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 António Pina Marques
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A X Edição do Boletim Anual da Santa Casa 
da Misericórdia de Vale de Cambra que agora 
dá à estampa é motivo de re!exão para todos 
nós, pelo caminho percorrido ao longo da úl-
tima década, que nas páginas das diferentes 
edições se foi retratando.

Fica um sentimento de dever cumprido, na 
missão abnegada em que todos nos envolve-
mos, desde os membros dos órgãos sociais, os 
dedicados trabalhadores, que hoje rondam os 
170, os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores, os 
voluntários, a autarquia e empresas, os orga-
nismos da tutela do Estado e os parceiros, os 
prestadores de serviços, às pessoas e famílias 
que nos distinguem com a sua preferência. É 
um contributo para a história da Instituição e 
da sua relevância na comunidade que serve. 
Esta edição tem também a particularidade 
de fechar o ciclo de um mandato dos órgãos 
sociais e abrir um novo que resultou das elei-
ções em 18 de dezembro de 2019. A este pro-
pósito, não posso deixar de registar uma pala-
vra de grande apreço a todos os membros dos 
órgãos sociais que na grande maioria conti-
nuam o prolongamento de uma missão que 
vem de mandatos anteriores e que nesta fase 
gostariam de se libertar deste compromis-
so, que a todos nos absorve. Os projetos em 
curso e a necessidade de consolidar práticas 
de gestão, num processo de melhoria contí-
nua, foram algumas das razões maiores que 
nos levaram a estar disponíveis para mais um 
mandato.

Os desa"os que temos pela frente são mui-
tos e de grande complexidade, agravados por 
regimes jurídico-legais que as"xiam a au-
tonomia das instituições, impedindo-as de 
construir de forma mais célere e mais econó-
mica as respostas sociais de que as famílias e, 
pessoas individualmente, tanto necessitam 

e procuram. O Estatuto das IPSS, que por 
mais paradoxal que pareça, é um dos instru-
mentos legais que mais lhes retira “estatuto”, 
nomeadamente, ao de"nir um plafond de 
25.000,00# para a realização de empreitadas 
por administração direta…quando há tanto 
património que carece de profunda reabili-
tação e tantos equipamentos a edi"car, para 
os quais não se encontram medidas de apoio 
"nanceiro por parte do Estado ou da Comu-
nidade Europeia. Parafraseando o Papa Fran-
cisco “Ninguém vence sozinho, nem no cam-
po, nem na vida!”. Neste período, os órgãos 
sociais estiveram empenhados na abertura de 
novas páginas para a história da instituição, 
na de"nição de um planeamento estratégico, 
na elaboração de projetos, nos procedimen-
tos para a sua aprovação pelas entidades a 
quem compete. Um caminho percorrido que 
nos abre perspetivas para uma crescente a"r-
mação e capacidade de resposta da Institui-
ção às necessidades das pessoas e famílias da 
nossa comunidade. Finalmente, e depois de 
vários anos de calvário burocrático, estamos 
a concluir o processo de aprovação e licencia-
mento do Salão de Chã, do Complexo de T1 
no Burgães Garden, do Edifício Misericórdia 
e a ampliação do Lar para a capacidade máxi-
ma de 120 camas, entre outros. 

Ao longo destes mandatos crescemos em 
número de utentes, de cerca de 250, hoje as-
sistimos cerca de 600 pessoas. Crescemos em 
número de colaboradores, eram 104, hoje so-
mos mais de 170. Este crescimento implica 
uma programação diária de gestão, que que-
remos aperfeiçoar. 

Os resultados têm sido animadores como 
os relatórios evidenciam. Da nossa parte, 
tudo faremos, con"ando que com a ajuda de 
beneméritos, benfeitores e pessoas em geral, 

e com a proteção da Senhora do Manto Lar-
go, a Senhora das Misericórdias, havemos de 
conseguir vencer os desa"os e aproveitar as 
oportunidades de crescimento, para a robus-
tez da nossa instituição. Numa breve referên-
cia ao momento de pandemia que o planeta 
atravessa e que, de modo particular nos afe-
ta, desde as primeiras semanas de Março, de 
acordo com as orientações da tutela e Direção 
Geral de Saúde, "ca o registo da suspensão 
das respostas sociais de Centro de Dia, Cen-
tro de Convívio, Creche, Pré-Escolar, CATL e 
CAF. Na área da Infância muitos pro"ssionais 
mantiveram-se em atividade através de pro-
gramação em teleassistência, às crianças e 
famílias, nomeadamente na Creche, Pré- es-
colar e CATL; houve muitos pro"ssionais da 
infância que foram mobilizados para reforçar 
equipas na área sénior, nomeadamente no 
Lar; outros estiveram em regime de teletra-
balho; outros ainda estiveram em regime de 
assistência familiar. A elaboração dos planos 
de contingência e a sua constante atualiza-
ção, a reafetação dos recursos humanos, as 
orientações da DGS e da Segurança Social, 
o apoio dos nossos clínicos e a dedicação 
dos nossos pro"ssionais têm sido uma prova 
de fogo por que nunca tínhamos passado. A 
constituição de equipas em espelho, a fun-
cionar em con"namento por períodos de 14 
dias, foi uma proposta que emergiu das nos-
sas colaboradoras, como forma mais segura e 
e"caz de prevenir a contaminação dos nossos 
residentes. A Mesa Administrativa teve um 
gesto de reconhecimento para com estas pro-
"ssionais. Registámos uma memorável onda 
de solidariedade em torno da Santa Casa, de 
muitas formas e de valores de vária ordem de 
grandeza que muito agradecemos. A todos o 
nosso Bem hajam!

“Nós não atuamos retamente porque somos virtuosos ou excelentes;
Antes, somos virtuosos e excelentes porque atuamos retamente.
Nós somos o que repetidamente fazemos. 
A excelência, portanto, não é um ato mas um hábito.”

- Aristóteles, Séc. IV a-C.
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As eleições para o quadriénio 2020-2023 
decorreram a 18 de dezembro 2019 na sede, 
em Coelhosa. Apesar do dia de temporal, 
registou-se a maior a!uência de sempre 
que sufragou por unanimidade a única lis-
ta apresentada e, que no geral, reconduz os 
mesmos elementos nos órgãos sociais da 
Misericórdia de Vale de Cambra.
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Sandra Santos
Comunicação

Uma década de 
história....

A nosso boletim institucional começou há 
10 anos! Durante este percurso temos contado 
a história da nossa casa. A cada ano, cresce-
mos em número de páginas, tentamos criar os 
layouts mais apelativos e é com muita satisfa-
ção que vemos crescer na prateleira das nos-
sas estantes a nossa história. Compilada, sim, 
porque só em fotogra"as temos milhares, que 
são memórias tão boas…que nos fazem rir à 
gargalhada, outras que nos causam nostalgia, 
muitas, muitas mesmo, que nos enchem de 
satisfação! A minha história no boletim come-
ça com a edição nº 3 e a di"culdade da primei-
ra vez permanece: Escolher de entre tantas 
imagens as melhores….rever cada pormenor 
para que todas as equipas possam estar repre-
sentadas, bem representadas, como o espelho 
do trabalho que desempenham! É um ter von-
tade de colocar quase todas e lutar contra o 
espaço! Tem dias que é um sufoco e a decisão 
é sempre difícil! Este ano, o nosso boletim, es-
truturalmente está diferente. 

Decorrente da pandemia por Covid-19, que 

nos últimos tempos tem estado na ordem do 
dia vimo-nos obrigados a alterar o timing de 
saída, que teria sido em março. Acrescenta-
mos um capítulo dedicado à pandemia e às 
alterações sofridas para dar resposta a novos 
tempos. Acrescentamos também algumas pá-
ginas dedicadas à infância, que em anos ante-
riores, tinha um espaço próprio, o Anuário, um 
por cada ano letivo e que tenho o grato prazer 
de acompanhar desde o ano letivo 2012/2013.

Estruturalmente está diferente mas na 
essência está o mesmo. Uma forma de de-
monstração das nossas atividades, dos nossos 
projetos. Um enriquecimento gradual, plani-
"cado e cujos resultados têm sido fantásticos. 

As nossas capas voltam à primeira página e, 
juntas, encerram uma década de boletins. E, 
nós também voltamos a desfolhá-los, após 10 
anos… e que bom é recordar!

Os boletins e os anuários de infância guar-
dam a nossa história, que todos os dias, vamos 
contando nas redes sociais, nomeadamente 
no facebook e no nosso site. O papel, tem no 

entanto, esta capacidade de se tornar imortal, 
menos efémero, e de nos permitir voltar atrás 
para recordar. Queremos continuar a desen-
volver a nossa missão e a registar cada passo, 
pois só assim poderemos  eternizar o presente!

Para assinalar estes 10 anos, quisemos tam-
bém dar mais personalidade ao nosso bole-
tim…demos-lhe um nome…um nome, que 
parecendo comum tem o peso de uma ex-
pressão, que todos nós em vários momentos 
do nosso dia a dia proferimos com a força de 
quem gosta do que faz e acredita neste traba-
lho de missão social: Missão Misericórdia!

Este ano, ainda com mais intensidade temo-
-lo dito várias vezes, a cada novo dia e a cada 
desa"o imposto pela pandemia. 

Da minha parte, uma palavra de grande 
apreço a toda a estrutura Santa Casa. Sem o di-
namismo e a entrega de cada um, desde o topo 
até à base, esta história não teria o mesmo 
resultado. Efetivamente, Somos Santa Casa! 
Imbuídos, sempre, em cada tarefa de Missão 
Misericórdia!

O BOLETIM INSTITUCIONAL ASSINALA 10 ANOS!

“A vida é a soma de pequenos momentos que devemos registar para 
escrevermos uma grande história” - Rose Bona

Misericórdia elege órgãos sociais 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO S. GONÇALO

Clotilde Santos
Diretora Técnica do CAT
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As surpresas do universo 
infantil….

“Nunca haverá borracha para apagar o passado, mas sempre  haverá 
um lápis para escrever o futuro!”

Pelas mais diferentes razões, chegam à nossa 
casa de acolhimento residencial crianças para 
serem protegidas das mais diferentes contra-
riedades que a vida lhes colocou… desta for-
ma, e tendo em conta o Superior Interesse das 
Crianças que nos são con!adas, sabemos que 
nunca haverá nenhuma borracha que apague 
todas as adversidades que determinaram o seu 
acolhimento….no entanto e com sentimento 
altruísta e de missão, a equipa do CAT preten-
de ajudar a escrever uma nova história… não 
uma história de amor, mas uma história  com 
amor, que esperamos breve, única, contento-
ra e reparadora, com pensamento no dia de 
amanhã  que esperamos seja melhor, repleto 
de esperança num futuro risonho e promissor.

Durante o ano 2019 e tendo em conta todo 
o trabalho técnico efetuado com as famílias, 
crianças, técnicos, docentes, equipas médicas 
e técnicos especializados,  a casa de acolhi-
mento residencial acolheu dentro de portas 

duas temáticas bastante complexas no univer-
so infantil:

- A inde!nição de género, um tema polémi-
co e controverso, que a equipa educativa ten-
tou desmisti!car e abordar de forma aberta e 
instrutiva, organizando um workshop, com a 
presença de pedopsiquiatra, dirigido à equipa 
educativa, técnicos especializados e docentes 
que no dia a dia convivem com esta diferença.

- A surdez, com a matricula de uma criança 
numa Escola de referência bilingue - Língua 
Gestual Portuguesa- em Santa Maria da Feira, 
para que desta forma as di!culdades fossem  
suprimidas. 

Neste seguimento a docente LGP e Tera-
peuta da fala, que acompanham a criança or-
ganizaram workshops para a equipa técnica 
e equipa educativa com o intuito de instruir 
as  equipas a melhor compreender e interagir 
com a criança ; da mesma forma foi realizado 
workshop interativo com as crianças residen-

tes na casa no sentido da interação mais pró-
xima, atenta e e!caz, entre todos! E são tam-
bém, estas especi!cidades diárias, com que 
nos confrontamos, que fazem da nossa casa 
uma casa semelhante a todas as outras, mas a 
uma escala maior! A todos quantos visitaram a 
nossa casa durante o ano 2019, o nosso muito 
obrigado! 

Uma missão de amor, feita com amor dedi-
cada às nossas crianças….esse é o nosso traba-
lho! A todos, que  de uma forma ou de outra 
quiseram contribuir para o aumento da qua-
lidade de vida das nossas crianças, um bem 
hajam!

Um agradecimento de profundo reconheci-
mento à nossa magní!ca equipa de voluntaria-
do, que em gestos humildes, de compromisso 
e amor ao próximo, fazem magia nos corações 
de todos aqueles que vivem na nossa casa!  Ci-
tando Santo Agostinho “A medida do Amor é 
amar sem medida!”
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Eugénia Coutinho
Psicóloga do CAT

Acolher e sarar as 
feridas do coração

No dia a dia… o sorriso e um “bom dia” 
doce e caloroso ao acordar; o vestir entre 
conversas e beijinhos; o pequeno-almoço re-
cheado de palavras mornas e doces; a despe-
dida para a escola com um beijo e um abraço; 
o regresso da escola, com um “como correu?” 
e um abraço apertado; o banho quente de 
carinho e atenção; um jantar animado entre 
conversas e brincadeiras; e um deitar meigo 
e sereno abençoado por um beijo e um acon-
chego de roupa.

O levantar depois de uma queda, um beijo 
no dói-dói, o enxugar das lágrimas sempre 
que bate a tristeza, a saudade ou a frustração, 
o abraço forte e caloroso sempre que procu-
rado, o abraço espontâneo a cada encontro, 
a gargalhada em cada brincadeira ou pa-
lhaçada, a palavra certa na hora certa… são 
momentos imprescindíveis na vida de cada 
criança acolhida, são os momentos em que 
cada criança pode sentir o amor e o respeito 
pela sua história e pela sua dor. São estes mo-
mentos que dão cor aos dias mais cinzentos 
de todos os meninos que vivem nesta nos-

sa casa. O acolhimento residencial de uma 
criança é um processo exigente e doloroso, 
que inclui a manifestação de sentimentos de 
tristeza, medo, mal-estar, nervosismo e soli-
dão. Na experiência da criança, o acolhimen-
to residencial é vivido com medo de não vol-
tar a ver os pais e com dor pela “perda” dos 
mesmos. As primeiras semanas do acolhi-
mento são vividas como um período de luto 
em que a criança se mostra triste, chora com 
frequência, tem di!culdades alimentares, al-
terações do sono, não fala ou fala pouco.

Muitas destas crianças que chegam à casa 
de acolhimento residencial foram expostas 
a experiências traumáticas, facto que pode 
potenciar o desenvolvimento de alterações 
cerebrais, uma vez que o seu cérebro está em 
modo constante de sobrevivência, assim é 
frequente estas crianças estarem menos pre-
dispostas às aprendizagens e terem di!culda-
de em compreender e interpretar as emoções 
e, consequentemente, em autorregularem 
as suas emoções. As primeiras semanas do 
acolhimento são decisivas na forma como a 

criança vai viver o acolhimento residencial e, 
sobretudo, na forma como vai entender e vi-
ver as relações interpessoais no futuro, na sua 
caminhada da vida. A relação que a criança 
estabelece com os seus cuidadores diários é 
o ponto de partida para sarar as feridas do 
coração. 

Os cuidadores que trabalham com a crian-
ça diariamente demonstram con!ança e 
consistência, comunicam com suporte afeti-
vo, de forma positiva transmitindo seguran-
ça, respeito, solidariedade e empatia. 

As crianças em acolhimento residencial 
necessitam de desenvolver sentimentos de 
con!ança em relação aos adultos cuidadores 
para se sentirem seguras e a salvo, necessi-
tam de se sentir compreendidas e apoiadas 
de forma construtiva para estarem abertas 
à aprendizagem e ao desenvolvimento de 
competências. Assim, a casa de acolhimento 
residencial orienta a sua prática numa cultu-
ra de acolhimento terapêutico, centrando-se 
nas necessidades e características emocio-
nais das crianças. 
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Nelson Marques
Diretor Técnico da Infância

Formação – uma aposta 
de crescimento

Aproveitamos este espaço para registar o 
percurso de mais um ano. João Catalão re-
fere que na vida profissional não obtemos 
o que merecemos, mas sim o resultado da 
qualidade daquilo que concretizamos. No 
nosso quotidiano profissional ambiciona-
mos sempre um pouco mais, seguindo o 
modelo de uma melhoria contínua, princi-
pio pelo qual nos regemos.

A formação ao longo da nossa vida pro-
fissional mostra-nos que nunca é tarde para 
aprender, que o nosso conhecimento está 
em constante adaptação, quer em relação 
a uma sociedade emergente, quer às novas 
tecnologias de informação e comunicação. 
Ao adotar uma postura de aprendizagem 

contínua, descobrimos algo novo sobre a 
nossa área de intervenção, repensando ini-
ciativas pedagógicas e aprimorando téc-
nicas de ensino, construindo a identidade 
profissional.!

Para mantermos o foco na educação das 
nossas crianças é necessário promovermos 
o crescimento profissional dos nossos do-
centes, assim como promover junto dos pais 
e crianças ações de sensibilização, para que 
toda a comunidade educativa caminhe na 
mesma direção, com o mesmo objetivo. Ao 
longo deste ano apostámos na participa-
ção e dinamização de formações e ações de 
sensibilização, em diversas áreas: A saúde 
oral, a orientação no estudo, obtenção de 

certificação de Técnicas de Ação Educativa, 
a gestão de stress. Trabalhamos também o 
perfil do assistente operacional. O projeto 
Línguas Trapalhonas, que decorre ao longo 
de todo o ano letivo, é a nossa última aposta, 
capacitando educadoras, professores, auxi-
liares e pais, com metodologias adaptadas 
às necessidades individualizadas das nossas 
crianças, preparando-as para o futuro que 
as aguarda. Continuaremos focados, ambi-
cionando ser cada vez melhores.

A toda a equipa da infância, que perante 
os desafios do dia a dia se mostram capazes, 
o meu muito obrigado. A toda a hierarquia 
que nos apoia, orienta e eleva, um obrigado 
por parte de toda a equipa!

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência”
- Augusto Cury

LÍNGUAS TRAPALHONAS LÍNGUAS TRAPALHONAS

LÍNGUAS TRAPALHONASHIGIENE ORALRVCC

I�ªw�$���ّ�w0(X(�²�(0��ÇÀ�§ª�À0$��SIMULACROS
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A televisão da União das Misericórdias 
Portuguesas veio à Misericórdia de Vale de 
Cambra, em Maio, conhecer a história e as 
personagens da “Tartaruga Patuga” – um 
projeto da infância, que tem sido muito bem 
acolhido nas escolas por onde já passou ( e 
já foram bastantes!). A TV da UMP assistiu 
a uma sessão, que teve lugar na Biblioteca 
Municipal de Vale de Cambra com crianças  
do pré-escolar das escolas da Praça e de 
Rôge. Esta visita resultou numa reportagem 
na rubrica “A Vida dos Outros” – um projeto 
muito interessante que dá a conhecer aspe-
tos em que se destacam as Misericórdias de 
todo o país.
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O des!le de carnaval no centro da cidade marca, de há uns anos 
a esta parte, o calendário concelhio e a Santa Casa tem vindo a par-
ticipar com as respostas da infância, nomeadamente Pré-Escolar e 
CATL. O ano de 2020 !cou marcado por mais uma participação en-
tusiasta com o tema  “Alice no país das maravilhas”. Para além das en-
cantadoras Alices des!laram também os coelhos, os gatos, a lagarta, 
os gémeos, chapeleiros, rainhas e exércitos de copas e espadas.

REIS E RAINHAS…A CORTE EM FANTASIA!

Um outro ícone desta época é a exposição exterior e interior, que 
a Autarquia promove para vivenciar a quadra carnavalesca. Este ano 
sobre a temática da Corte a instituição participou em ambas as expo-
sições e não defraudou a temática!

Na comunidade

“A Vida dos Outros”
A PATUGA NA TELEVISÃO DA UMP

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS DESFILOU NA CIDADE
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Sandra Tavares
Diretora Técnica de SAD, 
Centro de Dia e Centro de Convívio

Um prémio…uma conquista 
que fará a diferença – SAD+

“A cada dia uma nova conquista, e a cada conquista um novo objetivo”

Na área sénior, a Santa Casa continua com 
uma forte aposta nos serviços ao domicílio, 
percebendo que assim zela, de forma próxi-
ma, pela prevenção da saúde das pessoas. O 
treino das capacidades físicas e cognitivas, 
inerentes a este serviço, pode mesmo re-

tardar o progresso de patologias. O foco no 
bem-estar da pessoa idosa, bem gravado na 
nossa essência, impeliu-nos à candidatura 
ao Prémio BPI “laCaixa” Seniores, através do 
Projeto SAD+. Este projeto tem como objeti-
vo combater o isolamento e estimular a au-
tonomia para superar limitações impostas 
pela idade, funcionando com uma equipa 
multidisciplinar que engloba as áreas da Fi-
sioterapia, Enfermagem, Psicologia e Ani-
mação. Seremos pioneiros no concelho com 
este tipo de resposta que visa promover o en-
velhecimento com qualidade, levando as te-

rapias ao domicílio, bem como acompanhar 
os cuidadores que, diariamente, se dedicam 
aos seus pais e avós. Para já, a satisfação de 
termos ganho um prémio, cujo projeto SAD 
+ mudará o panorama do apoio ao domicílio. 
A pandemia por Covid-19 trouxe-nos uma 
nova realidade, exigindo uma adaptação nas 
diversas abordagens, que tem impedido o 
desenvolvimento do projeto como se deseja 
condicionando a nossa ação no privilégio das 
atividades individualizadas para ocupação 
do tempo, nunca descurando as necessida-
des reais dos nossos seniores.

P
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Efemérides

CAMPANHA LAÇO AZUL

DIA DO IDOSO CMVLC

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

DIA DA MULHER

DIA MUNDIAL DA FISIOTERAPIA

COMEMORAÇÃO DIA DAS MAIAS

Ana Margarida
Animadora Social

Seniores ativos e felizes…
Se Envelhecer ainda é a única forma conhe-

cida de Viver muito tempo, queremos que este 
seja de qualidade. O nosso trabalho enquanto 
animadores é dar qualidade a esse tempo.

 Temos como Missão proporcionar-lhes bons 
momentos, combatendo a solidão e o isolamen-
to. Queremos que os nossos seniores sejam ati-
vos e felizes.

DIA DO PAI

10
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 Atividades de Estimulação

Desporto Atividades religiosas
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Passeios e saídas
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ATELIER DE TRABALHOS MANUAIS

Luís Tavares
Animador Sociocultural

Distribuir sorrisos….
Num mundo em constante mudança e com o 

aumento da esperança média de vida, o anima-
dor sociocultural tem um papel fundamental na 
vida diária das pessoas que usufruem dos nossos 
serviços. Em qualquer valência da nossa institui-
ção a animação ganha vida ao distribuir sorrisos e 
bem-estar nas tarefas que se vão realizando com 
o público-alvo. Desde jogos de estimulação, ativi-

dades de carácter cultural ou social, dinâmicas de 
integração, lúdicas e/ou recreativas, o animador 
tem o dever de conseguir criar objetivos gerais e 
especí!cos para cada utente, onde pretende con-
tribuir para a melhoria contínua do dia a dia dos 
indivíduos e grupos com que trabalha, sendo o 
seu papel de extrema importância dentro das or-
ganizações onde atua.

P
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Carla Pinho
Diretora Técnica da ERPI

Cuidar utentes e colaboradores 
com apostas direcionadas  

“…os idosos são uma riqueza, não podem ser 
ignorados! (...) Os idosos são homens e mulhe-
res, pais e mães que antes de nós percorreram 
o nosso próprio caminho, estiveram na nossa 
mesma casa, combateram a nossa mesma ba-
talha diária por uma vida digna. São homens 
e mulheres dos quais recebemos muito. O idoso 
não é um alieno. O idoso somos nós: daqui a 
pouco, daqui a muito tempo, contudo inevita-
velmente, embora não pensemos nisto. E se não 
aprendermos a tratar bem os idosos, também 
nós seremos tratados assim.”

Papa Francisco

Os lares de idosos apresentam-se como 
uma oportunidade para as famílias e os cui-
dadores, que se vêm impossibilitados, pela 
estrutura laboral e familiar de proporcionar 
aos seus, os cuidados e o conforto, que neces-
sitam na fase mais avançada da vida.

Os nossos pro!ssionais, cada um na sua 
função especí!ca e, no trabalho que desen-
volvem em equipa são o garante desses cui-
dados, que bem prestados, como é suposto 
e a instituição assim o exige, permitem que 
cada residente se “sinta em casa”. A qualida-
de do trabalho de cada pro!ssional, enrique-
ce também a imagem da instituição e a sua 
credibilidade. Cuidar dos Colaboradores é 
muito importante em todo este processo. É, 
neste pressuposto em que acreditamos e, que 
temos estado atentos, pelo que o último ano 
foi um ano de apostas mais incisivas: A gran-
de aposta foi feita na formação. Foi realizada 
formação de Suporte Básico de Vida por uma 
equipa do INEM onde todos os colaborado-
res tiveram oportunidade de participar. No 
âmbito do Centro Quali!ca foram também 

várias as colaboradoras que concluíram o 9º 
e 12º ano de escolaridade. Foi ainda realizada 
uma formação direcionada para as Ajudantes 
de Lar, onde outros colaboradores estiveram 
presentes com as temáticas: A literacia nos 
cuidados e Prevenir o Burnout – Ferramentas 
de Coaching e Gestão Emocional. Esta forma-
ção foi ministrada pela Dra. Cláudia Moura e 
pela Dra. Carminda Carvalho, especialistas 
na área. Implementamos as aulas de Pilates 
que decorrem uma vez por semana.

No que diz respeito ao cuidado direto aos 
utentes e com vista à melhoria das condições 
de trabalho, foram substituídos os carros de 
higiene das Ajudantes de Lar e foram adqui-
ridas 3 gruas de transferência de utentes para 
facilitar o levantar e deitar das pessoas com 
mobilidade reduzida. Estamos no bom cami-
nho e o sistema de unidose, no que diz respei-
to à medicação é também um passo largo na 
melhoria e, numa gestão mais e!ciente e com 
menos riscos associados. Continuaremos a 
apostar em dinâmicas e!cazes para ambas as 
partes!
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Animadora Social

 Animar com amor!
Todas os dias temos a oportunidade de oferecer sorrisos, abraços, 

palavras, que podem tornar o processo de envelhecimento daqueles que 
cuidamos mais suave e natural!

Então fazemo-lo! Com amor!

ATIVIDADE CULINÁRIA

ATIVIDADE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CLUBE DO CAFÉ

P
15

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]



PASSEIOS NO PARQUE

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

CAMPANHA LAÇO AZUL FESTA NATAL E ENTREGA DE PRESENTES

(X��(�²��ß�²�ّ�0Çª�§�ª©Ç0 MOMENTO MUSICAL
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TRABALHOS MANUAIS

DIA DA FISIOTERAPIA

EXPRESSÃO PLÁSTICA

CANTARES DE JANEIRAS PELA CASA DO 
PROFESSOR DE VLC

PASSEIO DE COMBOIO E VISITA AO BOSQUE DE NATAL

FESTA DO VESTIDO DE CHITA
EM CEPELOS

DECORAÇÃO DE NATAL

BINGO

P
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EUCARISTIA

PASSEIOS 

CAMPANHA PALHAÇOS D’OPITAL

SANTUÁRIO DE FÁTIMA

PRAIA DO AREÍNHO COSTA NOVA CAVES ALIANÇA

ª�(X�m�y(X��ّ��mXß0Xª��(�� �Xªª�

²0yR�ª��(���ÇßX(��ّ�ßX�(�m

S. TIAGO DO ARESTAL

PRAIA DA AGUDA

ENCONTRO ESPIRITUAL GRUPO VOLUNTÁRIO SÉNIOR

MISSÃO MISERICÓRDIA [ y�ß0w ª� 2020 ]
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FESTEJAR 100 ANOS E 105 ANOS NÃO É PARA TODOS

Que idades tão bonitas!

IDA AO CINEMA PASSEIOS NO BURGÃES GARDEN

SARDINHADA DESFOLHADA

P
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No nosso Lar, o ano de 
2019 registou o aniversá-
rio da D. Silvina Soares, 
que completou a respeito-
sa idade de 105 anos a 22 
de Outubro. Já em 2020, 
a 8 de Fevereiro assinala-
mos mais um centenário, 
o da D. Eva Augusta Cor-
reia, que festejou os 100 
anos junto dos seus fami-
liares. É um privilégio as-
sinalar a vida desta forma!
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Marcha sénior

Carnaval sénior

32
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Almoço de Natal
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UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO

Manuel António
Diretor Técnico da UCCI

Ana Fernandes
Diretora Clinica da UCCI

Esforço…desempenho….
visibilidade

“Abraçamos” este projeto!

Passados que foram pouco mais de três 
anos de atividade após a admissão do primei-
ro doente, a 7 de Novembro de 2016, é com 
satisfação que vemos os objetivos a que nos 
propusemos inicialmente, a serem ampla-
mente alcançados. Este sucesso, é re!exo do 
incansável esforço e desempenho dos nossos 
pro"ssionais, em harmonia com o que têm 
sido os propósitos da Santa Casa da Miseri-

Passados mais de 3 anos da abertura da 
Unidade de Longa Duração e Manutenção 
(ULDM) da Santa Casa da Misericórdia de Vale 
de Cambra, é com enorme satisfação que es-
crevo algumas palavras sobre a sua ação e prin-
cipais áreas de intervenção.

Em resposta à crescente procura de soluções 
para resolver um problema desde há muito 
tempo existente no nosso país, a falta de camas 
de internamento hospitalar associada a uma 
crescente procura dos hospitais e grau de de-
pendência dos nossos doentes, a Santa Casa da 
Misericórdia de Vale de Cambra, em parceria 
com o Serviço Nacional de Saúde, abraçou este 
projeto. A ULDM dá resposta a doentes que, 
embora padeçam de condições clínicas que 
não têm critérios para internamento hospita-
lar por doença aguda, necessitam de cuidados 

córdia de Vale de Cambra, relativamente ao 
que se pretende para as diferentes áreas de 
atuação. Porque o desempenho pro"ssional 
nesta Unidade de Saúde é suportado por 
diferentes áreas de intervenção, e no sentido 
de dar visibilidade à sua dinâmica, passa-
mos a publicar neste editorial um artigo da 
nossa Diretora Clínica, Dra. Ana Margarida 
Fernandes. 

permanentes de enfermagem e acompanha-
mento médico, ou seja, situações de doença 
crónica com incapacidade de regresso e/ou 
permanência nas suas casas. Os principais mo-
tivos de admissão são: 

•  reabilitação funcional após doença agu-
da incapacitante, nomeadamente reabilitação 
após acidentes vasculares cerebrais e trauma-
tismos crânio-encefálicos, doenças respirató-
rias, cardiovasculares e ortopédicas graves; 

•  cuidados de manutenção em doenças neu-
rológicas progressivas e incapacitantes, nome-
adamente nos quadros de doenças degenerati-
vas e demenciais;

•  Cuidados de manutenção e conforto em 
doenças terminais, como doenças oncológicas 
e crónicas terminais;

•  Cuidados de úlceras de pressão; 
•  Apoio aos cuidadores informais, possibili-

tando internamentos programados com dura-
ção máxima de 90 dias, destinado ao descanso 
de quem cuida, com o compromisso de que o 
doente em situação de dependência continua a 
receber os cuidados de que necessita (descan-
so do cuidador).

Para além de cuidados médicos e de enfer-
magem, a ULDM disponibiliza serviço social, 

"siatria e "sioterapia, terapia ocupacional, 
animação sociocultural, nutrição, psicologia e 
apoio espiritual. As principais áreas de inter-
venção são os concelhos de Vale de Cambra, 
Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, San-
ta Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, podendo, 
contudo, receber doentes de toda a região norte 
do país. As vias de referenciação para a Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
são duas:

•  Via hospitalar, nas situações de interna-
mento hospitalar em que já não há necessidade 
de permanência em hospital, mas a condição 
clínica do doente ainda não permite o regresso 
ao domicílio em segurança;

•  Via cuidados de saúde primários, em situa-
ções de doentes com grau de dependência, em 
que a permanência no domicílio já não é pos-
sível. 

Termino estas palavras com um agradeci-
mento a todos os colaboradores da ULDM, pelo 
vosso excelente trabalho, sem o qual a concre-
tização deste projeto não seria possível, à Santa 
Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, por 
possibilitar a realização deste projeto, e a toda a 
população que nos apoia e visita os nossos do-
entes e seus familiares.

CONVÍVIO AO AR LIVRE CAMPANHA DO LAÇO AZUL EUCARISTIA
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ALMOÇO AO AR LIVRE

CULINÁRIA CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DESFOLHADA

DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA DIA MUNDIAL DO TEATRO DIA MUNDIAL DO DOENTE

VISITA GRUPO DE JOVENS

FEIRA MUNICIPAL
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FESTA DA PÁSCOA

JARDINAGEM

MAGUSTO

FESTA DE NATAL

VIA SACRA

MOMENTOS DE ORAÇÃO

NOSSA SENHORA DA OUVIDA

PREPARAÇÃO DO NATAL

TRABALHOS MANUAIS PASSEIO PRAIA FLUVIAL VISITA DE ESCUTEIROS
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Lar festejou 21 anos
Festejou-se  o 21º aniversário do Lar de Burgães. A Eucaristia presidida pelo 

padre Jerónimo dos Missionários do Seminário de Cucujães e o corte do bolo mar-

caram esta data festiva, que se assinala a 2 de fevereiro.

6º e 7º Aniversário Centro de Dia
O 6º Aniversário do Centro de Dia, assinalado em Maio 2019 pautou-se pela boa disposição e entusiasmo ao som do grupo “Os Madrigais”.  O 7º aniversário, assinalado em 2020, em período de contingência por covid-19,  foi assinalado de forma singela.

UCCI festejou 3º aniversário!

P
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A Unidade de Cuidados Continuados de Vale de 

Cambra celebrou a 7 de novembro de 2019, três 

anos de vida. A data foi assinalada com uma Euca-

ristia presidida pelo padre Araújo, a que se seguiu a 

atuação do grupo GACUS da Universidade Sénior da 

Casa do Professor. 
O corte do bolo e um lanche convívio remataram 

os festejos, em que estiveram presentes algumas enti-

dades, nomeadamente: Presidente da Câmara Muni-

cipal de Vale de Cambra, José Pinheiro e Sra. Verea-

dora, Engª Catarina Paiva; Coordenadora Regional de 

Cuidados Continuados Integrados da Região Norte 

- Enfª Isabel Moura; Equipa de Coordenação Local, 

Enfª Clara Fuste e Dra Ana Candeias.



MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]

Hugo Rodrigues
Diretor Financeiro

Oportunidades de 
melhoria contínua….

dores, para além de ações de formação, du-
rante o ano foram realizados simulacros no 
âmbito do Plano de Emergência Interno da 
Instituição. 

O ano de 2019 traduz o concretizar de um 
marco em termos assistenciais. A Santa Casa 
da Misericórdia de Vale de Cambra ultrapas-
sou, pela primeira vez os 550 Utentes, realçan-
do-se o facto de que durante 2019 foram cele-
brados protocolos com o Munício de Vale de 
Cambra, permitindo o desenvolvimento das 
valências de Componente de Apoio à Família 
e Atividades de Animação e Apoio à Família. 
Num momento em que, entre outros, a evolu-
ção e os riscos tecnológicos crescem acelera-
damente, a Instituição promoveu a aquisição 
de software e hardware que cada vez mais lhe 
irá permitir mitigar potenciais riscos. 

Do ponto de vista operacional foram cria-
das condições técnicas para que no seu todo, 
a Instituição possa adequar as suas práticas, 

promovendo a desmaterialização e simpli!-
cação de processos. 

A Instituição tem ao longo da última dé-
cada investido na recuperação do seu patri-
mónio não social. Perante a cada vez menor 
contribuição !nanceira por parte do Estado 
no que ao suporte das valências respeita, res-
salta-se o contributo positivo destes ativos 
para o !nanciamento da atividade operacio-
nal da Santa Casa no seu todo. A Instituição 
viu durante o ano revalidada a manutenção 
da certi!cação, conseguida em 2012, do Sis-
tema de Gestão da Qualidade pela NP EN ISO 
9001:2015, abrangendo todas as áreas de atu-
ação da Instituição.

As melhores relações são construídas com 
base na con!ança. Agradecemos a todos os 
que escolhem a Santa Casa. Queremos elevar 
o nível de qualidade dos nossos serviços com 
o pro!ssionalismo que nos pauta, de modo a 
manter as vossas preferências.

GESTÃO DO PATRIMÓNIO

“Reunir é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar 
juntos é um sucesso” - Henry Ford

Património social
LAR DE IDOSOS

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra 
no decurso do último ano manteve o seu Plano de 
investimentos, no Lar, direcionado a:

— Continuação Obras de construção da sala poli-
valente, arquivo central e sala de apoio; 

— Continuação do desenvolvimento de um proje-
to com vista à ampliação do edifício com a constru-
ção de 9 novos quartos com casa de banho;

— De igual modo procedeu à aquisição de:
— Vídeo-projetor e plasma;
— Carrinhos de apoio à higiene e limpeza;
— Mobiliário para os quartos;
— Plataformas elevatórias.

P
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O nosso compromisso com a Qualidade de-
sa!a as práticas instituídas e traz a mudança, 
a inovação e oportunidades de melhoria, dia-
riamente. O objetivo é simples e claro: criar 
uma adequada resposta às necessidades pre-
sentes, criando valor para a Instituição, Cola-
boradores, Utentes e Comunidade. 

O envolvimento de todos determinará o 
Nosso sucesso. A Santa Casa da Misericórdia 
de Vale de Cambra manteve em 2019 a ten-
dência registada ao longo dos últimos anos, 
em termos do crescimento do número de 
colaboradores, procurando corresponder às 
exigências dos nossos Utentes, bem como, e 
essencialmente, proporcionando melhores 
condições laborais a quem diariamente se 
dedica a!ncadamente. 

Do ponto de vista !nanceiro, os gastos com 
pessoal representam aproximadamente 60% 
dos gastos totais da Instituição. Privilegiando 
a segurança dos nossos Utentes e Colabora-
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— Aquisição de material didáti-
co para as salas de atividades;

— Requali!cação de duas salas 
e casa de banho no segundo piso 
do Edifício Sede;

— Aquisição de mobiliário es-
colar.

— Requali!cação do parque de 
estacionamento: pavimentação, 
rede de águas pluviais e muros de 
suporte.

— No Centro de Acolhimento 
Temporário procedeu-se à aquisi-
ção de mobiliário, bastidor, siste-
ma de som ambiente e cablagem.

— Conclusão da cobertura exte-
rior com a colocação de ilumina-
ção exterior.

— Aquisição de plataforma ele-
vatória para a viatura 66-SQ-42.

— Aquisição de viatura Dacia 
no âmbito do projeto SAD + (co-!-
nanciado pela Fundação La Caixa 
| BPI.

— Conclusão da intervenção no apar-
tamento sito na avenida Camilo Tavares 
de Matos nº 332, União das Freguesias de 
Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho;

— Em resultado da escritura de doação 
com contrapartida, desde 7 de março de 
2019, a SCMVLC possui uma moradia sita 
na Rua da Escola, Macinhata. A referida 
moradia foi alvo de intervenções, permi-
tindo o seu fracionamento, pelo que está 
desde o mês de Agosto de 2019 no merca-
do de arrendamento.
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A gratidão é o único tesouro dos humildes
MUITO OBRIGADO!

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de 
Cambra agradece, por este meio, a todas as 
empresas e particulares que !zeram os seus 
donativos em dinheiro ou géneros ou, que de 
qualquer outra forma apoiaram a instituição. 
Sem enumerar o seus nomes, para que não 
falhe ninguém e, também porque alguns dos 
donativos pretendem ser anónimos não po-
demos deixar de expressar a nossa gratidão 
pelos gestos de benemerência que recebe-
mos ao longo dos anos de 2019 e 2020, com 
incidência particular durante o período mais 
crítico da pandemia.

“Repartir com quem mais necessita é abrir 
caminho para um mundo melhor” – e é este 
mundo melhor que com a ajuda de todos, 
queremos continuar a construir na nossa ati-
vidade diária de apoio social.

Bem haja a todos! Que a Senhora das Mise-
ricórdias a todos compense pelo gesto abne-
gado de dar em prol do outro. 

FORMAR EQUIPAS 

Simulacros, formação em medidas de 
autoproteção, manuseamento de extin-
tores são alguns dos procedimentos que 
anualmente, junto das equipas das dife-
rentes respostas sociais a Misericórdia 
promove de forma a manter equipas capa-
citadas em agir em conformidade em dife-
rentes cenários.

Segurança de pessoas e bens

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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L. PINHO 
INVESTIMENTOS, S.A.

A. PINHO GEST, S. A.
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MARCHA DE SANTO ANTÓNIO

“De Coração Aberto” pela cidade 

“De Coração Aberto”, foi o tema da Marcha da Santa 
Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, que des!lou 
em 2019, pela sexta vez, nas Marchas de Santo António. 
Constituída por colaboradores da instituição, apre-
sentou-se com 12 arcos, representativos do “coração 
aberto” da Misericórdia no acolhimento diário a mais 
de 500 pessoas das diferentes respostas sociais: Cre-
che – Pré Escolar – Centro de Acolhimento de Tempos 
Livres – Centro de Acolhimento de São Gonçalo – Lar- 
Centro de Dia – Serviço de Apoio Domiciliário – Cen-
tro de Convívio e  Unidade de Cuidados Continuados.
Por outro lado, e a marcar esta sexta participação, o 
“coração aberto” representou também a disponibili-
dade e a alegria com que os colaboradores da Miseri-
córdia encaram este des!le.
Com letra de So!a Ventura e música de Pedro Ro-
drigues, a coreogra!a de Nelson Marques, exalta a 
fé e a gratidão, de um coração sempre disponível a 
acolher.

Letra                    ²Ȍ˛Ɗ�ßƵȁɈɐȲƊ
Música                                 §ƵƮȲȌ�ªȌƮȲǞǐɐƵȺ
Ensaiador������������������������������yƵǶȺȌȁ�wƊȲȱɐƵȺ
Porta – Bandeira �������������0ɐǐƶȁǞƊ�!ȌɐɈǞȁǘȌ
Mascotes�������������������������������§ƵƮȲȌ�§ǞȁǘȌ�Ƶ�IȲƊȁƧǞȺƧƊ�§ǞȁǘȌ
��������������������������������������������������wƊȁȌƵǶ�ßƊɹ��Ƶ��ǶǞƧƵ� ƊȺɈȌȺ
Padrinhos ����������������������������!ƊȲǶƊ� ƊȺɈȌȺ�Ƶ�wƊȁɐƵǶ�§ǞȁǘȌ
Costureira�����������������������������mɐȲƮƵȺ�wȌȲƵǞȲƊ
Cabeleireiro e Make Up ��(ƊȁǞƵǶƊ�!ȌȺɈƊ
Cores��������������������������������������ßƵȲǿƵǶǘȌ�Ƶ�(ȌɐȲƊƮȌ
Arcos                                      12
Marchantes                          56
Músicos                                 22 ²ـȌƧǞƵƮƊƮƵ��ȲɈǠȺɈǞƧƊ� ƊȁƮƊ�ƮƵ�wɑȺǞƧƊ�ƮƵ�ßƊǶƵ�ƮƵ�!ƊǿƦȲƊف

Preparação dos Arcos
!ȌǶƊƦȌȲƊƮȌȲƵȺ�ƮƊ�²ƊȁɈƊ�!ƊȺƊ�ƮƊ�wǞȺƵȲǞƧȍȲƮǞƊ�ƮƵ�ßƊǶƵ�ƮƵ�!ƊǿƦȲƊ

Marchantes
ªǞɈƊ��ǐɐǞƊȲس��ȁƊ�ÀƵȲƵȺƊ��ǶǞɨƵǞȲƊس�§ƊɈȲǠƧǞƊ�ªȌƮȲǞǐɐƵȺس�wƊȲǞƊȁƊ�ªǞƦƵǞȲȌ�²سƊȁƮȲƊ�

ÀƊɨƊȲƵȺس�yƶɨƵƊ�JȌǿƵȺ�²سƊȲƊ�ªȌƮȲǞǐɐƵȺ�Ƶ�!ȲǞȺɈǞƊȁƊ�wƊǐƊǶǘƣƵȺ
 

Pares de Marchantes 
wƊȁɐƵǶ��ȁɈȍȁǞȌ�ٌ� ƵǶǿǞȲƊ�wƊȲɈǞȁȺ
�ȁƮȲƵǞƊ�ªȌƧǘƊ�ٌ�mɐƧǞȁƮƊ��ǶǿƵǞƮƊ
hȌƣȌ�§ǞȁǘȌ�ٌ��ȁƊƦƵǶƊ�§ǞȁǘȌ
XȺƊƦƵǶ�²ǞǶɨƊ�ٌ�ðɐǶǿǞȲƊ� ƊȲƦȌȺƊ
0ȲȁƵȺɈȌ�²ǞǶɨƊ�ٌ��ȁƊ��ǶǿƵǞƮƊ
§ƊɐǶƊ�mȌȯƵȺ�ٌ��ǶƮǞȁƊ�²ȌɐȺƊ
�ȁɈȍȁǞȌ� ƊȺɈȌȺ�ٌ�ªȌȺƊ�mȌȯƵȺ
XȺƊƦƵǶ�§ǞȁǘȌ�ٌ�!ƊȲǞȁƊ�wƊȲɈǞȁȺ
�ȁɈȍȁǞȌ�²ȌɐȺƊ�ٌ�JǞȺƵǶƊ�!ƶȺƊȲ
!ƊȲǶƊ��ǶǿƵǞƮƊ�ٌ�ªȌȺƊ�IƵȲȲƵǞȲƊ
ªɐǞ� ƵȁɈȌ�ٌ�²ɐȺƊȁƊ�IƵȲȲƵǞȲƊ
JȲƊƧǞȁƮƊ�§ǞȁǘȌ�ٌ�!ƊɈƊȲǞȁƊ�²ȌƊȲƵȺ

Cantadeira:�²Ȍ˛Ɗ�ßƵȁɈɐȲƊ
Apoios: wɐȁǞƧǠȯǞȌ�ƮƵ�ßƊǶƵ�ƮƵ�!ƊǿƦȲƊس� ȌǿƦƵǞȲȌȺ�ßȌǶɐȁɈƋȲǞȌȺ�ƮƵ�ßƊǶƵ�ƮƵ�
!ƊǿƦȲƊ

Ficha técnica da Marcha
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hȌȲǐƵ�§ǞȁǘȌ�ٌ�!ƊȲǶƊ�§ǞȁǘȌ
²ƊȁƮȲƊ�²ƊȁɈȌȺ�ٌ�(ƊǶɨƊ�JȌȁƪƊǶɨƵȺ
yɐȁȌ�§ǞȁǘȌ�ٌ�wƊȲǶƵȁƵ�§ǞȁǘȌ
�ȁǐƵǶǞȁƊ��ǶǿƵǞƮƊ�ٌ�RƵǶƵȁƊ� ȲƊȁƮƣȌ
²ƵȲƊ˛ǿ�!ȌȺɈƊ�ٌ�wȍȁǞƧƊ�JȌǿƵȺ
mɐȲƮƵȺ�!ȌȁƧƵǞƪƣȌ�ٌ�wƊȲǞȁƊ�(ǞƊȺ
yɐȁȌ��ǶǿƵǞƮƊ�ٌ�!ȲǞȺɈǞȁƊ��ǶǿƵǞƮƊ
mƵȌȁǞǶƮƵ�wƊǐƊǶǘƣƵȺ�ٌ�ªȌȺƋȲǞȌ�²ȌƊȲƵȺ
�ǶƵɮƊȁƮȲƵ�²ǞǶɨƊ�ٌ�!ȌȁƧƵǞƪƣȌ�JȲƊƮǞǿ
!ǶȌɈǞǶƮƵ�²ƊȁɈȌȺ�ٌ�wƊȲǞȺƊ�²ƊȁɈȌȺ
�ɐǐɐȺɈȌ�yƵɨƵȺ�ٌ�hȌƊȁƊ�IƵȲȲƵǞȲƊ
§ƊɐǶƊ�wǞǐɐƵǶ�ٌ�ßƵȲƊ�§ǞȁǘȌ
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Introdução Instrumental…

Estrofe:
Que noite mágica  de encanto
Vamos fazer festa ao nosso Santo
A nossa marcha é de amizade
Tão bom des!lar nesta cidade

Refrão:
Vamos marchar de coração aberto
Ao Santo António aqui tão perto
A Santa Casa aqui está presente
Cumpre a promessa hoje e pra sempre

Estrofe:
A marcha vai tão aprumada
Pela rua fora iluminada
Alegres, de coração aberto
Para os de longe e pr’ós de perto

��ǿƊȲƧǘƊ�ƮƵȺ˛ǶƊ�ȁƊ�
²ƵǿƊȁƊ�!ɐǶɈɐȲƊǶ

Pela segunda vez, a Marcha da Santa Casa 
voltou a sair à rua para honrar os santos pa-
droeiros, desta feita, o S. Pedro, padroeiro da 

EM HONRA DE S. PEDRO

freguesia de S. Pedro de Castelões.
“De coração aberto” des!lamos na Praça na 
XXVII Semana Cultural.

LETRA DA MARCHA 

(Ƶ�!ȌȲƊƪƣȌ��ƦƵȲɈȌ
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10º convívio de 

colaboradores 

e famílias
Em boa companhia...

O espaço exterior da nossa sede foi mais uma 

vez o palco escolhido para o convívio de colabo-

radores e famílias em 2019. Sempre muito aguar-

dado, este dia permite num ambiente de descon-

tração o envolvimento entre os colaboradores e 

as respetivas famílias. Momentos bem passados e 

com muita diversão. 

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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O Jantar de Natal de Colaboradores 
da Santa Casa da Misericórdia de Vale 
de Cambra destacou, como habitual-
mente, os colaboradores com 20 anos 
de serviço na instituição e, este ano, 
foram 23 as distinguidas - Ana Maria 
Soares; Belmira Martins; Clotilde San-
tos; Dília Soares; Fernanda Henriques 
Maria; Idalina Henriques; Lurdes da 
Conceição Rodrigues; Maria Alcídia Ta-
vares; Angelina Almeida; Lurdes Henri-
ques; Lurdes Almeida; Maria do Carmo 
Pina; Rosário Soares;Isabel Silva; Lu-
cinda Almeida; Susana Ferreira;Teresa 
Bastos;Rosa Cândida Oliveira; Rosa Al-
meida;Rosa Ferreira; Rosa Lopes; San-
dra Gabriela Sousa; So!a Ventura, às 
quais se juntou o Dr. Vítor Bastos, médi-
co do Lar também há 20 anos. O jantar 
de natal !cou marcado pelo convívio 
com o DJ Diego Portugal e animação 
pelo mágico Moisés.

Jantar de Natal celebra 20 anos de serviço

P
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Turno da tarde em 
confraternização

As colaboradoras do turno da tarde de Lar, CAT e 
UCCI, que não puderam participar no jantar de Natal de 
Colaboradores por motivo de trabalho confraternizaram 
com o Provedor, mesários e respetivos diretores num al-
moço de Natal uns dias depois.
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Irmãos e entidades celebram Natal
O habitual Jantar de Natal que reúne irmãos e en-
tidades decorreu no refeitório do Lar de Burgães 
a 6 de Dezembro. A Câmara e Assembleia Muni-
cipal de Vale de Cambra e a Junta de Freguesia 
de S. Pedro de Castelões estiveram representadas 
pelos respetivos presidentes, José Pinheiro, Mi-
guel Paiva e Sérgio Soares, que na ocasião, real-
çaram o trabalho de missão da Santa Casa num 
patamar de qualidade. Preparado e servido pelas 
equipas da cozinha e refeitório da Santa Casa, o 
jantar decorreu ao som do grupo Presto Duo, que 
animou o convívio.

SOMOS SANTA CASA [ JULHO 2020 ]
MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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O habitual passeio que junta irmãos, voluntários e colabora-
dores realizou-se, a 7 de setembro numa visita a Belmonte – uma 
das aldeias históricas de Portugal, situada no distrito de Castelo 
Branco. O passeio, por terras de Pedro Álvares Cabral revelou-se 
muito interessante e proporcionou a descoberta de novos espa-
ços. Numa agradável visita guiada, os participantes conheceram 
o Museu à Descoberta do Novo Mundo; o Eco Museu do Zêzere; 
o Museu do Azeite; o Museu Judaico, a Igreja de Santiago e Pan-
teão dos Cabrais e o Castelo de Belmonte.

Neste dia bem preenchido, que recolheu nota máxima de to-
dos os participantes, houve ainda tempo para visitar a Santa Casa 
da Misericórdia de Belmonte, e conhecer pessoalmente o Sr. Pro-
vedor José Manuel Caninhas, que considerou muito interessante 
a iniciativa. 

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 (Cre-
che ou Lar de Idosos em Burgães);

PASSEIO

À descoberta de Belmonte

Pagamento de Quotas
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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 possibilidades, 

procederemos posteriormente, ao envio do res-
petivo recibo. Mais informamos que qualquer 
informação que nos queira prestar ou escla-
recimento que pretenda obter, poderá fazê-lo 
através de carta ou através de correio eletrónico 
para o endereço geral@scmvlc.pt
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Campanha Solidária junto da comunidade
A Campanha Solidária de Natal 2019 
da Farmácia Oliveira da Silva a favor do 
nosso CAT S. Gonçalo foi um sucesso. 
E, nós muito agradecemos à Farmácia 
Oliveira da Silva pela ideia e a todos 
quantos contribuíram. Além de todos 
os produtos angariados fruto da gene-
rosidade dos clientes da Farmácia jun-
tou-se também um presente oferecido 
pela Farmácia para as nossas crianças 
do CAT. Um brinquedo pedagógico, 
que ensina a caminhar, e que nas pala-
vras do Dr. João Carlos Pinho representa 
uma analogia com a nossa missão "en-
sinar a caminhar....abrir os caminhos 
destas crianças".

A Associação Portuguesa de Engenharia 
Gestão e Saúde promoveu a 10 de De-
zembro de 2019, no Porto, uma sessão 
subordinada ao tema: “Intervenção So-
cial em Cuidados Continuados Integra-
dos”. De entre os oradores convidados 
para esta sessão esteve o Provedor da 
Misericórdia de Vale de Cambra, que 
traçou a realidade da Unidade de Cui-
dados Continuados de Vale de Cambra, 
“…que regista um desempenho que tem 
merecido boas referências por parte da 
ECL e da ECR”, sublinhou na ocasião.

Intervenção Social em Cuidados Continuados

A Misericórdia recebe ao longo do ano 
várias visitas quer no âmbito de projetos 
e solicitações, como também, a convite da 
Mesa Administrativa para que a comuni-
dade possa conhecer de perto a realidade 
da instituição. No ano de 2019, registamos, 
entre outras, as visitas do padre Jerónimo, 
missionário da Boa Nova em Cucujães; do 
padre José Carlos Bento das paróquias de 
Arões e Junqueira; da Dra. Inez Dentinho 
do Fundo Rainha D. Leonor; do Dr. José 
Bastos, jornalista da Rádio Renascença e 
da esposa Dra. Cristina e do Partido Alian-
ça, no âmbito das eleições legislativas.

Dar a conhecer a instituição

36
P



MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ] MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]

Foi a 5 de Maio de 1952, que foi fundada a 
Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cam-
bra. Em 2019 assinalaram-se 67 anos desde a 
sua existência nesta missão de bem-fazer em 
prol de todos quantos se assistem nas nove 
respostas sociais.  A data foi assinalada com 
uma Eucaristia no Santuário de Santo Antó-
nio, celebrada pelo Padre Araújo, no dia em 
que também se comemorou Maria e, se lem-
brou a sua forte presença  maternal. 

Em 2020, os 68 anos da Misericórdia acon-
teceram em plena pandemia, pelo que não 
puderam ser celebrados.

A Misericórdia, anualmente, por altura 
do aniversário da instituição e, por forma 
também a assinalar a data, promove um 
Dia Aberto à comunidade.  Em 2019, o 
Dia Aberto !cou marcado pelo convite aos 
autarcas concelhios  para conhecerem as 
valências e os projetos da Misericórdia. A 
visita passou por todos os edifícios e, em 
todos eles, se deram a conhecer as dinâmi-
cas da instituição.

Dia Aberto
AUTARCAS VISITAM A MISERICÓRDIA

P
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Aniversário
MISERICÓRDIA CELEBROU 67 ANOS
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Continuamos a promover os produtos da 
terra, que generosamente os encarregados 
de educação partilham connosco, neste 
que é um certame de referência na fregue-
sia de S. Pedro de Castelões.  O nosso doce 
de castanha e o bolo típico de S. Martinho, 
que são marca Misericórdia de Vale de 
Cambra e o vinho quente voltaram a deli-
ciar os visitantes da edição de 2019.

Feira da Castanha
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Teve lugar a 25 de Outubro de 2019, no Auditório da 
Santa Casa da Misericórdia de Arouca o 10ª Dia do Patri-
mónio das Misericórdias.

O Provedor da Misericórdia de Vale de Cambra, na qua-
lidade de Presidente do Secretariado Regional de Aveiro 
da UMP foi moderador do painel “Património, conserva-
ção e preservação” cuja oradora foi a Dra Inez Dentinho 
do Fundo Rainha D. Leonor.

De referir, que foi o primeiro ano que se realizou no dis-
trito de Aveiro e, de acordo com os dados da União das 
Misericórdias foi o mais participado de sempre.

Numa perspetiva interativa e ins-
piradora intitulada "Um olhar sobre 
a pro!ssão" a Santa Casa proporcio-
nou às colaboradoras da área sénior 
uma formação diferente, baseada no 
ponto de vista da descontração emo-
cional, tão necessária em áreas de 
desgaste. As formadoras Carminda 
Carvalho e Cláudia Moura incidiram 
a abordagem nos temas: Prevenir o 
Burnout -  Ferramentas de Coaching 
e Gestão Emocional e  Literacia nos 
Cuidados, respetivamente.
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O 1º no distrito de Aveiro

ٗÇǿ�ȌǶǘƊȲ�ȺȌƦȲƵ�Ɗ�ȯȲȌ˛ȺȺƣȌ٘�
FORMAÇÃO NA ÁREA SÉNIOR

DIA DO PATRIMÓNIO DAS MISERICÓRDIAS 
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Banco
Alimentar
CONTINUAMOS A ALIMENTAR 
ESTA IDEIA!

A Santa Casa mantém a sua partici-
pação voluntária nas Campanhas do 
Banco Alimentar onde colaboradores 
e !lhos se dispõem a dar de si em prol 
desta causa.
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Em louvor das Misericórdias do distrito
SECRETARIADO REGIONAL DE AVEIRO CELEBROU VISITAÇÃO

A Misericórdia de Vale de Cambra  pre-
side ao Secretariado Regional de Aveiro da 
União das Misericórdias e juntamente com 
as Misericórdias de Águeda e Oliveira de 
Azeméis que, compõem a Mesa do Secre-
tariado, organizaram pela primeira vez, 
em 2019, o Dia da Visitação, que é come-
morado a 31 de Maio e pela sua expressão 
considerado o Dia das Misericórdias.

A cidade de Aveiro, capital de distrito, foi o 
palco deste evento, pelo grande acolhimen-
to que mereceu por parte da Misericórdia de 
Aveiro, na pessoa do Sr. Provedor Lacerda 
Pais. Uma iniciativa que ficou marcada por 
momentos de singular amplitude, como o 
desfile com passagem pelo Museu de San-
ta Joana-Princesa e a cerimónia religiosa 
que juntou na Igreja da Misericórdia o Sr. 
Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro e o Sr. 
Bispo Auxiliar do Porto D. António Augus-
to de Azevedo, abrilhantada pelo Côro da 
Misericórdia de Águeda. Depois do almoço 

oferecido pela Misericórdia anfitriã, seguiu-
-se o Fórum intitulado “Envelhecimento 
– Inovação e Sustentabilidade” que levou 
ao palco do teatro Aveirense uma temática 
atual a necessitar de diretrizes e que contou 
com a participação de José Bastos, jornalis-
ta da Rádio Renascença, José Silva Peneda, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
UMP, Maria João Quintela em representação 
da CNIS, !Jorge Ratola, em representação do 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
e Paulo Gravato, Coordenador Regional da 
UMP.

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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PROCISSÕES
Anualmente, a Irmandade participa 

em três procissões que marcam a dinâ-
mica litúrgica no concelho. Por ordem de 
acontecimento, a procissão do Enterro 
do Senhor em São Pedro de Castelões na 
Sexta-Feira Santa; a procissão de Santo 
António, no feriado municipal de 13 de Ju-
nho, no centro da cidade e a procissão em 
honra de Nª. Sra. do Carmo, em S. Pedro 
de Castelões, no mês de Julho, que é co-
nhecida como a festa da Pro!ssão de Fé. 

As imagens registam a nossa partici-
pação em 2019. Em 2020, nenhuma das 
procissões aconteceu devido à pandemia.
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Reunir….planear A Páscoa da esperança….
As reuniões são uma prática 

constante numa organização com 
projetos e cujo futuro, todos os 
dias, tem novos contornos.

A imagem, é uma de muitas, 

com muitos interlocutores, mas 
que passa a mensagem de que 
planear é importante e, que os 
projetos farão parte de um futuro 
sustentável.

A rotunda da creche, que todos anos por altura da semana 
santa se enfeita anunciando a esperança da ressurreição, tam-
bém este ano, em tempo de pandemia, se enfeitou numa espe-
rança reforçada de que …iremos renascer desta pandemia....
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A empresa XZ Consultores, 
S.A. no dia 22 de julho de 2019 
promoveu uma ação de for-
mação dedicada à temática 
ISO9001:2015 – Implementação 
do SGQ e a Gestão de por Pro-
cessos. 

Uma formação, que permitiu 
aos colaboradores inteirarem-
-se dos procedimentos com vis-
ta a uma melhor adequação do 
sistema da qualidade.

 
 

DIRETOR DO CENTRO DISTRITAL VEIO CONHECER DINÂMICAS E PROJETOS

Dr. Fernando Mendonça em visita 

Formação APCER
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O diretor da Segurança Social de Aveiro, Dr. 
Fernando Mendonça, visitou pela primeira 
vez após assumir estas funções, a Santa Casa 
a 4 de Julho 2019 inteirando-se  das dinâmi-
cas e dos projetos em curso.

Num périplo por todas as valências, o res-
ponsável pelo Centro Distrital da Segurança 
Social de Aveiro reconheceu a mais valia e a 
qualidade do trabalho que se desenvolve na 
instituição.
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Palcos de apresentação de trabalho e 
discussão de ideias

ASSEMBLEIAS GERAIS

A Misericórdia tem, ao longo do ano, duas 
Assembleias gerais  ordinárias obrigatórias 
em Março e Novembro.  A de Novembro de 
2019, aconteceu a 27 e além da ordem de 
trabalhos habitual, contempla também, uma 
celebração eucarística em sufrágio pelos ir-
mãos, beneméritos e colaboradores já faleci-
dos e a entrega formal do Diploma aos novos 

Irmãos da Misericórdias. Em Março, a apre-
sentação do Plano de Atividades e Contas. 

Paralelamente, o Provedor António de 
Pina Marques no âmbito da sua função tam-
bém assiste ao longo do ano às Assembleias 
Gerais promovidas pela União das Miseri-
córdias Portuguesas e participa no Conselho 
Nacional da UMP. 

Encontro Natalício 
na Diocese

A convite de Sua Excelência Reverendíssima, 
D. Manuel Linda, Bispo do Porto, o Provedor da 
Misericórdia de Vale de Cambra participou, a 12 
de Dezembro de 2019 no tradicional encontro na 
Casa Episcopal para assinalar a época natalícia.

44

Flash

ELEMENTOS DA MESA ADMINISTRATIVA COM O PE. MARTINGO NO FINAL DA CERIMÓNIA 
EUCARÍSTICA EM 27 DE NOVEMBRO 2019

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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PROJETAR FUTURO

A Adrimag levou a cabo a IV edição das o!cinas 
de Verão “ProjetarFuturo” destinadas aos jovens 
do 9º, 10º,11º e 12ºanos do ensino regular. A Santa 
Casa acolheu um total de 5 jovens. No CAT – Maria 
Pereira; Júlia Vitali de Farias e Ana Beatriz Almeida. 
Na Creche – Maria Luís Guimarães e no CATL- Ju-
liana Henriques. O encerramento da IV Edição do 
“ProjetarFuturo” decorreu a 11 de outubro de 2019 
na Biblioteca Municipal e !cou marcado por uma 
simbólica cerimónia de entrega de certi!cados aos 
jovens e de agradecimento às entidades. A Santa 
Casa esteve representada pelo Provedor, António de 
Pina Marques, pela Diretora do CAT, Clotilde Santos 
e pela Coordenadora do CATL, Névea Gomes.

Parceria com a Adrimag
Formação: Uma aposta no futuro

A Santa Casa proporcionou, a 
um grupo de colaboradoras que 
manifestou interesse, a possibili-
dade de através do Centro Quali-
!ca da Adrimag, concluírem um 
processo de revalidação de com-
petências (RVCC), que permiti-
ram, nuns casos, a equivalência 
ao 9º ano e, noutros, ao 12º ano. 

Uma mais-valia pessoal para 

cada uma e, também, para a ins-
tituição. Parabéns a todas as co-
laboradoras.

Fica o registo da entrega de 
diplomas, que teve lugar a 22 de 
março 2019 onde as nossas cola-
boradoras das áreas sénior e in-
fância estiveram acompanhadas 
da Dra. Carla Pinho e da Profª 
Névea Gomes.

O" Centro Quali!ca Adrimag" ini-
ciou, nos dias 6 e 7 de fevereiro 
2019, dois grupos para a realização 
do Processo RVCC Pro!ssional - 
Agente em Geriatria e Técnica de 
Apoio à Família e à Comunidade.

No total, os grupos foram cons-
tituídos por 11 candidatas e a for-
mação decorreu nas instalações 
da" Santa Casa da Misericórdia de 
Vale de Cambra.

RVCC Auxiliar Ação Educativa
Terminou a 11 de Dezembro 2019 o RVCC em Auxiliar 

de Ação Educativa, nível 4, que iniciara em 7 de Outubro, 
promovido pela Adrimag nas instalações da Santa Casa. 
Frequentaram o curso 8 formandas, cinco delas, colabo-
radoras da Santa Casa. Também uma outra colaboradora 
que frequentou o curso de geriatria foi a júri no mesmo 
dia.
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Rua José António Martins,  n.º 312
Coelhosa
3730-040 Vale de Cambra

256 420 790

www.scmvlc.pt

facebook/scmvlcv

A Tomada de Posse dos Órgãos 
Sociais da Santa Casa da Misericór-
dia de Vale de Cambra para o qua-
driénio 2020 - 2023 decorreu a 8 de 
janeiro de 2020, na Igreja da Mise-
ricórdia em Coelhosa. A Eucaristia 
presidida pelo padre Martingo, em 
representação do Bispo do Porto, 
Dom Manuel Linda, foi abrilhanta-
da pelo Grupo Coral de Jovens do 
Santuário. A Tomada de Posse ter-
minou com um momento musical 
pela Profª Graça Gandra no violino 
e Prof. Nuno Ferreira no violoncelo.

ÓRGÃOS SOCIAIS DA MISERICÓRDIA PARA O 
©Ç�(ªX1yX��ׂ׃ׂ׀ׂغ׀ׂ׀

Tomada de Posse

ÓRGÃOS SOCIAIS
Eleitos a 18 de Dezembro de 2019, 
em lista única, os órgãos sociais da 
Misericórdia de Vale de Cambra 
foram eleitos por unanimidade para o 
quadriénio 2020/2023 e representam 
na sua maioria a continuidade dos 
elementos eleitos pela primeira vez 
em 18/11/2006.

Mesa da Assembleia Geral
Presidente: José António Abrantes 
Soares de Almeida
Vice-Presidente: António Alegria 
Coutinho Moreira
Secretário: Manuel Gonçalves Ferrei-
ra de Pinho

Mesa Administrativa
Provedor: António Fernando de Pina 
Marques
Vice-Provedor: Abílio Ferreira da 
Silva
Tesoureiro: Carla Cristina Cabral 
Bastos
Secretário: Manuel Augusto Ferreira 
de Pinho

Vogais Efetivos:
Maria Alice de Jesus Tavares
Dulce Maria de Meneses Gandra 
Ribeiro Gandra
Maria de Fátima Gomes Martins dos 
Santos
Vogais Suplentes:
Maria Cristina Soares de Almeida 
Coelho
Manuel Augusto Bastos Carvalho
Moacir Soares Leite
Elísio Dias Teixeira Gomes

Conselho Fiscal
Presidente: Nuno Manuel Pinto 
Martins Ferreira
Vice-Presidente: Maria Goreti Teixeira 
da Silva Azevedo
Secretário: Vítor Manuel Marques 
de Pinho

Suplentes:
Manuel de Pinho Pereira
Maria de Fátima Correia Lima Witte
Dulce Rosária Ribeiro Tavares Gandra

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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Decorreu na Misericórdia de 
Águeda, a 14 de Novembro 2019, 
a I Conferência de Economia So-
cial, no âmbito das comemora-
ções dos 160 anos desta institui-
ção. O Provedor da Misericórdia 
de Vale de Cambra, na qualidade 
de Presidente do Secretariado 
Regional de Aveiro da UMP foi 
moderador do painel “As Autar-
quias e a Ação Social num Por-
tugal Envelhecido”.

 A Misericórdia de Vale de 
Cambra esteve presente no Con-
gresso Nacional intitulado, “Mo-
delos Práticos de Intervenção So-
cial”, que decorreu a 29 de janeiro 
de 2020, no Hotel D. Henrique, 
no Porto. No papel de orador o 
Provedor da Misericórdia de Vale 
de Cambra incidiu a sua temáti-
ca na “Intervenção Especí!ca e 
Diferenciada” onde mostrou as 
práticas da Misericórdia na área 
sénior. Também o animador da 
Santa Casa, Luís Tavares assu-
miu, neste congresso, o papel de 
moderador no painel “O Empo-
deramento da Família nos Cuida-
dos”, cujo orador foi o Dr. Narciso 
Moura.

I Conferência de Economia Social

Congresso Nacional – Modelos Práticos de 
Intervenção Social

Decorreu a 31 de Janeiro de 
2020, na Misericórdia de Ovar, a 
eleição  do Secretariado Regio-
nal de Aveiro, para o quadriénio 
2020-2023. A eleição, elegeu por 
voto secreto,  a única lista (Lista 
A) apresentada a sufrágio , assim 
constituída: 

PRESIDENTE - MISERICÓRDIA DE 
VALE DE CAMBRA - Provedor António 
Fernando de Pina Marques;  

1º SECRETÁRIO - MISERICÓRDIA DE 
ÁGUEDA - Provedor António Mota Ro-
drigues 

2º SECRETÁRIO - MISERICÓRDIA DE 
AVEIRO -Provedor   Carlos Alberto La-
cerda Pais.

Das 21 Misericórdias do distri-
to, estiveram presentes 15.  A lista 
A foi sufragada por unanimidade.
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Presidente: António de Pina Marques - SCM Vale de Cambra
1º Secretário: António Mota Rodrigues - SCM Águeda
2º Secretário: Carlos Alberto Lacerda Pais - SCM Aveiro

MESA DO SECRETARIADO REGIONAL DE AVEIRO 
©Ç�(ªX1yX��(0�ׂ׃ׂ׀ׂّ׀ׂ׀

Eleições no Secretariado Regional
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AUMENTO DE FROTA
Já em tempos de pandemia, chegou o novo autocarro 

da Santa Casa, a 15 de Maio. Com cautelas e seguindo 
as recomendações da DGS, procedeu-se à bênção de 
duas viaturas. O novo autocarro, adquirido no início do 
ano por imposição legal, que determina que viaturas a 
partir dos 16 anos não podem circular com crianças e 
uma viatura ligeira, fruto da candidatura ao BPI Sénior 
onde a Santa Casa foi contemplada com o projeto SAD+ 
e que incluía a aquisição de uma viatura de apoio ao do-
micílio. O Pe. Araújo benzeu ambas as viaturas e invo-
cou graças para os seus percursos e para todos quantos 
a eles estiverem associados. 

Benção de novas viaturas

SOMOS SANTA CASA [ SETEMBRO 2020 ]MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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Equipas em Espelho no Lar
Iniciou a 28 de Março o regime de equipas em “espe-

lho” no Lar , a medida surgiu de forma preventiva. As 
colaboradoras eram testadas à Covid-19 antes de cada 
entrada e durante 15 dias permaneciam em contínuo. 
Ao !m desse tempo eram substituídas por nova equi-
pa. Foi um esfoço enorme de todas as colaboradoras, 
que muito se agradece, e que permitiu que durante a 
primeira vaga a instituição não tivesse registado um 
único caso Covid entre os seus utentes. O regime de 
trabalho em “espelho” terminou a 20 de junho.
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VISITAS EM ERPI
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Leonilde Magalhães
Auxiliar de Ação Educativa

Prof. Nelson Marques 
Diretor Infância

Prof. Névea Gomes
Coordenadora CATL/CAF/AAAF

Prof.ª Vera Pinho Prof.ª Cristiana Magalhães

Prof.ª Cristina QuintasProf.ª Ana Pinho Juliana Cruz
Auxiliar de Ação Educativa
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Marcha Infantil 2019….A Serenata
A Marcha da Santa Casa da Misericór-
dia de Vale de Cambra, pela 4ª vez con-
secutiva, não deixa desaparecer as tra-
dições e relembra o bonito ato cultural 
do cantar das serenatas, onde o trova-
dor se declarava, debaixo da janela da 
recatada donzela. De igual forma, retra-
tam-se as serenatas universitárias, ain-
da hoje executadas pelos estudantes, 
especialmente em Coimbra. Esta mani-
festação artística e sentimental moveu 
esta marcha, composta por 64 elemen-
tos, alunos de Pré-escolar e CATL, que 
recriaram o cenário harmonioso e res-
plandecente do luar, cor de prata, ace-
lerando os corações apaixonados!

Ficha Técnica
Tema: A Serenata

Nº de Participantes: 64

Nº de Arcos: 8
Cores dominantes: 
Preto, branco e prateado

Letra da Música (autor/es): 
Música e letra originais - 
Professora Névea Gomes; 

Vozes: Daniela Soares e Né-
via Santos (alunas de CATL 
da SCMVLC)

A Serenata (letra)

Vem à janela, bela donzela.
Para ouvir a serenata                            
Vem à janela, bela donzela                                                               
Ver a lua cor de prata

Ai como brilha a luz da lua…
Ao som da serenata, em plena rua.

E a recatada donzela
Ao som dos versos de amor
Devagar abre a janela
0�ƊɈǞȲƊ�ɐǿƊ�˜ȌȲ

E o poeta apaixonado
Lança um beijinho c`o a mão
Ouve-se descontrolado
O bater do coração 

A Feirinha da Abóbora é, desde há uns anos, 
um marco no calendário de atividades do 
Pré-Escolar e CATL, que envolve crianças e 
encarregados de educação. Uma experiência 
interessante, onde os produtos da terra e as 
doçarias, com os seus sabores e texturas pro-
porcionam uma belíssima montra!

Feirinha da 
Abóbora 

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]
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UMA PROXIMIDADE 
DIGITAL

ClassDojo é uma aplicação li-
gada à gestão de comportamento 
em sala de aula e incentiva a valo-
rizar as competências dos alunos. 
Os pais, através dos seus telemó-
veis ou computadores, têm acesso 
em tempo real a todas as informa-
ções disponibilizadas, podendo 
receber e enviar mensagens di-
retamente entre Encarregados de 
Educação/ Educadora/diretor da 
SCMVLC.

Cada turma tem uma rede so-
cial exclusiva, o Class Story (di-
ário de turma), em que os pais 
têm acesso a informações de ati-
vidades em sala de aula ou visitas 
de estudo. Para além disso, cada 

criança terá um portefólio para 
poder mostrar aos pais os seus 
trabalhos em sala de aula. Pode-
rão partilhar fotogra!as e vídeos 
dos trabalhos, mas apenas com os 
seus pais.

O ClassDojo é uma ótima fer-
ramenta para as escolas melho-
rarem a sua comunicação com 
os pais, tornando-os mais par-
ticipativos e atentos à educação 
dos seus !lhos. Quanto às crian-
ças, estas mostram-se muito mais 
empenhadas e atentas para que 
possam receber “muitos pontos 
positivos”!

Este é um projeto piloto imple-
mentado no ano letivo 2019/20 

�
8PD�SUR[LPLGDGH�GLJLWDO�
&ODVV'RMR� p� XPD� DSOLFDomR� OLJDGD� j� JHVWmR� GH� FRPSRUWDPHQWR� HP� VDOD� GH� DXOD� H� LQFHQWLYD� D� YDORUL]DU� DV��
FRPSHWrQFLDV�GRV�DOXQRV���

2V�SDLV��DWUDYpV�GRV�VHXV�WHOHPyYHLV�RX�FRPSXWDGRUHV�� WrP�DFHVVR�HP�WHPSR�UHDO�D�WRGDV�DV� LQIRUPDo}HV�
GLVSRQLELOL]DGDV�� SRGHQGR� UHFHEHU� H� HQYLDU� PHQVDJHQV� GLUHWDPHQWH� HQWUH� (QFDUUHJDGRV� GH� (GXFDomR�
(GXFDGRUD�GLUHWRU�GD�6&09/&��

&DGD� WXUPD� WHP�XPD�UHGH�VRFLDO�H[FOXVLYD��R�&ODVV�6WRU\� �GLiULR�GH� WXUPD��� �HP�TXH�RV�SDLV� WrP�DFHVVR�D��
LQIRUPDo}HV� GH� DWLYLGDGHV� HP� VDOD� GH� DXOD� RX� YLVLWDV� GH� HVWXGR�� 3DUD� DOpP� GLVVR�� FDGD� FULDQoD� WHUi� XP������
SRUWHIyOLR� SDUD� SRGHU�PRVWUDU� DRV� SDLV� RV� VHXV� WUDEDOKRV� HP� VDOD� GH� DXOD�� 3RGHUmR� SDUWLOKDU� IRWRJUDILDV� H����
YtGHRV�GRV�WUDEDOKRV��PDV�DSHQDV�FRP�RV�VHXV�SDLV��

2� &ODVV'RMR� p� XPD� yWLPD� IHUUDPHQWD� SDUD� DV� HVFRODV� PHOKRUDUHP� D� VXD� FRPXQLFDomR� FRP� RV� SDLV�������������
WRUQDQGR�RV�PDLV�SDUWLFLSDWLYRV�H�DWHQWRV�j�HGXFDomR�GRV�VHXV�ILOKRV��4XDQWR�jV�FULDQoDV��HVWDV�PRVWUDP�VH�
PXLWR�PDLV�HPSHQKDGDV�H�DWHQWDV�SDUD�TXH�SRVVDP�UHFHEHU�³PXLWRV�SRQWRV�SRVLWLYRV´��

(VWH�p�XP�SURMHWR�SLORWR�LPSOHPHQWDGR�QR�DQR�OHWLYR���������H�DLQGD�HVWi�HP�IDVH�GH�H[SHULPHQWDomR��

3HOR�Q~PHUR�GH�SDLV� LQVFULWRV��D�VXD�SDUWLFLSDomR�H�R� IHHGEDFN�TXH� WHPRV� WLGR��HVWDPRV�FHUWRV�TXH�HVWD�p�
XPD�H[FHOHQWH�DSRVWD��FRPR�FRPSOHPHQWR�j�iUHD�GD�LQIkQFLD��

e�(QFDUUHJDGR�GH�(GXFDomR�H�DLQGD�QmR�HVWi�LQVFULWR"�9LVWH�R�VLWH�H�FRQKHoD��ZZZ�FODVVGRMR�FRP�

Apresentação dos alunos Diário de Turma Mural da Infância Apresentação das turmas 

e ainda está em fase de experi-
mentação. Pelo número de pais 
inscritos, a sua participação e o 
feedback que temos tido, estamos 
certos que esta é uma excelente 

aposta, como complemento à 
área da infância. É Encarregado 
de Educação e ainda não está 
inscrito? Viste o site e conheça: 
www.classdojo.com
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Névea Gomes
Coordenadora CATL/CAF/AAAF

“A escola da experiência 
é a mais educativa”

As crianças e adolescentes passam boa 
parte do seu tempo na escola e por isso 
é natural que, após as atividades letivas, 
necessitem de um ambiente familiar, onde 
possam sentir-se como em casa, acarinhadas 
e felizes! Sentimo-nos privilegiados por fazer 
parte do projeto de vida de cada um dos 
nossos alunos e contribuir para que sejam 
adultos alegres, responsáveis e instruídos. 

O CATL, a CAF e as AAAF, para além de com-
plementarem diariamente o horário letivo, 
encontram em todas as férias escolares 
um novo desa!o, apostando em experiên-
cias diversi!cadas, atividades diferentes, 
oferecendo mais estímulos de desenvolvi-
mento, conhecimento, diversão e socializa-
ção. Trabalhamos, em período letivo e não 
letivo, competências das diferentes áreas das 
aprendizagens, num espaço onde a estimu-
lação, a imaginação e as vivências são a base 

de todas as atividades. 
Em cada nova experiência, fortaleço as 

minhas asas para voar… e não importa o 
quão devagar eu vá, desde que não pare! 
Assim, os frutos que encontrarei nas árvores 
que sobrevoar serão doces.

Obrigada a toda a hierarquia que con!a e 
apoia a nossa missão, à Infância que coopera 
e colabora para que o futuro seja sempre 
melhor e aos pais, porque a família e a esco-
la é a união que faz a diferença.

DIA DA FAMÍLIA

FÉRIAS CATL

NOITE BRANCA

MARCHAS

Molière
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Finalistas

Mensagem para os Finalistas Pré-escolar 2019-2020

Considero que o Jardim-de-infância é como uma segunda 
casa, quer para nós educadoras e auxiliares, quer para as nos-
sas crianças, é um lugar onde nos sentimos seguros, protegidos, 
onde passamos parte do nosso tempo. Foi assim, que ao longo 
deste último ano, e que apesar de todas as adversidades que 
surgiram, mesmo assim todos os momentos tiveram a sua im-
portância, os bons e os menos bons, mas sempre com um sor-
riso, sempre com uma pergunta ou com uma troca de ideias, ou 
até mesmo com uma discussão. Foi com estes momentos que 
aprendemos, e foi tão bom… Este poema é dedicado aos catorze 
!nalistas, sete meninas, Beatriz, Carolina, Iris, Luana, Margarida, 
Mariana, Matilde, e, sete meninos, Álvaro, Guilherme, Martim, 
Nuno, Pedro Joaquim, Rafael, Vicente, como forma de agradeci-
mento do que com eles aprendi, e da felicidade por os ver crescer 
e ultrapassar uma etapa da sua vida:

Venceram a primeira etapa
De muitas que a vida tem
Desejo-vos muito sucesso 
E que um dia sejam “alguém”.

Nunca esqueçam que na vida é muito importante pensar, par-
tilhar, respeitar, sorrir, brincar, e amar! Fiquem bem!

 Um abraço apertadinho da educadora Isabel e da Sandra

Beatriz Campos

Luana Jesus

Matilde Rodrigues

Vicente CostaNuno Ricardo Coutinho Pedro Joaquim Gaspar Rafael Jorge

Carolina Oliveira

Margarida Almeida

Guilherme Lopes

Mariana Brito

Iris Gabriela Silva

Martim Cardoso

Alvaro Figueiredo
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Sala multicolor

Lúcia Oliveira
Auxiliar de Ação Educativa

Paula Brandão
Educadora de Infância

Margarida Pires
Auxiliar de Ação Educativa
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sala da amizade

Isabel Soares
Educadora de Infância

Sandra Sousa
Auxiliar de Ação Educativa
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Sara Rodrigues
Educadora de Infância

Liliana Seabra
Auxiliar de Ação Educativa

País das maravilhas
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chuva de amor

Catarina Soares
Educadora de Infância

Ana M. Soares
Auxiliar de Ação Educativa

P
VI
I

MISSÃO MISERICÓRDIA [ NOVEMBRO 2020 ]



comboio dos amigos

Micaela Martins
Educadora de Infância

Gisela César
Auxiliar de Ação Educativa
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mundo mágico

Andreia Rocha
Educadora de Infância

Elizabete Félix
Auxiliar de Ação Educativa
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Sara Rodrigues
Educadora de Infância

Deolinda Rodrigues 
Auxiliar de Ação Educativa

Luísa Silva
Auxiliar de Ação Educativa

berçário fundo do mar

Benedita Almeida Duarte Silva

Leonor Cardoso Matilde RodriguesMaria Eduarda  Nogueira

Joao Lomba Juliana Ferreira

Miguel Soares
Ana Laura Marques
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Catarina Soares
Educadora de Infância

Clorinda Gomes
Auxiliar de Ação Educativa

Angelina Almeida
Auxiliar de Ação Educativa

berçário PÉZINHOS DE LÃ

Artur Castro

Eduarda Seabra Francisca Fernandes

David Sousa Diana Silva

Francisco Almeida

Duarte Fernandes

Gabriela Ferreira

Goncalo Vilaca Joao Miguel
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Catarina Soares
Coordenadora Creche e Pré-escolar

Instrumentos ao 
serviço da educação

Os instrumentos principais que o (a) Edu-
cador(a) pode usar, no sentido de potenciar a 
educação, são a linguagem e o contexto cul-
tural, os quais são considerados por Vygotsky 
como as mais importantes ferramentas ao ser-
viço da aprendizagem e do desenvolvimento.

Fundamentamo-nos no nosso Projeto So-
cioeducativo, na Missão, Visão, Valores e Estra-
tégia da Santa Casa, continuamos a promover 

uma educação de qualidade a respeitar a indi-
vidualidade de cada criança, a motivar o en-
volvimento dos Pais, Encarregados de Educa-
ção e da comunidade educativa nas atividades 
e projetos desenvolvidos. Procuramos criar 
competências sociais, enraizadas na curiosi-
dade natural das crianças, no desejo de apren-
der a compreender porquê.

Desenvolvemos atividades durante o ano le-

tivo que já se tornaram constantes e de caráter 
permanente, interagindo com a comunidade 
envolvente, com o Município e Juntas de Fre-
guesia, e o Agrupamento de Escolas do Búzio, 
nomeadamente: Feira da Castanha, Festa da 
Abóbora, Vindimas, Desfolhadas, Cantar das 
Janeiras, Cortejo de Carnaval, Marchas de San-
to António, Dia da Família… A Família Educa-
tiva num trabalho conjunto a projetar o Futuro.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE VALE DE CAMBRA

A
N

U
Á

R
IO

  
 I

N
FÂ

N
C

IA

N
O

V
EM

BR
O

 2
02

0


