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Cerimónia no Santuário de Santo António
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Editorial
António Fernando de Pina Marques Provedor

“Se encontrares alguém disposto a caminhar contigo à chuva, não fujas, molha-te” (Caligaris)

E, felizmente somos muitos!

É com o sentido de serviço e contributo para as memórias da instituição que damos à estampa mais um boletim anual da Misericórdia 
de Vale de Cambra. Temos vindo a crescer e as páginas que seguem, demonstram isso mesmo. Fruto de muita entrega, de muito trabalho e 
abnegação da Mesa Administrativa, mas também, de uma sinergia de esforços entre os “administradores” e os colaboradores, a quem deixo 
uma palavra de estima e agradecimento.

A nossa entrega a esta missão é por todos e para todos: os utentes dos diferentes serviços, as suas famílias, a comunidade onde estamos 
inseridos. O setor social é, por natureza, grande – nos princípios e nos resultados, que ao serem concretizados promovem o bem estar das 
famílias e contribuem para uma comunidade mais coesa e mais humanizada. Nesta missão não esquecemos também os voluntários, irmãos, 
beneméritos, parceiros, entidades, que com o seu apoio nos animam a prosseguir e ajudam a concretizar objetivos. 

Foram muitos os momentos marcantes que fizeram a história do último ano: as obras da Sede, nomeadamente no salão nobre, que nos 
permitiram reforçar a segurança daquele espaço, com dignidade e conforto, num ambiente digno de um salão palaciano, como é o caso. A 
aposta na recuperação de património é também visível nas recuperações das casas de Cavião, da Rua do Hospital, na Casa de Paranhos, no 
Porto, entre outras.

Mantivemos a nossa abertura à comunidade e instituímos, pela primeira vez, o Dia Aberto;
Participamos nas Marchas de Santo António com vivacidade e alegria!
Participamos nas Procissões de Nª Sra. do Carmo e Enterro do Senhor, nas Festas do Senhor em São Pedro de Castelões.
Participamos na Feira da Castanha onde apresentamos uma montra de doces para o programa da RTP1, “Portugal em Direto” em que a 

nossa Cozinheira Chefe, Isabel Silva, mostrou a variedade de doçaria feita com castanhas. Esta participação valeu-lhe a Foto do Mês no jornal 
“Voz das Misericórdias”.

Mantivemos as Parcerias de apoio como o Banco Alimentar Contra a Fome, em que este ano fomos a equipa coordenadora; Banco 
Solidário; Cuidar de quem Cuida….

Promovemos o II Encontro de Animadores Sócio Culturais entre instituições de solidariedade social.

Convívio em Lisboa com Irmãos, Colaboradores e Voluntários onde visitamos o Palácio de Queluz e os seus magníficos jardins, e assistimos 
à mais recente produção de Filipe Lá Féria, a revista “República das Bananas”. 

Tudo isto e muito mais está espelhado nas páginas que seguem, juntamente com uma dinâmica grande nas áreas da infância e sénior.

Estivemos em missão e propusemo-nos continuar em missão por mais um mandato. Teria sido mais fácil sairmos de cabeça erguida e 
com missão cumprida, mas o sentido de responsabilidade alertou-nos para um futuro, que terá que ser tomado a pulso e com pulso, que não 
permita derrapagens e sustente a caminhada. Tivemos eleições a 18 Dezembro, e fomos reconduzidos por unanimidade. 

Estivemos 9 anos neste projeto. Tratamos do corpo da Instituição que estava muito debilitado e temos vindo a tratar da alma, em várias 
ações que nortearam o ano de 2015. Vamos continuar a caminhada!

Pedimos o apoio de todos nesta missão e há gestos simples que fazem a diferença numa casa como esta. Alguns deles, bem simples, 
que não implicam qualquer custo, como a consignação do IRS a favor da Misericórdia, colocando para o efeito o nosso nº de contribuinte no 
campo referente às instituições particulares de solidariedade social, como apelamos na página nove.

O ano de 2015 fica também marcado, na história da instituição pela perda da irmã benemérita e residente D. Felisbela Conceição, a quem 
estaremos eternamente gratos por toda a deferência com que ao longo dos últimos anos que esteve entre nós, nos distinguiu.

Temos pela frente desafios fortes no campo da reabilitação do património não social. Só com o esforço de todos conseguiremos vencer 
estas batalhas. Batalhas que não são caprichos nossos…batalhas que serão o baluarte da sustentabilidade desta casa…batalhas a bem de 
todos quantos desta casa dependem…batalhas a bem da comunidade em que estamos inseridos. Serão batalhas de paz em que as armas 
serão o trabalho e a dedicação.

Outro desafio forte, que gostaríamos de ver, definitivamente a funcionar em 2016, é a Unidade de Cuidados Continuados. Depois de todos 
os investimentos feitos, desde a formação à aquisição de equipamentos, continuamos a trabalhar neste processo. Já dizia Santo Agostinho 
“Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer” e nós continuamos a lutar!

Este ano de 2016 , para além de todos os projetos a que nos propomos será iluminado pela grandeza do ano jubilar da Misericórdia, que 
viveremos a cada dia, com intensidade e com propostas de atividades à comunidade.

Vamos continuar o caminho….caminhando….juntos…!
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Tomada de Posse
Eleitos para o quadriénio 2016/2019
Cerimónia de Posse no Santuário de Santo António

Órgãos Sociais da Misericórdia
de Vale de Cambra

2016 - 2019

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

Manuel António Neves Tavares de Bastos - Presidente
João Negrais Borges de Matos – Secretário efetivo
José António Abrantes Soares de Almeida – Secretário efetivo
António Alegria Coutinho Moreira - vogal
Vítor Manuel Marques Pinho - vogal
Manuel Gonçalves Ferreira de Pinho - vogal 

MESA ADMINISTRATIVA 

António Fernando de Pina Marques - Provedor
Abílio Ferreira da Silva – Vice-Provedor
Carla Cristina Cabral Bastos - Tesoureira
Manuel Augusto Ferreira de Pinho - Secretário
Maria de Fátima Gomes Martins dos Santos – vogal
Maria Alice de Jesus Tavares – vogal
Dulce Maria de Meneses Gandra Ribeiro Gandra - vogal
Maria Cristina Soares de Almeida Coelho - suplente
Baltazar de Almeida Pinho - suplente
Moacir Soares Leite – suplente
Manuel Augusto Bastos de Carvalho - suplente

CONSELHO FISCAL

Nuno Manuel Pinto Martins Ferreira - Presidente
Agostinho Abrantes de Pina
Miguel Joaquim Moura Ferreira de Matos
Manuel de Pinho Pereira - suplente
Sónia Isabel Santos Pinheiro - suplente

Os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra eleitos em 18 de Dezembro de 2015 para o quadriénio 2016-2019 
tomaram posse a 15 de janeiro de 2016 no Santuário de Santo António, em Vale de Cambra – Igreja Jubilada neste ano que se comemora 
o Ano Santo da Misericórdia, na presença do padre José Manuel Rocha Araújo, em representação do Bispo do Porto, Dom António Francisco 
dos Santos.

A cerimónia, que contou com a presença dos presidentes da Assembleia e Câmara Municipal de Vale de Cambra, Rui Leite e José Pinheiro 
e Silva, respetivamente, bem como dos vereadores Catarina Paiva, Daniela Silva e António Alberto Matos Gomes, juntou também represen-
tantes das Misericórdias do distrito de Aveiro, o presidente do secretariado regional de Aveiro, Paulo Gravato, párocos e IPSS’s do concelho, 
colaboradores da Misericórdia, que se envolveram na cerimónia parabenizando os eleitos e augurando os maiores êxitos nesta missão.

Uma missão que o Provedor, António de Pina Marques e os presidentes da Assembleia Geral, Manuel António Neves e Conselho Fiscal, 
Nuno Ferreira se comprometeram com a ajuda dos restantes eleitos, a trilhar num pressuposto de equilíbrio assumindo as melhores práticas 
nesta tarefa social que a Misericórdia desenvolve nas diferentes respostas sociais.

A cerimónia de tomada de posse foi abrilhantada pelas jovens Graça Gandra ao violino e Teresa Soares no violoncelo e terminou com a 
missa semanal do Santuário onde assistiram os eleitos, selando assim este momento de compromisso ao serviço do outro nesta missão de 
Misericórdia.

Ficha Técnica

Vice Provedor
Abílio Ferreira da Silva

Provedor
António de Pina Marques

Presidente Conselho Fiscal
Nuno Manuel P. M. Ferreira

Presidente da Assembleia Geral
Manuel António Neves T. Bastos
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É por elas que existimos!

“Uma criança é como o cristal e como a cera. Qualquer choque, por mais brando, a abala e comove, e a faz vibrar de molécula em 
molécula, de átomo em átomo; e qualquer impressão, boa ou má, nela se grava de modo profundo e indelével.”

Olavo Bilac

Uma criança é como o cristal e como a cera … É por elas e por causa delas que existimos!
Centrados nesta causa mui nobre e imbuídos de uma enorme responsabilidade que é acolher na nossa casa os mais pequeninos e frágeis 

da sociedade, deparamo-nos diariamente com incertezas, dúvidas e receios, relativamente à forma como nos chegam as nossas crianças, e 
o que elas esperam de nós… toda a fragilidade da entrada no acolhimento é visto, revisto, pensado e discutido, para que qualquer uma das 
crianças que recebemos sejam acolhidas de forma tranquila, metódica e de acordo com a sua idade, personalidade e vivências!

Queremos que o Acolhimento Residencial das nossas crianças, seja um tempo de proteção, recheado de afeto, de aprendizagem, e pre-
paração para a nova vida que terão após a definição e concretização do seu Projeto de Vida! É uma missão de amor e proteção, aquela que 
a equipa educativa do CAT S. Gonçalo, leva a cabo no seu dia a dia… o colo, o beijo, o embalar, aconchegar quando se está doente, cobrir 
quando se vai para a cama, contar uma história para adormecer, ver nascer o primeiro dente ou assistir ao primeiro passo de uma criança, 
são gestos tão nobres, como a missão que desenvolvem no seu quotidiano! 

Desta forma e tendo em conta que trabalhamos com as crianças e para as crianças, durante o ano 2015 entraram no acolhimento 23 
crianças e saíram 28 sendo que tendo por base a cultura e missão institucional definiram-se e concretizaram-se os 28 Projetos de Vida, de 
algumas das crianças que estiveram acolhidas na nossa casa:

Importa referir que para todas as crianças que saíram do acolhimento foram delineados e/ou concretizados os Projetos de Vida, sendo 
que as transferências se deveram à necessidade de reaproximar as crianças da área de residência do Agregado Familiar, para que se concre-
tizasse o Projeto de Vida – (Re) unificação familiar.

O CAT agradece  a visita de todos  aqueles que durante o ano 2015 quiseram conhecer a nossa casa e  ainda a todos aqueles que de uma 
forma ou de outra quiseram contribuir para o bem estar das nossas crianças!

Comemorando o ano Jubilar da Misericórdia ,  e centrados nas magnificas palavras do Papa Francisco - “A Misericórdia torna o mundo 
menos frio e mais justo”  - deixo uma palavra de reconhecimento, à excelente equipa de voluntários que de uma forma  altruísta oferece 
parte do seu tempo, e das suas vidas ao serviço da comunidade, particularmente às crianças do CAT, consagrando-lhes  diariamente um 
bocadinho do seu coração! 

“A história nos julgará pela diferença que fizermos na vida de todos os dias das crianças.”
                                                                                                                    Nelson Mandela

SAÍDAS 2015

MOBILIDADE 2015

Adoção        Família Biológica        Família Alargada       Outra Instituição

Adoção: 15

Família Alargada: 3

Outra Instituição: 4

Família Biológica: 6
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Entradas Saídas

Centro de Acolhimento Temporário
S. Gonçalo
Clotilde Santos Diretora Técnica do CAT
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Feira da Castanha

Presépio exterior do CAT Festinha de Natal

Visita Pascal

Visita do Professor Marcelo Rebelo de Sousa

Visitas ao CAT

Visitas ao CAT
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CATL
Centro de Estudos

Nelson Marques Coordenador do CATL

“CATL – Centro de Estudos” - procuramos ir mais longe.

A funcionar desde 1983, o Centro de Atividades de Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra surgiu como resposta 
à necessidade das crianças, do 1º ciclo, serem acompanhadas no período pós letivo, quer a nível escolar como de desenvolvimento pessoal.

Atualmente, numa sociedade que se move cada vez mais rápida, com os horários familiares cada vez mais desajustados, esta resposta 
social proporciona aos encarregados de educação o conforto de saberem que têm alguém a quem podem confiar os seus filhos. Alguém que 
os vá levar e buscar à escola, que os acompanhe na realização das tarefas escolares e proporcione vivências que os pais, não dispondo de 
tempo, não conseguem oferecer.

O Centro de Estudos surge como resposta à procura de soluções dos encarregados de educação para os seus filhos após a transição do 
1º ciclo. Para além das necessidades já expressas, no 2º e 3º ciclo a ausência de hábitos de trabalho ou métodos de estudos inadequados e 
a inexistência de motivação para os contextos de aprendizagem pelas atitudes negativas face à escola aumentaram a procura de um apoio 
especializado.

As alterações programáticas no ensino mostraram ser também uma barreira para os encarregados de educação fazerem o acompanha-
mento escolar dos seus educandos. O CATL – Centro de Estudos tentou aproxima-los desta nova realidade, proporcionando sessões de es-
clarecimento sobre os “Novos Programas de Língua Portuguesa e Matemática”. A componente pedagógica destas respostas sociais torna-se, 
portanto, fundamental, possibilitando aos pais poderem deixar os seus filhos entregues a pessoal qualificado que, com eles, colaborem na 
sua educação integral.

O CATL – Centro de Estudos realiza o acompanhamento, por parte dos professores, na realização dos trabalhos de casa, preparação para os 
teste e exames, dispondo de uma plataforma digital da “Escola Virtual”, explicações (1º, 2º e 3º Ciclo) e atividades extracurriculares (Dança, 
Inglês, Mandarim e Natação).

Sabemos que cada aluno é único. Apostamos num ensino inclusivo e diferenciado, adequando-nos ao ritmo de trabalho de cada aluno, 
à sua individualidade e às suas caraterísticas especiais.

Bem… Podem dizer: “isto é o que todos dizem fazer”. No entanto o “nosso” CATL procura ir mais longe. Procuramos ser uma extensão 
não só da escola, mas também das famílias, tratando cada criança com amor paternal e maternal procurando transmitir os valores da Santa 
Casa da Misericórdia.

Para as crianças e adolescentes o melhor da escola são as férias. Bem, nós também gostamos, e procuramos nestes momentos propor-
cionar vivências únicas, com uma vertente pedagógica e lúdica. 

Em 2015 exploramos Aveiro de moliceiro, o Porto de Comboio, fomos à Feira de Março, ao museu interativo World Of Discoveries, ao 
Visionário onde fizemos experiencias divertidas, fomos acampar ao Parque Aquático NaturWaterPark, fizemos slide, escalada, jogamos Splat-
master… Pffuuuu… mesmo bué de cenas… para piorar, ainda usufruímos durante todo o verão da nossa piscina, todos os dias, às vezes até 
mais que uma vez por dia. Estes foram momentos únicos, que não só proporcionamos mas também vivenciamos com eles, sentindo um 
sentimento de amizade, cumplicidade e bué, bué de alegria, nunca deixando ninguém de fora perante as dificuldades económicas que as 
famílias atravessam.

Com o intuito de sermos uma extensão familiar, a proximidade das famílias no contexto CATL – Centro de Estudos é fundamental. Desta 
forma, as famílias são convidadas a participar em atividades que unem e solidificam esta parceria simbiótica. A White Party é o ponto alto 
desta proximidade, é um momento único, cheio de magia e fantasia.

Colaboradoras do CATL na Sunset White Party
Sunset envolveu pais, crianças e equipa técnica
do CATL em salutar convívio
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Visita ao Porto - World of Discoveries

Bowling AEC de Dança Ria de Aveiro

Culinária Zumba Ping Pong

Visionarium - Santa Maria da Feira

A jogar wii Cascata de S. João

Aquisição de matrecos para o CATL

World of Discoveries
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Piscina Hidroginástica

Viagem Medieval Bicicleta no Parque Paint Ball

Insufláveis Pinturas

Natur Water Park

Feira de Março Aulas de Surf

Bombeiros de Vale de Cambra
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A Misericórdia de Vale de Cambra enquanto parceira do Banco Alimentar Contra a Fome tem vindo a colaborar nas campanhas de angari-

ação de alimentos que se realizam em maio e novembro de cada ano. 2015, não foi exceção, sendo que este ano assumimos a coordenação 

da Campanha em Vale de Cambra. Uma tarefa, que além das equipas de angariação nos diferentes supermercados exige ainda a recolha 

permanente dos alimentos angariados nos diferentes pontos e o posterior carregamento do camião que os transporta a Aveiro. Uma tarefa 

que tem sido possível graças ao empenhamentos dos colaboradores que se voluntariam para este efeito.

Um grupo de cerca de 70 participantes, de entre colaboradores 

e amigos da Misericórdia inscreveu-se na Caminhada Solidária que 

decorreu a 3 de Maio, no Parque da Cidade. A iniciativa promovida 

pela Autarquia teve um custo de 3€/pessoa, sendo que 1€ rever-

tia a favor de uma instituição do concelho escolhida por cada par-

ticipante. Apesar do dia bastante chuvoso conseguimos terminar o 

percurso com alegria e entusiasmo e registamos o momento junto à 

mascote da “Vaca que Ri”, um produto Bel Portugal, que orgulhosa-

mente é nossa parceira.

Caminhada Solidária
Misericórdia aderiu à Caminhada Solidária

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra informa os Irmãos, que o pagamento de quotas (30€/ano) pode ser feito numa das 

seguintes modalidades:

1) pessoalmente nas nossas instalações (Creche ou Lar de Idosos em Burgães);

2) via CTT com envio de cheque à ordem da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra;

3) por transferência bancária através do NIB PT50 0033.0000.2838.0027.4532.5, indicando o nome do remetente.

Optando pelas duas últimas vias, procederemos posteriormente, ao envio do respetivo recibo.

Mais informamos que qualquer informação que nos queira prestar ou esclarecimento que pretenda obter, poderá fazê-lo através de carta 

ou através do correio eletrónico com endereço geral@scmvlc.pt.

Pagamento de Quotas

Banco Alimentar
Misericórdia coordenou campanha local do Banco Alimentar



Área de Infância
Creche, Pré-Escolar

Catarina Soares Diretora Técnica e Pedagógica
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Formas

Desfolhada

Dia de Reis

Vestir para o Mau Tempo Expressão Plástica Halloween

“O que fazemos com uma criança, em contexto educativo, deverá ser fundamentado no Amor e no Cuidar. Se nós soubermos cuidar da 
criança, facilmente fortalecemos as relações, as interações e os laços afetivos.”

Fiéis aos propósitos primordiais da nossa instituição, no ano de 2015 realizamos e participamos em projetos alicerçados no nosso projeto 
socioeducativo, em articulação com os parceiros, com a comissão de pais, com a Junta de freguesia de S. Pedro de Castelões, com o Município 
de Vale de Cambra, com os utentes da área sénior e com a comunidade em geral, das quais destacamos: 

Encontros, de partilha de opiniões, ideias e conhecimentos sobre comportamentos e atitudes a adotar, em relação aos seus filhos; Festa 
da Abóbora que promove a sua colaboração na oferta e na compra de produtos confecionados com abóboras; Festa de Natal favorecendo 
a sua interação na organização e concretização da efeméride; Desfile de Carnaval na Creche ao “inventarem” fantasias para as crianças; 
Convívio no Dia do Pai/ Dia da Mãe, na instituição, onde são convidados a envolverem-se em atividades em conjunto com os seus filhos; 
Projeto MISA, que permitiu aos pais e aos filhos vários benefícios, nomeadamente o aumento da concentração e da motivação; melhoria da 
capacidade de relação com os outros; aumento do respeito por si e pelos outros; redução da agressividade dentro e fora das salas de ativi-
dades; ambiente em contexto educativo mais calmo e harmonioso; maior capacidade de trabalhar individualmente e em grupo; aumentar 
a consciência interior e a autoestima; capacidade de distinguir entre o “mau toque e o toque positivo”; maior respeito pelos outros e pelo 
material e instalações escolares; Magusto partilhado com os meninos do Pré-escolar e participação na Festa da Castanha; Dramatização de 
Natal na Biblioteca Municipal; Visita da Exposição de brinquedos no Centro Cultural de Macieira de Cambra; Participação no cortejo de Car-
naval municipal; Visitas das crianças aos utentes do Lar de Idosos e do Centro de Dia, registando-se uma troca de saberes e originando uma 
empatia intergeracional; Participação numa desfolhada e vindima, promovendo a preservação de usos, costumes e tradições; o cantar os 
Reis no meio envolvente.

A prestação de serviços de qualidade da nossa equipa de infância implica, não só condições de acolhimento, integração, socialização, 
formação e educação, mas também estabelece relações equilibradas e individualizadas com cada criança (Plano Individual). Não é apenas 
um bem social e educativo, ainda pressupõem aprendizagens ao longo da vida, suscita a necessidade intelectual, a competência em resolver 
problemas e a capacidade de resiliência, necessária para um futuro de sucesso.

As constantes melhorias nas instalações, a aquisição sistemática de material didático e equipamento de exterior, a lotação da nossa ca-
pacidade de frequência em creche e pré-escolar, a aposta na eficiência e eficácia dos seus colaboradores e a oferta de atividades de Enriqueci-
mento Curricular que vêm coadjuvar a ação educativa dos educadores (natação, musica, dança, mandarim, inglês, karaté), são indicadores 
pertinentes demonstrativos que os nossos serviços são reconhecidos na comunidade onde estamos inseridos.

                  “O IMPORTANTE NÃO É O QUE SE DÁ, MAS O AMOR COM QUE SE DÁ”
                                                                                             Madre Teresa de Calcutá  
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A nossa Hortinha AEC Inglês Insufláveis Um amigo Especial

Plasticina Caseira Descoberta do Outono Exploração de Imagens Dia de Reis

Festa da Abóbora AEC Creche - Dança A nossa Hortinha Dia da Amizade

Dia de Reis Expressão Plástica
Projeto

“Os Animais” Carnaval

Dia Mundial do Pijama Magusto Expressão Plástica Jogos
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Vindímas A nossa Hortinha Dia Mundial da Alimentação MISA

Natal Dia de Reis Museu do Brinquedo Carnaval

Dia da Mãe Diversão no Jardim

Um dia na Praia Vindímas

Nós Pais Dia Mundial do Pijama Exploração dos Sentidos Dia de Reis
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ADRIMAG

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BÚZIO

ASSOCIAÇÃO D. PEDRO V    

BANCO ALIMENTAR

BANCO BPI                   

BANCO SOLIDÁRIO DE VALE DE CAMBRA

BEL FROMAGERIES 

CÂMARA MUNICIPAL VALE DE CAMBRA 

CASA DO PROFESSOR DE VALE DE CAMBRA – UNIVERSIDADE SÉNIOR

COLEP

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE VALE DE CAMBRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FERPINTA

GIS – GRUPO DE INTERVENÇÃO SOCIAL DE VALE DE CAMBRA

JPM 

JUNTA DE FREGUESIA S. PEDRO DE CASTELÕES

LEIRINOX

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MODELO CONTINENTE

PINGO DOCE

REDE SOCIAL DE VALE DE CAMBRA

RENOVAMENTO CARISMÁTICO

UNICER    

UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS 

Parcerias e Apoios
O nosso Bem Haja!

Encontro Intergeracional Feirinha Dia Mundial da Alimentação Usos e Costumes

Dia do Idoso Expressão Plástica



O Colaborador é Cuidador

Neste, que é o ano da Misericórdia, e no âmbito do editorial reservado à Área Sénior, apraz-me dar ênfase ao trabalho dos Colaboradores, 
e porque também são Cuidadores, é da mais elementar justiça enaltecer aqui as qualidades que são demonstradas no desenvolvimento do 
trabalho diário em prol de quem, que por variadíssimas razões não dispõe de capacidade física e/ou mental, necessita de apoio para o que 
são as atividades diárias.

   
Resumindo, o trabalho do cuidador carateriza-se por, cuidar de pessoas que têm dificuldade em desempenhar as suas atividades de 

vida diária. Essas tarefas envolvem o acompanhamento das atividades diárias, como sendo o apoio na alimentação, na higiene pessoal, na 
administração da medicação, no vestir, nos cuidados de imagem, e outros serviços necessários, excluíndo-se aqueles para os quais sejam 
requeridas técnicas ou procedimentos como os de enfermagem, por exemplo.

Para um trabalho com este nível e exigência o colaborador reúne um determinado número de qualidades físicas e intelectuais, tendo 
igualmente de ter condições para avaliar e tomar decisões em situações de emergência, que necessitem de iniciativas e ações rápidas.

Deve também ter a capacidade de ser tolerante e paciente, pois em inúmeras ocasiões é preciso compreender os momentos difíceis 
pelos quais a pessoa se encontra a passar, dado que a diminuição da sua capacidade física e mental geralmente afecta o humor e a predis-
posição para aceitar ser apoiado, dificultando sobremaneira as relações interpessoais.

Apesar das inúmeras dificuldades que se apresentam no dia a dia, é de enaltecer o empenho e a dedicação que o colaborador transmite 
no contacto permanente que tem com os “seus” utentes.

Muito para álem do apoio diário nas limitações de quem é cuidado,  cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é, e como se 
mostra, os seus gestos e falas, a sua dor, e neste contexto, o amor, o carinho e a compreensão estão sempre presentes. Fica o vazio e a 
saudade quando ela parte. 

“Todas as decepções são secundárias. O único mal irreparável é o desaparecimento físico de alguém a quem amamos.”
Romain Rolland

Área
Sénior
Manuel António Diretor Técnico para a Área Sénior
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Aniversários Pinturas
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Trabalhos Manuais Estimulação Cognitiva

Desfolhada Dia Mundial do Doente

Dia dos Avós Dia Mundial do Teatro
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Dia Mundial da Alimentação

Dia Internacional
da Atividade Física Psicomotricidade Fisioterapia na Praia

Oficina de Beleza Tarde Musical S. Martinho

Festa de Natal Dia de Reis Santiago de Compostela

Peregrinação Anual a Fátima Sardinhada na Praia Fluvial

Feira de Março Guimarães Gaia - Porto
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Dia de Reis Dia Nacional da Prevenção do Cancro de Mama

Dia Mundial da Árvore Dia Mundial da Rádio

Desfile Miss Sénior

Eucaristia Cinzas

Carnaval 2016 - Mary Poppins Renovamento Carismático
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Torneios de Dominó Sopa de Letras Clips e elásticos coloridos

Molas coloridas Cada Macaco no seu galho Cartas Gigantes

Cuidados de Saúde Tardes de Fado Lençol Mágico

Tiro ao Arco Mini Golf Acerta na Bola

Sessões Fotográficas Ludo Gigante Biblioteca Tricotada
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Sra. da Mó Sra. da Graça Bowling - Ovar Carnaval 2015 - Ovar

Feira da Castanha Origami Castelo da Feira Arestal

Feira dos 23 Passeio Moliceiro Visita aos Hortos
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Trabalhos Manuais

Pinturas
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Uma Vida...
Uma Benção... A Partida... A Gratidão e o Reconhecimento
Felisbela Conceição Um rosto de Misericórdia!

Em véspera de Natal despediu-se de nós a Sra. Dª Felisbela Conceição. Esta era uma Quadra Festiva que particularmente a afetava pela 
ausência que sentia no seu íntimo dos seus entes mais queridos. Falava muitas vezes de seu pai, como mestre que também orientava a sua 
vida com os conselhos que ainda guardava na sua memória e no seu coração, com especial carinho e afeto. Poderíamos dizer que quis passar 
o Natal junto dos seus, na eternidade.

Durante os 15 anos que passou entre nós, desde a data em que passou a residir no Lar de Burgães, a Sra. Dª Felisbela foi criando o seu 
espaço nas relações que foi estabelecendo com pessoas, individualidades e instituições de Vale de Cambra, e de outras paragens, deixando 
a sua marca indelével, nomeadamente através da sua generosidade e benemerência.

Adotou Vale de Cambra como sua terra e muitos de nós considerámo-la também uma verdadeira Valecambrense. 
Muitas pessoas com quem, por vezes, me encontrava, no corre-corre do dia-a-dia, ao referirem-se a D. Felisbela diziam, “…aquela         

senhora que escreve no jornal…”, com um sentimento de apreço.
De facto, também neste órgão de comunicação social local “Voz de Cambra” deixou a sua marca, o seu testemunho, os seus conselhos, a 

sua gratidão e reconhecimento a tantos que com ela conviveram, nomeadamente sacerdotes, médicos, bombeiros, jornalistas, colaboradores 
da Santa Casa e outras pessoas amigas. Todos compreendemos (percebemos) que as referências elogiosas ao Provedor da Santa Casa eram 
sentidas, mas o seu grau superlativo eram um exagero, fruto da sua generosidade e bondade de coração…

Ficamos felizes por termos contribuído para que se sentisse bem entre nós e para que estes anos em Vale de Cambra tenham sido os 
melhores anos de sua vida como afirmava constantemente.

Felisbela Conceição é, e será sempre, uma referência na Santa Casa da Misericórdia!
Em nome da Mesa Administrativa da Santa Casa e em meu próprio, o pesar pela sua perda, o agradecimento aos amigos que mani-

festaram os seus pêsames e aos que estiveram presentes nas exéquias fúnebres entre os quais os Srs. Presidentes da Câmara e da Junta de 
Freguesia, da Direção dos Bombeiros Voluntários, da Direção da Academia de Música, do Jornal “Voz de Cambra”, da Associação Patinhas, 
da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da Santa Casa, as Sras. e os Srs. Mesários, Irmãos (entre os quais os Irmãos Honorários, 
Dr. Manuel Augusto S. Gomes de Almeida, Provedor decano e Dr. Manuel Gonçalves Presidente da Mesa da Assembleia Geral durante vários 
mandatos) e Colaboradores da Misericórdia, entre outros amigos, que estiveram presentes.

O nosso agradecimento aos Reverendos Padre Araújo e Padre Martingo que concelebraram a missa de corpo presente no dia 29 de 
dezembro, pelas 11.00 horas na Igreja de S. Gonçalo em Coelhosa.

Partiu rodeada de amigos, que lhe prestaram a última homenagem numa ovação de palmas que entoaram na Capela de São Gonçalo. 
Nesta despedida foram largadas três pombas que simbolizaram não só a dedicação da D. Felisbela pelos animais em geral, mas pelas “suas 
amigas de duas patas”, em particular. Um sinal de paz, nesta hora de despedida.

À Sra. Dª Felisbela o nosso mais profundo reconhecimento, a nossa gratidão e a nossa homenagem!

Que Deus a tenha na sua glória!

António de Pina Marques, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra

Atelier de Sabores
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2015 ficou marcado por uma ilustre visita na nossa casa que 
começou no Lar e concluiu no CAT S. Gonçalo. O Prof. Marcelo Rebelo 
de Sousa, agora Presidente da República, esteve entre nós a 6 de 
junho e  criou empatia por onde passou: simples e muito simpático 
deixou uma marca positiva e a alegria estampada nesta receção.

As nossas crianças deliraram com a abordagem do professor, que 
se colocou à altura dos mais pequeninos e soube brincar e criar laços.

Visita Ilustre
Marcelo Rebelo de Sousa na Misericórdia

Várias visitas de diferentes personalidades e em diferentes con-
textos marcaram o ano de 2015, que nos apraz registar, como são os 
casos das visitas do Provedor da Misericórdia do Porto, Dr. António 
Tavares; do Dr. Carlos Andrade e Dra. Susana Branco da UMP e da 
equipa diretiva do Agrupamento de Escolas do Búzio liderada pelo 
seu diretor, Dr. Pedro Martins.

Realidade Social
Misericórdia mostra a sua Realidade Social

Provedor do Porto durante a visita às futuras instalações da UCCI

Dr. Carlos Andrade e Dra. Susana Branco reúnem com o Provedor

A Comitiva do Agrupamento do Búzio na visita ao Edifício Sede
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No âmbito da formação inicial subjacente ao programa                 
“Leverage” da Colep foi proposto ao grupo de 11 trainers uma ativi-
dade que consistiu em conhecer uma componente de beneficência 
social da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, bem como 
elaborar um projeto social de modo a ser possível proporcionar aos 
utentes desta instituição uma qualidade de vida superior, no âmbito 
das suas capacidades e limitações.

O grupo durante este projeto fez uma visita à instituição em 14 
de Janeiro 2016 e, a 3 de fevereiro esteve novamente entre nós na 
apresentação do projeto final que decorreu na sala polivalente da 
Creche de Burgães.

De salientar, que na visita à instituição, o grupo de onze elemen-
tos que constituem este projeto, teve a oportunidade de conhecer 
todas as respostas sociais onde lhe foram explicadas as diferentes 
dinâmicas. A visita contou ainda com a explicação central de todo o 
projeto Misericórdia, pelo Provedor, António de Pina Marques e pelo 
nosso Diretor Financeiro, Filipe Figueiredo.

Jovens conhecem
Projeto Misericórdia
Misericórdia recebe jovens no Âmbito do Programa Leverage Colep

A Misericórdia de Vale de Cambra assinou a Revisão do Acordo 
de Lar de Idosos.

*Capacidade da estrutura de 96 utentes.
*Acordo de cooperação 65 utentes.
*6 Vagas sociais.

A cerimónia de homologação dos Acordos de Cooperação, que 
teve lugar em Coimbra a 31 de julho 2015 contou com a presença 
do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agos-
tinho Branquinho. Pela Misericórdia de Vale de Cambra, o Provedor 
António de Pina Marques que foi acompanhado do Diretor Finan-
ceiro, Filipe Figueiredo.

Acordos de Cooperação
Revisão do Acordo em Lar

O diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Dr. Rui Cruz, visitou a Misericórdia de Vale de Cambra. A visita foi acompa-
nhada pelo presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, Eng. José Pinheiro e Silva, pelo coodenador da Adrimag, Dr. João Carlos Pinho 
e pelos técnicos da Adrimag Dra. Lurdes Peralta e Dr. Jorge Ferreira. A visita, que foi ciceroneada pelo Provedor, Dr. Pina Marques contou ainda 
com o vice provedor, Abílio Ferreira da Silva, mesárias Dulce Gandra e Alice Jesus. 

Esta visita ficou marcada pela bênção de três viaturas da Misericórdia, pelo reverendo Padre Joaquim Martingo e das obras de requalifi-
cação do Lar, nomeadamente cozinha e lavandaria. Culminou num almoço na presença dos diretores técnicos da instituição. 

“Notável” e “grande”, não só pelo tamanho mas pela qualidade que imprime nas suas diferentes valências, a instituição foi referenciada 
desta forma positiva pelos convidados, que assistiram in loco, às várias dinâmicas diárias da Misericórdia de Vale de Cambra.

Nota Máxima
Diretor da Segurança Social de Aveiro dá Nota Máxima à Misericórdia de Vale de Cambra



Fruto do crescimento e da dinâmica da instituição, a Mesa        
Administrativa investiu num filme institucional que mostra a história 
e a envolvência diária da Misericórdia nas suas diferentes respostas 
sociais. Com cerca de dez minutos, o filme envolve e leva-nos mais 
perto de todos os setores infância e sénior. Com recurso a drone, as 
imagens aéreas conferem uma maior amplitude ao trabalho, que 
foi apresentado na Festa de Natal e reuniu o consenso e o aplauso 
de todos.

FICHA TÉCNICA
Coordenação, texto e alinhamento Sandra Santos (SCMVC)
Supervisão Filipe Figueiredo (SCMVC)
Imagem José Oliveira / Nuno Relvas
Voz Off Pedro Moreira
Realização Nuno Relvas Produções
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O Primeiro-Ministro Pe-
dro Passos Coelho esteve 
em Vale de Cambra por 
ocasião da inauguração do 
novo quartel dos Bombei-
ros em fevereiro de 2015 
e o nosso Provedor teve 
a ocasião de questionar 
o Primeiro-Ministro sobre 
a abertura da Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Vale de Cambra procurando 
sensibilizar para a sua ne-
cessidade.

Primeiro-Ministro
Pedro Passos Coelho esteve em Vale de Cambra

A Misericórdia esteve presente nas reuniões de trabalho da 
União das Misericórdias e do Secretariado Regional de Aveiro numa 
política de proximidade pugnando pelas melhores estratégias e 
apoios a favor do setor social.

Reuniões de trabalho
Estratégias e Apoios

Durante o certame da Feira da Castanha, que decorreu de 5 a 8 
de novembro de 2015 e onde a Misericórdia esteve presente com o 
seu stand institucional, a nossa cozinheira chefe, Isabel Silva, parti-
cipou num direto da Feira da Castanha para o canal 1 da RTP a falar 
sobre a doçaria confecionada com castanha de Castelões. As nossas 
doçarias deliciaram a jornalista Andreia Neves do programa “Portu-
gal em Direto”, que deu assim a conhecer ao país e ao mundo um 
bocadinho de nós numa montra apetitosa!

Misericórdia no “Portugal em Direto”

Misericórdia
em Filme!
Filme Institucional

Misericórdia
na televisão!
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No âmbito da sua política ambiental, as Lojas Pingo Doce desen-
volveram uma campanha de sensibilização junto dos colaboradores 
e das populações onde se encontram instalados para a adoção de 
práticas corretas de separação de resíduos, bem como, na procura 
de novas soluções de valorização dos mesmos. Neste contexto, a 
campanha iniciada em 2014 com a valorização das cápsulas de café 
e tampas/rolhas/caricas colocados pelos clientes nos ecopontos dis-
poníveis nos estabelecimentos Pingo Doce viria a ter um sucesso 
assinalável. As receitas desta campanha revertem integralmente 
para Instituições Portuguesas de Solidariedade Social.

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra foi a IPSS esco-
lhida pela loja Pingo Doce de Vale de Cambra - uma das que reco-
lheu maior quantidade deste resíduo em 2014 - para atribuição de 
um cartão presente, no valor de 350 euros, que foi entregue em 
20 de julho 2015 na loja de Vale de Cambra pelos responsáveis do 
grupo Jerónimo Martins ao Provedor António de Pina Marques e ao 
Diretor Financeiro, Filipe Figueiredo.

Misericórdia recebe 
Cartão Presente Pingo Doce
Sucesso de Campanha de Sensibilização

Os colaboradores da empresa Colep tiveram um gesto de muita 
simpatia e altruísmo ao oferecerem ao CAT S. Gonçalo, alguns produ-
tos recebidos no âmbito das suas funções, nomeadamente bebidas, 
e que doaram, não para consumo, mas como meio de angariação de 
fundos para esta valência da Misericórdia de Vale de Cambra. 

Também o Banco Português de Investimento (BPI) presenteou 
o nosso CAT por altura do natal oferecendo presentes a todas as 
crianças, mediante uma lista prévia com as suas preferências e ne-
cessidades.

São gestos desta natureza, que nos animam nesta caminhada e 
que refletem o altruísmo e a entrega das empresas e das pessoas 
em particular que se empenham. A todos muito obrigado!

Por mais sorrisos
Colep e Banco BPI

A Misericórdia de Vale de Cambra assinou a 27 de janeiro de 
2016, nas instalações da BEL Portugal, em Vale de Cambra, a reno-
vação do protocolo que tem a vigência de um ano e que proporcio-
nará os pequenos almoços diários através da marca “A Vaca que Ri” 
às trinta crianças acolhidas no nosso CAT de S. Gonçalo. Esta parceria, 
que já existe desde 2011 reflete a preocupação social da empresa, 
no apoio direto às comunidades em que está inserida.

O protocolo assinado pelo provedor da Misericórdia, Dr. Pina 
Marques foi assinado na presença da Dra. Anabela Jordão e da D. 
Ana Ferreira, em representação da Bel Portugal. Contou ainda com 
as presenças da diretora do CAT S. Gonçalo, Dra. Clotilde Santos e do 
diretor financeiro da Misericórdia, Dr. Filipe Figueiredo. A renovação 
do protocolo representa para a Misericórdia um apoio muito signifi-
cativo, que desde já, muito reconhecidamente agradecemos.

Bel e “Vaca que Ri”
Oferta de pequenos almoços durante um ano às crianças do CAT
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Apesar dos desafios… Misericórdia mantém trajetória de crescimento.

No ano de 2015 verificou-se a continuidade da trajetória de crescimento desta Instituição. 
Com um aumento da atividade social na ordem dos 9% face ao ano anterior, conseguimos atingir a ocupação máxima em todas as res-

postas sociais, num apoio diário a mais de quatrocentas pessoas.

A sustentabilidade económica e a melhoria dos serviços prestados são preocupações contantes na gestão desta Instituição.
Temos conseguido alcançá-las.
Ainda que se tenha verificado um aumento dos gastos globais, conseguimos manter o equilíbrio operacional da atividade e atingir um 

resultado liquido positivo sólido.

Os apoios concedidos pelos irmãos, individualidades, voluntários, instituições e empresas também foram muito importantes para se 
conseguir os resultados atingidos. 

Para contrariar a escalada nos gastos, criamos oportunidades para a sua redução, das quais se destacam a renegociação com os forne-
cimentos, a reafetação de recursos humanos, a realização de auditorias energéticas, a consolidação das rotinas de contenção de gastos e o 
estabelecimento de parcerias com escolas e instituições de ensino superior para o desenvolvimento de estágios curriculares.

Em 2015, vimos revalidada a certificação pela APCER, conseguida em 2012, do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma ISO 9001.
Continuamos a focar a máxima atenção em dotar os equipamentos de melhores condições, para o desenvolvimento da atividade social, 

de forma a captarmos o maior número de utentes e a proporcionar-lhes a melhor prestação de serviços possível.

Não obstante os esforços desenvolvidos, estamos cientes dos desafios que se nos colocam, nomeadamente em resultado da progressão 
salarial, atrasos nos recebimentos das mensalidades, aumento dos custos com a energia, aumento da taxa social única, necessidade de re-
cursos financeiros para a realização de investimentos para a rentabilização do património não social e a necessidade de aumentar a atividade 
social em novas áreas.

Gerir uma casa como esta, com especificidades tão próprias como são as do setor social é um permanente desafio e a nossa missão 
continuará a ser aproveitar todos os desafios, de forma criativa e transformá-los em novas oportunidades, que nos permitam continuar esta 
trajetória.

Nesta medida, gostaria também de deixar uma palavra a todos os colaboradores, que já ultrapassam uma centena, e que com a sua 
dedicação e profissionalismo têm permitido que este seja o caminho.

Políticas de
Gestão de Património
Filipe Figueiredo Diretor Financeiro e Administrativo

Frota
Aquisição de viaturas
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Sede
Obras de requalificação
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Lar de Idosos
Construção do novo estacionamento e conclusão das obras de requalificação

Creche
Obras de requalificação



Santo Ildefonso e Casa de Cavião
Obras de requalificação

30

CAT
Obras de requalificação | Cobertura de Vestiários | Garagem

Terrenos
Plantações e Arborização
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Procissões
Junto da comunidade em manifestações de cariz religioso

O cariz religioso da Misericórdia reflete-se também na nossa participação no seio da comunidade onde nos integramos nas diversas pro-
cissões que se realizam na freguesia. Ficam os registos da Procissão do Enterro do Senhor e do grupo que participou na procissão em honra 
de Nª Sra. do Carmo.

Misericórdia oferece Zumba às Colaboradoras

Zumba
Colaboradores e Voluntários no Musical 74.14

Coliseu do Porto

Descomprimir de um dia a dia de trabalho desgastante foi o 
grande objetivo da Mesa Administrativa ao proporcionar às colabo-
radoras aulas de zumba semanais. Com duas turmas a funcionar em 
horários diferentes, todas as interessadas poderão participar deste 
momento de relaxamento. As aulas são abertas aos familiares mais 
diretos.

A convite da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Misericórdia 
de Vale de Cambra assistiu ao musical 74.14. O espetáculo dirigido 
por Henrique Feist teve lugar a 28 de fevereiro 2015, no Coliseu do 
Porto.

O grupo da Misericórdia de Vale de Cambra constituído por co-
laboradores e voluntários teve oportunidade de reviver os maiores 
êxitos musicais desde 1974 até hoje. Desde a música portuguesa 
até à música brasileira, inglesa, norte americana, francesa, italiana, 
espanhola e africana. O espetáculo foi acompanhado por blocos noti-
ciosos que deram ênfase a tudo o que se passou historicamente em 
cada década retratada.
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A Misericórdia juntou em convívio irmãos, voluntários, colaboradores e utentes numa viagem a Lisboa.
A primeira paragem foi em Queluz, para visita ao Palácio Nacional e Jardins!
O fim da tarde culminou no teatro Politeama onde assistiram à revista de Filipe Lá Féria”A República das Bananas”. 

Fomos Misericórdia a favor do meio ambiente e das florestas. 
Participamos no Dia Internacional das Florestas a 21 de março 2015, 
e plantamos, nos baldios de Paraduça (Arões), 62 árvores - sobreiros 
e medronheiros. Um grupo de 12 elementos da Misericórdia, com-
posto por colaboradores e por dois mesários, ao qual se juntou o vice 
provedor, que representou a instituição nos atos solenes deste dia.

Missão cumprida, com espírito de equipa e voluntariado nesta 
causa a favor do ambiente.

Missão Cumprida!

A Favor do Ambiente

Misericórdia elege Arte e Cultura em
Convívio Anual
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A atualização permanente dos nossos recursos humanos é uma preocupação dominante. São vários, ao longo do ano os workshops, 
formações e conferências em que participam os nossos profissionais, em diferentes áreas, permitindo desenvolver novas técnicas com os 
utentes. Deixamos aqui alguns registos, nomeadamente a nossa participação no Congresso sobre o Envelhecimento Ativo e no workshop 
de Boccia. Também no evento final do projeto “Cuidar de quem Cuida”, que teve lugar já, no início deste ano de 2016 e que contou com a 
presença do nosso Provedor e do Diretor Técnico da área sénior.

A instituição também promoveu duas formações decorrentes das suas atividades, a de Transporte Coletivo de Crianças para os colabora-
dores que ainda não estavam habilitados nesta área e a de Primeiros Socorros que envolveu cerca de 50 colaboradores.

A Misericórdia de Vale de Cambra promoveu o II Encontro de Animadores Sócio Culturais, a 6 de maio 2015, intitulado  “Vamos juntos…
Dar Vida aos anos….!”

O programa contemplou a Terapia do riso com o prof. Fernando Batista que de uma forma criativa e dinâmica se centrou nas questões: 
Quais os seus benefícios? Pode ser aplicada na área sénior? Pode o Animador ser um Terapeuta do Riso?

Também a Dra. Joana Raimundo da Palhaços D’ Opital deixou algumas ideias no contexto da temática “Que futuro para os nossos           
seniores?”.

O Encontrou juntou cerca de cinquenta profissionais da área e revelou-se bastante profícuo do ponto de vista da colocação em prática 
dos afetos e da alegria em contexto sénior.

Os nossos animadores Sofia Ventura e Luís Tavares também protagonizaram um momento cómico, que permitiu a descontração e lançou 
a ideia da importância do teatralizar como forma terapêutica.  A vereadora da ação social do Município, Engª Catarina Paiva, o presidente 
do Secretariado de Aveiro da União das Misericórdias, Paulo Gravato o nosso provedor, Dr. Pina Marques, mostraram claramente nas suas 
alocuções a importância destes encontros numa valia acentuada para todos os profissionais.

“Vamos juntos... dar vida aos anos!”

II Encontro de Animadores
Sócio Culturais

Formação
Aposta na Formação contínua dos colaboradores
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Neste Natal 2015, o nosso 
presépio do Lar ficou marcado 
por uma representação dife-
rente do habitual. Reprodu-
zimos as imagens da época 
e do local de nascimento de 
Jesus. Um presépio ao por-
menor que fez reviver Belém 
em toda a sua dinâmica com a 
figura central de Jesus, Maria 
e José.

Presépio
Natal 2015

No Ano Santo da Misericórdia 
– 8 Dez. 2015 a 20 Nov. 2016 - a 
Santa Casa também aderiu ao apelo 
do papa Francisco e da Diocese do 
Porto de dar destaque às 14 Obras 
de Misericórdia no sentido de as 
avivar numa prática de humanidade 
e solidariedade. A nossa rotunda da 
Quaresma 2016 pretende celebrar 
a Misericórdia com as 14 Obras que 
nos formam enquanto cristãos.

Rotunda
Rotunda da Quaresma retrata Obras de Misericórdia

A Misericórdia de Vale de Cambra instituiu pela primeira vez, o Dia Aberto, que teve lugar a 19 de junho. O objetivo foi abrir as portas à 
comunidade numa visita aos nossos edifícios sociais - Creche, Pré Escolar, Lar, Centro de Dia, CATL e CAT.

Misericórdia promoveu “Dia Aberto”

Dia Aberto

A Misericórdia de Vale de Cambra aprovou em Assembleia Geral 
de 17 de julho 2015 o novo Compromisso da Irmandade que revo-
ga o anterior datado de 1982. O Compromisso determina nos seus 
quarenta artigos os direitos e os deveres da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Vale de Cambra e foi homologado pelo Bispo 
do Porto, Dom António Francisco dos Santos.

Misericórdia aprova Novo Compromisso

Novo Compromisso
Mesários, Voluntários e Colaboradores

Cartões de identificação

A Misericórdia criou cartões de identificação para todos os          
elementos afetos aos serviços da instituição. Cartões para Mesários, 
Voluntários e Colaboradores, que passam agora a ter uma referência 
mais vincada no âmbito dos seus serviços e competências.



A envolvência com a comunidade é um das apostas da instituição. O registo da nossa participação no cortejo de carnaval da cidade é 
demonstrativo da nossa envolvência. Pré Escolar e CATL têm surpreendido pela originalidade e pela entrega. Em 2015 protagonizamos o 
“Fundo do Mar” com uma enorme baleia a abrir o desfile e em 2016 fomos “Extraterrestres” coloridos e animados, com astronautas e uma 
nave espacial.  

Envolvência na Comunidade
Carnaval em grande estilo

O 6º Convívio de Colaboradores teve lugar a 20 de Junho 2015 na sede social da Misericórdia, em Coelhosa. O espaço exterior recebeu 
mais de 100 colaboradores e respetivas famílias num encontro que ficou marcado pela boa disposição e camaradagem entre todos.

6.º Convívio de Colaboradores
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O CAT de S. Gonçalo está envolvido no projeto “Crescer com 
Eficiência” onde superarou com distinção, etapa a etapa, os vários 
desafios propostos.

O objetivo visou as boas práticas energéticas no sentido de do-
tar os Centros de Acolhimento de praticas e mecanismos amigos do 
ambiente e com custos mais reduzidos.

Através de jogos e de conselhos apelativos, os mais pequenos 
vão percebendo a importância desta temática e vão-se conscien-
cializando para a importância desta práticas.

Voluntariado...

O voluntariado continua a ser um setor muito ativo na nossa 
instituição e que muito prezamos. O ano de 2015 ficou marcado por 
muitas “mãos” e muitos “corações”, que se deram ao outro nome-
adamente no CAT e no Lar. Aqui o registo de uma visita de um grupo 
de voluntários encaminhados pela Casa do Professor, que passaram 
a integrar a equipa de voluntariado na nossa instituição. 

Ao longo do ano de 2015 a Misericórdia apoiou várias Campa-
nhas Solidárias como foram a Campanha de Angariação de Bens a 
favor dos Refugiados; a Campanha do Papel a favor do Banco Ali-
mentar; a Campanha do Brinquedo a favor das crianças mais des-
favorecidas do concelho e a Campanha das Tampinhas a favor da 
Viviane, que é portadora de uma doença rara. Em todas elas, regista-
mos com muito apreço o contributo dos nossos utentes cuja adesão 
é muito interessante.

Jantar de Natal em ambiente descontraído e animado

Campanhas Concelhias
Misericórdia apoia

A Santa Casa da Misericórdia levou a efeito a 21 de maio de 2015, 
um exercício simulado de situação de emergência, que abrangeu o 
Lar de Idosos e o Centro de Dia com o objetivo de testar a capacidade 
de primeira intervenção e evacuação por parte das equipas destas 
respostas sociais. Toda a intervenção operacional foi coordenada pelo 
Comando dos Bombeiros de Vale de Cambra, a segurança nos acessos 
e vias de evacuação coordenada pela GNR e o plano de emergên-
cia interno da Santa Casa pelo responsável da Segurança, Dr. Filipe 
Figueiredo.

A Misericórdia de Vale de Cambra aproveita a oportunidade para 
agradecer aos Bombeiros Voluntários, GNR e Proteção Civil a cola-
boração prestada neste exercício que testa a operacionalidade das 
partes envolvidas, em caso de emergência real e contribuiu para per-
ceber eventuais falhas e pontos a corrigir.

Simulacro
Misericórdia testa operacionalidade em Simulacro

Crescer com eficiência...
No CAT!

Mãos amigas sempre bem vindas!



O jantar de natal de colaboradores e irmãos decorreu em ambiente festivo e muito animado. O espírito de natal e a amizade num espaço 
de descontração e informalidade.

O jantar que teve lugar poucos dias antes do ato eleitoral, que elegeu os novos corpos sociais serviu também para homenagear a Mesa 
Administrativa num gesto extensivo a todos os órgãos sociais, que durante os últimos anos dirigiram esta instituição. Desta forma, os colabo-
radores aproveitaram a ocasião para agradecer publicamente o empenho da Mesa na consolidação da instituição.

Jantar de Natal em ambiente descontraído e animado

Jantar Natal
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Mãos amigas sempre bem vindas!
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Tema: “Do leite à capital da indústria”
Ensaiador: Carlos Cerejeira
Porta – Bandeira: Margarida Almeida
Mascotes: Constança e Miguel/Afonso Pereira e Emília Costa
Adereços: Eugénia Coutinho e Daniel Silva
Padrinhos: Carla Bastos e Filipe Figueiredo
Cores: prata, preto e branco
Arcos - 13
Marchantes - 48
Músicos – 24
Costureira: Lurdes Simões
Maquilhagem: Daniela Costa
Preparação dos Arcos
Colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra
Cantadeiras
Sofia Ventura
Ângela Fonseca
Elsa Bastos 
Lúcia Oliveira

Marchantes
Manuel António - Belmira Martins
Catarina Soares - Inês Costa
Fernando Pina - Mª Carmo Pina
Fernanda Almeida - Lucinda Almeida
Raúl Sousa - Elsa Nogueira
Deolinda Baião - Tânia Ventura
João Pinho - Angelina Almeida
Névea Joana Gomes - Clotilde Santos
António Bastos - Rosa Lopes
Rosa Ferreira - Marlene Pinho
Serafim Costa - Lurdes Conceição
Liliana Seabra - Helena Clara
Luís Tavares - Marina Farinha
Susana Ferreira - Vera Pinho
Nuno Pinho - Patrícia Rodrigues
Augusta Dias - Eduarda Fernandes
Augusto Neves - Aldina Sousa
Fátima Melo - Gracinda Pinho
Rui Neto - Sandra Santos
Anabela Silva - Lígia Fonseca
João Marujo - Conceição Gradim
Cátia Marques - Margarida Pinho
Nelson Marques - Leonilde Magalhães
Rosário Soares - Sandra Tavares

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra saiu à rua, pelo segundo ano consecutivo com uma Marcha de Santo António, contribuin-
do desta forma para manter a tradição assente no espírito bairrista dos cambrenses, que veneram assim, o seu padroeiro.

Este ano, numa homenagem à indústria cambrense que deu o ser e a alma à nossa terra, a Santa Casa da Misericórdia apresentou-se 
com o tema: “Do leite à capital da indústria”, lembrando o leite num contexto de trabalho laborioso que culminou na pujante indústria de 
lacticínios e do inox, que têm levado longe o nome de Vale de Cambra num encantamento de sabores e competências próprias.

A marcha, constituída por colaboradores da instituição, mostrou em cada arco uma casa, uma casa briosa, de trabalho, em que a figura 
do casal representou a entreajuda num percurso de empenho pela conquista do progresso. 

Com letra de Sofia Ventura e música do prof. Pedro Rodrigues, a Marcha da Misericórdia recordou a Suíça Portuguesa nas suas portentosas 
paisagens de verde e luz, o trabalho das gentes de Cambra, o povo de coragem e oração que representam e a devoção ao padroeiro Santo 
António.

Na letra destacou-se o início do processo da indústria dos laticínios desde os primórdios do “banquinho de três pernas para vaca mungir” 
até às indústrias do inox, com equipamentos modernos e eficazes, que vieram revolucionar todo o processo. O dinamismo e a eficiência das 
nossas gentes são também lembrados, num reforço positivo pela grandiosidade desta Terra conhecida Mundo Além.

De cor prata, branco e preto numa analogia clara ao tema, representando assim, o inox (prata) e a vaquinha (preto e branco), que é o 
símbolo de Vale de Cambra, a obreira do progresso que hoje se regista. 

Marcha da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra 2015
“Do leite à Capital da Indústria”
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Nesta caminhada quaresmal - 2016, o San-
tuário de Santo António recebeu a primeira re-
flexão das obras de misericórdia - Dar de Comer 
a Quem Tem Fome - em que o orador convidado 
foi o Provedor da Misericórdia, António de Pina 
Marques que enquadrou na sua alocução a mis-
são da Misericórdia nas suas diferentes respos-
tas sociais.

“Do leite à Capital da Indústria”

A “Suíça Portuguesa” é conhecida
Não só pela beleza que convida,
Também pelo trabalho desta gente
Bem cedo, com o orvalho, a bater dente.
Este povo de coragem e oração
Aqui presta homenagem e saudação
Ao seu santo predileto, benfeitor,
Stº António, repleto de esplendor

Santa Casa, aqui de novo,
Vem de prata,
Para lembrar
A fortaleza de um povo
Que bem cedo
Se quis mostrar.
C’oa bilha do leite à cabeça
P’los caminhos,
Sem vacilar.
A indústria avançou depressa
Com o Stº António sempre a ajudar.

Num banquinho de três pernas, a sorrir,
Água morna sempre ao pé p’rá vaca mungir.
Ao posto do leite era levado
Para mais tarde ser transformado.
Surgiram grandes empresas nesta vila
Com bons equipamentos a servi-la.
Cheias de dinamismo e eficiência
Trouxeram prosperidade e consistência.

Nossa terra é conhecida e muito bem
P’la grandeza da indústria que tem.
A ela muitos devem o sustento
E também a Stº António, sempre muito atento.
Esta marcha enaltece o suor
Daqueles que fizeram o seu melhor.
Pelo nome grandioso que a terra tem
Não só no país mas p’lo mundo além.

Letra: Sofia Ventura
Música: Prof. Pedro Rodrigues

Refletir sobre as obras de misericórdia
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Rua José António Martins, n.º 312
Coelhosa
3730 Vale de Cambra

Telf.: 256 420 050 | 256 420 790
www.scmvlc.pt
facebook/scmvlc

Encontro Interinstitucional de
CAT’s e LIJ’s do Distrito de Aveiro

A Misericórdia de Vale de Cambra através do CAT S. Gonçalo foi a promotora de um Encontro Interinstitucional de CAT’s e LIJ’s do distrito 
de Aveiro que teve lugar a 20 de março 2015 na Biblioteca Municipal.

Refletir sobre as práticas de acolhimento e dar nota das diferentes realidades que se apresentam foram a tarefa dos oradores,                       
Dra. Eugénia Coutinho, psicóloga no CAT S. Gonçalo; Dra. Ester Martins e Dr. Bruno Jorge, do Instituto da Segurança Social de Lisboa, respeti-
vamente.

O Encontro contou com a abertura da vereadora da Câmara Municipal, Engº Catarina Paiva e do Provedor da Misericórdia de Vale de 
Cambra, Dr. Pina Marques que deram as boas vindas a todos os participantes que rondaram a meia centena. O Provedor aproveitou ainda 
para com o suporte da diretora técnica do CAT S. Gonçalo, Dra. Clotilde Santos fazer o enquadramento dos últimos oito anos desta valência no 
âmbito da sua missão e das particularidades que lhes foram apresentadas.

Contribuir para uma parentalidade positiva


