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Do Provedor 
 

       A Santa Casa da Misericórdia foi 
distinguida com o apoio do Bazar 
Internacional do Corpo Diplomático 
pelo trabalho desenvolvido no âmbito 
dos Cuidados Continuados e 
Cuidados Paliativos.  
       Em cerimónia presidida pelo 
Senhor Presidente da República, Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa, e perante 
uma plateia constituída por diplomatas 
nacionais e estrangeiros foi concedido 
um donativo de 4.582€ para a 
aquisição de equipamento clinico para 
os serviços. Entre diversas instituições 
de todo o país viu a Santa Casa 
reconhecido o trabalho que tem sido 
efetuado nas Unidade de Cuidados 
Paliativos, e Cuidados Continuados, 
com a atribuição deste apoio para ser 
aplicado na melhoria do seu 
equipamento.  
 

        

     É justo reconhecer que o bom 
trabalho desenvolvido deve-se à 
dedicação e qualificação dos 
profissionais de saúde que exercem a 
sua atividade na Instituição e que 
merecem todo o nosso 
reconhecimento. Também é 
importante sublinhar a mobilização de 
toda a Irmandade em torno dos 
objetivos que têm sido definidos, com 
a abertura de novas respostas e a 
qualificação dos seus serviços, 
nomeadamente através da certificação 
de qualidade. Contudo o mais 
importante são as pessoas que 
diariamente trabalham na Instituição e 
nos permitem o reconhecimento e 
atenção de diversos organismos e da 
comunidade em geral.   
 

Comendador Dr. Francisco Rodrigues 
de Araújo 

  

Páscoa na Santa Casa da Misericórdia  
 

     Enquanto construções sociais as misericórdias transformam-se 
com a evolução social, acompanham e participam nessa 
transformação. Por isso, procuram ler os sinais dos tempos e 
responder aos novos desafios.  
     No entanto, este desiderato substantivamente dinâmico, deve 
articular-se com outro, comprometido com a preservação do legado 
histórico, social e cultural das regiões onde se encontram inseridas. 
 

       No reconhecimento 
de que estamos perante 
organizações singulares, 
cristãs na sua raiz, 
particulares na sua 
conformação, mas que 
perseguem objetivos 
coletivos na sua 
essência, é que o 
compromisso entre o 
passado e o presente se 
apresenta como tão 
importante.   

   
 

 
 
 

 

     É neste compromisso 
que se procura situar a 
Santa Casa da Misericórdia 
de Arcos de Valdevez 
quando dinamiza atividades 
como o Concerto da 
Paixão, a Procissão do 
Ecce Homo (que este ano 
não percorreu as ruas da 
vila devido à chuva) ou o 
Compasso Pascal.  

   

      Atividades estas que tendo 
um fundamento religioso, são 
também manifestações 
profundamente interiorizadas 
pelas pessoas desta região, 
ocupando um lugar 
importante na cultura e na 
tradição da nossa 
comunidade. 
     É com este objetivo de 
estar junto dos utentes e da 
comunidade em geral, que 
responsáveis e funcionários 
da Santa Casa da 
Misericórdia se empenham. 

 



 

SEMANA ABERTA 
Santa Casa da Misericórdia 

 

2 a 8 de junho  
 

   A Semana Aberta da 
Santa Casa da Misericórdia 
é uma iniciativa anual, que 
se inclui no conjunto de 
atividades promovidas pela 
Santa Casa da Misericórdia 
de Arcos de Valdevez e 
que se assume como uma 
das formas de ação em 
prole dos utentes, dos 
profissionais da instituição 
e das pessoas em geral, 
desenvolvendo-se num 
espírito de relação de 
proximidade com a 
comunidade onde está 
inserida, espírito que a 
instituição pretende 
continuar a desenvolver e a 
aprofundar........................... 

      

     A edição de 2019 da 
Semana Aberta, a realizar de 
2 a 8 de junho, contará com 
palestras nas áreas da 
história, da medicina, da 
educação, da inclusão e da 
geriatria, em sessões abertas 
à comunidade, e que podem 
constituir-se como momentos 
de reflexão e formação para 
profissionais de diferentes 
áreas. 
   Do programa, a divulgar 
brevemente, constará ainda a 
Eucaristia, celebrada pelo 
Senhor Bispo Diocesano, e o 
Jantar Solidário, cuja verba 
angariada reverterá este ano 
para a reparação do órgão da 
Igreja da Misericórdia. 

 
 

Comemoração do Dia da Mulher 
    No passado dia 8 de março as alunas 

da Universidade do Saber celebraram o 
Dia Internacional da Mulher com um 
almoço e muita boa disposição. 
    De forma a tornar este dia memorável 
foi entregue a cada participante uma 
rosa com um poema personalizado. As 
alunas fizeram questão de os ler em voz 
alta. Destacamos o seguinte:  
     A tua cabeleira é já grisalha ou 
mesmo branca?  
     Para mim é toda loira e circundada 
de estrelas.  
     Sobre ela o tempo não poisou o 
inverno dos anos que se escoam 
maldosos insinuando rugas, fios 
brancos...  
     Ao teu corpo colou-se o vestido de 

 seda, como segunda pele; entre os 
seios pequenos vicejam perene um 
raminho de cravos...  
     Pétalas esguias emolduram-te os 
dedos...  
    E revoadas de aves traçam ao teu 
redor volutas de primavera.  
    Nunca envelhecerás na minha 
lembrança!... 

 
  

 

Páscoa na área sénior 
  

 
 

 

 
 
 

       Os utentes das Estruturas 
Residenciais para Idosos prepararam a 
Páscoa. Coelhos, amêndoas e outras 
figuras alusivas a esta época foram 
preparadas e embelezaram os 
corredores, átrios e salas de convívio 
dos lares. 

     O momento alto ocorreu no dia 22 
de abril com a Visita Pascal à 
Instituição. 
 
 
 

 elogios das pessoas Comemorações do Dia da Árvore 
      Os utentes da Estrutura Residencial para 

Idosos Vilagerações e do Jardim de Infância 
da Casa Cerqueira Gomes uniram-se para, 
em conjunto, celebrarem o Dia da Árvore. 
     A atividade decorreu na mata do 
Complexo Vilagerações e foram plantadas 
árvores de groselha e bolbos de flores.  
     Foi um momento intergeracional muito 
divertido para os miúdos e graúdos. 

 
   

 Utentes da área sénior participam nas atividades do Dia da Proteção Civil 
 

 

 

     No dia 1 de março, os utentes dos 
Lares Soares Pereira e Vilagerações 
participaram nas atividades do Dia da 
Proteção Civil.  
     Das mesmas constaram uma 
exposição dos diversos agentes de 
Proteção Civil e estiveram presentes o 
SEF, PSP, Polícia Marítima, Bombeiros 
voluntários, GNR (GIPS, SEPNA, equipa 
Cinotécnica), Cruz Vermelha, Forças 
Armadas, ICNF (Sapadores Florestais), 
ANPC/CDOS de Viana do Castelo. 
 

 

D. Anacleto Oliveira visita a Creche de Padreiro 
 

     No dia 5 de abril, a Creche de Padreiro recebeu a visita do Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto 
Oliveira, inserida na visita pastoral à freguesia de Padreiro (Salvador).  
     Esteve presente o Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, a Diretora do Serviço da Infância, Juventude e 
Educação, bem como toda a equipa educativa da Creche. No final foi oferecida uma lembrança, elaborada pelas 
crianças, a D. Anacleto Oliveira, por forma a agradecer a sua visita. 
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