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Novo Ano, Novos Desafios 
 

Iniciamos um novo ano que nos traz 
novos desafios. Ao comemorarmos os 425 
Anos da Misericórdia fica bem visível a 
capacidade de resiliência da Instituição às 
contrariedades que o tempo sempre coloca, 
assim como a sua perseverança quanto aos 
valores que a norteiam. O presente ano vai 
ser marcado pelas comemorações destes 
mais de quatro séculos de serviço à 
comunidade, mas igualmente pela 
insistência em criar ou alargar respostas 
sociais que vão de encontro às 
necessidades da população.  

 
 

       

 

Em 2020 irá abrir o Lar Residencial 
Herculano Tarroso Gomes, requalificado e 
ampliado, com capacidade para 30 utentes, 
dedicado a pessoas deficientes. É um 
investimento que se aproximará dos 
800.000€, dotando a Misericórdia e o 
concelho de um equipamento que apoiará as 
famílias que se debatem com esta 
necessidade de institucionalização de 
familiares deficientes. Igualmente evidencia 
a estratégia da Instituição em responder a 
necessidades diversas através da 
pluralidade de serviços que disponibiliza. 
Nesta linha de intervenção será realizada a 
ampliação do Centro Clínico visando alargar 
as consultas de especialidade que são 
disponibilizadas assim como os exames de 
diagnóstico realizados. Em termos 
infraestruturais estas duas intervenções 
reforçarão a intervenção da Misericórdia em 
duas áreas específicas, aumentando a 
capacidade de resposta à procura existente. 

Os desafios mantêm-se, as 
exigências aumentam com um compromisso 
constante com a qualidade de serviço 
prestado, assim como com a 
sustentabilidade da Instituição, condição 
necessária para continuar a disponibilizar a 
diversidade de respostas sociais e de saúde 
que hoje já existem. 

Um novo ano, novos desafios, nova 
energia, nova ambição e o compromisso de 
sempre com os valores da Misericórdia.  

 

O Provedor        
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.) 
 

  

 
425 Anos da Misericórdia de Arcos de Valdevez 

 

        A Misericórdia de Arcos de Valdevez comemora em 2020 os seus 
425 Anos de existência, servindo a população arcuense. Para assinalar 
a efeméride, vão desenvolver-se um conjunto de iniciativas, entre as 
quais e cunhagem de uma medalha comemorativa. 
 

          Para este efeito 
será dinamizado um 
concurso de ideias 
junto dos alunos do 
Agrupamento de 
Escolas de Valdevez 
e da Escola 
Profissional, 
envolvendo desta 
forma a comunidade 
educativa nas 
comemorações e, 
por intermédio desta,  

 
 

  

 
 
 

 

 

a população do 
concelho.  
      A Misericórdia 
enaltece o 
envolvimento das 
Direções das 
Escolas, assim 
como dos 
Professores que 
já se 
disponibilizaram 
para colaborar 
com o artista 
António Aguiar 
(atelier Queiroza),      

 

que coordena esta iniciativa conjuntamente com o Senhor Provedor, a 
Dr. Lúcia Afonso e o Dr. Paulo Castro.  
         O “lançamento” simbólico das comemorações processou-se com a 
oferta aos alunos e professores  das  escolas  da agenda e do lápis, 
alusivos  aos  425 anos desta 
 

 Instituição. 
         Hoje, tendo presente o 
lema “ao serviço da 
comunidade”, a Santa Casa 
da Misericórdia de Arcos de 
Valdevez procura, na 
diversidade das situações, 
dar continuidade ao legado 
proposto pelos fundadores e 
beneméritos e consolidar a 
relação de serviço aos 
habitantes do concelho.   

 
 



 
Visita de D. Anacleto Oliveira 

 

Sua Excelência Reverendíssima, 
D. Anacleto Oliveira, Bispo da Diocese 
de Viana do Castelo visitou o Centro de 
Atividades Ocupacionais e Lar 
Residencial, da Santa Casa da 
Misericórdia de Arcos de Valdevez.  

O objetivo foi conhecer a 
realidade deste público-alvo e o trabalho 
desenvolvido promovendo, assim, um 
acompanhamento de proximidade. Na 
Instituição, a diretora técnica mostrou o 
espaço e expôs as diferentes respostas 
aos utentes interna e externamente. 
Além disso, o Senhor Bispo teve 
oportunidade de confraternizar com os 
todos. 

 

 
 

No final, os utentes prepararam 
uma dança e entregaram uma lembrança 
feita por eles. D. Anacleto Oliveira 
confidenciou que ficou muito agradado 
com o que viu e sensibilizado por todo o 
carinho que recebeu. 
__________________________________________________________________ 
 

Visita da Ministra da Segurança Social 
 

         A Ministra da Segurança Social, 
Drª. Ana Godinho, acompanhada dos 
seus Secretários de Estado, Presidente 
do Instituto da Segurança Social e 
Diretora Distrital da Segurança Social, 
visitou a Misericórdia de Arcos de 
Valdevez para se inteirar do 
funcionamento da Instituição e das 
dificuldades com que se debate.  

K 
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Após uma reunião de Trabalho, 
seguiu-se uma visita às instalações, nas 
suas diversas respostas sociais, que 
possibilitou um contacto com os utentes 
e funcionários da Instituição.  

 

 
 

 
Provedor da Misericórdia de Arcos de Valdevez eleito para presidir 

o Conselho Nacional da União das Misericórdias Portuguesas 
 

  
 

     Decorreu no passado 
dia 7 de dezembro, em 
Fátima, a eleição para os 
órgãos da União das 
Misericórdias 
Portuguesas, tendo o 
Provedor, Comendador 
Francisco de Araújo, sido 
eleito para presidir ao 
Conselho Nacional da 
UMP. Para presidir ao 
Secretariado Nacional foi 
eleito o Dr. Manuel de 
Lemos e para a 
presidência da 
 

 

 

 Assembleia Geral da UMP foi eleito o Dr. Silva Peneda. 
     Das 398 Misericórdias existentes em Portugal, estiveram presentes 70%, 
dando ao ato eleitoral uma das maiores participações de sempre, mostrando 
o envolvimento das Misericórdias na vida da União e na sua importância 
para a ação que estas Instituições desenvolvem em todo o país. 
 
 

  
 

 

Misericórdia de Arcos de Valdevez e Câmara Municipal assinam 
protocolo para apoio às obras da ERPI Vilagerações 

  

 
 

 

 
 
 

 

A Santa Casa assinou com a 
Câmara Municipal um protocolo, no valor 
de 50.000 €, para apoio às obras de 
ampliação do Estrutura Residencial para 
Idosos do Vilagerações. A intervenção 
compreende a criação de mais cinco 
quartos e a ampliação da sala de estar, o 
que duplicará a sua área atual. Está, 
ainda, previsto a criação de uma sala de 
enfermagem que dará apoio ao Lar. O 
valor global das obras estima-se em 
130.000€, esperando-se que toda a 
intervenção esteja concluída até ao final 
do primeiro trimestre de 2020. 

 
 

  
 

Natal na Misericórdia de Arcos de Valdevez  
 

 

O Natal, na Santa Casa da 
Misericórdia, foi celebrado de 
diferentes formas, mas sempre 
com o espírito de magia associado 
a esta época e a tornar mais 
calorosa as vidas dos utentes. 

Desde o enfeitar a 
Instituição com motivos natalícios, 
até à realização de festa de Natal, 
do jantar de confraternização, não 
esquecendo a tradicional Missa de 
Natal e a entrega de cabazes a 
famílias carenciadas (foto ao lado), 
numa ação conjunta com a 
Câmara Municipal e a Cáritas 
Interparoquial de Arcos de 
Valdevez, tudo foi vivido de forma 
genuína e espírito natalício. 
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Publicação Bimestral da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez 
Complexo Vilagerações  

Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo, n.º 146 
4970-600 Arcos de Valdevez, Tel. 258 510 110 
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