número de indivíduos, chegando no caso nacional a existir mais elementos femininos 

com mais de 75 anos do que entre os 25 e os 29 (estrato que ocupa a segunda posição no 

universo feminino). 
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Na realidade regional a imagem é ainda mais preocupante, começando já a 

esboçar-se uma pirâmide invertida. É de notar que existem mais pessoas com 75 anos 

ou mais do que noa dois estratos inferiores da população (dos 0 aos 4 e dos 5 aos 9) 

 

 

Gráfico 11 - Pirâmide Etária Nacional 2001 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Pirâmide Etária da Região da Campeã 2001 
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2.2. Causas 

 

O retrato populacional até aqui apresentado não é fruto do acaso nem um 

surgimento do nada, mas sim o rosto de uma dura realidade que por obra de várias 

condicionantes foi ganhando os contornos que até aqui tentamos expressar. 

Mais do que ver ou transmitir o concreto da realidade é importante perceber o 

que a origina, mais do que ver os seus contornos é fundamental perceber como foram 

desenhados ou esculpidos, mais do que constatar os factos é necessário perceber o 

porque da sua existência (quais as suas causas), e é isso que tentaremos fazer neste 

capítulo, mais para a realidade regional da Campeã do que propriamente para a 

realidade nacional que servirá de termo de comparação quando se julgar oportuno. 

 

2.2.1. Redução da intensidade da atividade mineira 

 

Segundo Pedrosa (1995) verificou-se no final da década de 1960 uma redução 

da intensidade da atividade mineira na região da Campeã, atividade esta que se revelava 

uma grande fonte de emprego como podemos constatar nos dados apresentados pela 

mesma autora para o ano de 1968, no qual chegaram a trabalhar na empresa Vicominas 

(empresa de exploração mineira a laborar na região) em Vila Cova 760 pessoas das 

quais 303 residiam na região da Campeã, sendo que dessas 303, apenas 89 eram 

naturais da dita região
3
. 

Com a redução de funcionários e com o posterior encerramento das minas 

(primeiro temporário e depois definitivo) verificou-se, sem dúvida, uma enorme redução 

da população, com especial relevo na freguesia de Vila Cova, onde por sua vez se 

localizava a indústria de exploração e transformação mineira. Essa redução 

populacional, acontecida entre 1960 e 1970, na freguesia de Vila Cova é superior a 

32%, como se pode constatar na tabela seguinte. 

 

                                                           
3
 Importante recordar que a delimitação da região da Campeã em Fantina Tedim Pedrosa apenas abrange 

as freguesias de Campeã, Quintã e Vila Cova, de forma que os números relativos aos trabalhadores 

residentes e aos trabalhadores naturais será inferior à realidade, pois certamente na freguesia de S. Miguel 

da Pena haveria funcionários da exploração mineira. 
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Tabela 6 - Evolução da população na região da Campeã 

 

 

2.2.2. Êxodo populacional 

 

Considerando que em 1960 a população da região da Campeã é de 4641 

indivíduos e que nos dez anos seguintes pelo menos 1829 (39,4%) desses mesmos 

indivíduos abandonam a região, temos que convir que estamos diante de um êxodo em 

massa. Sem dúvida que as causas desta fuga se prendem com os dois números anteriores 

(Redução da intensidade da atividade mineira e aparecimento de algumas máquinas que 

levaram ao abandono generalizado da agricultura) e também com “o regime ditatorial 

implantado em Portugal, a pobreza e as dificuldades de emprego na zona rural” como 

menciona Vanda Santos. 

Um espelho deste elevado fluxo migratório é visível nas pirâmides etárias 

relativas à região da Campeã onde se notam elevadas falhas em determinadas faixas 

etárias, como por exemplo na pirâmide relativa ao ano de 1981 onde se nota uma 

elevada falha de indivíduos, em maioria do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 30 e os 49 anos. Estas faixas estavam, em parte, desfalcadas devido ao êxodo 

Evolução da população, por freguesias, na região da Campeã 

 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Campeã 2742 2224 2211 1958 1627 1375 

Quintã 192 212 180 190 148 174 

Vila Cova 803 544 418 350 239 162 

S. Miguel da 

Pena 
904 803 697 667 540 483 

Total 4641 3783 3506 3165 2554 2194 

Fonte: INE (2012) 
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de jovens, na casa dos 20 ou 30 anos, entre a década de sessenta e setenta. Nesta linha, 

dizia um século antes, Eça de Queirós ao constatar a realidade do seu tempo: "Em 

Portugal quem emigra são os mais enérgicos e os mais rijamente decididos." Esta 

realidade de fuga, embora o seja em grande escala, não é apenas uma realidade de 

emigração, é também uma realidade de êxodo rural, sobretudo para as grandes cidades 

do Litoral, o que de certa forma se pode ler nas entrelinhas da pirâmide etária nacional 

para o mesmo ano de 1981 em comparação com a sua congénere regional. Nos dados 

relativos à Campeã é visível uma pirâmide esvaziada de gente entre os 30 e os 49 anos o 

que não se verifica na realidade nacional, mostrando assim que muitos dos saídos das 

várias “Campeãs Rurais” não rumaram além-fronteiras, mas ficaram-se pelas cidades a 

sustentar a estrutura abdominal da pirâmide etária nacional. 

Na década de setenta a população nacional inverte a tendência da década 

anterior apresentando uma subida acentuada em grande medida graças ao equilíbrio 

migratório causado pelo regresso dos retornados das ex-colónias bem como pelo 

regresso dos exilados do regime do Estado Novo. Na Campeã essa tendência de 

regresso também se verificou, bastando para isso ver ainda a quantidade de retornados 

existente na região, mas o regresso não se revelou suficiente para equilibrar o êxodo que 

se fazia sentir, como podemos constatar na Tabela 8 onde é apresentado um saldo 

migratório de -634 indivíduos. 

Na década de 1980, quando o êxodo se nos afigura a reduzir não o podemos 

encarar dessa forma, pois se olharmos para as pirâmides etárias de 1981 e 1991 

podemos constatar um aumento de vários estratos que representam em parte emigração 

retornada. Tomemos como exemplo a faixa etária entre os 30 e os 34 anos onde em 

1981 estão representados 51 indivíduos do sexo masculino e 91 do sexo feminino ou a 

faixa etária dos 35 aos 39, onde os números de indivíduos representados andam nos 60 e 

97 (masculino e feminino respetivamente); estes estratos que em 1991 se encontram 

entre os 40 e 44 e os 45 e 49 tem os valores de 73 homens e 112 mulheres para o estrato 

mais baixo e 74 homens e 115 mulheres para o seguinte. Assim, só nestes dois estratos e 

sem contar possíveis óbitos (a haver aumentariam ainda mais o número de regressados) 

há um retorno de 75 pessoas. Considerando o saldo migratório de -441 indivíduos e 

considerando os elevados valores de emigrantes e residentes na cidade retornados não 

podemos dizer que estamos diante de uma diminuição de êxodo populacional.  
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Fonte: Pedrosa (1999) e INE (2012) 

Fonte: Pedrosa (1999) e INE (2012) 

Fonte: Pedrosa (1999) 

 

 

1960/1970 

  Crescimento Natural Diferença Populacional Saldo Migratório 

Campeã 560 -518 -1078 

Quintã 54 20 -34 

Vila Cova 186 -259 -445 

Pena 171 -101 -272 

Total 971 -858 -1829 

Tabela 7 - Crescimento Natural, Diferença Populacional e Saldo Migratório 

da Região da Campeã da década de 1960 

1970/1980(81)
4
 

  Crescimento Natural Diferença Populacional Saldo Migratório 

Campeã 220 -13 -233 

Quintã 11 -32 -43 

Vila Cova 30 -126 -156 

Pena 96 -106 -202 

Total 357 -277 -634 

Tabela 8 - Crescimento Natural, Diferença Populacional e Saldo Migratório 

da Região da Campeã da década de 1970 

 

1981-1991 

  

  

Saldo Migratório 

Campeã -307 

Quintã 7 

Vila Cova -78 

Pena -63 

Total -441 

Tabela 9 - Crescimento Natural, Diferença Populacional e Saldo Migratório da Região 

da Campeã da década de 1980 

 

 

                                                           
4
 Há uma pequena margem de erro no saldo migratório deste período porque os dados relativos ao 

crescimento natural são retirados de Fantina Pedrosa para o período compreendido entre 1970 e 1980, ao 

passo que os dados da diferença populacional se referem ao período intercensitário. 
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2.2.3. Redução da taxa de natalidade 

 

Como podemos constatar na tabela 10 a redução da taxa de natalidade é 

também uma constante desde 1960 até 1994, o que poderia ser uma causa da redução da 

população se o número de óbitos se mantivesse alto, mas ao olharmos para a tabela 11 e 

12 podemos constatar que o número de óbitos se mantem inferior ao de nascimentos, 

permitindo assim um crescimento natural sempre positivo até 1990. 

Assim podemos constatar que a redução da natalidade não foi a curto prazo 

uma causa direta da redução da população, mas foi, a par com o aumento da esperança 

média de vida, a causa principal da inversão da pirâmide etária, o que gera uma 

alteração do tecido social e uma alteração da estrutura económica. 

Como nos diz Alfredo de Sousa (1995, p. 620), a baixa de natalidade é também 

uma consequência da emigração, o que se torna evidente por duas razões, primeiro 

porque quanto menos casais em idade de ter filhos se encontram a residir num 

determinado local, menos possibilidades há de nascimentos, por outro lado em muitos 

casos é o homem quem emigra retardando o nascimento dos filhos ou alargando o 

tempo entre os nascimentos de cada um deles. 

No entender de Almeida, André e Lalanda (2002, p. 376) há duas causas para 

um decréscimo tão acentuado da natalidade, sendo que a primeira tem a ver com uso de 

contracetivos, incentivado pelas políticas sociais e de saúde posteriores ao 25 de Abril, 

enquanto que a outra se prende com o surgimento de “novos valores sobre a 

sexualidade, a conjugalidade e a procriação, bem como sobre o lugar da criança na 

família moderna.” 

O aumento da atividade laboral por parte da população feminina, aliado ao uso 

de contracetivos e à consequente capacidade da mulher em planear a gravidez, é 

também uma causa para a redução da natalidade; não temos dados que nos permitam 

fazer uma análise comparativa para justificar a existência desta realidade na região da 

Campeã, mas se olharmos para a Tabela 14 facilmente constatamos que em 1981 há 

mais mulheres (257) a trabalhar no setor secundário do que homens (206), o que 

seguramente não se verificava na década de 1960. 
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Fonte: Pedrosa (1999) 

Fonte: Pedrosa (1999) 

Fonte: Pedrosa  (1999) 

 Número de Nados Vivos por freguesia na região da Campeã 

  60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94 

Campeã 477 387 225 215 185 129 76 

Quintã 39 34 13 12 10 12 9 

Vila Cova 168 100 36 34 30 13 14 

S Miguel da Pena 146 134 85 70 60 46 26 

Total 830 655 359 331 285 200 125 

Tabela 10 - Nados vivos por freguesia na região da Campeã entre 1960 e 1994 

 

 

Gráfico 13 - Nados vivos por freguesia na região da Campeã entre 1960 e 1994 

 

Número de Óbito por freguesia na região da Campeã 

  60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94 

Campeã 145 159 97 123 109 101 109 

Quintã 13 6 11 3 5 10 7 

Vila Cova 46 36 22 18 20 9 25 

S Miguel da Pena 58 51 31 28 34 30 43 

Total 262 252 161 172 168 150 184 

Tabela 11 - Óbitos por freguesia na região da Campeã entre 1960 e 1994 
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Fonte: Pedrosa (1999) 

 

Gráfico 14 - Óbitos por freguesia na região da Campeã entre 1960 e 1994 

 

 

 

 Crescimento natural por freguesia na região da Campeã 

  60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94 

Campeã 332 228 128 92 76 28 -33 

Quintã 26 28 2 9 5 2 2 

Vila Cova 122 64 14 16 10 4 -11 

S Miguel da Pena 88 83 54 42 26 16 -17 

Total 568 403 198 159 117 50 -59 

Tabela 12 - Crescimento Natural por freguesia na região da Campeã entre 1960 e 1994 
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Fonte: Pedrosa (1999) 

Fonte: Pedrosa (1999) 

 

Gráfico 15 - Crescimento Natural por freguesia na região da Campeã entre 1960 e 

1994 

 

2.2.4. Aumento da esperança média de vida 

 

O alargamento do topo de uma pirâmide etária é sempre sinónimo de aumento 

da esperança média de vida e por sua vez sinónimo de desenvolvimento. Um dos 

principais indicadores desse desenvolvimento é sem dúvida a taxa de mortalidade 

infantil inversamente proporcional ao progresso. 

Tabela 13 - Taxa de mortalidade infantil nas freguesias da região da Campeã entre 1960 e 1994 

 

Por sua vez a existência de um crescimento natural sempre positivo até 1989, 

como se pode constatar na Tabela 12, mesmo com a redução drástica que se fez sentir 

no número de nascimentos, é um indicador claro de que as condições de vida e em 
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Taxa de mortalidade Infantil para as freguesias da Campeã 

  1960/64 1965/69 1970/74 1975/79 1980/84 1985/89 1990/94 

Campeã 71,3 85,3 120 60,5 5,4 7,8 13,2 

Quintã 128,2 29,4 153,8 0 0 0 0 

Vila Cova 107,1 120 83,3 0 66,7 0 0 

S Miguel da Pena 54,8 82,1 58,8 14,3 16,7 0 0 

Soma das percentagens 

 Individuais 361,4 316,8 415,9 74,8 88,8 7,8 13,2 
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particular de saúde sofreram grandes melhorias, pois só com melhores condições de 

saúde é que se pode verificar um “adiamento” do momento da morte esperado pela 

estatística. 
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2.3. Consequências 

 

"Em Portugal quem emigra são os mais enérgicos e os mais rijamente 

decididos; e um país de fracos e de indolentes padece um prejuízo incalculável, 

perdendo as raras vontades firmes e os poucos braços viris." (Eça de Queirós) 

De facto as consequências da redução da população e da inversão das 

pirâmides etárias provocadas em grande medida pela emigração e por um conjunto de 

fatores a ela associados conduzem a um prejuízo incalculável do qual tentaremos 

perceber os meandros neste segundo capítulo. 

 

2.3.1. Menos gente a trabalhar, logo menos desenvolvimento 

 

Se por um lado os emigrantes ou as pessoas que se deslocam para as cidades 

enviam remessas de capital para as localidades de origem, fruto das suas poupanças, por 

outro resta nas pequenas aldeias um conjunto de idosos sem capacidade de fazer 

movimentar uma economia local a definhar diariamente pela falta de sangue novo. 

Dizem a este respeito Alberto Baptista e Artur Cristóvão (2007): “O declínio 

populacional no meio rural é acompanhado pelo envelhecimento acentuado da 

população e a perda de vitalidade socioeconómica das comunidades” 

Em meados da década de 90, como podemos ver em Pedrosa (1999, p 374 e 

375), há frequentemente dificuldade em encontrar pessoal assalariado para realizar 

trabalhos esporádicos na agricultura, o que se por um lado faz subir o preço da mão de 

obra, baseado na lei da oferta e da procura por outro faz subir o preço do produto final 

cada vez menos vendável devido a uma concorrência feroz. 

 

2.3.2. Alteração da estrutura da população ativa 

 

Como consequência da redução da população ativa que abordamos no ponto 

anterior, aumenta ainda mais o abandono do setor primário, abandono este que numa 

espécie de ciclo vicioso passa de causa de desertificação para consequência da mesma 

desertificação. Não existem dados para a célula freguesia para períodos anteriores a 

1981, mas entre este ano e o ano censitário da década seguinte é visível uma profunda 

metamorfose no tecido populacional ativo que pode ser constatada nas tabelas seguintes 
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Fonte: INE (2012) 

Fonte: Pedrosa (1999) 

 População a exercer uma profissão, segundo o ramo de atividade 

  População Ativa Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

  Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Campeã 624 295 432 77 134 184 58 34 

Quintã 64 49 56 5 6 42 2 2 

Vila Cova  101 25 60 13 27 5 14 7 

S. Miguel da 

Pena 152 59 94 26 39 26 19 7 

Total 941 428 642 121 206 257 93 50 

Total conjunto     763 463 143 

Tabela 14 - População ativa, segundo o ramo de atividade, na região da Campeã em 1981 

 

 

População a exercer uma profissão, segundo o ramo de atividade 

  População Ativa 

Setor 

Primário 

Setor 

Secundário 

Setor 

Terciário 

  Homens Mulheres           

Campeã 390 273 233 149 281 

Quintã 49 17 25 22 19 

Vila Cova  69 12 13 41 27 

S. Miguel da Pena 133 34 23 80 64 

Total 641 336 294 292 391 

Tabela 15 - População ativa, segundo o ramo de atividade, na região da Campeã em 1981 

 

Ao analisarmos as duas tabelas podemos constatar uma completa terciarização 

da região em apenas uma década. Esta enorme transformação da estrutura da população 

ativa trouxe consequências económicas catastróficas para a região que vê desaparecer a 

sua extração, produção e transformação à medida que a população se vai dedicando à 

transação de serviços e bens, atividades que em grande parte das vezes se desenvolvem 

em Vila Real. A dedicação ao terceiro setor e a “fuga diurna” e por vezes semanal para 

a cidade acabam por permitir que as divisas sejam gastas fora da região, condenando 

esta ao empobrecimento progressivo bem como permite que a população não ativa 
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Fonte: Arquivo do CSPC (2012) 

(idosos na grande maioria e também as poucas crianças) permaneça durante mais tempo 

desamparada e por vezes a carecer de respostas sociais. 

 

2.3.3. Necessidade de respostas sociais para suprir as carências existentes na 3ª 

idade 

 

Olhando para o gráfico 6 podemos ver em apenas duas décadas uma inversão das 

posições entre o jovem e o idoso e, tendo em conta todos os dados que já abordamos, 

facilmente recordamos que mesmo diante de uma redução drástica da população a 

subida do número de idosos é uma constante, o que faz surgir um novo grupo no tecido 

social da Campeã, o grupo de idosos desamparados. É a pensar neste grupo de idosos 

sem qualquer tipo de retaguarda familiar, fenómeno em muitos casos originado pela 

saída dos filhos para a cidade ou para o estrangeiro que, em meados da década de 1990, 

surge o Centro Social Paroquial da Campeã com os objetivos que podemos ver no 

seguinte extrato dos estatutos. 

 

Documento 2 - Artigo 2º dos Estatutos fundacionais do Centro Social 

Paroquial da Campeã 

 

 

Para uma perceção real da dimensão deste grupo é importante saber, como teremos 

oportunidade de constatar nos próximos capítulos, que a 9 de Janeiro de 1999 se inicia a 

atividade Social do Centro com capacidade para apoiar 20 utentes em regime de Serviço 

de Apoio Domiciliário, capacidade esta que é alargada para 30 em Junho do mesmo 

ano. Ainda em 1999, no mês de Setembro, é assinado um acordo de cooperação com a 

Segurança Social que permite o apoio a mais 15 idosos em regime de Apoio 

Domiciliário Integrado (Semelhante ao serviço de Apoio Domiciliário mas vocacionado 

para pessoas mais dependentes). Assim, no início do século XXI o Centro Social 
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Paroquial da Campeã apoiava um grupo de 45 idosos desamparados o que numa 

população de 2554 indivíduos (residentes em 2001) representa 1,8%
5
 

 

  

                                                           
5
 Em 2011, com uma população regional de 2194 indivíduos o Centro Social apoiou 75 idosos chegando a 

ter 7 pessoas em lista de espera, o que eleva a expressão deste grupo para 3,7% da população total. 
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2.3.4. Alteração do tecido social 

 

A redução da população, provocada em parte pelo êxodo de indivíduos em 

idade laboral, acontece em maior escala entre os elementos do sexo masculino, como 

podemos constatar na pirâmide etária de 1981, nos estratos entre os 30 e os 49 anos. 

Essa alteração da estrutura da população torna-se responsável “a longo prazo, pelas 

eventuais modificações que se verifiquem na fecundidade das respetivas populações” 

(Cepeda, 1995 p 47). 
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2.4. Em suma 

 

Em primeiro lugar é fundamental lembrar que a demografia vai muito além do 

que a perceção do censo comum nos deixa compreender e do que os testemunhos orais 

nos possam relatar. No caso concreto os números são assustadoramente negros, ou seja, 

estamos diante de um caso agudo de Desertificação Humana que nenhuma medida dos 

sucessivos governos tem conseguido travar. 

Em segundo lugar, e como apanhado geral deste capítulo entendo que a 

diminuição da população é um ciclo vicioso no qual as consequências do êxodo 

rapidamente se convertem em causas de mais êxodo deixando antever para o futuro uma 

insustentabilidade humana da região. 

Em terceiro e último lugar, podemos concluir que o novo grupo dos Idosos 

Desamparados tem sido nas últimas décadas alvo de uma preocupação quer do estado 

quer da sociedade civil mas, com o ritmo de crescimento acelerado que este trabalho 

nos mostra, não sei até que ponto as instituições se encontram preparadas para 

responder a todas as necessidades emergentes. 
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3. A árvore 

 

Como foi possível constatar no capítulo anterior, as alterações do tecido social na 

segunda metade do século XX na Campeã foram variadíssimas, da inversão das 

pirâmides etárias ao aumento da esperança média de vida, do aumento da 

empregabilidade no setor terciário ao abandono da agricultura e do setor primário em 

geral até à fuga da população em idade ativa. A par com a alteração do tecido social, 

verifica-se também uma mudança na consciência cívica ao nível da sociedade civil mas 

sobretudo ao nível da religião representada localmente pela paróquia: Por um lado, 

como podemos constatar no 1º capítulo, a alteração da legislação e as reflexões que a 

ela conduziram foram em certa medida causadoras a nível nacional de uma mentalidade 

mais aberta à causa social; por outro lado, no seio da Igreja Católica, o concílio 

Vaticano II veio iniciar aquilo que ficou conhecido por muitos como o início do 

regresso às origens e o voltar à missão social tão comum no período pré-constantiniano; 

essa abertura conciliar serviu também de berço a muitas mudanças no seio da Igreja 

despoletadas muitas vezes pelas cúpulas, como podemos constatar por exemplo na 

encíclica Populorum Progressio de Paulo VI no número 43, onde o papa diz que “o 

desenvolvimento integral do homem não pode realizar-se sem o desenvolvimento 

solidário da humanidade.”  

A tendência universal para a alteração da consciência social, verificada no seio da Igreja 

Católica e no Estado Português à imagem dos países desenvolvidos, pioneiros nesta 

matéria, concretiza-se também na realidade local, embora despoletada por pessoas e 

acontecimentos concretos, mesclados naquela que foi a história da criação do Centro 

Social Paroquial da Campeã. 

Neste capítulo o Centro Social será assemelhado à semente de uma árvore, percorrendo 

todos os passos desde o lançamento à terra até à colheita dos primeiros frutos, passando 

por todos os tempos e contratempos com as mais variadas condicionantes genéticas, 

edáficas e climáticas. 
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3.1. Semente Lançada à Terra 

 

Nos primeiros Estatutos do Centro Social Paroquial da Campeã, assinados pelo pároco 

em Junho de 1995 e cuja aprovação pela Cúria Diocesana de Vila Real data de 20 de 

Outubro do mesmo ano, a iniciativa da criação da IPSS parte do Conselho Paroquial 

para os Assuntos Económicos (Fábrica da Igreja da Campeã). No meu ponto de vista, de 

uma forma mais restrita, a iniciativa terá partido do então pároco, padre Américo de 

Carvalho, à data pároco de toda a região da Campeã à exceção da pequena paróquia de 

Quintã cuja “cura de almas” era da responsabilidade do padre Joaquim da Costa Jorge, 

natural da terra. 

Tendo em conta que nada ficou documentado, quer em ata da Fábrica da Igreja, quer em 

ata do Centro Social temos um vazio de informação do qual surgem algumas questões 

que tentarei explorar da melhor forma e às quais procurarei responder neste ponto. 

Naturalmente, em alguns casos basear-me-ei na especulação e em possibilidades 

probabilísticas que poderão ser acompanhadas dos poucos dados escritos ou orais 

existentes. Assim, desta ausência de informação escrita surgem as seguintes questões:  

 

3.1.1. Proveniência da semente 

 

Em primeiro lugar, e como nos lembram os estatutos no nº 1 do artigo 1º o Centro 

Social é realmente uma instituição “criada por iniciativa do Conselho Paroquial para os 

Assuntos Económicos (Fábrica da Igreja da Campeã)”. Em segundo lugar, e como o 

próprio termo Paroquial o indica estamos diante de uma instituição nascida no seio de 

uma comunidade paroquial, “por sua vez confirmada pela Igreja Local porque ereta 

canonicamente pelo Bispo de Vila Real” (Estatutos- art 1º nº 1).  

A questão que neste ponto se coloca é o porquê de a ideia da criação de um Centro 

Social ter nascido no seio da Fábrica da Igreja. 

A tendência nacional da primeira metade da década de 1990, para a criação de IPSS, é 

de um acentuado crescimento das Associações de Solidariedade Social em detrimento 

dos Centros Sociais Paroquiais, sendo que, segundo António Teixeira (1996), das 

primeiras nasceram 579 entre 1990 e 1995 e dos segundos nasceram apenas 289 no 

mesmo período temporal. Claramente a criação de um Centro Social Paroquial na 

Campeã é uma exceção na realidade nacional, o que se pode prender com o facto de a 
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Campeã ser à época ainda um meio rural onde a Igreja assumia um papel preponderante 

na vida da comunidade. 

 

Outra das causas prende-se também com a propensão histórica para a missão socio 

caritativa da Igreja Católica e com a exortação que o magistério da Igreja no pós-

concilio faz à própria Igreja e ao mundo como já tivemos oportunidade de constatar, por 

exemplo, no número 43 da Populorum Progressio: “o desenvolvimento integral do 

homem não pode realizar-se sem o desenvolvimento solidário da humanidade.” 

 

3.1.2. O Semeador 

 

Ao ficar claro que o centro foi criado por iniciativa da Fábrica da Igreja, pode surgir 

uma outra questão, também pertinente, e cuja resposta poderá ter sido dada em parte no 

ponto anterior: quem no seio da Fabrica da Igreja poderia ter dado o primeiro passo, de 

quem teria partido a iniciativa? 

A meu ver, a iniciativa terá partido do pároco, Pe. Américo de Carvalho, e presidente 

(por inerência) da Fábrica da Igreja. Em primeiro lugar pelo que foi dito no ponto 

anterior relativamente ao papel preponderante que a igreja poderia ter neste meio rural; 

em segundo lugar, tendo em conta que o Pe. Américo era, à data, pároco de cerca de 

noventa por cento da região da Campeã. Considerando que, desde a origem do Centro 

Social, ficou gravado na memória coletiva que o mesmo seria para a região da Campeã, 

e não apenas para a paróquia, estamos diante de um forte indício de que a iniciativa 

tenha partido do pároco. Corroborando esta ideia é de salientar que só o pároco tem 

autonomia e provavelmente vontade para um organismo capaz de extravasar os limites 

paroquiais. 

 

3.1.3 Espaço Para os Ramos 

 

Uma das questões prende-se com a incumbência de o Centro evocar apenas na sua 

definição uma das paróquias – Campeã. 

De fato na memória coletiva da população do vale da Campeã é bem claro que a região 

de intervenção do Centro compreende as paróquias de Campeã, Quintã, Vila Cova e S. 

Miguel da Pena. Mas na génese oficial aparece apenas Campeã pelo simples facto de 

estatutariamente não poder ser de outra forma. Juridicamente também não seria possível 
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por as quatro paróquias não serem uma entidade, não tendo personalidade jurídica 

necessária para um ato do género. 

 

3.1.4 O Local da Sementeira 

 

A escolha da paróquia da Campeã para sede do Centro revela-se óbvia e parece prender-

se com o facto de ser a maior e nela existirem mais infraestruturas que, adaptadas, 

poderiam albergar novas estruturas capazes de dar corpo ao projeto emergente. Além do 

mais, seria também aquela que mais poderia contribuir para qualquer projeto advindo 

desta criação do Centro. Por outro lado a paróquia “sede” seria a mais empenhada na 

prossecução dos objetivos do Centro. Há, também, uma forte probabilidade de ter sido a 

paróquia escolhida por ser esta a dar o nome à região, com o qual mais ou menos todas 

as comunidades envolventes se identificam. 

 

3.1.5. Extensão dos Ramos e Vergônteas 

 

Na sequência do ponto anterior surge mais uma questão que se prende com a 

necessidade das várias comunidades salvaguardarem para o futuro a certeza de que a 

intervenção do Centro Social chegaria a todas as paróquias sem desenvolver 

exclusivamente o assistencialismo na paróquia da Campeã. 

Desde cedo, a certeza de que o Centro Social estaria ao dispor e ao serviço das quatro 

paróquias da região da Campeã ficou gravada verbalmente na memória dos paroquianos 

que, na sua maioria, se terão sentido envolvidos pelo projeto. Mas a redução a escrito 

dessa certeza apenas terá sido possível no ponto 2 do artigo 2º dos estatutos onde vem 

expresso o seguinte texto: “sempre que tal se verifique, e seja possível, a ação do Centro 

estender-se-á aos habitantes das paróquias vizinhas.” 

 

3.1.6. Semente Suspensa 

 

A semente lançada à terra fica suspensa durante tempo indeterminado; esta é a imagem 

dos estatutos do Centro Social que assinados em Junho de 1995, pelo pároco, ficam a 

aguardar aprovação da cúria até 20 de Outubro do mesmo ano, data em que foram 

assinados pelo pe. Bernardo a rogo do então Vigário Geral, em nome do Bispo da 

Diocese. O interregno de cerca de quatro meses não seria alvo de análise se 
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estivéssemos diante da cúria de uma grande diocese mas, no caso vertente, pode indiciar 

a existência de algo anómalo. A resposta ao problema pode ser encontrada dentro do 

próprio texto dos estatutos, em especial no ponto número quatro que apresenta uma 

redação diferente nas duas versões do texto fundacional. Assim, no primeiro texto, 

datado de Junho de 1995, era apresentado um leque de atividades a ser desenvolvidas, 

desde Creche, Jardim de Infância, Centro de Dia, Atividades com Crianças e Jovens (de 

Aproveitamento dos Tempos Livres) e Centro de Recuperação de Toxicodependentes, 

com ou sem internamento; por sua vez, na redação do novo texto, cuja assinatura data 

de Outubro de 1995, os ideais da constituição veem-se esbatidos pelo peso das 

dificuldades ou pela real consciência das necessidades deixando assim de lado a ideia da 

criação de Creche, Jardim de Infância e Centro de recuperação de Toxicodependentes. 

Foi assim trocada a possibilidade da criação destas três valências pela possibilidade da 

criação de um Serviço de Apoio Domiciliário. A possibilidade da criação do Serviço de 

Apoio Domiciliário adivinhava-se à época como uma necessidade emergente em parte 

visível no perfil das pirâmides etárias. Outro dos motivos para o atraso na confirmação 

dos estatutos e do esbatimento dos ideais pode ter estado relacionado com a ausência de 

segurança ou falta de forças do pároco em relação à prossecução dos objetivos 

inicialmente idealizados. Pode confirmar-se isso mais adiante através das palavras que 

mais tarde o pároco transmitiu ao seu sucessor.
6
 

  

                                                           
6
 Conferir entrevista ao Pe. Manuel Queirós, em anexo. 
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3.2. Terra Coberta 

 

Após a fase inicial de elaboração e aprovação dos estatutos fundacionais está a semente 

na terra oculta aos olhos de todos, mas repleta de potencialidades e pronta a germinar. 

Esta fase corresponde ao período em os estatutos se encontram em análise nos serviços 

do Instituto de Segurança Social aguardando inscrição no livro nº 5 das Fundações de 

Solidariedade Social (registada sob o n.º 21/96, a folhas 98 verso desde 3 de Março de 

1996) e subsequente publicação em Diário da República no nº 183 da Série III a 8 de 

Agosto de 1996. 

Ao que parece, neste período não foram detetados entraves ao avanço do projeto 

idealizado, até porque, sendo a região da Campeã uma região relativamente distante do 

centro urbano de Vila Real, e por consequência a descoberto no respeitante à proteção 

social promovida pelo 3º setor, havia interesse do Centro Distrital de Segurança Social 

no avanço da iniciativa.
7
 

Nesta primeira fase verificou-se também uma forte motivação da Fábrica da Igreja, que 

se alargou à Comunidade, à Junta de Freguesia local, à Camara Municipal e ao próprio 

Centro Distrital de Segurança Social, sendo tocado e tendo reagido cada qual a seu 

modo: 

 

a) Comunidade 

 

A comunidade foi seguramente a primeira a ser contagiada pois a Fábrica da Igreja é 

composta pelos seus representantes. Movidos pela vontade de avançar com o projeto 

espalham aos sete ventos as vantagens e as melhorias que uma instituição do género 

poderia trazer à população. 

Foi na comunidade que foram feitos os primeiros peditórios e foi da comunidade que 

vieram os primeiros donativos, chegando a reunir cerca de 2.800.000$00, como 

confirma o Sr. João Silva, para que o projeto, sonhado primeiro pelos seus 

representantes e numa segunda etapa por todos, se pudesse materializar. 

 

 

 

                                                           
7
 Conferir entrevista ao Pe. Manuel Queirós, em anexo. 
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b) Junta de Freguesia 

 

Um dos elementos da Fábrica da Igreja, João Silva, era à época o presidente da Junta de 

Freguesia, de forma que transpôs para a Junta a vontade de participar neste projeto, 

divulgando a importância de um projeto desta envergadura quer junto da Camara 

Municipal, quer junto do centro de Saúde que, desde o início, se mostraram cooperantes 

e recetivos à ideia da criação de um Centro Social.
8
 

 

c) Centro distrital de segurança social 

 

O Centro Distrital de Segurança Social assumiu, na pessoa do então Diretor Dr. Manuel 

Maria Antunes Pimentel, um papel de incentivo ao pároco para que prosseguisse com o 

projeto iniciado, mostrando total disponibilidade em colaborar na prossecução dos 

objetivos estatutariamente definidos. 

 

À imagem da semente que passa por um período de quarentena, longe dos olhares do 

mundo, e por fim morre para se transformar numa vida nova, também no final do 

pastoreio do Pe. Américo de Carvalho se sentiram esses sintomas, quanto à vida do 

Centro. A concretização desse desânimo chegou ao ponto da devolução de todos os 

donativos não anónimos angariados com a finalidade de dar corpo a uma estrutura física 

destinada ao apoio social. Parte do desânimo do pároco terá nascido por influência de 

paroquianos que abertamente diziam que criar uma instituição na Campeã seria tempo 

perdido, como lembra o Sr. João Silva. Este pessimismo instalado provinha também de 

uma tentativa falhada para a criação de uma Corporação de Bombeiros que em pouco 

tempo nasceu e desapareceu. 

  

                                                           
8
 Conferir entrevista ao Pe. Manuel Queirós, em anexo 
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3.3. Planta a brotar da terra 

 

Com a tomada de posse do Pe. Manuel Queirós da Costa, a 20 de Setembro de 1998, 

mostra-se prestes a terminar um período de adormecimento instalado. De todos os 

quadrantes chegam vozes a pedir ao novo pároco que não deixe cair no esquecimento 

aquele projeto que, antes mesmo de nascer, já se adivinhava por muitos votado ao 

fracasso. 

Havia à época um conjunto de fatores que faziam do Centro Social uma herança pesada: 

um inquérito realizado por jovens, com o apoio da Junta a pessoas com mais de 60 anos, 

revelava que a valência mais pretendida seria o Serviço de Apoio Domiciliário em 

detrimento do Lar ou Centro de Dia; cerca de quatrocentos mil escudos deixados como 

legado para a prossecução do objetivo inicial; a pressão daqueles que mais de perto 

haviam abraçado o projeto… 

Unem-se então vontades: a diretora do Centro de Saúde mostra-se cooperante; a Junta 

de freguesia que desde o início estivera presente na idealização deste projeto reitera a 

sua disponibilidade, bem como a Camara Municipal; o próprio Diretor do Centro 

Distrital de Segurança Social convoca uma reunião com o novo Pároco para o incentivar 

à reunião de uma equipa que passe à prática aquilo a que os estatutos aludiam em teoria. 

No entanto, nem a pesada herança nem a união de vontades foram suficientemente 

fortes para levar o recém chegado pároco a quebrar a primeira regra da prudência (que 

fosse feito um reconhecimento às estruturas paroquiais num período nunca inferior a 

meio ano). Só uma pedra poderia quebrar tão sagrada regra, a “Pedra de Toque” nas 

suas palavras, aquela que avalia a pureza das coisas belas. 

A Pedra de Toque a desvelar a nobreza do projeto da criação do Centro Social foi 

indubitavelmente, no dizer do próprio, a imagem de uma senhora idosa e debilitada, de 

seu nome Maria da Glória, que encontrara, numa tarde fria de Outono a cerca de quatro 

quilómetros de casa, com um molhe de lenha enfeixado, e a quem o pároco deu boleia. 

Ao longo dos quatro quilómetros pelas estradas sinuosas, a senhora foi partilhando as 

dificuldades com que vivia, desde a incapacidade física do marido às más condições 

habitacionais, passando por um conjunto de dificuldades, que o próprio pároco acabaria 

por constatar no mesmo dia, quando subiu para visitar o companheiro doente. O quadro 

presenciado revelou-se flagrante: a cozinha havia desabado; o fogão era inexistente, 

sendo que o sr Artur, proprietário da casa, doente, aquecia pão partido num tacho em 
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cima da braseira numa espécie de sala com chão de madeira. Na mesma hora, o pároco 

perguntou ao interlocutor se ele gostaria de receber uma sopa ou um prato quente de 

comida, ao que o mesmo respondeu: “se me mandasse uma sopa o senhor era um anjo 

do céu.” 

Após estes factos o pároco convocou a Fábrica da Igreja, que tinha assumido 

praticamente na totalidade aquando da sua tomada de posse, bem como toda a 

comunidade paroquial para uma reunião a realizar no dia 17 de Outubro na sede da 

Junta de Freguesia da Campeã. No entretanto, juntamente com o Centro Distrital de 

Segurança Social o pároco procurou saber qual a real disponibilidade do Centro 

Distrital em firmar um acordo de cooperação, bem como indagar dos passos necessários 

para o concretizar. 

Na reunião, como ficou registado em ata, foi constituída uma equipa encabeçada pelo 

pároco que, por inerência do cargo, é estatutariamente o presidente; tendo como vice-

presidente o então presidente da Junta, sr. João Silva, colaborador do projeto desde a 

primeira hora com o pároco anterior; como secretário assumiu funções o então 

secretário da Junta de Freguesia, e recém-recrutado para a comissão fabriqueira; além 

destes três elementos apenas o 2º vogal do Conselho Fiscal, Sérgio Barros Branco, 

acumulava funções na comissão Fabriqueira e no Centro Social; todos os restantes 

elementos, Adelino Garcia Ventura e Lino Manuel Dias de Carvalho, nos cargos de 

Tesoureiro e Segundo Secretário da Direção, bem como Noribal dos Anjos Teixeira 

Alves e José Carlos Pereira do Rêgo nos cargos de Presidente e Primeiro Vogal do 

Conselho Fiscal foram escolhidos no seio da comunidade. 

Num segundo ponto, foram dados aos elementos da comunidade presentes algumas 

informações sobre a importância da existência do Centro bem como da sua pertinência, 

salientando também as possibilidades e as reais necessidades de um Serviço de Apoio 

Domiciliário
9
.  

 

  

                                                           
9
 Na ata desta primeira reunião fica também patente a divisão de opiniões em relação aos serviços a 

desenvolver presente na intervenção de uma paroquiana que disse não concordar com a valência de 

Serviço de apoio Domiciliário, pois na sua maneira de ver, para a população da Campeã as respostas mais 

adequadas seriam Lar ou Centro de Dia. Em contraposição o presidente do Centro Social lembrou que 

para qualquer uma dessas valências seria necessária a construção de um espaço físico para o qual não 

havia capacidade financeira. Em relação ao mesmo assunto foi feita também uma alusão, por parte do 

vice-presidente, a um inquérito realizado a pessoas residentes na freguesia com mais de 65 anos que 

indicava claramente ser o Serviço de Apoio Domiciliário a resposta preferida. 



 
55 

 

3.4. Rega, amparo e crescimento da árvore 

 

Constituídas as primeiras equipas que iriam encabeçar quer a Direção quer o Conselho 

Fiscal era hora de amparar esta árvore que se começava a desenvolver, era chegado o 

momento de a avançar com os preparativos para passar da vontade de fazer ao campo de 

ação propriamente dito. Na realidade todas as entidades que haviam demonstrado ao 

pároco a sua vontade de colaborar começavam a operacionalizar os seus meios. 

A câmara disponibilizou um donativo de três milhões de escudos para que fosse 

possível adquirir o equipamento de cozinha e lavandaria bem como ultimar as obras que 

haviam ficado pendentes ainda no tempo do Pe. Américo de Carvalho
10

. Por seu lado, o 

Centro de Saúde, na pessoa da então Diretora, Dra. Benedita Seixas, ofereceu uma 

máquina de lavar roupa semi-industrial para equipar a lavandaria. 

Além da compra de uma carrinha por parte do Centro, com a finalidade primeira de 

transportar refeições, havia sido doada uma outra por parte de um filho da terra 

emigrado no Luxemburgo
11

, o que demonstra também, aliado a um conjunto de 

donativos com a mesma proveniência geográfica, a importância e o carinho com que 

este projeto começava a ser recebido junto da comunidade de emigrantes, 

nomeadamente no Luxemburgo. O apoio por parte dos emigrantes, pode ter, na minha 

ótica, uma leitura muito própria: a ausência prolongada, longe dos pais idosos, por 

vezes doentes e sós, aliada à escassa ajuda dada à terra e à insegurança de um porvir 

cheio de incertezas, pode ser de certa forma a causa de “remorso” pela fuga que, por sua 

vez, conduz à entrega de donativos como cumprimento supletório dos deveres de 

consciência. 

É visível também
12

 o interesse por parte do Centro Distrital de Segurança Social na 

prossecução do projeto transmitido pelo presidente, vice-presidente e secretário da 

Direção do Centro Social que dias antes haviam participado numa reunião com o 

objetivo de definir as cláusulas e avançar com os procedimentos necessários para o 

acordo de cooperação entre as duas instituições, por intermédio do qual ficariam 

estabelecidos os direitos, deveres e limites de ambas as partes no funcionamento do 

Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

                                                           
10

 Conclusão da parte elétrica, factos que se podem constatar na ata da primeira reunião ordinária do 

Centro Social (ata nº 2) datada de três de Novembro 
11

 Ata nº 2 do Livro I 
12

 Ata nº 2 do Livro I 



 
56 

 

3.5. Poda 

 

A entidade responsável pela eliminação de rebentos bravios ou ramos estéreis era o 

Centro Distrital de Segurança Social mas, como desde cedo o arranjo das infraestruturas 

tinha sido incentivado e o impulso para a abertura tinha sido dado pelos técnicos e pelo 

próprio Diretor, nada houve a obstar na hora da fiscalização e tudo pareceu correr a 

favor do Centro, como já fomos constatando no ponto anterior. 

Quando finalmente foi chegada a hora de assinar o acordo de cooperação, e porque era 

prática da Segurança Social assinar o acordo três meses antes do arranque oficial de 

uma valência, para oferecer, em jeito de subsídio, a quantia equivalente ao valor da 

comparticipação dada em três meses de pleno funcionamento, foi permitido que se 

assinasse o acordo com data anterior. Esta permissão deu aso ao início de 

funcionamento num curto período de tempo permitindo simultaneamente que se 

usufruísse do comum apoio de “primeira instalação,”
13

 daí o acordo estar datado de 25 

de Setembro de 1998 para vigorar a partir do início de Outubro, quando, de facto, ainda 

nem sequer tinham sido constituídos os órgãos sociais. 

 

  

                                                           
13

 Conferir entrevista ao Pe. Manuel Queirós, em anexo. 
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3.6. Primeiros frutos 

 

Com tudo preparado para o início da atividade começa o ano de 1999. Como pode ser 

visto no arquivo do Centro Social é assinado dia 2 de Janeiro um anexo ao acordo de 25 

de Setembro cujo objetivo é atualizar a comparticipação da Segurança Social, passando 

de 22.978$00 para 24.586$00 a comparticipação atribuída mensalmente por cada utente. 

Com acordo previsto para um número máximo de 20 utentes o Centro Social Paroquial 

da Campeã dá início à sua atividade com a valência de Serviço de Apoio Domiciliário 

dia nove de Janeiro de 1998 servindo pela primeira vez a refeição a dez pessoas como 

havia ficado definido na reunião de 3 de Novembro. 

No decorrer do primeiro ano de funcionamento as alterações foram muitas. Dos oito 

utentes admitidos aquando da abertura apenas metade se mantiveram até ao final do 

ano, dois porque entretanto contrataram uma empregada doméstica, um porque foi viver 

com o filho em Amarante e uma porque foi viver com a sobrinha. Por outro lado o 

número de necessitados de apoio por parte do Centro aumentou exponencialmente, de 

forma que no dia 1 de Maio de 1999 estavam preenchidas as 20 vagas do Serviço de 

Apoio Domiciliário. Com tal aumento de necessidades, umas já existentes mas só à data 

diagnosticadas e outras de surgimento fortuito, revelou-se necessário, depois de meio 

ano de funcionamento, um alargamento do número de vagas previstas no acordo de 

cooperação. No primeiro dia de Junho do mesmo ano começam a ser apoiados dois 

utentes além dos acordados e comparticipados pelo Centro Distrital de Segurança 

Social, o que terá acelerado a redação de um novo anexo ao acordo de cooperação 

assinado com efeitos a partir do dia 1 de Julho de 1999. Este anexo ao acordo de 

cooperação de Outubro de 1998 alarga o número de vagas do Serviço de Apoio 

Domiciliário para um total de 30. 

Em cumprimento do desejo manifestado por parte da diretora do Centro de Saúde antes 

do início de atividade do Centro Social Paroquial da Campeã foi também firmado, dia 1 

de Setembro de 1999, um acordo tripartido entre o Centro Distrital de Segurança Social, 

o Centro a ARS (parte assumida pelo Centro de Saúde local) e o Centro Social 

Paroquial da Campeã assegurando cada um respetivamente as obrigações constantes nas 

cláusulas VI, VII e VIII  
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Fonte: Arquivo do CSPC (2012) 

 

Documento 3 - Clausulas VI, VII e VIII do Acordo de Cooperação de ADI 
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4 Espinhos, Agraços, Frutos, Flores e Novas Sementeiras 

 

Com o Centro Social já em funcionamento as dificuldades não terminaram, antes pelo 

contrário, à medida que se foi alcançando o cume de um monte mais a vista alcançava e 

o relevo se evidenciava agreste. Segundo o Pe. Manuel Queirós, à medida que se 

ultrapassava um obstáculo ou uma dificuldade surgiam quatro ou cinco novos para 

ultrapassar. 

À imagem do Centro Social, também no tecido social da região da Campeã, foram 

surgindo, ou revelaram-se espinhos que a própria instituição resolveu ou para os quais 

iluminou caminhos de resolução. Em certa medida estes casos eram o culminar do 

êxodo de sangue novo já referido no segundo capítulo; em grande parte, os idosos que 

pediam apoio eram aqueles a quem, por força da necessidade, a emigração ou o êxodo 

para a cidade lhes haviam retirado a prole. A par com os espinhos cresciam também os 

agraços como que a sufocar a árvore, a quem ganhavam ou perdiam terreno a cada 

movimento; agraços porque dificultam, agraços porque limitam, agraços porque, do 

exterior, quase sufocam o desempenho da atividade do Centro. Mas, mesmo no meio de 

tanta adversidade, houve espaço para a colheita de frutos; nada gravado em bronze com 

estilete de ferro… mas o bem ficou gravado na mente, no coração e algumas vezes com 

tinta numa folha de papel. Também as flores tiveram o seu lugar neste percurso, mas 

não antes dos frutos; essas já haviam morrido para dar lugar ao fruto nascente, talvez 

outras… outras de uma segunda floração, outras que lembram os sonhos capazes de 

idealizar novos frutos, capazes de encontrar novos caminhos e de idealizar novas 

metas… Por outro lado, à medida que estas flores desabrochavam e libertavam o seu 

perfume, tantas vezes diletante, novas sementeiras eram lançadas à terra para que os 

frutos do bem-fazer não chegassem ao seu ocaso apenas por um caminho. 
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4.1. Espinhos 

 

Fruto dos rigores climáticos, folhas convertem-se em espinhos. É cruel crescer no seu 

seio, mas é muitas vezes a única maneira de não sucumbir às asperezas de uma vida 

agreste. 

Os espinhos estão para a árvore assim como as dificuldades e os dramas concretos, da 

comunidade em geral e de cada indivíduo em particular, estão para o Centro Social. 

Não é doce crescer rodeado de espinhos, mas foi para eles que a árvore nasceu, foi com 

eles que ela cresceu e por eles que ela viveu. 

Neste ponto não posso deixar de salientar um aspeto já abordado no segundo capítulo, a 

geografia, quer na sua vertente física quer na sua vertente mais humana. 

As encostas alcantiladas, talhadas a foice sublime, e os vales lacrimosos, esculpidos 

pelas agruras dos Invernos, sobranceiros ao vale da Campeã, serviram de palco a um 

conjunto de pequenos aglomerados populacionais que, fora do vale plano, adamado pela 

roda do tempo, se viram forçados a arrancar às rochas o sangue, e a fazer dos montes 

agrestes terras aráveis e férteis. Foi este povoamento, parco e disperso, aliado à fuga de 

sangue novo ocorrida a partir da década de 1960, e associada também à quebra da 

natalidade, em ascensão no mesmo período, o causador da grande manta de espinhos. É 

consequência destes fatores o isolamento e a solidão dos mais idosos resistentes em suas 

casas mas, isolados de tudo e de todos. 

Para uma noção mais precisa da realidade utilizaremos como universo de estudo os 27 

utentes que fizeram parte do Apoio Domiciliário em 1999, todos residentes na freguesia 

da Campeã. Dos 27, havia 8 que não tinham filhos, os restantes tinham os filhos com a 

residência distribuída da forma apresentada no gráfico 16 
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Gráfico 16 - Local de Residência dos Primeiros Utentes de Apoio Domiciliário 

 

Como se pode constatar no gráfico, apenas sete dos filhos residiam na Campeã. Destes 

sete, um tinha problemas com o álcool, outro era psicologicamente desequilibrado e 

outro era portador de esquizofrenia e, por consequência, utente de Apoio Domiciliário 

juntamente com os pais. Assim, imputáveis, podemos considerar apenas quatro, dos 

quais uma regressada recentemente de França e um, embora residente na região de 

intervenção, era de uma freguesia distinta. Assim, é claramente percetível, também, o 

motivo da solidão depois da dispersão dos filhos pelo estrangeiro ou pelas cidades em 

busca de uma vida melhor. 

Além da solidão familiar aqui retratada as aldeias padeciam do mesmo mal ficando, na 

generalidade dos casos, os utentes sem família e sem vizinhos próximos. 

Para uma melhor perceção do tecido social das aldeias podemos olhar para o número de 

habitantes da freguesia da Campeã, nos censos de 2001
14

, e dividi-lo pelas quinze 

aldeias da freguesia
15

 chegando assim a uma média de 108,5 pessoas por aldeia, dos 

quais 27,5 tinham mais de 65 anos. Aliando, à baixa média de habitantes por aldeia, o 

facto de algumas aldeias se encontrarem geograficamente isoladas no mapa, ficamos 

diante de um cenário de acentuado isolamento social. 

Por outro lado, tendo, novamente, em conta que o universo de utentes admitidos em 

1999 foi exclusivamente da freguesia da Campeã e considerando que nos censos de 

2001 a freguesia tinha 1627 habitantes, dos quais 412 com mais de 65 anos, estamos 

                                                           
14

 Censos mais próximos do ano em estudo. 
15

 Cotorinho, Parada, Montes, Pousada, Viariz da Santa, Viariz da Poça, Chão Grande, Vendas de Baixo, 

Vendas de Cima, Vila Nova, Aveção do Cabo Aveção do Meio, Pereiro, Aveçãozinho e Pepe. 

0 1 2 3 4 5 

Manuel Joaquim Gouveia / Maria do Carmo Teixeira … 

Artur Augusto Morais 

José Oliveira Ramos / Maria Inocência Nunes 

Maria do Carmo Calondro 

António Diniz Martins / Alcina da Conceição Andrade 

José Joaquim Pinto Esteves/ Florinda Augusta … 

José Clemente Lucas 

Amélia Ribeiro Pinto 

Maria dos Anjos Dias Pinto 

Angelina de Jesus Dias / Manuel Chico 

Manuel Pereira Nogueira / Ana da Conceição Esteves 

Élia Cardoso 

António Inácio Coelho 

Grandes cidades/ outras 
zonas do país 

Região da Campeã 

Estrangeiro 

Fonte: Arquivo do CSPC (2012) e 

Entrevista à D. Marta Alves (2013) 
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Fonte: Bing (2013) 

diante da razão de 1 utente para 60,26 habitantes ou de 1 utente para 15,26 residentes 

com mais de 65 anos. 

 

Documento 4 - Perímetro Real do Espetro dos Utentes Admitidos em 1999 
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4.2. Agraços 

 

Para dificultar ainda mais a tarefa da planta, que cresce por entre espinhos cravados no 

caule, aparecem os agraços que embotam o gosto dos que, famintos, cruzam a senda da 

árvore.  

Estes pseudofrutos acres e indigestos são as dificuldades que o próprio Centro enfrenta 

no dia-a-dia quando procura amparar e colher sempre os frutos mais suculentos do seu 

granjear. São cumes de montanhas que, quando alcançados, deixam ver a pequenez do 

conquistado e a imensidão do mundo novo. 

De entre os agraços que se colheram nos primeiros tempos de funcionamento do Centro 

Social Paroquial da Campeã destacam-se os Seguintes: 

 

a) Tomada de consciência da falta de condições da cozinha e lavandaria. 

 

A cozinha e a lavandaria improvisadas, aquando da abertura acelerada, rapidamente se 

revelaram insuficientes para o número de refeições que começavam a ser servidas e para 

o volume de roupa a tratar. Além disso as dimensões e as características, quer da 

cozinha quer da lavandaria, não eram já coincidentes com as mínimas condições 

exigidas pela Segurança Social. 

 

b) Perímetro real do espectro de utentes 

 

Os 27 utentes que frequentaram as valências de SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e 

ADI (Apoio Domiciliário Integrado), durante o primeiro ano de funcionamento do 

Centro, eram todos residentes na freguesia da Campeã. Não obstante esse indicador de 

proximidade, pode-se dizer que eram dos quatro cantos da freguesia, por sua vez, de 

enorme dimensão territorial, e além disso portadora de um relevo gravemente 

acidentado. O perímetro circunscrevente das aldeias dos utentes admitidos em 1999 

(documentos 4 e 5), de 11559 metros, em pouco ilustra as dificuldades das rotas diárias, 

pois a rede viária, sinuosa e complexa, como se pode ver no mapa, obrigou desde cedo a 

percorrer diariamente rotas longas e desgastantes para funcionárias e viaturas. 
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Fonte: Bing (2013) 

 

Documento 5 - Perímetro Real do Espetro dos Utentes Admitidos em 1999 

juntamente  

com vias de comunicação 

 

Em paralelo com a dificuldade constituída pela rede viária, esteve sempre presente o 

relevo da região (documento 4 e 6) e por consequência do polígono de intervenção 

constituído pelas aldeias de Aveção do Cabo, Aveção do Meio, Aveçãozinho, 

Cotorinho, Montes, Parada, Pepe, Pereira, Pousada, Vendas de Baixo, Viariz da Poça, 

Viariz da Santa e Vila Nova. Por seu lado, o relevo acentuado associado ao clima 

agreste e à, já referida, sinuosa rede viária revelou-se muitas vezes fator de risco diário 

para o acesso a casa dos utentes. 
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Fonte: Google earth (2013) 

 

Documento 6 - Perímetro Real do Espetro dos Utentes Admitidos em 1999 

juntamente com altimetria 

 

 

c) Falta de condições em casa dos utentes 

 

Uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento das tarefas diárias foi desde 

cedo a falta de condições em casa dos utentes. Por um lado, a falta de isolamento 

térmico e inexistência de sistemas de aquecimento capazes de mitigar as agruras dos 

invernos rigorosos permitiram o desenvolvimento de muitas doenças respiratórias, que, 

aliadas às rotinas de um dia-a-dia penoso para as funcionárias, agudizava ainda mais o 

trabalho e as dificuldades das rotas; por outro lado, a falta de casas de banho
16

, sistemas 

de esgotos e, em muitos casos, água canalizada, foi dos maiores entraves, quer no apoio 

das atividades da vida diária, quer no apoio da prestação de cuidados de higiene pessoal 

que começavam a ser prestados nas situações de maior dependência; passou, então, a ser 

recorrente o ato de buscar cântaros com água, o aquecer água em potes à lareira e a 

utilização de bacias para as práticas de higiene pessoal. 
17

 

 

                                                           
16

 48% dos utentes não tinham casa de banho. 
17

 Os utentes com água canalizada perfaziam 67% do total sendo que, pelo menos dois dispunham apenas 

de uma torneira em casa. Era também prática comum da população em geral ter uma torneira à porta de 

casa, ou na cozinha, não efetuando qualquer ligação entre a casa de banho (quando existia) e a rede de 

água. 
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Fonte: Arquivo do CSPC (2012) 

 

d) (In) Cumprimento do acordo de ADI 

 

Na parte final do capítulo anterior foi possível tomar contacto com as obrigações 

assumidas no acordo tripartido, de Apoio Domiciliário Integrado, entre o Centro 

Regional de Segurança Social de Vila Real (CRSS), a Administração Regional de Saúde 

do Norte (ARS) e o Centro Social Paroquial da Campeã (CSPC). Além dessas 

obrigações particulares de cada um dos parceiros foram, também, assumidas obrigações 

gerais, comuns a todas as partes, reduzidas a escrito na cláusula nº V como podemos 

constatar no extrato do acordo. Os agraços presentes neste ponto prenderam-se com a 

falta de “intervenção articulada”, com a ausência de “colaboração entre si” e “com a 

inexistência de equipa multidisciplinar” apregoadas no texto.  

 

 

Documento 7 - Clausulas V do Acordo de Cooperação de ADI 
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4.3. Frutos 

 

Uns por que se comem, outros porque são admirados, outros porque embelezam, outros 

porque se oferecem… frutos! Eis mais uma forma de entrega e gratuidade com que a 

natureza nos brinda. Eis o dar o melhor de si para construir um engodo capaz de 

transportar a semente, até onde nem a vista alcança, para fazer brotar novas árvores em 

novos bosques tantas vezes fechados ao milagre da fecundidade. 

Também no Centro Social os frutos foram um fim e um começo. Foram, em muitos 

casos, o culminar de uma caminhada de entrega por parte do Centro e, em muitos 

outros, a dádiva capaz de fecundar novos corações onde vieram a germinar sentimentos 

nobres como o amor, a esperanças, a gratidão… ou mesmo só um sorriso! Foram 

também estes os frutos admirados, que embelezaram, que se ofereceram, que se 

comeram… foram estes os frutos que alimentaram a alma e deram força à árvore para 

que continuasse a produzir novas flores e novos frutos que saciaram quem passou, 

sequioso e faminto, pelas veredas tortuosas que se cruzam com os ramos da árvore.  

Os frutos que a árvore do Centro Social conseguiu produzir foram realização, dever 

cumprido, contentamento.  

Além do fruto da assistência diária, sentiu-se, no primeiro ano de funcionamento do 

Centro, um despertar de consciências adormecidas no seio da comunidade, ao nível de 

utentes e familiares. Dos 27 utentes admitidos em 1999 houve 4 que desistiram 

passados alguns meses encontrando uma nova resposta adequada às suas necessidades. 

Dois porque contrataram uma empregada doméstica, incentivados pelos filhos, e outros 

dois porque passaram a viver com familiares. Além dos idosos que fizeram parte da lista 

de utentes, outros houve que, nesse mesmo ano, se mudaram para casas de familiares. 

A sensação de dever cumprido ficou gravada na memória das funcionárias que desde o 

início se fizeram presentes no dia-a-dia dos utentes, por meio dos sorrisos e dos 

obrigados por estas recebidos. Ficou, também, registada em arquivo, uma carta de 

agradecimento, escrita a 28 de Março de 2001, de uma utente do grupo dos admitidos 

no primeiro ano, Maria Donzília Costa; a carta, dirigida à direção do Centro, da qual 

passo a citar um excerto foi escrita pela sobrinha que, por aumento de disponibilidade, 

assumiu o cuidado da tia: 

“Quero também agradecer-vos em seu nome o cuidado e carinho com que a 

acompanharam durante estes muitos meses em que foi por vós beneficiada e desejar as 
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maiores venturas a toda a equipa desse Centro Paroquial que tanto dignifica a nossa 

freguesia” 

A comprovar os bons resultados pode ser vista, a titulo de exemplo, a análise do 

primeiro triénio de funcionamento do Centro Social, presente na ata nº três, onde vem 

referido que [relativamente ao funcionamento] “tem sido muito positivo registando-se 

um crescimento que superou todas as espectativas, contando presentemente com cerca 

de cinquenta utentes repartidos pelas valências de Apoio Domiciliário e Apoio 

Domiciliário Integrado”. 

 

  



 
71 

 

4.4. Flores 

 

Como referi no enunciado do capítulo, não se trata das flores que morreram par dar a 

vida aos frutos, mas de outras… trata-se daquelas flores que surgem depois dos 

primeiros frutos, aquelas flores que brotam com o perfume inebriante da aurora, aquelas 

flores que carregam consigo a esperança matinal de vencer a barreira do Ocaso. 

As flores de que se trata são os novos sonhos que foram surgindo no seio da direção e 

que procuravam consistência na realidade para poderem ultrapassar a barreira efémera 

do pensamento. 

Embora o parecer do Departamento de Planeamento, Avaliação e Gestão Integrada de 

Programas, de 03 de Setembro de 2001 tivesse sido favorável, foi à época pedido um 

relatório, elaborado com a ajuda de técnicos da Santa Casa da Misericórdia de Vila 

Real, que acabaria por demonstrar a desadequação do projeto à realidade em questão. 

O estudo prévio, em questão, previa a construção de um equipamento social com creche 

para 20 bebés, CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) para 20+20 jovens, 

Centro de Dia para 30 utentes, Mini-Lar para 15 utentes e Apoio Domiciliário para 60 

utentes. O relatório técnico considerou o projeto desadequado, para a população da 

Região da Campeã, pelo reduzido número de vagas de Lar e pela desadequada proposta 

do CATL. 
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4.5. Novas sementeiras 

 

Árvore que frutifica lança sementes á terra! 

Também o Centro Social Paroquial da Campeã após ter dado os primeiros frutos se 

aventurou em novas sementeiras. Depois e em simultâneo com o encetar a senda do 

Apoio Domiciliário e do Apoio Domiciliário Integrado chegou a hora de explorar novos 

caminhos rumo ao cumprimento da missão fundacional, a solidariedade social. 

 

a) Candidatura à CCRN 

 

Ainda antes do arranque real do Serviço de Apoio Domiciliário já os sonhos iam mais 

além. Em nome da Fábrica da Igreja, mas com os objetivos estatutários do Centro 

Social foi assinada, no dia 30 de Dezembro de 1998, uma candidatura a um 

financiamento da Comissão de Coordenação Regional do Norte (CCRN). A verba então 

pedida, no valor de 6.000 contos, destinava-se a suportar 60% do investimento total 

estimado em 10.000 contos.
18

 

A intervenção prevista compreendia a remodelação do edifício, anexa ao qual, havia 

sido improvisada a primeira cozinha e lavandaria do Centro. A intervenção no edifício 

foi pensada em vários âmbitos, desde uma possível adaptação para lar de 3ª idade, à 

organização de um espaço para apoio à infância e juventude… mas, depois de concluída 

a intervenção, os esforços foram canalizados para albergar os serviços técnicos e 

administrativos da instituição, bem como, para acolher cursos de formação ou para 

funcionar como espaço de reuniões e de apoio à comunidade. 

 

 

b) Adesão e evolução do PCAACC 

 

Além das valências se SAD e ADI, o Centro Social aderiu, ainda durante o ano de 1999, 

ao Programa Alimentar de Ajuda a Carenciados (PCAAC), de forma que a 18 de Junho 

já havia sido convocado para buscar os primeiros alimentos atribuídos. Não há em 

arquivo qualquer registo do número de utentes apoiados pela medida em questão, mas 

pela quantidade de géneros atribuída à instituição consegue perceber-se que são poucos 

                                                           
18

 O investimento acabaria por ser suportado pelo Centro Social e com valores exageradamente 
superiores aos estimados em sede de candidatura. 
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os indivíduos apoiados. Por outro lado, a quantidade de pessoas apoiadas pode não ter 

sido sinónimo do número de necessidades, até porque o tempo para o levantamento das 

necessidades não terá sido muito estruturado, uma vez que a atividade do Centro havia 

tido início em Janeiro e encontrava-se ainda numa fase de adaptação. Se compararmos 

as quantidades dos géneros atribuídos nesse ano com aquelas que seriam atribuídas em 

2001 vemos que há um aumento de cerca de 300%, o que pode não ser sinónimo de um 

aumento real das necessidades. Não se devendo, este crescimento exagerado, ao 

aumento real das necessidades, ter-se-á devido a uma organização mais sólida, existente 

no Centro Social, bem como um maior, mais consistente e mais aprofundado trabalho 

de campo que terá permitido desvelar outras necessidades não tão clarividentes. 

 

Entre espinhos, agraços, frutos, flores e novas sementeiras foi crescendo a árvore do 

Centro Social rumo à realização dos objetivos fundacionais redigidos no texto dos 

estatutos. 
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Conclusão 

 

Na reta final desta caminhada pelo estudo da criação do Centro Social Paroquial da 

Campeã, bem como de todas as encostas e vales, que as veredas calcorreadas ladeiam, é 

momento de pousar, sobre fraga altaneira, e percorrer com a vista o traçado, que deixou 

nos pés as marcas do caminhar. 

No final da caminhada, é hora de olhar para o mapa e ver as diferenças entre o traçado 

previsto e as veredas efetivamente palmilhadas, é hora de relembrar os objetivos iniciais 

do trabalho e perceber quais as dificuldades encontradas para o não cumprimento do 

pretendido. A escassez de fontes e nascentes bem como as agruras das ladeiras 

vertiginosas obrigam os peregrinos, e outros viandantes, a fazer desvios e a contornar 

obstáculos para encontrar outros meios de alcançar o fim da caminhada. “Muitos são os 

obstinados que se empenham no caminho que escolheram, poucos os que se empenham 

no objetivo” Friedrich Nietzsche. Também neste peregrinar pela história houve desvios 

da ideia original, também neste peregrinar houve falta de fontes, desta feita 

bibliográficas, também nesta caminhada de descoberta houve dificuldades no encontro 

dos documentos, tantas vezes dispersos por vários dossiês, mas, procurei sempre 

empenhar-me no objetivo inicial, independentemente do caminho trilhado para lá 

chegar. 

Olhando para trás, no final da caminhada, conseguimos ter uma visão global, de 

conjunto, embora bem definida nas partes que compõem o todo. Olhando para trás 

conseguimos perceber o caminho aberto pela constituição de 1976 no percurso de 

evolução legislativa que permite a distinção e evolução da Consciência Pública (Estado 

Social) e das Consciências Privadas (geradoras de tantas iniciativas). Olhando para trás 

conseguimos compreender o quão importante, no caso português, foi a legislação e o 

empenho dos sucessivos governos, da segunda metade do século XX, na fomentação e 

no desenvolvimento da iniciativa privada, que acabaria por culminar na explosão do 

número de IPSSs no último quartel do século. 

No final desta caminhada concluímos, também, que a alteração do tecido social, aliada à 

geografia da região da Campeã, trouxe isolamento e solidão, que, unidos a uma época 

de florescimento de IPSSs, ditaram o tempo favorável para o aparecimento do Centro 

Social Paroquial da Campeã. 
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No decorrer da caminhada constatamos que, embora o Centro Social tenha sido fundado 

em 1995, só em 1999 viria a inicial a atividade para a qual foi fundado, o apoio social. 

Agora, na reta final, concluímos que este desfasamento temporal é fruto de algum 

desânimo por parte do pároco fundador, e de uma posterior mudança de pároco. 

No final do percurso é ainda possível recordar as contrariedades encontradas pelo 

Centro Social nos primeiros anos do seu funcionamento, começando pelas dificuldades 

e dramas concretos, da comunidade em geral e de cada indivíduo em particular, e 

passando pelas dificuldades que o próprio Centro enfrenta no dia-a-dia, quando procura 

realizar a prossecução dos seus objetivos fundacionais. É também importante recordar 

no final deste trabalho que o Centro Social foi, muitas vezes, para aqueles que o 

sustinham, causa de alegria, e alento para continuar, e um continuar com mais vigor e 

novos sonhos. 

Diz Jean-Paul Sartre que “cada homem deve inventar o seu caminho” e foi o que eu 

procurei ao longo deste trabalho, tendo sempre em mente o objetivo final mas buscando 

a cada passo o melhor trilho para caminhar. Na mesma linha diz Jean-Jacques Rosseau 

que “pelos mesmos caminhos não se chega sempre aos mesmos fins,” assim, do meu 

ponto de vista, e sem querer exibir os louros de uma qualquer descoberta, penso que 

este trabalho abre caminho ao estudo da importância das IPSS e dos Centros Sociais 

Paroquiais, tanto em mundo rural como em mundo urbano, e abre caminho ao estudo da 

relação entre as alterações demográficas da segunda metade do século XX, o 

surgimento de novas políticas sociais e o exponencial crescimento do número de IPSS 

em Portugal. 

Além das dificuldades encontradas na fecundação, nidificação, gestação, nascimento e 

desenvolvimento do Centro Social Paroquial da Campeã, também eu encontrei 

dificuldades na elaboração deste estudo a ele dedicado: encontrei como dificuldade, na 

fecundação, a escolha e decisão pelo tema; como nidificação, a pesquisa de fontes que 

pudessem sustentar o trabalho; como gestação, a leitura aprofundada das fontes e o 

amadurecer de novas ideias e conceitos; como nascimento, surgiram as dificuldades na 

interligação das ideias e a construção esquemática e arquitetónica do trabalho; por fim, 

como desenvolvimento, surgiram as dificuldades da redação e da escolha dos momentos 

consoante a importância ou a ausência dela.  

Em suma, também a história da criação do Centro Social Paroquial da Campeã é um 

caminho. É um caminho preparado pela evolução da consciência social (quer pública 
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quer privada). É um caminho encetado pela desertificação, causada pela elevada taxa de 

emigração, pelo êxodo rural e pala redução da natalidade. É um caminho percorrido por 

aqueles que se empenharam na sua edificação, tantas vezes contra inúmeras 

adversidades. É um caminho cuja meta, custosamente, se alcança e na mesma meta se 

revela um novo caminhar… 
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Fontes Legislativas 

 

 Carta Social Europeia 

 Constituição da República Portuguesa de 1933 

 Constituição da República Portuguesa de 1976 (artigo 63º) 

 Convenção nº 102 da Organização Internacional do Trabalho 

 Declaração Universal dos Direitos do Homem 

 Decreto do Governo 35/83 (Código Europeu de Segurança Social) 

 Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de Fevereiro  

 Decreto-lei n.º 519-G2/79 de 29 de Dezembro  

 Decreto-Lei nº 9-85 de 9 de Janeiro de 1985 

 Decreto-Lei nº10-85 de 9 de Janeiro de 1985 

 Decreto-Lei nº23048 de 23 de Setembro de 1933 

 Decreto-Lei nº23051 de 23 de Setembro de 1933 

 Decreto-Lei nº467/80 de 14 de Outubro 

 Decreto-Lei nº89-85 de 1 de Abril de 1985 

 Estatutos do Centro Social e Paroquial da Campeã 

 Lei 1884 de 16 de Março de 1935 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

 Revisão constitucional de 1982 (artigo 63º) 

 Tratado de Roma 

 

Fontes Orais: 

 Entrevista com Pe. Manuel Queirós da Costa (12 de Março de 2013) 

 Entrevista com Sr João Silva (14 de Março de 2013) 

 Entrevista com D. Marta Alves (14 de Março de 2013) 

 

Fontes do Arquivo do Centro Social Paroquial da Campeã: 

 Acordos de Cooperação entre o Centro Distrital de Segurança Social e o 

Centro Social Paroquial da Campeã 

 Correspondência Oficial de 1998, 1999, 2000 e 2001 

 Estatutos do Centro Social e Paroquial da Campeã. 
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 Livro de Atas do Centro Social Paroquial da Campeã (primeiro) 

 Processos individuais dos utentes admitidos em 1999 (SAD/ADI) 
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