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Do Provedor 

 

						Considerando a situação de pandemia resultante 
do coronavírus Covid-19 procedeu-se ao 
encerramento dos equipamentos sociais de apoio à 
primeira infância ou deficiência, determinada pelo 
Decreto-lei n.º 10-A/2020. Neste enquadramento a 
Misericórdia encerrou a Creche de Padreiro, assim 
como a Creche, CATL e Jardim de Infância do Edifício 
Cerqueira Gomes e o CAO (Centro de Atividades 
Ocupacionais para Deficientes). 
      Depois da limitação a uma visita diária por utente 
nas UCC (Unidades de Cuidados Continuados) e 
ERPI (Estabelecimentos Residenciais para Idosos), 
avançou-se, em consonância com a decisão da 
Autoridade Nacional de Saúde de 14 de março último, 
para a suspensão de visitas a todos os equipamentos 
residenciais da Santa Casa. Agradecemos a 
colaboração e compreensão de todos, considerando 
que a população que ocupa as valências residenciais 
da Instituição são pessoas vulneráveis que mais 
podem ser afetadas por esta pandemia pelo que todas 
as preocupações e exigências são justificáveis, 
visando a sua proteção. 
 

						A Mesa Administrativa decidiu na sua última 
reunião suspender todas as atividades de índole 
cultural, religioso e outras, previstas para os próximos 
meses de Março e Abril no seu Programa de 
Comorações dos 425Anos da Misericórdia, fazendo-
se posteriormente uma avaliação da existência de 
condições para retomar as iniciativas programadas. 
      Neste tempo de enormes preocupações e 
incertezas, quero deixar uma palavra de gratidão e de 
enorme reconhecimento aos funcionários da 
Instituição que presentemente apoiam mais de 300 
utentes em valências residenciais. A sua dedicação, 
zelo, disponibilidade e sentido de responsabilidade, 
mantem os cuidados de saúde nas UCC, auxilio e 
acolhimento nos lares e apoio domiciliário, com uma 
determinação impressionante. É nestes momentos 
que perante a adversidade não desistimos, certos que 
há um amanhã. 
      Um obrigado a todos os colaboradores que não 
recuam, tratando os doentes, muitos deles idosos, nas 
Unidades de Cuidados Continuados, nos 
Estabelecimentos Residenciais para Idosos e no 
Apoio Domiciliário, cientes da importância da sua 
ação, complementando o trabalho que profissionais 
competentes e dedicados fazem diariamente no SNS. 
      A Misericórdia, através da sua Provedoria, 
manifesta a todos os seus colaboradores um sentido 
obrigado pela forma profissional e responsável como 
estão a responder neste momento de emergência. 
 
 

 

Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo 

  

 
 

“O Arco-Íris da Casa Cerqueira Gomes” 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
        As educandas e 
colaboradoras da 
Casa de Acolhimento 
Cerqueira Gomes não 
ficaram indiferentes 
aos diversos arco-íris 
que têm circulado, 
nesta fase sensível e 
complexa da vida de 
muitas pessoas, na 
generalidade dos 
países do mundo.  
 

   

         Com o 
objetivo de 
transmissão de 
boa energia 
resolveram fazer o 
seu próprio arco-
íris e afixá-lo no 
frontal da casa, de 
forma a contagiar 
sorrisos de todos 
aqueles que o 
possam 
contemplar!  
         “Não há dias 
cinzentos para 
quem sonha 
colorido!” 
 

 



 
Carnaval na Santa Casa 

da Misericórdia de Arcos 
de Valdevez 

 
     Num clima de 

muita alegria e animação, 
comemorou-se, no dia 21 de 
fevereiro, a Festa de 
Carnaval nas diferentes 
valências da nossa 
Instituição. 
 
 

             
 

Utentes e 
colaboradoras, fantasiadas, 
dançaram e brincaram com 
serpentinas e balões. Da 
parte da tarde realizou-se um 
animado desfile 
carnavalesco, pela rua 
principal da zona industrial 
de Padreiro, contando com a 
presença de alguns 
encarregados de educação, 
que com as suas fantasias 
se juntaram aos seus filhos e 
às educadoras e 
colaboradores da creche.  

Ainda durante a 
semana foram realizadas 
diversas atividades de 
expressão plástica alusivas 
ao Carnaval, que 
embelezaram os diferentes 
espaços desta creche da 
nossa Instituição. 
 

 

  

 
A Páscoa na Casa Cerqueira Gomes 

 
  

                          
 
“A Páscoa é tempo de 

renascer para uma nova vida 
cheia de esperança, alegria, fé 
e amor”.  

 
Para celebrar este 

momento, as educandas do Lar 
Cerqueira Gomes decoraram 
com flores a cruz colocada em 
tempo de quaresma à porta da 
Instituição, um momento de 
confraternização e de alegria 
diferente, num tempo diferente.  

 
 
 

 

 
 

  
 

 
Atividades na Estrutura Residencial para Idosos “Soares Pereira” 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
Em tempos de confinamento, 

os nossos utentes da ERPI Soares 
Pereira não deixaram de festejar as 
datas importantes do mês de abril: 
Páscoa e 25 de abril.  

Não esquecendo os 
familiares, com quem já não se 
encontram há algum tempo, também 
quiseram deixar a mensagem de 
confiança, na parte exterior do 
edifício:  

“Vai ficar tudo bem”. 
 
 
 
 
 

   

  

 
Doe 0,5% dos seus impostos liquidados à SCMAV 

 

 
   

                  

        Preencha o quadro 11, campo 1101, do 
Modelo 3, com o NIF 500 835 918 
 
 
        A consignação do IRS permite aos 
contribuintes, sem qualquer custo para os 
mesmos, destinarem 0,5% do imposto pago 
ao Estado a uma instituição, à sua escolha. 

 
   

  
 

  

 

 
 

C a m i n h o s  
Número 2 

Abril de 2020 

 
 

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 

----------------------------------------------------------------------- 
Subscreva a nossa Newsletter em www.scmav.pt  

   
 


