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O ano de 2014 na vida da Santa 
Casa da Misericórdia de Vale de Cam-
bra vai espelhado nas páginas deste 
boletim, muito embora de forma 
reduzida, porque impossível de con-
ter a alma que anima todos quantos 
nela estão envolvidos. As crianças, 
os seniores, as suas famílias, os di-
retores e restantes colaboradores, 

irmãos, os membros dos órgãos sociais, de um modo especial as 
mesárias e mesários, os beneméritos, os prestadores de serviços e 
parceiros que em conjunto remam neste barco, em missão, nesta 
causa que nos compete, de, a uns lançar no projeto da vida, a outros 
assistir no domicílio, acolher no centro de dia ou no nosso lar de 
Burgães.

Neste Boletim, que reflete a dinâmica do ano de 2014, gostaria 
de vincar duas máximas, que se aplicaram, ao longo de todo o ano 
de trabalho na Misericórdia de Vale de Cambra e, que de uma forma 
geral, quer uma, quer outra, alicerçam o trabalho que aqui se desen-
volve. A primeira e, que nos move em tudo o que fazemos, pertence 
ao carismático Papa Francisco, que muito nos tem surpreendido e 
ensinado neste seu pontificado: “Tudo aquilo que se compartilha, 
multiplica-se” – de facto, na nossa missão de compartilhar com o 
outro, afetos, sorrisos, dedicação, empenho, ideias, oportunidades, 
condições, temos vindo a ser recompensados pela preferência com 
que nos distinguem nas diferentes valências. Muito obrigado a todos 
por nos compensarem pelo esforço da nossa missão!

O outro pensamento, que pontua nesta Casa com particular 
destaque, neste ano de 2014 pertence ao desportista Michael Jor-
dan, que lembra “que o talento vence jogos, mas só o trabalho em 
equipa ganha campeonatos”. Foi um ano em que o trabalho em 
equipa se evidenciou, quer nos desafios, como nas adversidades, 
fomos equipa desde a Mesa Administrativa até ao grupo de cola-
boradores. Vestiu-se de forma vincada a camisola “Misericórdia”. E 
porquê?

Porque em 2014, 

• A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra, continuou a 
registar uma procura crescente das suas respostas sociais;

• O Centro de Acolhimento de S. Gonçalo foi objeto de grandes 
melhoramentos, com a ampliação das instalações na criação de 
novos gabinetes, rouparia e novas casas de banho, só possíveis pela 
extrema sensibilidade e generosidade da benemerência da Sra. D. 
Felisbela. Esta obra de beneficiação foi formalmente colocada ao 
serviço de todos quantos delas beneficiam, a 9 de Março, na presen-
ça do Diretor da Segurança Social de Aveiro, Dr. Rui Cruz e numa data 
repleta de simbolismo, pois a Sra. D. Felisbela, comemorou nesse dia 
o seu aniversário.

• No setor da infância temos vindo a registar uma linha contrária 
à tendência nacional. Felizmente temos a nossa Creche e o nosso Pré 
-Escolar esgotados para este ano letivo e uma lista de espera, no que 
diz respeito à resposta de berçário. São indicadores positivos, que no 
entanto, não nos tranquilizam totalmente, porque todos sabemos 
da ameaça que é, nestes setores, a baixa natalidade que se regista 
no país. 

• O nosso CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres implan-
tou-se de forma sólida pela diferenciação das apostas, dos métodos 
e dos conteúdos que imprime na sua prática. A resposta, quer em 
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EM CRESCIMENTO... 2014... DE CORAÇÃO ABERTO

tempo letivo, como em férias, tem mantido um patamar de quali-
dade no apoio que presta e nas oportunidades que permite.

• O Centro de Dia assinalou um ano de existência em Maio, e a 
sua frequência atingiu a capacidade de lotação. É um espaço dinâmi-
co que permite aos nossos frequentadores momentos bem passa-
dos, em convívio e com atividades muito interessantes.

• O Serviço de Apoio Domiciliário continua a ser um dos nossos 
serviços de referência junto da comunidade…reforçado pelo serviço 
de teleassistência que tem vindo a crescer, o acompanhamento so-
cial, a enfermagem, psicologia e marcação de consultas, no centro 
de saúde, via internet, para as pessoas com maiores dificuldades.

• O Lar continua a distinguir-se pela qualidade dos nossos profis-
sionais e das nossas instalações cada vez melhores pelas interven-
ções que vem sendo feitas. Dedicamos um especial cuidado e ter-
nura a todas e cada uma das pessoas que escolheram o nosso Lar 
para residir nesta fase tão importante das suas vidas.

• A revisão pela Segurança Social do Acordo de Lar permitiu o 
alargamento do número de comparticipados e a criação de vagas 
sociais nesta valência, animando-nos neste processo de resposta aos 
que nos procuram. O nosso bem haja ao CDSS de Aveiro.

De entre as muitas coisas que registamos no decorrer deste ano 
de 2014, permitam-me, uma breve pincelada em alguns dos mo-
mentos mais marcantes para a nossa Instituição e, que farão, no 
futuro, estamos certos, toda a diferença:

Adquirimos um terreno de importância fundamental para o 
crescimento e desenvolvimento de novos projetos adjacentes ao Lar, 
possibilitando aos residentes a frequência de novos espaços de lazer, 
entre outros. Neste momento já formalizamos uma parceria com a 
Faculdade de Ciências do Porto, no âmbito do curso de arquitetura 
paisagista, e temos um arquiteto estagiário a desenvolver um pro-
jeto para este espaço no âmbito do seu mestrado.

O edifício do Lar foi objeto de uma forte intervenção. O alarga-
mento da cozinha, dispensa, vestiários, lavandaria e cobertura do 
cais do serviço de apoio domiciliário, entre outros. A criação de um 
refeitório e sala para os mais dependentes e um novo elevador com 
capacidade para 13 pessoas, foram os pontos fortes desta interven-
ção, que teve o apoio do PRODER. Durante este período de obras, 
as nossas equipas, nomeadamente da cozinha, lavandaria, limpeza, 
manutenção e administrativa tiveram um trabalho redobrado, com 
mudanças e ajustes que implicaram um esforço muito grande. 

Ainda neste capítulo de obras, estamos como uma intervenção 
de fundo a decorrer na nossa Sede, nomeadamente a remodelação 
da cobertura do salão nobre e áreas adjacentes, bem como dos pi-
sos. A colocação de um elevador por imperativos de mobilidade. 
Tudo isto, originou ajustamentos necessários, nomeadamente ao 
nível do Pré Escolar e CATL, que tiveram que mudar de espaço para 
que as obras fluam com a rapidez e segurança necessárias. São trans-
tornos por uma boa causa e começaremos o próximo ano letivo com 
condições de excelência ao nível destas valências. 

Adquirimos também uma viatura para transporte de cadeira de 
rodas, que também permitirá maior mobilidade aos nossos utentes.

Estamos há 8 anos neste projeto. Registámos o apoio do Secre-
tariado Nacional da UMP desde a primeira hora. Tratamos do corpo 
da Instituição que estava muito debilitado. E temos vindo a tratar 
da alma, em várias ações que nortearam de forma positiva o ano 
de 2014.
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Em retrospetiva, relembramos algumas:

• Participação nas Marchas de Santo António – Uma Marcha de Colaboradores, que mostrou na comunidade o brio, o companheirismo, a 
envolvência e a dinâmica desta grande equipa que já soma 110 colaboradores.

• Participação nas Procissões onde o nosso estandarte se junta ao pulsar do concelho engrandecendo a presença do grupo das IPSS’s e 
comungando da perspetiva escatológica da vida.

• Participação na Feira da Castanha onde apresentamos o Doce de Castanha com a marca Misericórdia. Feito na nossa Casa, pelas mãos 
hábeis das nossas cozinheiras e com um toque de requinte e sabor, que foram muito apreciados.

• Parcerias de apoio como o Banco Alimentar Contra a Fome; Banco Solidário; Cuidar de quem Cuida, num trabalho de missão com a 
comunidade e com os que mais precisam.

• I Encontro de Animadores Sócio Culturais, que trouxe ao nosso concelho os técnicos desta área do distrito num debate de ideias e par-
tilha de experiências e que contou com a presença do Presidente do Secretariado Regional da UMP, Paulo Gravato.

• Convívio de colaboradores, irmãos e Voluntários, a Lisboa para visitar a Assembleia da República e assistir à revista “Portugal à Garga-
lhada”, que surtiu um efeito de descompressão e amizade.

No ano de 2014 continuamos a merecer com distinção o selo da Qualidade da APCER, que também nos orgulha e é um marco do ano 
que agora terminou.

As páginas deste boletim passam em revista a importante e intensa atividade desenvolvida a bem daqueles a quem servimos, com 
muito gosto e carinho, com muita dedicação.

A todos quantos estiveram envolvidos nestes projetos, a todas as equipas sem exceção, que deram o seu melhor e têm vindo a con-
tribuir para cimentar esta grande estrutura que já é a Misericórdia de Vale de Cambra, o nosso muito obrigado! Nestas equipas, destacamos 
os nossos Voluntários e a Comissão de Pais – parceiros fundamentais e dedicados. Verdadeiros baluartes de abnegação ao serviço do outro. 

Bem hajam!
Esperamos continuar a merecer a confiança e empenho que todos nos têm dispensado.
De coração aberto, com amizade e apreço.

A Misericórdia de Vale de Cambra, durante o ano de 2014 iniciou um estudo para construção de um arquivo central no Lar de Burgães.
Este estudo, cujo projeto já está concluído e é da autoria do arquiteto António Silva, resulta de uma solicitação da Misericórdia à Câmara 

Municipal, que prontamente acedeu que um dos seus técnicos o elaborasse graciosamente, o que desde já e, publicamente agradecemos.

Projeto

MISERICÓRDIA INICIA PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO CENTRAL

Ficha Técnica

Propriedade / Editora Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra
Telf.: 256 420 050 / 256 420 790 | Fax: 256 420 059
Acompanhamento Gráfico e Revisão Sandra Santos

Tiragem 500 Exemplares
Depósito Legal 327211/11

Impressão e Acabamento Gráfica MVide
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“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como se trata as suas
crianças!” 

Nelson Mandela

É de facto importante, refletirmos sobre esta frase de Nelson Mandela, que revela de forma lacónica e 
prudente o difícil mundo em que vivemos!

A vida das crianças que nos são confiadas, pelas mais diversas razões, são a base da nossa Missão. Uma 
Missão de amor ao próximo e às causas em que acreditamos e defendemos para o prosseguimento dos obje-
tivos a que nos propomos: Delinear o Projeto de Vida de todas as crianças acolhidas, preparando a sua saída 

aquando da sua entrada, tornando  a sua estadia  na nossa casa, uma temporada plena de proteção, segurança e amor… é este o nosso 
espírito, é esta a nossa Missão, é nele(a) que assenta a base do nosso trabalho!

O CAT S. Gonçalo, ao longo dos últimos tempos, e de uma forma reiterada tem acolhido primordialmente crianças muito pequenas, sendo 
que a idade da  população alvo, tem vindo a decrescer. Atualmente o nosso Centro de Acolhimento é aquele que no Distrito de Aveiro, acolhe 
um maior número de crianças recém nascidas.

Do trabalho técnico efetuado, e tendo em vista a célere definição do Projeto de Vida, da análise efetuada às situações – problema e do 
trabalho multidisciplinar que a Equipa Técnica desenvolve, o CAT S. Gonçalo instituiu como procedimento regular, para recém nascidos, a per-
missão de visitas diárias por parte das progenitoras, no horário compreendido entre as 10h e as 17h, para que as mesmas possam participar 
na vida ativa dos seus filhos, promovendo as relações vinculativas e a avaliação das competências parentais de forma a permitir um trabalho 
efetivo com as famílias.

Durante o ano 2014, entraram 21 crianças no acolhimento e saíram 17, sendo que tendo por base a cultura e missão institucional 
definiram-se e concretizaram-se os 17 Projetos de Vida, delineados de algumas das crianças que estiveram acolhidas na nossa casa:

O CAT agradece  a visita de todas as Entidades, Instituições, Associações, Grupos de jovens/catequese e particulares que durante o ano 
2014 quiseram conhecer a nossa casa! Agradecemos ainda a todos aqueles que de uma forma ou de outra quiseram contribuir para o bem 
estar das nossas crianças! Um muito obrigado a todos!

Uma palavra de reconhecimento, à equipa de voluntariado que de uma forma abnegada oferece um bocadinho do seu tempo, e das suas 
vidas ao serviço da comunidade.

Ser Voluntário é mais do que se imagina, é dedicar-se a ajudar sem esperar nada em troca!

“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a!“
Johann Goeth

Centro de Acolhimento Temporário
S. Gonçalo

A VIDA DAS CRIANÇAS QUE NOS SÃO CONFIADAS, SÃO A BASE DA NOSSA MISSÃO

Família Biológica
8 Crianças (47%)

Adoção
7 Crianças (41%)

Outra Instituição
2 Crianças (12%)
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Rotunda de Carnaval dinamizada pelo CAT

JANTAR DE NATAL JUNTA ÓRGÃOS SOCIAIS, IRMÃOS E COLABORADORES

O Jantar de Natal da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra reuniu a 12 de Dezembro, cerca de 150 pessoas na Quinta do Monte, 
em Rôge. Um jantar que juntou colaboradores, órgãos sociais e Irmãos, e que se pautou por excelentes momentos de convívio. Pelo meio, 
algumas intervenções, nomeadamente a do provedor Pina Marques que fez um apontamento sobre a atividade desenvolvida no ano 2014, 
ao nível da dinâmica, desafios e dificuldades.

A abrilhantar o jantar a participação do grupo “Ensemble Vocal” e um teatro de sombras protagonizado pelos colaboradores da instituição 
que mostrou as fases da vida – desde o nascimento até ao fim da linha – numa alusão ao trabalho desenvolvido pela Misericórdia nas suas 
valências.

O jantar serviu ainda para felicitar a colaboradora que em 2014 comemorou vinte anos ao serviço da instituição – Filomena Sousa.
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Declaração IRS Anexo H | Quadro 9

Instituições Particulares de Solidariedade Social ou
Pessoas de Utilidade Pública (art.º 32.º n.º 6)

Entidades Beneficiárias do IRS Consignado NIPC

501 063 986

9    Consignação de 0,5% do imposto liquidado (Lei n.º16 / 2001 de 22 de Junho)

Parcerias e Apoios

O NOSSO BEM HAJA!

ADRIMAG

Agrupamento de Escolas do Búzio

Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro

Banco Solidário de Vale de Cambra

Bel Portugal

Câmara Municipal de Vale de Cambra

Casa do Professor de Vale de Cambra - Universidade Sénior

Colep

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vale de Cambra

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

GIS – Grupo de Intervenção Social de Vale de Cambra

Ministério da Educação – DREN

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social

Pingo Doce

Rede Social de Vale de Cambra

Renovamento Carismático

União das Misericórdias Portuguesas

Pagamento de Quotas

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

seguintes modalidades:

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

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

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

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

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

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

Por boas causas... Ajude-nos a Ajudar!
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Área de Infância
Creche, Pré-Escolar e ATL/Centro de Estudos

SABER SER, SABER ESTAR, SABER FAZER: UM FUTURO DE SUCESSO

DançaDesfolhada à Moda Antiga

O nosso projeto sócio educativo define objetivos e estratégias que priorizam as relações com as famílias, 
reforçando uma participação mais ativa na concretização de atividades, em encontros de pais, em reuniões 
periódicas com as educadoras, dando relevância aos valores de uma sociedade solidária e fomentadora do 
respeito e do diálogo.

Dinamizamos um trabalho de equipa de modo a adaptar um currículo pedagógico à nossa realidade es-
pecífica, onde valorizamos a capacidade de iniciativa e decisão, ouvindo e aceitando propostas e sugestões 
dos intervenientes no processo educativo da criança/jovem, permitindo gerir de uma forma mais adequada 
os recursos existentes com a finalidade de melhorar e enriquecer o ensino e aprendizagem.

Apostamos em projetos inovadores, remodelando espaços, apetrechando-os com mobiliário e materiais 
modernos e de qualidade, onde proporcionamos aprendizagens cooperativas, mecanismos para a deteção atempada de dificuldades, de 
diferentes ritmos de desenvolvimento que exigem medidas de compensação quer a nível psicológico, intelectual, sócio educativo e apoio 
familiar. Promovemos atividades diversificadas de tempos livres de carácter lúdico, complementares, orientadas para o enriquecimento cur-
ricular, cultural, artístico, desportivo e tecnológico. Neste âmbito damos ênfase à continuidade curricular (desde a creche ao CATL, passando 
pelo pré-escolar) que nos define e pela qual nos distinguimos, a disponibilização de apoio escolar para o ensino básico, o estudo acompan-
hado e explicações individuais ou em grupo.

“Ser educador é ser um poeta do amor. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Educar é semear com sabedoria e colher com 
paciência.” (Augusto Cury)

Culinária Baú Mágico

Registo Prático Prevenção RodoviáriaReis

Dia Mundial do Pijama



9

AEC Karaté

Berçário

AEC Natação

Dia do Pijama CATLExpressão Plástica

Animais domésticos
Visita a uma estufa

Instrumentos musicais AEC Música

Berçário - Carnaval

Reis na Câmara MunicipalParque Ornitológico de Lourosa
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Dia da Alimentação

Ovos da Páscoa

Pintura com Balões

Quinta de Santo Inácio

Chegou a Primavera

Praia
AEC/Surf - CATL

Natur Water Park

Teatro de Fantoches

Reis Convívio intergeracional
Carnaval
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MISERICÓRDIA TOMOU PARTE DA PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR

A Misericórdia manteve durante o ano de 2014, a sua participação nas procissões do concelho, concretamente em honra de Santo António 
e Nª. Sra do Carmo. Este ano, pela primeira vez, incorporou a procissão do Enterro do Senhor, em São Pedro de Castelões. Representada por 
elementos da Mesa Administrativa, a Misericórdia cumpriu assim, um dos seus preceitos de integrar a comunidade e estar presente nas 
cerimónias mais emblemáticas de cariz religioso.

Dia da Mãe Vindimas

Reunião de Pais
Mundo a Sorrrir

Ação de sensibilização
Higiene Oral Expressão Musical
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Área
Sénior

O APOIO INSTITUCIONAL COMO MEIO DE MANTER A FUNCIONALIDADE DA PESSOA IDOSA

Como temática principal da 
Área Sénior desta publicação, mas 
reportando-nos ao trabalho desen-
volvido no ano de 2014, apresen-
tam-se alguns conceitos de funcio-
nalidade e a sua importância na vida 
diária da pessoa idosa.

Igualmente se exemplifica a for-
ma como o apoio institucional vem incrementar os benefícios de 
uma vida ativa para o idoso, mantendo este a sua funcionalidade, 
preservando as suas capacidades cognitivas, o seu vigor, autonomia, 
flexibilidade e saúde.

De acordo com a opinião de Cerqueira (2010), um dos muitos 
autores que têm estudado as caraterísticas do processo de enve-
lhecimento: “O processo de envelhecimento carateriza-se por ser 
contínuo, irreversível e universal, e implica a ocorrência de várias al-
terações no organismo que se repercutem nas dimensões biológica, 
psicológica, social e psicossocial do indivíduo.” (p. 1).

Um dos aspetos mais relevantes no âmbito do processo do 
envelhecimento é se a pessoa idosa possuí capacidade, de per si,     
satisfazer as suas necessidades mais básicas, se detém autonomia 
para desenvolver normalmente as suas atividades de vida diária e 
um dos pressupostos que avalia essa autonomia é a funcionalidade.

Outro autor, Mendes (2008), refere o seguinte: “A funcionalidade 
pode ser entendida como a capacidade da pessoa desempenhar de-
terminadas atividades ou funções, utilizando-se de habilidades di-
versas para a realização de interações sociais, em suas atividades 
de lazer e em outros comportamentos requeridos em seu dia-a-dia.” 
(Devons, 2002; Duarte et al., 2007). (p. 10).

Neste contexto, percebe-se a importância que representa para a 
pessoa idosa manter uma ocupação diária, interagindo socialmente 
com os seus pares, realizando atividades/tarefas onde a compo-
nente lúdica e de lazer é inquestionavelmente fundamental.

Nesta lógica de ocupação/entretenimento, quer social, men-
tal (psíquica) e emocional, a Santa Casa da Misericórdia de Vale de 
Cambra através do trabalho desenvolvido nas suas múltiplas res-
postas sociais dirigidas especificamente aos seniores, permite que 
estes usufruam de uma ocupação saudável, em grupo, ou se for 
o caso, individualmente, realizando variadíssimas atividades com o 
objetivo da manutenção da sua autonomia e por conseguinte, da 
sua funcionalidade.

E porque a pessoa ocupada e funcional é uma das nossas priori-
dades, têm vindo a ser desenvolvidas ações nesse sentido, nomea-
damente: no âmbito da resposta Lar e Centro de Dia, incentivamos 
as pessoas a partilharem as suas Memórias, que representam episó-
dios do passado e que ainda hoje estão bem vivas em cada um.

Mais do que passar para o papel esses episódios, representam 
acima de tudo um legado da sua vida, para memória futura dos seus 
descendentes, familiares e amigos.

Outras atividades têm vindo a ser implementadas, tais como: a 
valorização e importância da escrita, da pintura e da leitura.

Como instituição de cariz religioso e católico damos muito valor 
à componente espiritual, usufruindo as pessoas de momentos de re-

flexão na Capela do Lar, eucaristia semanal, entre outras atividades 
religiosas, como o passeio anual ao Santuário de Fátima.

O Setor de Animação do Lar de Idosos e do Centro de Dia tem 
representado uma mais-valia muito importante na diversificação das 
atividades propostas, onde diariamente se desenvolvem diversos 
ateliers, da pintura, à culinária, passando por trabalhos manuais e 
audiovisual, apenas para nomear alguns.

Seguindo o Plano de Atividades, são propostos inúmeros pas-
seios, onde as componentes de entretenimento e lúdicas estão bem 
presentes. Este ano de 2014 fomos a Chaves, a Fátima, Vigo à praia 
do Samil, entre outros.

Porque consideramos benéfico para o bem-estar e qualidade de 
vida dos nossos Utentes, complementando dessa forma o apoio que 
prestamos, incentivamos sempre a que os familiares e amigos os 
visitem, mantendo assim os laços de amizade que os unem, mas 
acima de tudo permitindo que a pessoa institucionalizada não se 
veja privada dos seus entes queridos.   

E porque o trabalho diário e o apoio proporcionado aos nossos 
Utentes assim o exige, durante 2014 encetámos diversas melhorias 
nos equipamentos, por forma a dar uma resposta mais profissional e 
adequada ao nosso público-alvo, destacando-se a ampliação da ca-
pacidade da Lavandaria, melhorámos a sala de convívio e refeitório 
das pessoas com maior índice de dependência, proporcionando as-
sim um espaço mais agradável e funcional.

Também a cozinha foi alvo de completa remodelação, dotando-
-a do mais moderno equipamento, ampliando significativamente a 
sua resposta em número de refeições confecionadas, mantendo a 
qualidade final do produto já sobejamente conhecido e apreciado 
pelos nossos Utentes.

Ainda em 2014, foi adquirida uma viatura para o transporte de 
pessoas em cadeira de rodas, permitindo a quem tem a sua loco-
moção diminuída usufruir de forma equiparada das atividades de-
senvolvidas no exterior.

Outra das respostas sociais que igualmente acarinhamos é o 
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), que apesar de ser desenvolvi-
do junto da pessoa na sua residência, tem importância vital para a 
nossa instituição, pois é desejável que o idoso possa permanecer na 
sua residência enquanto lhe for possível, sendo o nosso trabalho di-
recionado para permitir essa situação, através da entrega da alimen-
tação, apoio na higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de 
roupa, teleassistência, entre outros serviços.

A respeito do serviço de teleassistência, gratuito para os nos-
sos Utentes de SAD, é com satisfação que temos vindo a registar 
um aumento considerável de equipamentos instalados nas suas 
residências, permitindo-lhes apoio 24 horas/dia sem aumento da 
mensalidade.

Não poderia terminar este editorial, sem me referir aos Colabo-
radores, enaltecendo o seu empenho, dedicação e profissionalismo, 
dignificando todos os dias o trabalho na área do social, proporcio-
nando aos nossos idosos não uma “vida existencial”, mas sim uma 
vida repleta de bons momentos ansiando o dia de “amanhã”. 
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Cinema - 7 Pecados Rurais

6º Ano Catequese - Santuário

15º Aniversário do Lar

Carnaval de Ovar

Caminhada da Mulher

Cantares dos Reis - Casa do Professor

Dia Internacional da Mulher

Dia do Amor

Carnaval promovido pelo GIS
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Tarde Musical - GAC Casa do Professor

Parque Molinológico - Santiago de Riba Úl

Dia Mundial da Saúde

Capitães de Abril

Museu de Chapelaria

Dia do Pai

Dia Nacional dos Moinhos

Dia da Mãe

Feira de Março

Presença regular do
Renovamento Carismático

7º Ano Catequese - S. Pedro Castelões
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Fátima

Sardinhada

Convívio Intergeracional - CATL

Dia Mundial da Fisioterapia

Encontro Intergeracional

Festa do Vestido de Chita

Dia dos Avós

Chaves

IX Edição de Marchas Seniores

Visita a Chaves
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Dia Internacional das Pessoas Idosas

Preparativos para a Venda de Natal

Missa de Natal

Trabalhos Manuais

Festa de Natal

Desfolhada à Moda Antiga

Venda de Natal

Casa do Artesão

Festa de S. Martinho
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Novas Tecnologias

Estimulação Cognitiva

Jogos Seniores

Exercício Físico

Jogos de Mesa

Adoração EucarísticaEstimulação Sensorial

Psicomotricidade
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Atividades Religiosas

Trabalhos Manuais - Origami Avião

Atelier da Música

Decoração de NatalTerços

Atelier de Sabores - Bolo de Laranja

Dia Mundial da Saúde

1º Aniversário do Centro de Dia

Dia Mundial do Sorriso Manicure

Dia Mundial da Criança

Capela de Santa Luzia La-Salette
Feira dos 9 e dos 23
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Paralelamente ao Brasão da Mi-
sericórdia, que é o símbolo máximo 
da instituição, e é nele que se revê 
o trabalho laborioso e a missão de-
senvolvida, em 2014, a Misericórdia 
de Vale de Cambra registou, a seu 
favor, um novo símbolo, que surgiu, 
por altura das comemorações dos 60 
anos e que veio representar a forma 
como a Misericórdia encara e desen-

volve esta nobre missão – “de coração aberto”. O coração desen-
volvido graciosamente pelo designer Rui Pinho, foi registado a favor 
da Misericórdia em Setembro de 2014.

Neste momento, começa a ganhar amplitude, surgindo de forma 
paralela nas comunicações e reforçando a mensagem de abertura, 
humanidade, conforto e amor, que a Misericórdia imprime na sua 
ação diária.

Loja Interativa do Turismo

Viagem Medieval

Parque das Carvalhas Sra. da Graça

Tertúlias da Vida

MISERICÓRDIA “DE CORAÇÃO ABERTO”

XI CONGRESSO DA UMP - MISERICÓRDIA ESTEVE EM ÉVORA

A Misericórdia de Vale de Cambra esteve representada no XI Con-
gresso Nacional das Misericórdias, que decorreu em Évora em Maio.

Representada pelo provedor, Pina Marques e pelo diretor finan-
ceiro, Filipe Figueiredo o congresso ficou marcado por uma jornada 
de intenso trabalho com painéis muito interessantes. A Misericórdia 
de Vale de Cambra incorporou o desfile das irmandades, exibindo 
nas ruas da cidade de Évora, ao som da Banda Filarmónica do Re-
dondo, o seu estandarte.

APOSTA CONTÍNUA NA FORMAÇÃO

A Misericórdia de Vale de Cambra prima, nos seus objetivos, pela 
Formação de continuidade dos colaboradores para que os serviços 
prestados mantenham o selo da qualidade, que a caraterizam nos 
vários domínios de atuação.

2014 ficou marcado pela formação de 10 colaboradores em 
Transporte Coletivo de Crianças.
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A Misericórdia de Vale de Cambra participou, pelo segundo ano consecutivo na Feira da Castanha em São Pedro de Castelões. A IX edição 
do certame contou com a presença do Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito, que 
na visita ao stand da Misericórdia enalteceu o espírito de envolvência com a comunidade local e, parabenizou a instituição pela aposta no 
Doce da Castanha com a marca Misericórdia confecionado pela nossa cozinha. De destacar a envolvência dos encarregados de educação das 
nossas crianças de Creche, Pré Escolar, CATL e da equipa de voluntários, que colaboraram empenhadamente na iniciativa, assim como, os 
colaboradores que em diferentes frentes se associaram ao evento  mostrando a coesão desta equipa.

Breves
Notícias

FEIRA DA CASTANHA 2014 | DOCE DE CASTANHA COM A MARCA MISERICÓRDIA

O contributo para a elaboração do Boletim anual serve também para se fazer uma avaliação do nosso 
percurso no exigente ano de 2014. 

A verdade é que entre imposições e necessidades, a concretização das obras, desde o alargamento do 
CAT, passando pela requalificação da Sede e terminando na requalificação do Lar de Idosos, fazem-nos olhar 
para o futuro com maior tranquilidade e uma ambição redobrada. 

A linha orientadora e estratégica da nossa Mesa Administrativa tem proporcionado um crescimento sus-
tentado ao longo destes últimos 8 anos. Podemos e vamos continuar a crescer. Já prestamos apoio diário a 

cerca de 400 pessoas. 

Queria aproveitar esta oportunidade para prestar o meu sincero agradecimento às equipas da Creche, do Pré-escolar, do CATL, do CAT, 
do Apoio Domiciliário, do Lar de Idosos, do Centro de Dia, da limpeza, da lavandaria, da manutenção e património, da cozinha e refeitório, e  
equipa administrativa.

Aproveito para prestar um justíssimo agradecimento, em nome de todos os colaboradores, à dedicação, à entrega, à humanidade e ao 
espírito de missão que tem pautado o percurso dos membros da Mesa Administrativa. Todos vocês têm sido essenciais para sermos o que já 
somos: uma Grande Casa. 

Devo realçar o notável acompanhamento, a clareza de ideias e a estratégia do Sr. Provedor. Tem sido a nossa bússola em muitos mo-
mentos e o nosso para-raios noutros tantos.  

O novo quadro comunitário o denominado “Portugal 2020” vai disponibilizar importantes verbas para o setor social, nomeadamente para 
o envelhecimento ativo, a inovação social e a integração social. Agindo estrategicamente e com sentido de responsabilidade social, temos a 
certeza que a Santa Casa da Misericórdia vai continuar a explorar as oportunidades que interessem à Instituição, assegurando o bem-estar e 
conforto dos seus utentes e colaboradores, num quadro de rigor de gestão e equilíbrio financeiro.

Avaliação de
Percurso

8 ANOS A CRESCER...
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ADRIMAG VISITA CENTRO DE DIA

A direção da ADRIMAG, assumindo uma política de descentralização das reuniões, e visita a projetos, visitou o Centro de Dia da Misericór-
dia, que contou com um financiamento no âmbito do Proder, na ordem dos 20%. O presidente da Adrimag, engº Artur Neves, bem como o 
coordenador, Dr. João Carlos Pinho, enalteceram o esforço da Misericórdia e a mais valia da obra, inaugurada em Maio de 2013.

CASA DO ARTESÃO - UM ESPAÇO DE ENTRETENIMENTO

A Casa do Artesão, foi um espaço criado pela Misericórdia a pensar na ocupação dos utentes seniores, com capacidades manuais a vários 
níveis e com vontade de explorá-las. Um espaço agradável, situado entre o lar e o centro de dia, que permite dar largas à imaginação e à 
habilidade manual.

Muito bem acolhida tem servido de entretenimento a alguns utentes, nomeadamente, nestes últimos tempos ao sr. Manuel Oliveira e à 
D. Carolina Bornes, que o têm dinamizado de uma forma muito simpática nos domínios da madeira e do linho.

Cadeiras, altares, cavaquinhos....e outros objetos feitos por mãos hábeis e ainda muito ágeis, assim como, o processo do linho, têm ali 
sido desenvolvidos com muito brio.

O objetivo é que continue a ser dinamizada pela área da Animação e utilizada por todos quantos ali encontrem um espaço para desen-
volver as suas habilidades manuais.

PARCERIA COM A FACULDADE DE CIÊNCIAS PERMITE PROJETO DE ÂMBITO PAISAGISTA

A Misericórdia de Vale de Cambra com vista a reabilitar, num enquadramento paisagístico 
o terreno de 7400 m2, que adquiriu nas imediações do lar de Burgães, estabeleceu uma 
parceria com a Faculdade de Ciências do Porto, no âmbito do curso de arquitetura paisagista, 
que permite que esteja a ser desenvolvido um projeto nesta área por um jovem arquiteto no 
decurso do seu mestrado.
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CONVÍVIO EM LISBOA JUNTOU “FAMÍLIA” MISERICÓRDIA

Em convívio, a Misericórdia de Vale de Cambra organizou uma viagem, que reuniu um grupo de Irmãos, Voluntários e Colaboradores que 
rumaram a Lisboa, a 29 de Novembro onde visitaram o Palácio de S. Bento e assistiram à revista de Filipe La Féria “Portugal à Gargalhada”.

O convívio, possibilitou um estreitamento de laços de forma informal e descontraída, para além de um programa lúdico/cultural, que 
incluiu também uma breve passagem pela zona de Belém onde foi lembrada a heroicidade dos portugueses bem vincada nos monumentos.

O edifício do Lar foi objeto de uma forte intervenção durante o ano de 2014. As obras, nomeadamente o alargamento da cozinha, dis-

pensa, vestiários, lavandaria e cobertura do cais do serviço de apoio domiciliário, entre outros. Também a criação de um refeitório e sala 

para os mais dependentes e um novo elevador com capacidade para 13 pessoas, foram os pontos fortes desta intervenção, que teve o apoio 

do PRODER e que resulta numa valia de extrema importância, quer para a fluidez dos serviços como para as satisfação dos utentes, que é a 

primeira linha que move a Misericórdia em todos os projetos em que se envolve.

2014 marcado por
Obras de referência no Lar
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Políticas de
Gestão do Património

AQUISIÇÃO DE TERRENO COM 7.400m2 JUNTO AO LAR DE IDOSOS

SEDE - COBERTURA DO SALÃO NOBRE E REQUALIFICAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR
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Cobertura do prédio de Santo Ildefonso nº 237-239 no Porto e 
elaboração de projeto para a construção de três apartamentos T1

CAT - OBRAS NO EXTERIOR, COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO E AR CONDICIONADO

Casa de Paranhos (Porto)
Doação Sra. D. Felisbela Conceição

FROTA

PATRIMÓNIO SOCIAL NÃO URBANO

Aquisição de duas viaturas: uma de 7 lugares e outra de

9 lugares para transporte de pessoas com mobilidade reduzida
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A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra saiu, em 2014, 
pela primeira vez com uma Marcha de Santo António. 

Na sua missão social, a Santa Casa tem bem vincado o espírito 
de abertura e envolvimento com a comunidade e, é neste âmbito, 
que tem vindo paulatinamente a envolver-se em várias vertentes 
com a comunidade cambrense. 

A Marcha Popular em honra do padroeiro do concelho, surge 
assim, nesta linha, como uma oportunidade de colaboração na afir-
mação cultural do concelho, que a vê crescer ao longo destes 62 
anos de existência.

Sob o tema “A Misericórdia”, a marcha constituída por colabo-
radores da instituição e familiares, mostrou os vários edifícios, que 
acolhem as oito valências, que a Misericórdia de Vale de Cambra   

Marcha da Santa Casa da Misericórdia
de Vale de Cambra

Santo António 2014

administra e que são: Lar Sénior; Centro de Dia; Serviço de Apoio 
Domiciliário; Centro de Convívio; Creche; Pré Escolar; Centro de Ativi-
dades de Tempos Livres e Centro de Acolhimento Temporário S. Gon-
çalo.

Nos arcos, figuraram ainda a Capela de S. Gonçalo, em Coe-
lhosa, que foi legada à Misericórdia em 1979. E as imagens da Nossa 
Senhora da Misericórdia e do Santo António, assim, como o brasão 
da Instituição e o coração aberto, que representa a atitude da Mise-
ricórdia de Vale de Cambra perante todos aqueles que acolhe nas 
suas valências.

Com letra de Sofia Ventura e música do prof. Pedro Rodrigues, o 
Hino da Misericórdia apresentado em Março foi adaptado para sair 
à rua nesta Marcha.
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I ENCONTRO DE ANIMADORES SÓCIO CULTURAIS

O I Encontro de Animadores Sócio Culturais, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra decorreu a 9 de maio de 2014, 
no salão polivalente da Creche de Burgães.

Animadores da região do Entre Douro e Vouga assistiram ao Encontro que refletiu a importância e as dificuldades da animação sénior.
A fechar o Encontro, o presidente do secretariado regional de Aveiro da UMP, Paulo Gravato, enalteceu a iniciativa e a importância da 

discussão destas temáticas entre profissionais, com o objetivo fulcral de melhorar a cada dia o trabalho nas instituições.

Tema: Misericórdia de Vale de Cambra

Cores: Verde e Dourado

Ensaiador: Carlos Cerejeira

Costureira:Lurdes Simões

Porta – Bandeira: Eugénia Coutinho

Padrinhos: António Pina Marques – Carla Bastos

Mascotes: 
Rúben Melo  – Vera Oliveira
Afonso Pereira – Emília Costa

Arcos - 15 
Marchantes - 60 
Músicos - 22 

Marchantes:
Manuel António – Belmira Martins
Ana Teresa Castro – Catarina Soares
Rui Barbosa – Marta Bastos
Teresa Almeida – Liliana Seabra
Fernando Pina – Mª Carmo Pina
Fátima Melo – Lucinda Almeida
Raúl Nogueira – Elsa Nogueira
Deolinda Baião – Susana Ferreira
Armando Marques– Angelina Almeida
Patrícia Bastos – Fátima Silva
António Bastos – Rosa Lopes
Rosa Ferreira – Filipa Martins
Serafim  Costa– Margarida Pinho
Conceição Gradim – Sónia Vilar
Luís Tavares – Clotilde Santos
Isabel Silva – Vera Pinho
Nelson Marques – Leonilde Magalhães
Augusta Dias – Graça Duarte
Augusto Neves – Aldina Sousa
Helena Brandão – Gracinda Soares
Rui Neto – Zulmira Barbosa
Daniela Leite – Sandra Santos
Filipe Figueiredo – Sandra Tavares
Rosário Soares – Patrícia Rodrigues

Cantadeiras:
Ângela Fonseca – Sofia Ventura
Elsa Bastos – Lúcia Tavares
Maria Alcídia

Acompanhamento:
Banda de Música de Vale de Cambra

Preparação dos arcos:
Colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra

Sofia Ventura e Carla Bastos
Respetivamente a autora da letra e a
madrinha da I Marcha da Misericórdia
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9 de Março de 2014, é mais uma data a fazer história na Mise-
ricórdia de Vale de Cambra.

Paralelamente à celebração do aniversário da irmã benemérita 
Felisbela Conceição, o dia concentrou outros festejos.

A apresentação pública do Hino da Santa Casa da Misericórdia, 
magnificamente interpretado pelo orfeão de Vale de Cambra sob a 
batuta do maestro Artur Pinho, e a inauguração das obras de am-
pliação do CAT de S. Gonçalo, que contaram com a presença do dire-
tor do Centro Distrital da segurança Social de Aveiro, Dr. Rui Cruz, que 
elogiou a dedicação e o sentido visionário da Misericórdia.

Santa Casa Misericórdia
de Vale de Cambra
Hino

Letra Sofia Ventura
Música Pedro Rodrigues

Apresentação pública do
Hino da Misericórdia

INAUGURAÇÃO  DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CAT

Soprano

Pa ra'a- co- lher- e fa zer- sor rir-
Cri an- ças- d'i da- de- ten ra'e- pu ra- Que cres cem- com a mor- e ter

S.

nu ra- Pa ra- fa zer- o mun do- sor rir-
Pa ra'a- co- lher- e fa zer- sor rir-

Gen te- bem 'xpri en- te- e ma

6

S.

du ra-
U su- fru- em- da vi da-

com bran du ra-
Na sa be- do- ri- a- re par- tir-

San -

12

S.

ta Ca sa- den- tro- de- nós-
'Sta pre- sen- te- com- e mo- ção-

O fe- re- ce- mos- o- co- ra- ção-
Aos

17

S.

fi lhos- ne tos- e aos a vós-
Val' de- Cam- bra- é- nos- sa- mo- ra- da- Dar a mor- é- nos- sa- mi- ssão-

Com

23

S.

ca ri- nho'e- com- pre en- são-
Va mos- em- fren- te- nes- ta- jor- na- da-

A i- dei- a- de_e- po- der- dar-
O

29

S.

con for- to- e- a- am- i- za- de-
A ca da- um- em- qual- quer- i- da- de- Sem pre- con- cei- to- a cre- di- tar-

Em -

35

S.

pe nha- da- chei- a- de'a- le- gri- a- Com a- mor- e- sor- ri- so- por- per- to-
A to- dos- de- co- ra- ção- a- ber- to- Mos

41

S.

tra esp'ran- ça- d'um- no- vo- di- a-
San ta- Ca sa- den- tro- de- nós-

'Sta pre- sen- te- com- e mo- ção-
O -

47

S.

fe re- ce- mos- o- co- ra- ção-
Aos fi lhos- ne tos- e aos- a vós-

Val' de- Cam- bra- é- nos- sa- mo- ra- da- Dar

53

S.

a mor- é- nos- sa- mi- ssão-
Com ca ri- nho'e- com- pre en- são-

Va mos- em- fren- te- nes- ta- jor- na- da-

59

 

Hino Santa Casa Misericórdia de Vale de Cambra

Música: Pedro Rodrigues

Letra: Sofia Ventura





 Refrão




2ª Estrofe
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Fim

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para acolher e fazer sorrir
Crianças d’idade tenra e pura
Que crescem com amor e ternura
Para fazer o mundo sorrir
Para acolher e fazer sorrir
Gente bem’xperiente e madura
Usufruem da vida com brandura
Na sabedoria a repartir

Santa Casa dentro de nós
‘stá  presente com emoção
Oferecemos o coração
Aos filhos, netos e aos avós
Vale de Cambra é nossa morada
Dar amor é nossa missão
Com carinho e compreensão
Vamos em frente nesta jornada

A ideia de poder dar
O conforto e a amizade
A cada um em qualquer idade
Sem preconceito acreditar
Empenhada cheia de alegria
Com amor e sorriso por perto
A todos de coração aberto
Mostra esperança d’um novo dia

Rua José António Martins, n.º 312
Coelhosa
3730 Vale de Cambra

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


