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Editorial
Mensagem do Provedor

Com esta edição completamos uma série de nove boletins da  
Instituição Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra que, no seu 
conjunto, espelham o caminho percorrido nesta missão de apoio e 
complemento às famílias, umas na preparação para a vida dos seus 
pequeninos, outras nos cuidados aos seus avós, numa fase da vida  
em que as suas fragilidades requerem especial atenção e carinho.

Em boa hora a Mesa Administrativa tomou esta decisão, pois, des-
ta forma, vamos registando e partilhando excertos do percurso (a 
história) de muitas crianças e pessoas adultas que se cruzam connosco 
nesta caminhada da vida, bem como dos excelentes colaboradores 
que lhes prestam os seus cuidados… Vivemos tempos difíceis em que, 
na presente conjuntura, as tutelas não acompanham na devida pro-
porcionalidade a evolução dos custos pela prestação dos serviços, nas 
respetivas comparticipações, de modo a possibilitar a diferenciação 
dos colaboradores de acordo com a sua experiência e desempenho 
profissionais. O aumento mais significativo do Salário Mínimo Nacional 
dos últimos anos, que é necessário, abrangeu sucessiva e gradual-
mente maior número de trabalhadores, o que os remete para uma 
equiparação salarial com quem está a iniciar uma carreira profissio- 
nal, apesar de terem 10, 15 e 20 anos de bons trabalhos prestados.  
É a alegria com que nos dedicamos ao trabalho, como diz Tagore, que 
tem feito com que não nos cansemos.

Alguns dos projetos para o desenvolvimento estratégico da Insti- 
tuição que iniciamos em 2017, como oportunamente fizemos referên-
cia, ao longo de 2018, estiveram, e ainda permanecem, na fase de 
apreciação e licenciamento, qual semente que é lançada à terra e leva 
o seu tempo a emergir à luz do dia. A burocracia do longo calvário 
para a obtenção de pareceres externos necessários à aprovação dos 
projetos pelo município tem um custo social e financeiro que muito 
penaliza as pessoas e as instituições que deles carecem. Com tanta 
evolução tecnológica não se compreende tanta demora.

Ainda assim, em 2018, o Burgães Garden começou a tomar forma 
com a plantação de mais espécies arbustivas, a abertura e pavimen-
tação dos caminhos, a instalação do sistema de rega, a pré-instalação 
das infraestruturas de iluminação e sistema de som ambiente, entre 
outros.

Na área do Burgães Garden foi ainda aprovado o projeto de ar-
quitetura para a construção dos 18 T1s e do Salão de Chá, aguardan-
do-se a entrega e aprovação dos projetos de especialidade.

O projeto de construção da sala multiusos, face à muita procura de 
vagas em ERPI (Lar), está a evoluir para um aumento da capacidade 
do Lar para 120 camas, através da sua ampliação num piso superior.  

Rabindranath Tagore

“O trabalho só nos cansa se não nos dedicarmos a ele com alegria”
Este projeto, que está a ser desenvolvido pelos serviços técnicos da 
Câmara Municipal, encontra-se em fase de apreciação no Centro  
Distrital de Segurança Social de Aveiro.

Neste segundo ano de atividade a Unidade de Cuidados Continua-
dos passou a ter todas as camas incluídas na rede nacional e teve 
a lotação esgotada ao longo do ano. Sendo uma UCCI jovem, a sua 
equipa tem recebido o reconhecimento generalizado dos doentes e 
seus familiares, pelos serviços prestados. Uma palavra de apreço e 
gratidão ao Sr. Pe. José Araújo pela dedicada e prestimosa assistência 
espiritual aos doentes da UCCI.

O Setor da Infância brindou-nos com a edição da “Tartaruga Patuga”, 
uma publicação que contempla um livro, um jogo e uma aplicação 
informática, para estimular os pequeninos, a partir do pré-escolar, a 
aprender matemática a brincar. As primeiras edições foram esgota-
das pela muita recetividade que está a ter. Este projeto iniciou com a 
participação premiada, na 1ª fase, pelo programa “Ciência na Escola” 
patrocinado pela Fundação Ilídio Pinho. 

Na recuperação do património não social registámos um virar de 
página histórico na vida da Instituição ao concluirmos a reabilitação 
de um prédio em ruínas, no Porto, e outras intervenções realizadas 
pela nossa equipa de manutenção, para melhorar as condições de 
habitabilidade aos nossos inquilinos. Uma palavra de justa referên-
cia para os obreiros dos nossos projetos culturais, nomeadamente as 
Marchas de Santo António e a participação no corso de Carnaval, en-
tre outros… Melhor do que as palavras, as imagens que se seguem, 
ilustram, embora de forma naturalmente muito resumida, a atividade 
desenvolvida.

O ano de 2018 ficou também marcado pela partida, que muito sen-
timos, do nosso Presidente da Assembleia Geral, Dr. Manuel António 
Bastos, que serviu esta instituição nos orgãos sociais. A nossa home-
nagem e saudade.

Para tudo o que foi possível concretizar ao longo do ano 2018, con-
correu uma grande equipa que de forma mais ou menos explícita, 
com maior ou menor visibilidade deu o melhor de si, desde os mem-
bros dos órgãos sociais, diretores e colaboradores em geral, prestado-
res de serviços, voluntários, empresas e personalidades beneméritas, 
Irmãos da Santa Casa, utentes e familiares… cuja colaboração e apoio 
muito agradecemos.

Bem hajam!
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A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra continua a presidir 

ao Secretariado Regional de Aveiro da UMP, apoiada pelas Misericór-

dias de Águeda e Oliveira de Azeméis. Durante o ano de 2018 reali- 

zaram-se três reuniões ordinárias, em diferentes pontos do distrito,  

a primeira foi em Santa Maria da Feira, a 2 de Fevereiro, seguindo-se 

Arouca e Ílhavo. As preocupações das Misericórdias, os anseios e as 

propostas continuam a ser debatidas, em prol de um bem comum.

Apoio às Misericórdias

Assembleias Gerais

As Assembleias Gerais marcam o calendário anual da Misericórdia 

como forma de prestação de contas, atividades e projetos, assim 

como outros assuntos de interesse.

A Assembleia Geral de Novembro tem também a intenção de  

celebrar a eucaristia em sufrágio pelos irmãos, beneméritos e cola- 

boradores já falecidos e é o momento “alto”, em que os irmãos mais 

recentes, e, aqueles, que na oportunidade não tiveram possibilidade 

de estar presentes, recebem de forma solene o diploma de irmão.

Irmandade reunida para se  
inteirar da dinâmica 

Secretariado Regional de Aveiro

2018 ficou marcado pela perda do presidente da Assembleia Geral, 

Dr. Manuel António Bastos, a 12 de Dezembro.

Irmão desta Santa Casa desde 1991, com o número 88, o Dr. Manuel 

António Bastos passou pelos órgãos sociais em diversos momentos:

De 1995 a 1997 – Vice-Presidente da Assembleia Geral; 1998 até 

Novembro de 2012 - Presidente do Definitório e de Novembro de 

2012 a Dezembro de 2018 - Presidente da Assembleia Geral.

Paz à sua alma! 

Misericórdia de luto…

MANUEL ANTÓNIO NEVES TAVARES BASTOS

21 de Abril de 1948 - 12 Dezembro de 2018

Reunião 26 Maio 2018
Misericórdia de Arouca

Reunião 19 Outubro 2018
Misericórdia de Ílhavo
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Centro de 
Acolhimento Temporário S. Gonçalo

Abrigo dos Sonhos: por uma causa nobre!

Em cada casa de acolhimento encontras um abrigo…
Em cada pessoa encontras um pedaço de amor …
Em cada cuidado encontras um gesto de carinho….
Em cada projeto de vida concretizas um sonho…

O CAT S. Gonçalo, atualmente designado de Casa de Acolhimen-
to Residencial, tem vindo ao longo dos anos a acolher, proteger e 
cuidar todas as crianças que nos são confiadas. Durante o ano 2018 
deram entrada na nossa casa 12 crianças e saíram do acolhimento 
tendo os seus projetos de vida concretizados, 9.

No final do ano de 2018, o CAT de S. Gonçalo da Santa Casa da  
Misericórdia de Vale de Cambra em parceria com o Agrupamento de 
Escolas do Búzio, levou a cabo a campanha “Abrigo de Sonhos”, que 
teve como principal objetivo dar a conhecer a  nossa casa e o nosso 
trabalho, à comunidade, assim como e dentro da disponibilidade de 
cada família, angariar fundos para renovar a sala de estar, um es-
paço comum, onde convivem, brincam e relaxam as nossas crianças, 
para que se torne mais convidativa, permitindo que este “abrigo” 
seja, cada vez mais, um aconchego de alegrias, de emoções e de 
afetos.

A campanha decorreu durante o mês de novembro de 2018, sen-
do que foram entregues a cada criança da creche da Santa Casa e  
do pré escolar (da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra e 
da rede pública) e primeiro ciclo uma “casa” para montar que se 
transformava em mealheiro;  da mesma forma, foi entregue uma 
“casa mealheiro”, num tamanho maior  a cada delegado de  turma 
do 2.º, 3.º ciclo, secundário e cursos profissionais, com o mesmo ob-
jetivo, sendo que nesse caso cada criança/jovem faria o seu próprio 
donativo no mealheiro da turma. 

 O dia 30 de novembro, foi intitulado como o dia do “Abrigo de 

Mário Quintana

“Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração 
maior. É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz!”

Sonhos”, pela simbologia que representa, sendo que a recolha das  
casas nas mais diversas escolas, decorreu neste período. A cam-
panha decorreu de forma tranquila e com uma enorme adesão de 
toda a comunidade escolar, a quem agradecemos o contributo, bem 
como toda a colaboração, por parte da direção, docentes e demais 
colaboradores do Agrupamento de Escolas do Búzio.

No encaminhamento da campanha “Abrigo de Sonhos” e a convite 
da direção do Agrupamento houve uma palestra de sensibilização 
aos alunos sobre o que é o Voluntariado? Quando? Como? e Onde se 
faz?  Por forma a sensibilizar os jovens para o exercício da cidadania.

Um momento único de partilha, sensibilização  e informação sobre 
as práticas do voluntariado e  a missão  de amor que nos acom-
panha no trabalho efetuado. 

 A equipa do CAT S. Gonçalo agradece  a todos aqueles que durante 
o ano 2018 quiseram conhecer a nossa casa e a nossa missão! Agra-
decemos ainda a todos os que de uma forma ou de outra quiseram 
contribuir para o bem estar das nossas crianças! Muito obrigado e 
um bem hajam!

Uma palavra de profundo reconhecimento e gratidão à equipa  
de voluntários, que com elevado espirito altruísta e de amor 
ao próximo, fazem com que o dia das nossas crianças seja mais  
especial! Ser voluntário, é  ser útil aos outros… é um compromisso 
de amor!

“O importante não é o que se dá, 
mas o amor com que se dá!”

Madre Teresa de Calcutá

Clotilde Santos |  Diretora Técnica
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A Diretora do CAT S. Gonçalo,  Dra. Clotilde Santos foi  uma das ora-

doras convidadas no II Encontro USF Calâmbriga, que decorreu a 17 

de Novembro 2018 no Centro Cultural de Macieira de Cambra e onde 

dissertou sobre o tema: “SOS Recém Nascido”.

Partilha de Experiências

II Encontro USF Calâmbriga 

Dia de Praia

Zoo de Santo Inácio
3º Encontro Inter- 

institucional em Águeda

Moto Natal

YogaFesta de Natal

Patuga na Festa  
de Natal do CAT
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O Lanche de Natal no CAT S. Gonçalo teve uma visita muito agradá-

vel, a equipa da Bel Portugal, que veio formalizar a entrega do queijo 

produzido durante a iniciativa natalícia, que entre outras instituições 

contemplou a Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra. 

Bem hajam, pela “Hora do Natal” e, por todo o apoio a estas causas 

sociais. O espírito solidário dos colaboradores da Bel Portugal, que 

mudam de posto e de posição para contribuir para esta causa de bem 

fazer. Muito obrigado!

Uma Iniciativa da Bel

“Hora do Natal” 

UM AGRADECIMENTO ESPECIAL A TODOS QUANTOS CONTRIBUÍRAM NO ÂMBITO DO 
PROJETO ABRIGO DE SONHOS PARA A COMPRA DE MATERIAL LÚDICO E MOBILIÁRIO 
PARA PROPORCIONAR MAIS COMODIDADE E ACONCHEGO À SALA DE ESTAR DO CAT.
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Área de Infância
Creche | Pré-Escolar e CATL

A “Tartaruga Patuga” – A aventura ainda está a começar!

O setor da infância, pautado por anos letivos, rege-se e assenta em 
três pilares: pedagógico, educativo e lúdico. É nestes pilares, como 
alicerces, que desenvolvemos o nosso trabalho e definimos o papel 
que ocupamos, procurando ir ao encontro do que os encarregados de 
educação e a própria comunidade esperam de nós.

Tanto nos espera, não estagnámos, e em cada ano introduzimos 
novas técnicas, conceitos mais apelativos, sempre com base naquilo 
que entendemos ser fundamental, que é a humanização do sistema, 
a cumplicidade com cada criança e o respeito pela sua individuali-
dade.

No ano de 2018, paralelamente a tudo isto, desenvolvemos o kit 
pedagógico “Tartaruga Patuga”, bem conhecido por todos, que sur-
giu da nossa participação no Prémio Ciência na Escola da Fundação 
Ilídio Pinho, resultando num livro escrito pela professora Névea 
Gomes e ilustrado pela professora Ana Pinho. Ao livro, está associa-
do um jogo de memória e ainda um jogo digital, com diversos con-
teúdos relativos às novas orientações para o pré-escolar estudados e 
implementados pelas educadoras, um kit pedagógico, que ensina a 
“brincar” com matemática.

O conceito teve muita aceitação, quer na nossa comunidade edu-
cativa, como fora de portas, em concelhos vizinhos e outros, mais 
distantes.

Esta aceitação levou a que desenvolvêssemos novas estratégias de 
apresentação e, surgiu assim, a simpática mascote, e a verdade é 
que já ninguém fica indiferente à Patuga.

É com muita satisfação que sentimos a afeição das nossas crianças 
pelo projeto, pela história e toda a sua envolvência e, é também 
muito grata a aceitação que trazemos de cada escola que temos 
visitado. Novas apresentações se seguirão, já agendadas.

Muito obrigado a todos quantos confiam no nosso trabalho, desde 
a Mesa Administrativa, aos encarregados de educação e, sobretudo 
às nossas crianças, que nos seguem, que crescem connosco e nos 
fazem crescer a cada dia. Por elas, por nós, por todos os que de 
uma forma ou outra estão envolvidos neste sistema, continuaremos  
a imaginar, por forma a encontrar soluções, respostas, novos cami-
nhos e contamos convosco nesta viagem, que a cada ano letivo nos 
leva a lugares diferentes, e interessantes. 

Ao terminar, deixo um agradecimento a toda a equipa da infância 
pelo empenho e trabalho desenvolvido.

In “A Tartaruga Patuga – Aprende Matemática”

“Num dia em que o sol tremia de 
alegria, a Tartaruga Patuga levan-
tou-se num pulo da cama e, de sorriso 
rasgado, preparou-se para ir para  
a escola.”  

Nelson Marques |  Diretor Técnico e Pedagógico
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Dia da Família

Feira da Abóbora

Festa de Natal

Marcha Infantil
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Carnaval

Dia do Pijama

Atividades Diversas Natur Water Park

Serra da Estrela
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Área Sénior
Centro de Dia | SAD e Centro de Convívio

Fisioanima – um novo serviço….a aposta contínua na diferenciação

Serviço de Apoio Domiciliário(SAD), Centro de Dia e Centro de Con-
vívio são respostas destinadas, de um modo geral, a pessoas com 
alguma autonomia, que necessitam de apoio, em diferentes níveis 
em algumas fases das suas vidas.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social do futuro, 
sendo um meio contextualmente adequado para ultrapassar a re-
duzida capacidade de internamento na região. Nesta perspetiva, 
para pessoas que padecem de doenças que dificultam a realização 
de Atividades de Vida Diária (AVD’s), mas que permitem manter-se 
no seu meio natural de vida, o SAD dispõe de serviços para suprir 
essas dificuldades. No entanto, é crucial a inovação para que cada 
situação individual tenha a resposta adequada, bem como integrar 
novos serviços, nomeadamente, ao nível da saúde, para que a pes-
soa se mantenha autónoma o máximo de tempo possível no seu  
domicílio, com as suas rotinas, dignificando o seu modo de vida.  
E é essa inovação e motivação, que pretendemos, com rigor imple-
mentar, de forma a estimular os utilizadores destes serviços.  

O Fisioanima é a mais recente aposta ao nível do Apoio Domi-
ciliário. Um serviço procurado, em que as rotinas de intervenção in-
dividualizada são focadas nas necessidades de cada pessoa. Permite, 
animação, companhia, movimento e fisioterapia ao domicílio ou a 
grupos de pessoas com capacidade de se deslocarem ao exterior.

Igualmente com importância assinalada, temos o Centro de Con-
vívio que promove o convívio e atividades de desenvolvimento so-
cial e cultural, bem como o Centro de Dia que, para além das ati- 
vidades de animação, presta acompanhamento diário na realização 
das AVD’s.

Com especificidades próprias, cada uma destas estruturas é um 
desafio permanente, no que respeita à criação e dinâmicas de  
envolvimento positivo.   

Outros programas, no espetro concelhio e, envolvendo todas  
as Instituições Particulares de Solidariedade Social, criam rotinas  
interessantes ao nível da inclusão e apoio: O projeto de voluntaria-
do dinamizado pelo CLDS Vale + Social, intitulado “Apadrinhamento  
de Idosos”, que desenvolve a sua intervenção nas IPSS’S do  
concelho, através de visitas regulares de voluntárias ao domicílio 
dos nossos assitidos.

Também, e em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa de Vale 
de Cambra, o Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Caren-
ciadas (POAPMC) intervém ao nível do “apoio alimentar e outros 
bens de consumo básico, assim como no desenvolvimento de medi-
das de acompanhamento que capacitem as pessoas a vários níveis 
promovendo a sua inclusão”.

Continuaremos a dar este enfoque no nosso trabalho e a encontrar 
as melhores soluções, para as nossas respostas em particular e, para 
as parcerias em que estamos envolvidos. O bem-estar das pessoas 
ao nível físico, psicológico, da autoestima e do espaço envolvente, 
serão, em cada passo, a nossa prioridade.

Um especial agradecimento às equipas que trabalham, dia-
riamente, com sentido de missão. Um Bem haja às famílias que  
nos confiam os seus pais e avós. Continuaremos a trata-los, como 
nossos!

Autor Desconhecido

“ O que não te desafia, não te 
transforma”

Passeios

Sandra Tavares |  Diretora Técnica
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Sessões de Cinema

Boccia Sénior

Aniversários
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Dia Internacional 
dos Museus

Dia Mundial da
Atividade Física

Páscoa Estimulação Cognitiva 

Carnaval Dia da Mulher Dia do Pai
Dia Mundial 

da Fotografia

Desfolhada
Dia de Reis

Encontro Intergeracional Dia do Idoso
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Atuações Musicais Trabalhos Manuais

Espetáculo de Dança

Sessão de Magia

Sistema Interativo 
Sioslife

Fisioanima
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Área Sénior
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Manter a qualidade…criar estruturas….permitir novos desafios….

Este ano assinalamos os 20 anos de existência do Lar de Burgães. 
20 anos ao serviço da Comunidade numa estrutura residencial de 
acolhimento, que tem pautado os seus parâmetros por níveis de 
qualidade e humanidade.

Com uma procura crescente por parte da população, e tendo neste 
momento atingido a capacidade máxima reconhecida que são os 96 
utentes, atentos à necessidade das famílias prevemos o aumento da 
capacidade de ERPI para 120 utentes com as obras de alargamento 
que estão a decorrer.

A Sala Multiusos é um sonho que vemos, a cada dia, mais perto e 
que trará uma nova vida e novas dinâmicas aos residentes e cola- 
boradores do Lar. Este espaço, permitirá desenvolver novas ativi-
dades, mas também, facilitar as dinâmicas já existentes. 

Outra das apostas, que marcaram este ano, e que permite um 
maior desenvolvimento ao nível cognitivo e sensorial, foi a aquisição 
da Mala Neurosénior. Trata-se de uma mala com várias atividades 
destinadas à população Sénior que tem como principal objetivo  
contribuir para uma resposta integrada às suas necessidades de  
ocupação e estimulação.

Procedemos à instalação do Softgold, um software de registo de 
prestação de cuidados e serviços. Com esta Plataforma obtêm-se 
os registos de todas as Atividades de Vida Diária praticadas, per-
mitindo assim, ter devidamente elaborado e organizado o Processo 
Individual do Utente e dos Colaboradores. Uma rotina diária, que 
vem simplificar procedimentos burocráticos e permitir uma maior 
sinergia no que respeita a resultados.

Continuamos a trabalhar para garantir o maior conforto aos nos-
sos Residentes e Colaboradores. Para garantir que quem aqui tra-
balha tem as condições para cuidar com amor e dedicação. Assim,  
continuaremos. Firmes neste propósito que nos move.

Para terminar um agradecimento a todas as pessoas que confiam 
em nós e no nosso trabalho! E uma palavra de reconhecimento a 
todos os colaboradores, que nas suas mais variadas funções movem 
a engrenagem de toda esta estrutura. Muito obrigada!

Peter Drucker

“A melhor maneira de prever o 
futuro é criá-lo”

Estimulação Cognitiva Expressão Plástica

Jogos de Movimento Mala Neurosénior

Sardinhada ao Ar Livre

Carla Pinho | Diretora Técnica
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Trabalhos Manuais

Sistema 
Interativo Sioslife
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Visita ao Centro de 
Educação Ambiental

Visita à Exposição 
Máscaras de Carnaval

Clube de Filatelia

Clube do Café

Baile de Ano Novo Caminhada 
da Primavera

Exposição “Murais 
Artísticos”

Convívio Intergeracional

19



Colónia Balnear
Praia de Esmoriz

Passeios

Treino de BocciaMini Golfe - Costa Nova

Desfolhada

20



Espaços Musicais
Sessão Esclarecimento
Alimentação Saudável

Celebração Dia 
da Mulher

Comemoração 
Dia dos Avós Dia do Pai
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Desfile Vestidos de Chita

Festa de S. Martinho Festa de Natal

Celebração da Palavra

Espaço de Culinária Peregrinação a Fátima Festa Sénior

Atuação Grupo 
Folclore da Sérvia

Cantares de Janeiras
Casa do Professor VLC

Atuação Grupo 
“Os Madrigais” 

Cinema em Casa
Sketch de Teatro

Área Sénior
Aniversário 104 anos

D. Silvina Gomes

Encerramento da 
Semana Missionária

Quarta Feira de Cinzas Eucaristia de Natal
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Área Saúde
Unidade de Cuidados Continuados

Dois anos depois….os registos comprovam a necessidade

Passado que foi mais um ano de trabalho na UCCI de Vale de Cam-
bra, e se dúvidas subsistissem ainda da necessidade desta resposta 
ao nível da saúde em Vale de Cambra, volvidos que estão mais de 2 
anos de atividade, a taxa de ocupação por si é reveladora dessa mes-
ma necessidade, sendo que este último ano foi sempre de 100%, 
com todas as camas (30) sempre ocupadas.

  
Tal como anteriormente, vêm aumentando ano após ano o número 

de consultas por especialidade, de acordo com as necessidades de 
saúde evidenciadas pelos doentes.

Manifestamos igualmente com satisfação o grande número de visi-
tas que se vêm registando, principalmente direcionadas aos doentes 
em internamento, mas também pela população em geral, facto que 
muito revela a importância atribuída pelos cidadãos a uma resposta 
deste género em Vale de Cambra.

 
Registamos também uma maior diversidade na proveniência dos 

doentes, mantendo-se a tendência no internamento de um maior 
número de doentes oriundos dos concelhos limítrofes, comparativa-
mente com concelhos mais distantes.

Vimos igualmente registando com agrado, a resposta muito posi-
tiva que a UCCI dá no que diz respeito ao apoio ao cuidador, através 
do período destinado ao descanso de quem cuida, considerando que 
a resposta ao nível das ERPI nem sempre consegue satisfazer essa 
necessidade por via das taxas elevadíssimas de ocupação.

Com o intuito do esclarecimento de algumas dúvidas, que vêm 
sendo colocadas por quem recorrentemente chega a esta Unidade 
na procura de internamento, devido aos problemas de saúde de fa-
miliares e amigos, parece-nos pertinente informar o seguinte.

São duas as vias para ser efetuada a referenciação do doente para 
a RNCCI:

Uma das vias é se o doente estiver internado em hospital do SNS, 
a referenciação será através da EGA.   

A EGA do hospital tem por objetivo preparar e gerir a alta hos-
pitalar em articulação com outros serviços, para os doentes que  
requerem seguimento dos seus problemas de saúde e sociais (cfr  
nº 1 do Art. 23º do Decreto-Lei nº 101/2006, de 6 de Junho). 

Os interessados deverão contactar o serviço onde o doente está 
internado, ou a EGA desse hospital.

A EGA do hospital pertencente ao SNS onde o doente está interna-
do é quem faz a referenciação para a RNCCI. 

A avaliação da necessidade de cuidados continuados integrados é 
realizada, de preferência, logo no início do internamento no hospital 
porque é preciso preparar, com tempo, a etapa que se segue à alta 
clínica. A proposta desta equipa é apresentada à ECL.  

A outra via é caso o doente se encontre na comunidade (p. ex.: 
domicilio, hospital privado, ou outro local de residência), o contacto 
deverá ser através do Centro de Saúde da área de residência. 

Contactar o Centro de Saúde através dos seguintes profissionais:
Médico de família 
Enfermeiro
Assistente Social 
 

A proposta de ingresso na RNCCI é apresentada por estes profissio-
nais do Centro de Saúde à ECL.  

Em caso de dificuldade, poder-se-á contactar diretamente a ECL 
sedeada no Centro de Saúde da respetiva área de residência.

Importa no entanto ainda referir, que existe uma lista de espe-
ra, sendo que o doente poderá não ser encaminhado para a UCCI 
mais próxima da sua residência, mas sim para aquela que tiver vaga 
aquando da referenciação.

Caso o doente seja colocado numa UCCI longe da sua residência, 
situação que geralmente não é favorável aos familiares, por via da 
distância, pois pode ser limitativa no que às visitas diz respeito, bem 
como aos custos que daí advêm, existe sempre a possibilidade de os 
familiares solicitarem junto da Equipa Técnica da UCCI onde o doente 
foi colocado, para ser pedida transferência para uma UCCI próxima 
da residência, denominando-se como “Transferência para aproxi-
mação à área de residência”. 

Acrónimos
UCCI – Unidade de Cuidados Continuados Integrados
ERPI – Estrutura Residencial para Idosos
RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
EGA – Equipa de Gestão de Altas
SNS – Serviço Nacional de Saúde
ECL – Equipa Coordenadora Local

Manuel António | Diretor Técnico
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Visita à Sra. da Saúde

Visita grupo de Jovens 
Convivas de Castelões

Atividades 
de Reminiscência

Encontro com Conferên-
cia Vicentina de Vila Chã
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Dia Mundial  
da Fisioterapia

Dia Mundial do Coração
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Obras do
Professor Levi Guerra

A Misericórdia está muito reconhecida ao Prof. Levi Guerra pela 

oferta de quatro obras, que dão cor, vida e aura em vários espaços 

do Lar, nomeadamente na capela, provedoria, refeitório e hall  

de entrada. Um bem haja pela oferta e por enriquecer o espólio da 

Misericórdia.

Novas Cores no Nosso Lar

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, durante o ano 

de 2018, foi a entidade coordenadora do Banco Solidário de Vale de 

Cambra. O Banco Solidário, que surgiu em 2010 no âmbito do Projeto 

de Regeneração Urbana, foi fundado pela Câmara Municipal e pela 

Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, para dar resposta  

a famílias de parcos recursos económicos e funciona, desde então, 

num sistema de rotatividade de coordenação, entre as instituições 

Particulares de Solidariedade Social do Concelho, parceiras deste  

projeto.

Durante o ano de coordenação, que assumiu, a Santa Casa faz um 

balanço positivo do projeto, no sentido de que, proporciona, alguns 

bens essenciais ao dia a dia das famílias, nomeadamente roupa, 

calçado, mobiliário e produtos de higiene. Famílias, essas, que acom-

panhadas pelo respetivos Gabinetes de Apoio, têm nesta estrutura, 

um reforço positivo na gestão diária e familiar.

Misericórdia coordenou Banco Solidário

A Unidade de Cuidados Continuados de Vale de Cambra celebrou 

dois anos, a 7 de Novembro de 2018. Com a capacidade das 30 camas 

esgotada, a Unidade tem vindo a revelar a mais-valia da sua existên-

cia no apoio na área dos cuidados continuados.

UCCI festejou 2º Aniversário
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O Centro de Dia esteve em festa, ao assinalar, em Maio,  5 anos 

de existência. O grupo “GACUS” da Casa do Professor e Universidade 

Sénior de Vale de Cambra abrilhantou a tarde a que se seguiu o corte 

do bolo.

Vale de Cambra preserva ao longo de várias décadas a tradição das 

festas populares associadas ao padroeiro Santo António. Foi assim, 

inspirada nas suas tradições e costumes que a Miss Ana Rita Aguiar, 

de Vale de Cambra, escolheu o que levar para representar Portugal 

na Bolívia e nós ficamos de coração cheio com a escolha: o traje da 

Marcha da Santa Casa de 2018.

Que bem que lhe fica! E que bem representado esteve o nosso país!

Representou Portugal com traje da Santa Casa

Já lá vão 5 anos

Centro de Dia em Festa

Ana Rita Aguiar

Pela primeira vez, voluntários/as, IPSS’S e técnicos/as da área  

social do concelho de Vale de Cambra, juntaram-se para comemorar  

e assinalar o Dia Internacional do Voluntariado.  

A sessão comemorativa resultou da organização conjunta da ADRIMAG, 

Dia Internacional do Voluntariado
através do CLDS 3G Vale + Social, e Câmara Municipal de Vale de  

Cambra e decorreu no Salão Nobre do Edifício Municipal, a 5 de 

dezembro’18.  Neste contexto, a nossa animadora Sofia Ventura  

foi uma das oradoras convidadas para falar do “papel da animação 

no voluntariado”.  Registe-se, que a Misericórdia de Vale de Cambra 

tem desde há alguns anos a esta parte, um grupo de voluntariado 

ativo nas valências de CAT e Lar.
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“Santo António Padroeiro”, foi o tema da Marcha da Santa Casa da 

Misericórdia de Vale de Cambra, que desfilou em 2018, pela quinta 

vez, nas Marchas de Santo António. 

Constituída por colaboradores da instituição, apresentou-se com 16 

arcos, que mostraram o Santo Padroeiro iluminado pela beleza e pelo 

colorido dos vitrais do Santuário de Santo António, que celebrou em 

2018, 25 anos de “vida”.

Numa homenagem ao Santo Padroeiro e ao Santuário de Santo 

António – estrutura emblemática do concelho - a Marcha da San-

ta Casa levou uma réplica dos vitrais do Santuário, em cada arco, 

Santo António Padroeiro

Marcha da Santa Casa da
Misericórdia de Vale de Cambra

A Marcha desfilou também, pela primeira vez, em 2018 na XXVI 

Semana Cultural de São Pedro de Castelões. A 28 de Junho, vol-

tou a sair à rua no desfile, que juntou as marchas da freguesia na  

emblemática Semana Cultural.

Semana Cultural

Marchas de 
S. Pedro de Castelões

pintados minuciosamente pelas mãos hábeis dos colaboradores, que 

encararam esta tarefa com brio e muita dedicação.

Com letra de Sofia Ventura e música de Pedro Rodrigues, a coreo-

grafia de Nelson Marques, exalta os casamentos de Santo António, a 

postura assumida durante a cerimónia e a alegria, de todos os convi-

dados nesta festa que são os casamentos.

TEMA: “ Santo António Padroeiro” | LETRA: Sofia Ventura | MÚSICA: 
Pedro Rodrigues | ENSAIADOR: Nelson Marques | PORTA BANDEIRA: 
Eugénia Coutinho | SANTO ANTÓNIO: Francisco Tavares | MASCOTES: 
Pedro Pinho, Francisca Pinho, Afonso Pereira, Alice Bastos   

PADRINHOS: Carla Bastos e Manuel Pinho | COSTUREIRA: Lurdes  

Moreira | CABELEIREIRO E MAKE UP: Daniela Costa | PREPARAÇÃO 
DOS ARCOS: Colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Vale  

de Cambra | CANTADEIRA: Sofia Ventura | Cores: Dourado e Castanho 

ARCOS: 16 | MARCHANTES: 70 | MÚSICOS: 20 

Os bastidores
da Marcha

As Marchas em  
desfile pela Avenida
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Manuel António e Belmira Martins | Ana Almeida e Lucinda Almeida

Fernando Pina e Mª do Carmo Pina | Marina Dias e Patrícia Rodrigues

Raúl Sousa e Andreia Rocha | Isabel Silva e Susana Ferreira 

Nuno Afonso e Diana Pinho | Cláudia Martins e Helena Brandão 

João Pinho e Anabela Pinho | Margarida Neto e Zulmira Barbosa  

António Bastos e Rosa Lopes | Gracinda Pinho e Rosa Ferreira  

António Sousa e Gisela César | Sandra Santos e Sandra Tavares  

Rui Bento e Cristiana Magalhães | Angelina Almeida e Fátima Melo  

Jorge Tiago e Carla Soares | Catarina Soares e Elsa Nogueira  

Rufino Soares e Emília Gomes | Leonilde Magalhães e Vera Pinho 

Nuno Pinho e Marlene Pinho | Clotilde Santos e Aldina Sousa | Ana 

Cristina Vasconcelos e Serafim Costa | Isabel Pinho e Carina Martins  

Nuno Almeida e Cristina Almeida | Mariana Ribeiro e Diana Pinho  

Rui Neto e Mónica Gomes | Dalva Gonçalves e Lurdes Conceição  

Filipe Figueiredo e Conceição Gradim | Rosário Soares e Joana Ferreira

Agusto Neves e Névea Gomes | Ana Teresa Oliveira e Margarida Pinho

Marchantes de Santo António Letra da Marcha

...Introdução Instrumental 

Estrofe: Santo António Padroeiro

Deste Povo, deste Vale

Pregador, Casamenteiro

És o Primeiro, Não há Igual

Refrão: A Santa Casa vai a marchar

Cheia de Luz e muito Encanto 

Com Alegria em cada Olhar 

Vamos Saudar o nosso Santo

...Instrumental

Estrofe:  Ó meu rico Santo António

Vimos também Lembrar

O grande Aniversário

Que o Santuário 

Está a celebrar
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A XI edição das Marchas Seniores foi uma iniciativa da Santa Casa 

da Misericórdia de Vale de Cambra, que contou com a parceria do 

Município e juntou no Jardim da Feira dos Ovos as Marchas das Santas 

Casas da Misericórdia de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho e Vale de 

Cambra. Os Centros Sociais de Cepelos e São Pedro de Castelões e a 

Fundação Manuel Brandão, que desfilaram com graciosidade e brio. 

A assistir, entre muitos populares, a Fundação Luís Bernardo de 

Almeida, o Centro Paroquial de S. Miguel de Oliveira de Azeméis e 

o Solar das Camélias, de Albergaria-a-Velha. Também se juntaram 

nessa tarde de 8 de Junho de 2018,  o Centro Social de Escariz e Mato 

e o Centro Social do Burgo, ambos do concelho de Arouca.

No final, a vereadora Dra. Daniela Silva e o Provedor da Misericórdia 

de Vale de Cambra, Dr. Pina Marques entregaram as lembranças, que 

assinalam este dia e deram os parabéns a todos os participantes.

Convívio e Alegria marcaram Desfile 

XI  Edição das
Marchas Seniores

Na quadra carnavalesca, e como já vem sendo habitual, a área 

sénior da Misericórdia de Vale de Cambra escolhe uma temática, 

onde envolve os seus utentes, com o objetivo de uma participação 

fora do concelho. Nos últimos anos, tem marcado presença numa ini-

ciativa da Câmara Municipal de Ovar. Este ano, foi a Oliveira do Bairro 

participar na segunda edição do “Baile de Máscaras Sénior”, promo- 

vido pela autarquia local, que teve lugar a 27 de Fevereiro de 2019.

O tema escolhido pela Misericórdia de Vale de Cambra, foi  “Polícias 

e Ladrões” e os utentes estiveram empenhadíssimos a fazer as suas 

fantasias.

Baile de Máscaras em Oliveira do Bairro

Caminho da Quaresma

Por altura da Quaresma, a rotunda de Burgães da Santa Casa 

começa a tomar forma na caminhada quaresmal e, seguindo o espíri-

to proposto pela Diocese do Porto para esta Quaresma 2019 - “Neste 

espírito, percorremos o caminho da Quaresma à Páscoa como uma 

viagem de quarenta dias (Jn 3,4), que nos leva, de cais em cais, num 

caminho de saída e com saída, ao encontro reconciliador e renovador 

com “Cristo, porto da misericórdia e da paz” (Prefácio da Quaresma VI).

40 Dias para chegar a Bom Porto
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Feira da Castanha
Um certame que já não se dispensa

Mais uma presença na Feira da Castanha na praça de São Pedro 
de Castelões, em que colaboradores e voluntários asseguram du-
rante três dias o stand da Misericórdia. Além dos produtos hortíco-
las, muitos dos quais fruto da generosidade dos encarregados 
de educação do sector da infância, que se agradece, também o  
doce de castanha e os bolos de castanha com o cunho da cozinha da 
Santa Casa são muito apreciados.

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra informa os Irmãos, 

que o pagamento de quotas 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 Mise-

ricórdia de Vale de Cambra;

3) por transferência bancária através do NIB PT50.0033.0000.2838.0

027.4532.5, indicando o nome do remetente.

Optando pelas duas últimas possibilidades, procederemos posterior-

mente, 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 de correio eletrónico para o endereço geral@scmvlc.pt

Ajude-nos a Ajudar!

Pagamento de Quotas
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Bodas de Ouro
dos Padres Passionistas

A capela de S. Gonçalo, pertença da Santa Casa da Misericórdia, foi 
palco, a 16 de setembro de 2018 da cerimónia comemorativa dos 50 

anos de presença dos padres passionistas neste lugar de culto.

O “Dia Aberto” à comunidade foi instituído pela Santa Casa, como 

forma de abrir portas a todos aqueles que desejem conhecer os 

espaços e as dinâmicas da instituição. Em 2018, foram algumas as 

pessoas que aceitaram o convite e, de entre elas, inclusive alguns 

colaboradores da instituição, que quiseram conhecer melhor outros 

espaços da instituição.

Capela da Coelhosa

A Santa Casa esteve presente, a 22 de Setembro, no “Dia Aber-

to” da Colep, a convite da empresa. Foi mais uma oportunidade de 

mostrar o trabalho que desenvolve, nas diferentes respostas sociais 

de apoio à comunidade.

Dia Aberto na Colep

Misericórdia recebe Visitantes
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ANIVERSÁRIO
66 Anos de Vida e de Missão

Foi no dia 5 de Maio de 1952, que a Santa Casa da Misericórdia de 
Vale de Cambra foi criada. Desde essa data, e já lá vão 66 anos, que 
tem estado ao serviço da comunidade em diversas respostas das 
áreas da infância e sénior.

Para assinalar a data, a Misericórdia tomou parte da Eucaristia,  
celebrada, a 5 de Maio 2018, no Santuário de Santo António. 

Num gesto simbólico e, na presença de alguns elementos dos 
órgãos sociais, utentes e colaboradores, apagou as velas de mais 
um aniversário.

As Dras. Susana Branco e Bárbara Baptista da União das Misericór-

dias Portuguesas, respetivamente do gabinete de Ação Social esti-

veram na Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, à margem 

de uma formação que decorreu em Oliveira de Azeméis intitulada 

Técnicas da UMP em visita de trabalho

“Ser Diretor Técnico”, onde a nossa Misericórdia também participou 

com os seus diretores. Aproveitamos a oportunidade para trocar im-

pressões, mostrar os nossos projetos e , falar a uma só voz de pre-

ocupações comuns a todas as Misericórdias.

Projetos
e Preocupações
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Políticas de
Administração e Gestão

A aposta em novos caminhos

No ano de 2018 continuamos o nosso percurso de crescimento e 
de melhoria continua. 

A aposta nas novas tecnologias, nomeadamente no reforço do par-
que informático, na melhoria dos processos administrativos, imple-
mentação de um sistema global de central telefónica com ligações 
aos seis edifícios sociais que estão afastados geograficamente, a 
implementação de um sistema para o registo e o controlo das ativ-
idades de vida diárias (AVD) no SAD, ERPI e Centro de Dia, a centra- 
lização dos ficheiros informáticos de toda a Instituição e a implemen-
tação de software clinico na UCCI,  são disso prova.       

Analisando a última década, duplicamos o número de utentes 
apoiados, assim como aumentamos as capacidades instaladas das 

várias respostas. 
As constantes necessidades das familias na infância, na saúde e na 

idade sénior exigem-nos que sejamos ativos na procura de soluções. 
Os projetos em curso, Burgães Garden e Edifício Misericórdia, assim 
o comprovam.    

Para fazer face às exigências, rumo à excelência dos serviços, 
continuamos a crescer no número de colaboradores. Os gastos com 
pessoal, que representaram 58% dos gastos totais, ascenderam no 
ano de 2018 a cerca de dois milhões de euros.   

O ano de 2018 ficou também marcado pela transição da certi-
ficação do Sistema de Gestão da Qualidade para a norma ISO 
9001:2015, abrangendo todas as áreas de atuação da Instituição.

A segurança de pessoas e bens são também uma preocupação 
constante, tendo a Instituição investido no ano de 2018 em equipa-
mentos, formação e realização de exercícios de evacuação. 

Um muito obrigado a todos quantos nos escolhem e nos apoiam 
nesta missão de apoio social. Queremos continuar a melhorar para 
mantermos a vossa preferência. 

Robert Collier

“O sucesso é a soma de pequenos 
esforços repetidos dia após dia”

Património Social
Investimentos 2018

Lar de Idosos

Aquisição de equipamento para os quartos, nomeadamente  
camas articuladas eléctricas e mobiliário;

Colocação de portas corta-fogo nas áreas de serviços (cozinha, 
lavandaria, acessos e casa das máquinas) e nas alas norte e sul 
dos dois pisos dos quartos. As portas foram ligadas ao sistema de  
deteção e segurança contra incêndios; 

Colocação de recuperador de calor no refeitório principal;

Obras de construção da sala polivalente, arquivo central e sala de 
apoio. As obras foram iniciadas em Novembro de 2017 e prevê-se a 
conclusão dos trabalhos durante o ano de 2019; 

Obras de remodelação da sala de fisioterapia;

Aquisição de material para a fisioterapia (electroterapia); 

Aquisição de maca para transporte de corpos;

Desenvolvimento de um projeto com vista à ampliação do 
edifício com a construção de 9 novos quartos com casa de banho; 

Aquisição de robot para a cozinha central; 

Aquisição de mobiliário o exterior;  

Filipe Figueiredo |  Diretor Financeiro
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Sede

Aquisição de material didáctico para as salas de atividades e para 
o recreio. Foram substituídas as passadeiras existentes que estavam 
no 1º andar do edifício. Foram ainda colocados novos blackouts em 
salas de atividades.   

Creche

Aquisição de material didáctico para as salas de atividades e para 
o recreio. Foram ainda colocados novos blackouts na sala de ativi-
dades do r/c;

Centro de Acolhimento Temporário

Remodelação completa da maior casa de banho do edifício. 

O Decorrer das Obras

Obras Concluídas

Frota
Aquisição de uma nova viatura (Renault Kangoo) para o SAD 
Aquisição de reboque para o trator para apoio aos serviços 

de manutenção.

35



Banco de Ajudas Técnicas

Equipamento Tecnológico

Aquisição de cinco computadores portáteis para suporte à  
atividade;

Centralização de todas as chamadas com a aquisição de uma nova 
central e demais equipamentos de suporte. Todos os edifícios fica- 
ram ligados entre si, esbatendo as distâncias físicas. Todos os ga-
binetes, salas, espaços e quartos são extensões de uma só central;  

Com vista à desburocratização dos processos e no auxílio à análise 
das tarefas realizadas por parte das equipas do Lar de Idosos, Centro 
de Dia, SAD e limpeza geral, foi implementado um sistema (Soft-
gold) para controlo das atividades de vida diária. A solução consiste 
na existência de leitores de códigos de barras com parametrizações 
das diversas rotinas;

Aquisição de uma ups de grande capacidade para suporte ao  
servidor central;

Aquisição 4 televisores led;
Aquisição de novo equipamento de impressão profissional para 

apoio aos serviços; 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados

Aquisição de um medidor de tensão e balança para cadeira  
de rodas

Instalação de software clinico 
Aquisição de mobiliário para o exterior  
Instalação de sistema de produção de águas quentes instalado na 

casa das máquinas 
Instalação de sistema de videoporteiro para controlo de acessos   
Instalação de automatismo no portão principal para controlo de 

acessos

Centro de Dia

Colocação de cobertura exterior   
Aquisição de mobiliário para o exterior  

Manteve-se o processo de aquisição de camas articuladas para 
empréstimo às pessoas do concelho de Vale de Cambra que neces-
sitem, de forma permanente ou temporária

Serviços de Manutenção
Aquisição de diverso material para cofragem: uma betoneira de 

260 lts, um martelo demolidor, um vibrador com mangueira e uma 
máquina de abrir roços com aspirador
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Património Não Social
Investimentos 2018

Apartamento Vale de Cambra

Em resultado da escritura de doação com contrapartida, desde 
8 de Outubro de 2018, a SCMVLC possui um apartamento sito na 
avenida Camilo Tavares de Matos nº 332, 2º esquerdo, União das 
Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho. O apartamento 
foi alvo de intervenções e está desde o mês de Fevereiro de 2019 no 
mercado de arrendamento;

Casa de Cavião

Arranjos na casa de Cavião e colocação no mercado de arrenda-
mento desde Julho;      

Antes da intervenção Após a intervenção

Apartamento da Rua da Aliança - Porto

Arranjos no apartamento do 1º andar da Rua Aliança no Porto  
e colocação no mercado de arrendamento desde Novembro;         

Prédio de Santo Ildefonso - Porto

Foram realizadas obras de requalificação do prédio do logra-
douro da rua de Santo Ildefonso nº 239 no Porto. Os trabalhos foram  
realizados pela empresa de construções Jaime Azevedo. Procedeu-se 
ainda à aquisição de equipamento para apetrechamento dos quartos 
e das zonas espaços comuns. Os cinco quartos estão desde Dezem-
bro de 2018 no mercado de arrendamento;      

Contas
Investimentos 2018

Apresentação aos colaboradores

A apresentação de contas aos colaboradores é já uma rotina da 
instituição, que partilha com os colaboradores o relatório de gestão 
correspondente a cada ano civil. Divididos em grupos, de forma, a 
manter a dinâmica laboral, os colaboradores tomam conhecimen-
to das contas da Misericórdia e dos projetos através da explicação/
demonstração do Provedor António de Pina Marques e do Diretor 
Financeiro Filipe Figueiredo.
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Banco Alimentar

A Misericórdia de Vale de Cambra disse “Sim” às duas Campanhas 

do Banco Alimentar, que decorreram no ano de 2018. Um conjunto de 

colaboradores voluntariou-se para apoiar esta causa, na qual, começa 

a notar-se uma presença assídua dos filhos dos colaboradores que, 

juntamente com os pais ou, em sua substituição, assumem o papel 

de ajuda ao outro, como exercício da cidadania. 

Voluntários por uma Causa
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Parcerias e Apoios Muito Obrigado a todos!

Foi assinado em 8 de Junho de 2018, com o então Diretor do 

Centro Regional de Segurança Social de Aveiro, Dr. Manuel Ruivo 

o novo Acordo de Lar.

Assinatura
Novo Acordo de Lar

A Misericórdia aceitou o convite da Associação D. Pedro V, que 

ao longo dos últimos anos lhe tem concedido vários apoios, que 

desde já agradece, e esteve presente na homenagem à Condessa 

de Vill’Alva, que decorreu em Lisboa. A representar a Misericórdia, 

o Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Nuno Ferreira.

Condessa de Vill’Alva
Misericórdia presente na Homenagem

Centro Coordenador de Transportes
Avenida Comendador Ilídio Pinho
3730-244 Vale de Cambra
Telf. 256 420 530 | Fax: 256 420 539
Tlm.: 911 801 154
E-mail: cpcjvcambra@gmail.com

Municipio de Vale de Cambra

Papel de Carta

5000 exemplares

34360

210x297 mm

Soporset 80g

x

x

Paulo

01

05      05     14

ACABAMENTOS

CORTAR

COLAR

VINCAR

DOBRAR

PLASTICIZAÇÃO

TERMO-
ESTAMPAGEM

FRENTE

MATÉRIA PRIMA

VERNIZ UV

VERNIZ OFFSET

PICOTE

FURAÇÃO123     281

Renovamento
Carismático

Barbearia 
Álvaro Silva

DatadebugDelegação Regional 
de Reinserção  

do Centro

Rede Social  
de Vale de Cambra

39



A Santa Casa proporcionou, a um grupo de colaboradoras que 

manifestou interesse, a possibilidade de, através do Centro Qualifica 

da Adrimag, concluírem um processo de revalidação de competên-

cias (RVCC), que permitiram, nuns casos, a equivalência ao 9º ano 

e, noutros, ao 12º ano. Uma mais-valia pessoal para cada uma e, 

também, para a instituição. Parabéns a todas as colaboradoras.

Revalidar competências

Projetar o Futuro

A Misericórdia de Vale de Cambra acolheu mais uma vez, as  

Oficinas de Verão “Projetar Futuro” 2018, organizadas pelo projeto 

Vale + Social – Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração. 

Neste contexto, recebeu três formandas na área da psicologia, no 

CAT- Ana Isabel Quelhas; Beatriz Tavares e Mariana Coutinho Martins 

e uma na área da promoção de eventos/marketing, no CATL – Ana 

Rita Almeida Batista.

Acompanhadas por técnicos da instituição, nas áreas referidas, as 

formandas, tomaram um contacto mais direto com o mundo laboral 

e algumas das atividades, das áreas referidas.

Oficinas de Verão permitem contacto
com o Mundo Laboral 

Parabéns a todas as colaboradoras
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Burgães Garden
Fases de Intervenção

A intervenção no terreno de Burgães, com uma área total de 7.400 
m2 e que foi adquirido em 2014, inclui a implantação de uma área 
residencial denominada de Burgães Garden, sofreu alguns atrasos 
decorrentes dos pareceres externos, impossibilitando o início dos tra-
balhos no ano de 2018. Dividido em 3 fases, o projeto de arquitetura 
foi aprovado no final do ano de 2018 pelos serviços da Câmara Mu-
nicipal, estando em curso a execução dos projetos de especialidades. 

A intervenção no terreno obrigou ainda à abertura de um processo 
para desafetação do perímetro de rega. 

Na 1ª fase pretende-se construir oito apartamentos autónomos da 
tipologia T1 e garagens comuns. Paralelamente pretende-se intervir 
na casa existente com vista à dinamização de um espaço de salão 
de chá e local de venda de produtos da marca Misericórdia. Concre-
tizando-se o projeto e verificando-se o seu sucesso, arrancará uma 
segunda fase com mais dez apartamentos da mesma tipologia.

No mesmo terreno procedeu-se no ano de 2018 à plantação de ár-
vores, arranjos exteriores e construção de passeios, materializando o 
projeto paisagista realizado na parceria com a Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto, do Curso de Arquitetura Paisagista.   

A Misericórdia de Vale de Cambra é certificada, em todas as valên-

cias desde 2012 pela norma ISO 9001/2008. No final do ano de 

2018, deu mais um passo na qualidade apostando na transição para 

a norma ISO 9001/2015. O Certificado de Qualidade foi conquistado 

em todas as respostas sociais: Creche; Pré-Escolar; CATL; CAT; Lar de 

Idosos; Centro de Dia, SAD, Centro de Convívio e UCCI e, foi entregue 

pela Dra. Francisca Vasconcelos da APCER.

Norma ISO 9001/2015

Misericórdia
certificada pela APCER
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Fruto do Prémio “Missão Continente”, foram realizadas obras para 

a criação de um Centro de Compostagem na propriedade agrícola 

do Malhô, S. Pedro de Castelões, que tem uma área de 3.500 m2. 

Foram adquiridos equipamentos de apoio à compostagem, foi  

construído um furo de água e bomba que trabalha a energia solar,  

instalada uma rede de rega de um pomar com 178 árvores de fru-

to, colocado um reservatório de 5.000 litros, e procedeu-se ao au-

mento do estábulo para animais. No âmbito deste prémio foram 

realizadas formações e Sessões de Sensibilização de Alimentação  

e combate ao desperdício alimentar.

Em Malhô, São Pedro de Castelões

Centro
de Compostagem
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Durante o ano são muitos aqueles, que visitam a Misericórdia 

e vêm conhecer não só os espaços como as dinâmicas. Em 2018, 

registamos, a visita da imprensa local e distrital; da Misericórdia  

da Golegã; Deputados do PSD; Irmãos da Santa Casa; Conservadora 

da Conservatória de Vale de Cambra; Universidade de Aveiro, entre 

outros. 

Conhecer os espaços…as dinâmicas

As nossas Visitas

Simulacros
de Incêndio

A aposta na segurança é uma norma determinante na atuação da 

instituição. 2018, não foi exceção e ficou marcado por simulacros em 

todos os edifícios, de forma a prevenir e a agilizar os procedimentos 

necessários.

Aposta na Segurança
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O jardim exterior da Sede é um espaço convidativo ao convívio e, 

tem sido aproveitado para juntar colaboradores e famílias, no Con-

vívio Anual. Um momento muito ansiado por todos, que em 2018 

somou 9 anos.  

Equipas numa Envolvente Descontraída

9º Convívio
de Colaboradores
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O Jantar de Natal de colaboradores reúne, em espírito natalício as 

diferentes equipas Santa Casa e a Mesa Administrativa. A home-

nagem aos colaboradores com 20 anos de casa, que este ano foram: 

Isabel Soares, Elisabete Félix e Cristina Almeida também marcam 

este evento, que teve lugar a 7 de Dezembro 2018.

Boa Disposição e Camaradagem

Jantar de Natal
dos Colaboradores
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O Jantar de Natal 2018, reuniu, no Lar de Burgães, irmãos e enti-

dades, em espírito de confraternização. Entre os convidados, estive- 

ram também parceiros da Misericórdia, que nesta causa do bem- 

fazer em prol do social, têm colaborado de diversas formas, para  

a prossecução dos objetivos da instituição.

Abrilhantado pelo fado na voz de Emília Bastos acompanhada à 

guitarra por Carlos Reis e à viola por Jorge Serra, o jantar esteve a 

cargo da equipa da cozinha e refeitório da Santa Casa, que mais uma 

vez, esteve de parabéns.

Reúne Irmãos e Entidades

Espírito
Natalício

48



A Misericórdia de Vale de Cambra esteve representada no XIII 

Congresso das Misericórdias, que decorreu em Albufeira de 7 a 10 

de Fevereiro. A presença neste Congresso, que juntou Provedores,  

Mesários, Diretores, Técnicos, resultou numa mais-valia, pela abran- 

gência dos painéis sobre temáticas comuns a todas as Misericór-

dias...perspetivas de futuro, dificuldades, partilha, algumas novi-

dades. Foram dias muito intensos, com um programa extenso, mas 

na bagagem de regresso, um bloco cheio de apontamentos, e algu-

mas ideias! Muitos fatores comuns, mas as palavras rigor, compro- 

misso e missão resumiram o trabalho das Santas Casa. O encerramen-

to coube ao Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, 

que enalteceu o papel do setor social na economia e a mais valia do 

ponto de vista humano e das comunidades, que representam.

Rigor – Compromisso e Missão – um papel a manter

XIII Congresso
das Misericórdias

O Convívio Anual de irmãos, voluntários e colaboradores foi, mais 

um ano, revestido de boa disposição! Fomos à capital, ao teatro! No 

teatro da Trindade assistimos “À pior comédia do mundo”, que foi 

um momento hilariante de boa disposição, com muita gargalhada. 

No Teatro da Trindade em Lisboa

Misericórdio Assistiu
“À Pior Comédia do Mundo”
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São três as procissões na comunidade, em que anualmente a Mi- 

sericórdia participa: Enterro do Senhor, em São Pedro de Castelões. 

Procissão de Santo António , em  dia de feriado municipal e Senhora 

do Carmo. Fica o registo em imagem da participação de 2018.

Enterro do Senhor – Santo António  
e Senhora do Carmo

Procissões

A Misericórdia de Vale de Cambra integrou, a  II Peregrinação Na-

cional das Misericórdias Portuguesas, que teve lugar em Fátima em 

15 de Setembro. Mesários, irmãos e colaboradores e um grupo de 

crianças do CATL representaram Vale de Cambra e assistiram à mis-

sa presidida por Sua Excelência Reverendíssima D. José Traquina, na 

Basílica da Santíssima Trindade.

Peregrinação Anual em Fátima

II Peregrinação
Nacional das Misericórdias
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O novo Regulamento Geral da Proteção de Dados mereceu por par-

te da Misericórdia um cuidado especial nas diretrizes a seguir, pelo 

que foram desenvolvidas formações e ações de sensibilização nos 

diferentes serviços, com vista ao tratamento adequado dos dados.Novo Regulamento em Análise

“Mobilidade e Atividade Física na Terceira Idade 

- O Papel do Animador”

V Encontro de Animadores

O V Encontro de Animadores, sob o tema: “Mobilidade e Atividade 

Física na Terceira Idade - O Papel do Animador” teve lugar a 16  

de Novembro. Depois da sessão de abertura pelo Provedor, Dr. Antó-

nio de Pina Marques e pela Vereadora da Câmara Municipal, Engª 

Catarina Paiva, seguiu-se um dia de atividade, que contou com ora-

dores muito interessantes. 

A manhã coube ao Professor Doutor Levi Guerra, que falou  

“Dos mistérios da vida à sua plenitude, na prática da animação  

assistencial” e terminou com a Dra.  Carminda Carvalho - “Bora lá 

fazer exercício...vamos começar pelo sorriso 1...2...3...Sorri”.  

Na parte da tarde,  a Profª Maria Helena Silva falou do projeto da  

Câmara Municipal “Mais Desporto, Mais Vida” - Ginástica Sénior, 

com alguns exercícios à mistura e o fisioterapeuta Marco Almeida  

falou-nos da “Relação da Fisioterapia com a Atividade Física - a  

Parceria com o Animador”. 

Um Encontro muito proveitoso do ponto de vista da estratégia  

de trabalho e das parcerias.

Proteção de Dados
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O Lar de Burgães da Santa Casa da Misericórdia festejou a 2 de  

Fevereiro de 2018,  vinte anos! A comemoração iniciou com o Orfeão 

de Vale de Cambra que, superiormente dirigido pelo Maestro Artur 

Pinho, deliciou a plateia com as suas peças. Seguiu-se a Eucaristia  

na Capela do Lar e terminou com um lanche e o corte do bolo. 

A comemoração, além dos residentes e familiares, reuniu também 

colaboradores e alguns dos elementos, que à data de 1999 estive- 

ram na construção do Lar, como foi o caso do provedor da altura,  

Dr. Manuel Augusto Gomes de Almeida.

Parabéns Lar de Burgães!

20º Aniversário

Rua José António Martins, n.º 312
Coelhosa - Apartado 227
3730-901 Vale de Cambra

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


