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Mensagem do Provedor 
 

     O início de um novo ano é, usualmente, 
prenúncio de novos desafios.  
     Numa Instituição como a nossa, que acabou 
de comemorar os 425 Anos de existência, é 
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.  
     Como tivemos oportunidade de referir, no 
jantar de Natal, o ano de 2022 fica marcado 
pelo encerramento das comemorações destes 
mais de quatro séculos de serviço à 
comunidade, mas igualmente pelo empenho 
em criar e/ou alargar respostas sociais que vão 
de encontro às necessidades da população.  
      É disto exemplo a requalificação e 
ampliação do Lar Residencial Herculano 
Tarroso Gomes, com capacidade para 30 
utentes, dedicado a pessoas com deficiência. 
Foi um investimento de centenas de milhares 
de euros que permite dotar o concelho de 
Arcos de Valdevez de um equipamento que 
apoiará as famílias que se debatem com esta 
necessidade de institucionalização de 
familiares.  

                           
 
     Este investimento é também sinal evidente 
da estratégia da Instituição em responder a 
necessidades das pessoas do nosso concelho, 
através da pluralidade de serviços que 
disponibiliza. É ainda nesta linha de prioridades 
que prossegue a ampliação do Centro Clínico, 
visando alargar o domínio das consultas de 
especialidade que são disponibilizadas, assim 
como o alargamento do leque dos exames de 
diagnóstico. 
      Mas o projeto da Santa Casa, o 
compromisso em servir a comunidade, não 
é um ato isolado de uma pessoa ou de um 
órgão da Instituição, é um objetivo que envolve 
os cerca de 340 colaboradores da Santa Casa, 
que conta com todos para fazer mais e melhor 
em prol do concelho e da sua população. 
    Neste início de um novo ano, novos desafios 
e renovado compromisso com os valores de 
sempre da Misericórdia.  
     Com os votos de um Bom Ano de 2023. 
 

O Provedor        
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.) 

  

 
Entrega de Cabazes de Natal a famílias do concelho 

 

 
 
 

 

    Dando cumprimento ao 
que se vem realizando nos 
últimos anos, a 
Misericórdia de Arcos de 
Valdevez, a Câmara 
Municipal e a Cáritas de 
Arcos de Valdevez 
conciliaram esforços de 
forma a proporcionarem a 
trinta e três famílias do um 
Natal mais feliz, através da 
oferta de um conjunto de 
alimentos apropriados para 
esta, muito especial, 
quadra natalícia. 

   

     A identificação das famílias foi efetuada pela equipa da Cáritas 
concelhia e pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento de 
Ação Social (SAAS). Os bens alimentares foram doados por 
diversas empresas locais que, à semelhança de anos anteriores, 
responderam ao apelo efetuado e articularam a entrega dos bens 
com o Conselho Local de Ação Social (CLDS 4G). 
 
 

     Merecem o nosso 
agradecimento o + 
Económico, Itau, Sabores do 
Vez, Panirocha, Prestígio, 
Panificadora Arcuense, 
Bricelta e Pomar Brasil. 
    É importante sublinhar que 
a cooperação entre o 
município e as entidades do 
setor social e os setores da 
economia local, é 
determinante para suprir 
situações de carência. Pelo 
que é fundamental manter e 
aprofundar a cooperação em 
benefício da coesão social no 
nosso concelho. 
 
 

 
 

 

  



Formação de técnicas 
de gestão financeira e 

familiar 
 

    O CLDS Vez + Futuro 
incide a sua intervenção junto 
das famílias em situação de 
maior fragilidade económica e 
social do concelho. 
 

  
 

      Neste sentido, em parceria 
com o Gabinete de 
Atendimento à Família (GAF), 
mais precisamente com o 
CAFAP, decorrem ciclos de 
conversa com o objetivo de 
sensibilizar e dotar os 
participantes de recursos e 
técnicas para uma melhor 
gestão financeira e familiar. 
      Numa altura em que as 
famílias enfrentam 
substanciais aumentos de 
custos de bens e serviços, 
esta pode ser uma ferramenta 
importante na gestão do dia a 
dia. 
     O projeto procura assim ter 
presente a seu primeiro 
objetivo de servir a população 
arcuense. 
 

  

 Comemoração do Dia Mundial da Música 
   

 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 

Acordo de cooperação para o funcionamento do Lar Residencial 
  

 
 

 

 
 
 

    Decorreu no passado dia 24 de novembro, no 
Centro Distrital da Segurança Social de Viana do 
Castelo, a assinatura, com presença a Diretora, 
Dr. Cristina Oliveira, o Acordo de Cooperação 
relativo ao apoio para o funcionamento do Lar 
Residencial para pessoas com deficiência. 
Termina assim um longo processo que exigiu 
persistência visando a disponibilização de um lar 
a cidadãos que muito precisam deste tipo de 
apoio. O concelho passa ter dois equipamentos 
para pessoas com deficiência, um Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) 
que acolhe 30 utentes que se deslocam em 
transporte apoiado pelo Município e um Lar 
Residencial, igualmente para 30 utentes.  
    Este ato de assinatura representa um 
momento importante no apoio às pessoas com 
este tipo de necessidades e no esforço constante 
na construção de uma sociedade mais inclusiva. 
 
 

   

  
Doe 0,5% dos seus impostos às atividades da SCMAV 

    

                Misericórdia  
de 

    Arcos de Valdevez 
 

 ao serviço da comunidade  

 
Preencha o quadro 11, 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. 
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