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Juntos, por si, por todos! 
...de coração aberto!Uma Missão com 70 anos



Mensagem do Provedor

Humanidade tem-se confrontado nestes anos do 
primeiro quartel do século XXI com ameaças e desafios 
que têm posto à prova toda a capacidade científica e 
tecnológica num patamar de desenvolvimento como 
nunca antes se tinha alcançado. Por um lado, a 
Pandemia por SARS COV – 2, que deixou, a momentos, o 

planeta em “silêncio”, as ruas fantasmagoricamente desertas em 
grandes cidades metropolitanas e todos os aviões em terra, por outro 
lado, a guerra que surgiu com a invasão da Ucrânia, e que regista um 
grande impacto humanitário e económico de dimensão e 
repercussões incalculáveis.
Muito foi o que se conseguiu na procura de soluções em tempo 
recorde, nomeadamente as vacinas que permitiram combater os 
efeitos mais nefastos e diminuir em muito a taxa de mortalidade e 
internamentos hospitalares. 
Nas instituições ainda vão surgindo alguns episódios de contágio que 
obrigam a constrangimentos muito penalizadores para um conjunto 
de pessoas mais fragilizadas pela doença ou idade mais avançada e 
penaliza também os cuidadores pelo acréscimo de trabalho que isso 
acarreta. A sua capacidade de resiliência tem sido notável, mas o 
cansaço também está presente. 
As consequências da guerra na Ucrânia são dramáticas, desde logo, 
para as vítimas que a sofrem diretamente, depois as repercussões na 
economia que fazem disparar os preços dos géneros alimentares, dos 
combustíveis e materiais em geral, aliados ao aumento da sua 
escassez. O extraordinário impacto nos custos era de todo 
imprevisível quando em setembro e outubro se preparava o Plano de 
Atividades e Orçamento, em que o agravamento dos custos com os 
recursos humanos era a preocupação central devido à atualização do 
SMN.
Precisamos de nos apoiar mutuamente, enquanto equipa, para 
manter a força anímica, e confiar que a Senhora das Misericórdias 
intercede por nós nos momentos mais difíceis.   
Fica também um registo muito positivo e grato, pelos apoios que a 
Instituição recebeu ao longo de 2021 que ajudaram em muito no 
desempenho e resultados alcançados. 
O nosso bem-haja aos beneméritos e benfeitores!
O trabalho que foi desenvolvido no âmbito da candidatura ao Norte 
2020 começa a dar frutos e o reforço do equipamento para a 
fisioterapia, a aquisição do equipamento de som, luz e videoprojeção 
para o salão multiusos, bem como a aquisição e montagem do 
equipamento para a sala de estimulação multissensorial – snoezelend 
– vão possibilitar maior conforto e qualidade de vida aos nossos 
utentes em geral, especialmente aos residentes em Lar.
Os trabalhos para a substituição da cobertura do Lar estão em fase de 
conclusão, abrindo também a possibilidade da futura instalação de 
painéis fotovoltaicos para auto-consumo, como forma de reduzir os 
custos com a energia elétrica e, eventualmente do gás, através da 

substituição de alguns equipamentos que utilizam este combustível. 
Esta possibilidade dos painéis já se encontra contemplada no âmbito 
de uma candidatura submetida ao PRR para a ampliação do Lar (ERPI) 
que contempla a capacidade máxima para chegarmos às 120 camas, 
e prevê a requalificação energética de todo o edifício, incluindo áreas 
técnicas de aquecimento. 
Continuam os trabalhos de conservação e reabilitação do património, 
dito não social, sobre o qual temos a expetativa de vir a ser um reforço 
na fonte de recursos financeiros para apoio ao investimento e às 
atividades sociais deficitárias. 

Vale de Cambra é um município que ao longo das últimas décadas 
tem perdido muita população, estando próximo do litoral, regista uma 
taxa de envelhecimento acima da média nacional e uma “fuga” de 
jovens casais que encontram melhores condições para arrendamento 
ou aquisição de habitação em municípios vizinhos.
Paradoxalmente, ou não, registámos uma procura de creche cuja lista 
de espera tem números nunca vistos, em que, nomeadamente no 
berçário, há mais de 60 pedidos.
Face a esta necessidade das nossas famílias mais jovens, a Instituição, 
em tempo recorde, conseguiu, com muito empenho dos nossos 
serviços, com o apoio da Câmara Municipal, do ISS, da ERRAN – Braga e 
da UMP, submeter uma candidatura ao PRR – Plano de Recuperação e 
Resiliência, para a construção de uma nova creche. A sua implantação 
num terreno sito no lugar do Cabeço é a contragosto dos órgãos sociais 
porque o planeamento estratégico, traçado há vários anos, vai no 
sentido da concentração dos equipamentos sociais e não na sua 
dispersão. Este facto deixa a nu a grave lacuna do planeamento 
estratégico do território do município que não acautela devidamente 
o alargamento das áreas de equipamento social onde já se encontram 
instaladas unidades.
Mesmo com esta iniciativa, se for bem-sucedida, só presumivelmente 
dentro de dois anos teremos uma nova creche o que significa que 
continuaremos sem resposta para tantos pedidos que registamos na 
atualidade. 
Presumimos que a procura se poderá manter ou eventualmente 
crescer, considerando as políticas para a frequência gratuita de 
creches e o aumento da construção prédios com apartamentos na 
área urbana da cidade que permitem a fixação de maior número de 
famílias jovens.
O sonhos da Instituição continuam a concretizar-se, desta feita é a 
criação do Coro Infantil, dirigido pelo Sr. Prof. Joaquim Dias, da 
Academia de Música, que já fez a sua apresentação pública e aqui 
desejamos o maior êxito...e outros sonhos se seguirão.
Termino com uma palavra de gratidão e profundo apreço aos nossos 
mesários e restantes membros dos órgãos sociais, bem como a todos 
os dedicados colaboradores!
Bem-hajam!

António Fernando de Pina Marques | Provedor
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“COMO É IMPORTANTE SONHAR JUNTOS!” (Papa Francisco)



“O BONITO DESTA VIDA, É TER HISTÓRIA PARA CONTAR”!

Em Novembro de 2020 saiu a edição nº 10 do nosso Boletim, que 
nesse ano conturbado ganhou nome próprio “Missão Misericórdia”. 
Num formato diferente do habitual, numa espécie de dois em um 
desfiou em cada página, e foram 58 (!) as atividades e as dinâmicas 
do período entre março de 2019 e novembro de 2020.  Um período 
acinzentado por uma pandemia cheia de restrições e de incertezas. 
Pensamos, que no ano seguinte tudo retomaria o seu ritmo e 
voltaríamos a ter o nosso “Missão Misericórdia” com muitas páginas 
de grandes acontecimentos. Sim, grandes, porque todos os 
acontecimentos que por aqui acontecem são grandes, simplesmente 
na medida, em que trabalhar diretamente para pessoas – para o seu 
bem estar, a sua integração e formação fazem de cada atividade, de 
cada decisão, de cada projeto, momentos de muita entrega e de 
extremo cuidado. 
2021 voltou a ser um ano acinzentado….sem marchas, sem jantares 
de natal, sem convívios de colaboradores, sem carnaval…mas já com 
algum ritmo entre as incertezas e as preocupações. Ponderamos fazer 
o boletim, nunca foi hipótese abandonarmos este repositório que é a 

As Assembleias Gerais de Irmãos onde são apresentadas as contas do 
exercício e os planos de atividade, bem como outros assuntos de 
relevância para a vida da instituição mantiveram o alinhamento 
habitual, com a celebração eucarística a anteceder as Assembleias do 
mês de Novembro. No período a que corresponde o Boletim tivemos 
as Assembleias Gerais de 25 de Novembro 2020; 5 de Maio de 2021 – 
data de aniversário da Misericórdia em que se celebrou eucaristia; 26 
de Novembro de 2021 e, por último, 28 de Março de 2022.

nossa história e a de todos que connosco cruzam estes caminhos da 
Santa Casa. Acertamos, que seria prudente aguardar. A situação foi 
lentamente aliviando, entre dias mais preocupantes e outros mais 
esperançosos. 
Cá estamos nós com o 11º Missão Misericórdia, que reflete a nossa 
história entre Novembro de 2020 e Maio de 2022 – cerca de um ano e 
meio de acontecimentos. 
Regressamos a completar 70 anos, que é um marco na nossa história. 
Regressamos satisfeitos e gratos pela coragem que fomos tendo e 
pela resiliência de todos nós.
Para quem já teve o privilégio de desfolhar antecipadamente cada 
uma destas páginas (como é o meu caso!) existe uma enorme 
satisfação ao perceber a grandeza das equipas, a conjugação de 
esforços, o arregaçar de mangas aos desafios da Mesa Administrativa, 
a imaginação nas atividades, os mimos e a ternura em cada afeto. E é 
por tudo isto que eu sou uma adepta fervorosa da imagem…porque 
sem filtros Somos Misericórdia….nesta Missão fantástica que 
abraçamos todos os dias! 

Sandra Santos
Comunicação A nossa história….na 11ª edição do Boletim Institucional

Assembleias Gerais reúnem Irmandade 
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Clotilde Santos
Diretora Técnica CAR

“FOI O TEMPO QUE DEDICASTE À TUA ROSA QUE A FEZ TÃO IMPORTANTE…”
O pequeno príncipe Anthoine Saint Exupery

A Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios que devem ser 
respeitados por todos para que as crianças possam viver dignamente, 
com amor e carinho. 
Partindo da relevância que as emoções têm no desenvolvimento 
integral das crianças, importa refletir sobre o valor do amor, do 
cuidado e da atenção! 
Crianças felizes são crianças que vivem na segurança dos cuidados 

diários e do amor e na certeza de um 
lar seguro e protetor, ainda que os 
desafios e os obstáculos existam, 
seguem seguras do caminho que 
percorrem! 
Todo o ensinamento e consequente 
aprendizagem deve ter como base o 
Amor e o Cuidado!

Para algumas crianças a realidade 

muitas vezes não é esta, o seio familiar é temporariamente 
substituído por “uma nova família”, uma família em que os 
cuidadores diários não são o pai e a mãe, mas que tentam com todo o 
coração remediar a dor, a solidão e angústia da separação. Estes 
cuidadores tentam ao longo do tempo sarar as mazelas do coração 
das crianças que lhe são confiadas, dando um novo alento à sua 
caminhada, dando enfase ao ato de cuidar… Cuidar com respeito, 
dignidade e amor. Ensinando assim às crianças que onde há amor, há 
dedicação, há respeito, há igualdade. Ensinando que mesmo num 
caminho doloroso e frio, pode haver amor, entrega e cuidado.

Este pequeno texto é um tributo a quem cuida diariamente das nossas 
crianças, que as cuida e as ama como se fossem suas, 
independentemente da sua origem e do seu destino, do tempo de 
permanência e dos desafios que enfrentam ao longo do acolhimento.

Um bem-haja ao tempo que dedicamos às nossas rosas!

CAR
Casa de Acolhimento Residencial
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Névea Gomes
Diretora Técnica da Infância

NOVAS FORMAS DE FORMAR
Os tempos transatos foram particularmente férteis em desafios 
inerentes à adaptabilidade, à mudança.
Mudança que conduziu à alteração das ações estratégicas encetadas 
pelos profissionais da educação, sem esquecer a inclusão, o respeito, a 
empatia, a solidariedade, o pensamento crítico, impulsionadores de 
melhores aprendizagens para as nossas crianças.
Abraçamos novas empreitadas, nomeadamente a elaboração do 
Projeto Socioeducativo mais extensivo, globalizante, um projeto 
institucional que fortalece ainda mais as relações familiares e 
comunitárias, promovendo a troca de experiências.  
Merecedor de destaque, o Projeto “A Patuga cuida do Planeta” 
cumpre a missão de sensibilização para as causas ambientais, 
alcançando o reconhecimento de toda a comunidade educativa da 
necessidade de se atuar, no sentido da sustentabilidade. 
øA Tartaruga Patuga aprende matemática” chegou a todo o país e 

além-fronteiras, através dos meios de comunicação social. A nossa 
mascote vai continuar a aprender e a desafiar-nos a aprender com ela.
Com o Projeto Coro Infantil ampliamos o gosto das crianças se ex-
pressarem, favorecendo as relações interpessoais, a intercultu-
ralidade. Em franco crescimento e reconhecimento, orgulhamo-nos 
desta aposta nas competências do saber cantar e encantar.
Viajamos pela parentalidade, perspetivando um envolvimento mais 
seguro das famílias, perante o enorme desafio que é educar. 
É grande a diversidade dos projetos, das ideias, dos planos traçados, 
das ações, dos desejos…não sendo possível tudo enumerar…  
Perante a semelhante diversidade do mundo, a mudança, a incerteza, 
importa criar condições de equilíbrio entre o conhecimento, a 
compreensão e a criatividade. Impõe-se atualmente formar no 
sentido da autonomia, da responsabilidade, da inovação e da 
felicidade.

Área de Infância
Creche | Pré-Escolar | CATL | CAF

A Patuga cuida do Planeta

Eco-Escolas

ParentalidadeCoro
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Marcha São Pedro

FinalistasDesfolhada
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Festa Final

Feira da Abóbora

Espetáculo de Natal

Feira da Castanha

Comissão de Pais
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Páscoa

CATL
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Semana Livro Infantil

Semana da Ciência
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Dia da Criança

Dia da Árvore

Carnaval
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Berçário no Burgães Garden

Visitas de Estudo Pré Escolar
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Sandra Tavares
Diretora Técnica de Centro de Dia, SAD e Centro de Convívio

O CENTRO DE DIA NA BASE DO APOIO AO CUIDADOR INFORMAL
“O idoso conserva as suas faculdades se mantiver vivos os seus interesses” (Cícero)

O Centro de Dia no contexto da vida atual assume cada vez mais um 
papel preponderante na organização familiar. É o suporte dos 
cuidadores informais que têm a seu cargo pessoas idosas com alguma 
autonomia, mas a necessitar de cuidados e de companhia. Cuidados 
que estes cuidadores não conseguem assegurar em período laboral. 
Trata-se de um espaço que promove o convívio entre os pares e a sua 
inclusão na vida social.  Aqui são prestados diferentes serviços como 
atividades de ocupação e tempos livres, apoio psicossocial, 
alimentação, administração da medicação, cuidados de higiene e 
conforto pessoal e transporte. Assim é possível acompanhar a pessoa 
idosa nas suas rotinas durante o dia e evitar ou retardar a 
institucionalização.
Este papel de relevo que assume o Centro de Dia reflete-se no 
aumento da procura, em todos os dias úteis e, cada vez mais, num 
horário alargado (até às 20h) com a possibilidade de jantar na 
instituição. Nos últimos dois anos, durante o período de encerramento 
dos Centros de Dia decretado pelo Governo devido à pandemia por 
Covid-19, verificámos constrangimentos para os cuidadores informais. 
Como consequência da necessidade de cuidar dos seus familiares 
deixaram a sua atividade laboral, originando transtornos sociais e 
económicos inerentes que poderiam ser evitados caso a resposta 
social estivesse em funcionamento. Apesar da possibilidade de 
domiciliação de serviços aos nossos utentes de Centro de Dia, esta 

modalidade não suprime as necessidades para quem necessita de 
acompanhamento permanente. É este papel de apoio direto às 
famílias que pretendemos continuar a prestar não só no domínio das 
necessidades básicas, mas também, no desenvolvimento de 
atividades diferenciadoras que ocupem os frequentadores, que os 
envolvam, que os entusiasmem, que vão de encontro aos seus 
interesses e vivências quotidianas. As atividades de estimulação, o 
contacto com a natureza, os passeios temáticos, a comemoração de 
datas festivas são registos que contribuem para um desenvolvimento 
harmonioso dos frequentadores desta resposta social. A ligação 
estreita com as famílias, com sentido de partilha e cooperação, reforça 
a promoção do bem-estar individual. A humanidade e a proximidade 
dos colaboradores com os utentes criam laços e tornam esta “casa” a 
casa de cada um. Continuaremos a trilhar este caminho aperfeiçoando 
a cada dia as dinâmicas, sempre com base no bem-estar e valorização 
pessoal de cada um dos nossos utentes.

Área Sénior
Centro de Dia, SAD e Centro de Convívio

Trabalhos Manuais
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8º Aniversário CDFesta de S. Martinho

AniversáriosPintura

Visita à Exposição Saberes e Artes nas Montanhas Mágicas

Ditado

JardinagemLeitura

NeuroSénior Palestra Dia Mundial da Alimentação

Jogo da Pontaria

Festa de Natal CD

Culinária

Desfolhada

Classes de Exercícios

Centro Educação Ambiental
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Dias Especiais

Passeios

Caminhada Parque da cidade 
- Praia FluvialArestal Srª da Saúde Praia de Esmoriz

Capela Nª Sª da La-Salette Srª da Graça - Codal Praia Fluvial de Burgães

Dia da MãeDia do PaiDia Mundial do Minigolf

Dia Mundial da Fotografia

Dia Mundial da Fisioterapia

Dia Mundial da Hipertensão

Dia dos Avós
(videochamadas - Netos)
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Estimulação
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SAD+
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Centro de Convívio
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Carla Pinho
Diretora Técnica ERPI

“TUDO COMEÇA COM UM SONHO. BASTA FOCO E DETERMINAÇÃO PARA TORNA-LO REALIDADE”.

Os desafios da área sénior são contantes e, pese embora as 
especificidades de mais um ano atípico, em que a pandemia 
determinou o cumprimento de regras e de alterações nas vivências 
em ERPI, mantivemos os objetivos e o foco no bem-estar dos nossos 
utentes e colaboradores.
A solicitação dos nossos serviços por pessoas mais dependentes e 
com demência tem sido uma realidade. A forma de contribuir para o 
bem-estar destas pessoas leva-nos a procurar novas soluções e assim, 
surgiu a Sala de Snoezelen. Um equipamento moderno, único na 
região, que permite através de estímulos multissensoriais criar 
harmonia física e mental, aumentando assim a qualidade de vida nas 
pessoas que a usam.
Também a criação de uma nova Sala de Atividades, com mais espaço 
e um foco de luz natural retemperador permite aos nossos residentes 
mais válidos ocuparem o seu tempo nas mais diversas manualidades. 
O Salão Multiusos, que embora vá servir todas as respostas da 
instituição e até a comunidade local representa uma mais valia 
considerável para a nossa Estrutura Residencial de Idosos. Um espaço 
amplo, moderno, acolhedor, que vai permitir juntar todas as respostas 
seniores – Lar, Centro de Dia, SAD e Centro de Convívio, que nos 
últimos anos já se vinha a tornar difícil pelo aumento considerável do 
número de utentes, que no total são cerca de 200. 
É um anseio nosso retomar as festividades a que habituamos os 

nossos utentes e que eles tanto apreciam e tanta falta lhes faz (!) e 
este Salão Multiusos vai 
permitir essa retoma 
com uma minimização 
de esforço para as nos-
sas equipas. Este salão 
está equipado com tela 
de cinema, sistema de 
som, bancada, palco, 
bar.
A inovação social é uma 
aposta da Mesa Admi-
nistrativa que se tem 
vindo a materializar na 
procura constante de 
soluções que permitam 
aos nossos utentes e 
colaboradores de ERPI 
terem melhores condi-
ções. Gratos pela cami-
nhada!

ERPI
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

Atividades de Estimulação Cognitiva
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Chamadas e Videochamadas Dia da Mãe

Dia dos Avós

Espaços de Culinária

Esplanada de Verão

Fisioterapia

Jardinagem

Páscoa
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Passeios

Jogos Seniores
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Dia do Pai

Sioslife

Carnaval Estimulação Sensorial
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Passeios Burgães Garden Visita à Casa da Broa Paraduça
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Projeto Lucas Classe Exercício

EucaristiaSão Martinho

Cinema

Convívio Intergeracional Clube do Café

Momentos...
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Trabalhos Manuais
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Natal

Desfolhada
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Manuel António
Diretor Técnico UCCI

UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO - Um trabalho em várias frentes

No âmbito do trabalho desenvolvido numa Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados, nem sempre é visível a intervenção das es-
pecialidades que compõem a Equipa Multidisciplinar.
Neste sentido, e porque o contributo destes profissionais é impres-
cindível à recuperação dos doentes, desde o processo de integração 
na Unidade, cumprimento dos objetivos de acordo com o estabe-
lecido no Plano Individual de Intervenção, mas também como garante 
do bem-estar do doente, carinho, apoio e acompanhamento, nas 
diversas fases do processo de internamento.
Igualmente importante, é a ação da Equipa junto dos familiares, 
dando ênfase à partilha da informação sobre a evolução do estado de 
saúde do doente, apoio psicológico e emocional, entre outras.  
Considerando o exposto, e numa lógica de continuidade da exposição 
das diferentes especialidades, e porque no anterior Boletim foi dado 

destaque à Àrea Clínica, entendo passar a palavra a outros pro-
fissionais desta Unidade, para que, igualmente na primeira pessoa, 
possam os leitores empreender numa pequena visita guiada sobre a 
realidade de cada especialidade. Na presente edição deste Boletim, 
iremos dedicar a nossa atenção ao trabalho desenvolvido pela 
Enfermagem, Psicologia, 
Fisioterapia e Animação 
Sociocultural, deixando já 
a indicação, de que no 
próximo Boletim, serão 
abordadas as restantes 
especialidades

UCCI
Unidade de Cuidados Continuados
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Carla Almeida
Enfermeira Coordenadora

ENFERMAGEM 
Os melhores cuidados direcionados a cada caso
Passados que estão pouco mais de 5 anos, desde a admissão do 
primeiro doente na UCCI de Tipologia LDM (Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção) da Santa 
Casa de Misericórdia de Vale de Cambra, é com orgulho e elevado 
sentido de responsabilidade, que atualmente Coordeno a Equipa de 
Enfermagem desta Unidade.
Desde o primeiro dia, que esta Equipa tem como objetivo maior, o 
bem-estar do doente e consequentemente o bem-estar dos 
familiares. 
O nosso público alvo são sobretudo doentes crónicos, dependentes de 
terceiros para satisfazer as necessidades mais básicas do ser humano, 
e que requerem vigilância de enfermagem 24 horas por dia.
A atividade diária de um Enfermeiro numa Unidade desta Tipologia, 
tem por base a satisfação de necessidades básicas, tais como, 
alimentação, eliminação, higiene e conforto, promoção de autonomia 
e prevenção de sequelas de imobilidade, tratamento de feridas e 
úlceras, vigilância, atuação em situações de agudização do estado 
clínico, bem como, a prestação de cuidados direcionados a doentes 
em fim de vida.
As contingências do passado recente, foram excecionais no que disse 
respeito às dinâmicas diárias, tendo-nos colocado a todos à prova, e 
esta Unidade, os seus doentes e demais profissionais não foram 
exceção. 
Importa realçar a dedicação, empenho, resiliência, e espírito de 
equipa, demonstradas por quem dedica parte do seu dia-a-dia a esta 
causa, que é a saúde e bem-estar do cidadão.

Andreia Cruz Martins
Psicóloga

PSICOLOGIA
 “O melhor psicofármaco é uma boa equipa de cuidados!” 

A Psicologia faz parte desta equipa desde o primeiro dia. Que seja 
uma exigência da RNCCI, não deixa de ser louvável a sensibilidade na 
perceção da importância desta valência neste contexto específico. 
Cada elemento possui objetivos próprios, mas integrados num plano 
de atuação global com o objetivo comum de uma abordagem 
diferenciada, que dê resposta à complexidade da vivência nesta fase 
da vida.
O contributo da Psicologia, passa por uma melhor compreensão do 
modo como as pessoas respondem, em termos cognitivos, 
emocionais e comportamentais aos processos de doença, ajudando, 
desse modo, a uma melhor avaliação das necessidades dos doentes e 
famílias e, consequentemente, à construção de planos de cuidados 
mais ajustados. 
A complexidade dos sintomas associados à vivência da doença,  
incurável, progressiva, e possivelmente terminal, exige estratégias 
diferentes de acompanhamento. A prevalência de sintomas 
psicológicos como a depressão, a ansiedade, a desesperança e 
reações de luto, requerem uma abordagem diferenciada daquela que 
é proporcionada por profissionais sem formação em Psicologia.
Assim, o sucesso da intervenção, idealiza-se, por uma visão holística e 
flexível que garanta a partilha permanente e a conjugação dos 
contributos especializados em cada momento, para cada 
doente/família tendo como diretivas a qualidade de vida e bem-estar 
do doente, apoio aos familiares e/ou cuidadores, bem como, o pleno 
funcionamento da equipa. 
Para isso, o psicólogo também poderá ajudar na sensibilização dos 
outros profissionais acerca das componentes que poderão estar a 
contribuir para algum desajuste no doente, facilitando globalmente a 
intervenção através da prestação de apoio e supervisão aos diferentes 
elementos que constituem a equipa de trabalho, que, diariamente, 
lidam com situações difíceis de gerir, otimizando o funcionamento 
destas, seja com treino de competências de comunicação, seja com a 
atribuição de estratégias que auxiliem a resolução de conflitos. 
Contribuindo, simultaneamente, para a humanização dos serviços e 
para a melhoria da qualidade dos cuidados.
O bem-estar do doente é influenciado, não só, pelo seu estado físico e 
emocional, como também pelo bem-estar dos que lhe são mais 
próximos, logo, é fundamental conhecer ambas as necessidades para 
prestar uma assistência eficaz. Assim sendo, a honestidade, a 
empatia, a bondade, a dignidade e o respeito, fazem-se premissas no 
sucesso desta equipa. Facto que temos comprovado e que nos têm 
confirmado nestes 5 anos e 6 meses de trabalho, onde a resiliência e a 
vontade de fazer melhor nos tem acompanhado, mesmo quando 
expostos a grandes provações como uma pandemia. 
No que depender do contributo desta psicóloga, assim continuará. 
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Marco Almeida
Fisioterapeuta

FISIOTERAPIA
Reabilitar com vista à autonomia

Joana Ferreira
Animadora Sociocultural

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
Criar estratégias de motivação

Integro a equipa de profissionais da Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados, desde a sua abertura, contributo que considero 
estimulante e um desafio diário, atendendo à confiança que os 
doentes colocam no nosso desempenho.
Enquanto Fisioterapeuta, a minha intervenção tem como objetivo 
explorar ao máximo o potencial de reabilitação de cada doente, 
tornando-os o mais autónomos possível. 
Tendo sempre presente que as expetativas dos doentes e das 
famílias, relativamente à reabilitação, são elevadas, a exigência 
colocada diariamente no trabalho realizado, é a maior possível. 
De um modo geral, os resultados obtidos têm sido francamente 
animadores, contudo, o objetivo do nosso trabalho vai mais longe.
Passa sobretudo, por melhorar diariamente o nosso desempenho, de 
forma a aumentar o grau de satisfação, e a qualidade de vida dos 
nossos doentes.

A Animação Sociocultural é cada vez mais reconhecida no âmbito 
social, em particular junto das instituições, como uma área que 
extravasa a pura ocupação de tempo. 
Alguns eventos, como por exemplo a pandemia, aceleraram este 
reconhecimento, devido ao difícil contexto em que viveram as 
pessoas internadas e institucionalizadas, e ao papel que a animação 
pôde desempenhar. 
Em específico, numa UCCI, trabalhamos diariamente num contexto 
desafiante, onde lidamos com pessoas com um nível de dependência 
elevado, com diferentes personalidades e condições clínicas, o que 
forma um grupo heterogéneo. 
Não há, portanto, uma só metodologia de trabalho. 
Por essa razão, a animação privilegia o diagnóstico e o plano de 
intervenção individual, para que as atividades sejam ajustadas às 
caraterísticas, capacidades e funcionalidades de cada um. 
É igualmente importante, criar empatia entre doentes e profissionais 
da animação, um ambiente de confiança e estratégias para a 
motivação.
No dia a dia, a animação, garante dinamismo, estímulo de 
competências de forma lúdica, a promoção da interação social, o 
trabalho em grupo e a escuta ativa dos desejos e propostas dos 
doentes, com o propósito de fazê-los sentirem-se úteis, ativos e com 
boa disposição. 
Todos estes elementos, permitem que a 
animação tenha um impacto positivo na 
vida das pessoas doentes, tornando o 
internamento mais leve e agradável, 
contribuindo assim para a melhoria da 
qualidade de vida.  

30



Vitor Faria
Diretor Financeiro e Controlo de Gestão

“NUNCA É CEDO DEMAIS PARA NOS TRANSFORMARMOS NO MELHOR QUE PODEMOS SER.”
George Eliot

Quase 1 ano no exercício de funções como Diretor Financeiro da 
Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra e a palavra que 
melhor define este período é desafio. Não pelo normal 
desenvolvimento da atividade da instituição, mas sim pelo que 
cada projeto representa. Neste momento temos vários níveis de 
desenvolvimento dos projetos: os concluídos ou em vias de 
conclusão, os que se encontram em desenvolvimento ou em fase 
intermédia e finalmente os que agora começam. Em todos eles 
existem três caraterísticas comuns - Dinamismo, Reputação e 
Qualidade - e um incentivo extra – criação de mais necessidades. 
Um bom exemplo é o nosso Salão Polivalente/Multiusos. A 
infraestrutura está praticamente concluída, mas o projeto em si 
não acaba ali: a dinamização/exploração deste espaço é um 
estímulo para os profissionais da instituição. O mesmo dizer da 
Sala de Snoezelen e mesmo da Escultura da Rotunda de Burgães. 
Esta última transporta uma forte mensagem para a comunidade e 
simboliza o que melhor temos na nossa instituição: compromisso, 
cooperação, solidariedade, amor e amizade. Ao nível da 
caraterização, os projetos que a instituição apresenta assentam 
em 3 vetores de investimento: o investimento em infraestruturas 
e capital humano, os investimentos ao nível da eficiência 
energética e mobilidade sustentável e investimento para a 
transformação digital/tecnológica. Vários são os investimentos 
em curso ao nível de infraestruturas (já referidos anteriormente) e 
capital humano (formação dos colaboradores). Muitos deles 
projetarão a Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra para 
outro patamar de excelência, criando maior capacidade de 
resposta às necessidades da comunidade e melhorando as 
condições de trabalho dos nossos colaboradores. Os outros dois 
vetores de investimentos estão a ser devidamente acautelados e 
são vitais para a sustentabilidade da Instituição. Investimento em 
uma frota elétrica, instalação de painéis fotovoltaicos nos diversos 
edifícios da Santa Casa e a Gestão Documental 
são três bons exemplos de investimentos na 
eficiência energética/mobilidade sustentável 
e transformação digital/tecnológica. Sem 
dúvida que estes ciclos de criação, desen-
volvimento e conclusão de novos projetos são 
sinais claros da vitalidade da Instituição. É 
importante referir que estamos neste 
momento com uma procura sem precedentes 
no setor sénior e infância e estamos a 
desenvolver esforços para ir de encontro a 
estas necessidades, de forma criteriosa e 
sustentável e cumprindo a nossa missão que 
passa por prestar um serviço de excelência a 
todos os utentes e demais interessados nas 
atividades da Santa Casa nomeadamente às 
pessoas mais carenciadas do concelho, 
promovendo a respetiva inclusão social.

Todos estes desafios tornam a instituição mais 
forte e permitem olhar para o futuro com 
otimismo.

Área Financeira

Eficiência Energética/Transição Digital/Sustentabilidade
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A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra agradece, 
por este meio, a todas as empresas e particulares que 
fizeram 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 
podemos deixar de expressar a nossa gratidão pelos gestos 
de benemerência com que temos sido distinguidos. Muito 
obrigado!
Reconhece também o papel determinante das parcerias na 
construção de cada etapa dos vários projetos que vem 
abraçando. Muito Obrigado!
O caminho constrói-se em equipa e temos tido a felicidade 
de cruzar com gente generosa, empreendedora e com visão 
social. 
Bem hajam! Que a Senhora das Misericórdias a todos 
compense pelo gesto abnegado de dar em prol do outro

A 02 de Dezembro de 2021 por oferta da EDP foram instalados 5 
painéis no Centro de Dia. A acompanhar a instalação veio uma equipa 
de reportagem da EDP – jornalista, fotógrafo e operador de drone, que 
fizeram a reportagem completa deste momento. Acompanhados 

pelos Srs. Provedor e Vice Provedor e pelo Diretor Financeiro, a equipa 
teve ocasião de entrevistar o Provedor a propósito da importância e 
da mais valia energética que representam estes painéis para a 
instituição no que diz respeito aos consumos/custos.

Parcerias e Apoios
Muito Gratos!

Eficiência Energética
Instalação de Painéis Fotovoltaicos no Centro de Dia

L. PINHO 
INVESTIMENTOS, S.A.

A. PINHO GEST, S.A.

Renovamento Carismático

Rede Social de Vale de Cambra

Barbearia Álvaro Silva
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Parabéns Centro de Dia

Em 2020, o 4º Aniversário não permitiu festejos, mas a data foi lembrada e os parabéns, ainda que 
contidos foram ecoados por todos.
Em 2021 o dia 7 de novembro foi celebrado junto ao altar com uma Eucaristia presidida pelo Pe. Araújo 
nas instalações da Unidade de Cuidados Continuados, que reconheceu o esforço e a dedicação de todos 
quantos se empenham neste serviço.

A assinalar o 8º Aniversário do Centro de Dia, a 11 de maio 2021 os 
animadores da área sénior, Sofia Ventura e Luís Tavares 
protagonizaram um sketch humorístico, que animou os 

frequentadores. Os parabéns e o bolo foram selados com uma 
enorme salva de palmas!
O 9º Aniversário do Centro de Dia celebrado em 11 de maio de 2022 
iniciou com uma Eucaristia presidida pelo  Pe. Luís Delindro e à tarde 
cantaram-se os parabéns no desejo comum de muitos anos de vida, 
com a mesma qualidade e entrega ao outro.

ANIVERSÁRIOS UCCI festejou aniversário
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Parabéns ao Lar de Burgães

Fica o registo dos festejos em 2021 e 2022 do aniversário do Lar de 
Burgães!  Respetivamente 22 e 23 anos e uma mão cheia de vidas 
e de histórias!

Foi assinado a 7 de março de 2022 um Protocolo de Cooperação 
entre a SCMVLC representada pelo Provedor António de Pina 
Marques  e a Escola Livre de Oliveira de Azeméis representada pelo 
Presidente da Direção,  Paulo Sérgio de Oliveira Martins. Na 

formalização do Protocolo estiveram também presentes o  Vice Provedor, 
Abílio Ferreira da Silva, o Diretor Financeiro e Controlo de Gestão, Vítor 
Faria e a Diretora da Infância, Névea Gomes.

Protocolo com a Escola Livre
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A Misericórdia de Vale de Cambra regista alguns centenários entre os 
seus frequentadores.  A 22 de Outubro de 2020 celebrou-se os 106 
anos da D. Silvina Soares, utente de Lar. Sensivelmente um mês 
depois de celebrar o seu 106º aniversário contraiu covid e resistiu à 
doença sem necessidade hospitalar. Na altura foi notícia nos jornais 
“A Voz de Cambra” e a “Voz das Misericórdias” de Dezembro 2020. A 
29 de Dezembro de 2020, no âmbito de uma reportagem da TVI, no 
jornal das 8 desta estação televisiva, a D. Silvina também foi focada 
como exemplo de longevidade e resistência. E neste momento, já lá 
vão 107 anos celebrados em 2021.
Em 8 de Fevereiro de 2021 a D. Eva Correia celebrou o seu 101º 
aniversário. A imagem regista a boa disposição e a energia desta 

Foi apresentado a 7 de maio 2021 no Auditório da Universidade Fernando Pessoa, no 
Porto, o livro “Pensar e Compreender o Envelhecimento em Emergência de Pandemia”. O 
livro da autoria da Dra. Cláudia Moura tem um contributo do Provedor da Misericórdia de 
Vale de Cambra, António de Pina Marques, na qualidade de co-autor.

senhora na presença do Provedor da Santa Casa e da diretora do Lar,  
mas que infelizmente em 2022 já não acrescentou mais um ano à sua 
caminhada.
O Sr. Tomás da Costa, frequentador de Centro de Dia celebrou 100 anos 
a 13 de Setembro de 2021. Em novembro, do mesmo ano deu uma 
entrevista ao jornal “Voz das Misericórdias” intitulada “Autonomia 
Digna de Registo”,  onde contou as peripécias da sua vida. A energia 
mantém-se e no 9º aniversário do Centro de Dia, que se celebrou em 
Maio de 2022, foi o seu fôlego, que apagou as velas!
Em 5 de Março de 2022 a D. Glória Almeida residente no Lar de 
Burgães celebrou o seu 100º aniversário e contou com a presença da 
família para a parabenizar nesta data festiva.

Dar vida aos anos
O registo de quatro centenários

“Pensar e Compreender o Envelhecimento 
em Emergência de Pandemia”
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70 anos de missão!

O 70º aniversário da Misericórdia a 5 de Maio de 2022 juntou no salão 
multiusos do lar, em fase de acabamento Irmãos, Entidades, 
Parceiros, Voluntários, utentes e  colaboradores. A celebração teve 
início com uma eucaristia concelebrada pelos padres Luís Delindro e 
José Araújo. Seguiu-se um conjunto de intervenções de felicitação e 
incentivo que fechou com o Hino da Misericórdia na voz da nossa 
animadora Sofia Ventura. A tarde terminou com os parabéns à Santa 
Casa e uma pequena confraternização entre os convidados.

Festejado em momento de pandemia – 5 de maio 2021, o 69º aniver-
sário foi celebrado com um conjunto de regras. Uma eucaristia no 

salão multiusos seguida da Assembleia Geral e , no final o corte o bolo 
e um brinde a dias melhores!

Parabéns à Misericórdia

69º Aniversário
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Anualmente, por altura do Jantar de Natal a Santa Casa 
da Misericórdia presenteia os colaboradores que 
completam a cada ano, 20 anos de serviço. Quer em 
2020, como em 2021 a pandemia não permitiu que se 
realizasse Jantar de Natal mas a cerimónia de forma 
mais singela, manteve-se.
Em 2020, foram 14 homenageadas que receberam a 
lembrança que assinala a dedicação e entrega de 20 
anos ao serviço da Misericórdia de Vale de Cambram, em 
diferentes valências.

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra informa os Irmãos, que o pagamento de quotas pode ser feito numa das seguintes modalidades:
  1) pessoalmente nas nossas instalações (Creche ou Lar de Idosos em Burgães);
  2) via CTT com envio de cheque à ordem da Santa Casa da 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 respetivo recibo.
Mais informamos que qualquer informação que nos queira prestar ou esclarecimento que pretenda obter, poderá fazê-lo através de carta ou através de 

correio eletrónico para o endereço geral@scmvlc.pt

20 anos ao serviço da Instituição
Gratos por toda a dedicação!

Pagamento de Quotas

MARIA HELENA SOARES ESTEVÃO DOS SANTOS

MARGARIDA AUGUSTA PINHO SOUSA PIRES

SÓNIA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA VILAR

ELSA MARIA HENRIQUES ALMEIDA BASTOS

ISABEL ANDREIA R.HOMEM SILVA ROCHA

PATRICIA ALEXANDRA TAVARES BASTOS

MARIA CONCEIÇAO P. ALMEIDA SANTOS

MARIA CONCEIÇAO GRADIM OLIVEIRA

MARIA CONCEIÇAO SOARES DA COSTA

MARIA DA GRAÇA DUARTE ALMEIDA

HELENA CLARA ALMEIDA BRANDAO

MARGARIDA AUGUSTA DE PINHO

LUISA MARIA MARTINS DA SILVA

ZULMIRA OLIVEIRA BARBOSA

Em 2021 foram apenas duas as colaboradoras que completaram 
20 anos ao serviço da Santa Casa:

MARIA AMÉLIA SOARES SILVA TAVARES
MARIA MARGARIDA LEITE ALMEIDA COSTA
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Em Dia das Misericórdias

A 31 de Maio celebra-se o Dia das Misericórdias. Em 2021 assinalamos a data prestando 
uma singela homenagem a todos os colaboradores que estiveram na linha da frente no 
combate à pandemia. Por iniciativa da União das Misericórdias foi criado um painel 
intitulado "Valorosas Gentes. Obras Imortais", onde consta o nome de todas as Misericórdias 
do país. Em Vale de Cambra, o painel de homenagem ficou afixado no Lar, a resposta social 
que travou a maior batalha contra a pandemia. Todos os diretores estiveram presentes, 
representando assim, cada um dos seus colaboradores, porque todos foram inexcedíveis. O 
Provedor da Misericórdia de Vale de Cambra enalteceu o esforço e a dedicação de cada um - 
Todos juntos somos mais fortes! 

A Procissão do Enterro do Senhor retomou depois de dois anos 
de interregno devido à pandemia. Em tarde de Sexta Feira 
Santa, precisamente 15 de Abril a de 2022,  a procissão saiu da 
Igreja de São Pedro de Castelões num percurso diferente do 
habitual, que permitiu envolver a comunidade de uma forma 
mais intensa. A Santa Casa da Misericórdia também manteve a 
tradição de participar nesta procissão emblemática da Semana 
Santa e da freguesia de S. Pedro de Castelões. 

O papel dos colaboradores no combate à pandemia

Procissão do Enterro do Senhor
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SIMULACROS

No cumprimento do Plano de Segurança da instituição foram 
realizados, em maio de 2021 e maio de 2022 em todos os edifícios – 
lar, centro de dia, sede, CAT , creche e UCCI simulacros de incêndio com 
a presença dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra.
Registam-se também os exercícios internos de preparação. Em ambos 
os casos são exercícios de prevenção, que permitem corrigir eventuais 
falhas e permitem formar os colaboradores para a uma mais eficaz 
execução.

No cumprimento do Plano de Segurança
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FORMAÇÃO

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra aprovou um projeto 
de formação “on job” que permite aos colaboradores terem formação 
em horário de trabalho.. A empresa Sinerconsult é a responsável pela 
formação, que já iniciou vai ser ministrada de forma a abranger todas 
as respostas sociais e as várias categorias profissionais.
A sessão de apresentação do programa formativo aconteceu a 23 de 
novembro e a primeira formação, na área dos Primeiros Socorros 
iniciou na resposta Infância. Paralelamente também se regista a 
formação em Medidas de Auto Proteção, em todas as respostas, 
ministrada pela Dra. Helena Carvalho, responsável pela Segurança na 
instituição.

O Centro de Educação Ambiental de Vale de Cambra veio à área da 
infância falar sobre reciclagem! A sua importância e forma correta de 
usar os diferentes ecopontos.

A Equipa da infância da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra: 
pré escolar, AAAF, CAF e CATL participou na formação interna, que 
decorreu em módulo teórico e prático nas instalações da Santa Casa 
em Coelhosa. Na parte prática foi usada a piscina, que durante o verão 
é usada pelas crianças destas respostas. Das temáticas abordadas 
destacam-se Afogamento/Salvamento; Prevenção de Acidentes; 
Regras de Utilização e ainda Covid-19 no uso da Piscina. A formação 
esteve a cargo do Prof. Bruno Melo.

Envolver os colaboradores 

na importância da formação

Formar para a reciclagem

Para um bom uso da piscina

A certificação pela qualidade através da Norma ISO 9001 – 2015 
exige um conjunto de procedimentos de gestão, que culminam em 
Auditorias externas pela entidade certificadora, APCER. Esta aposta 
na qualidade é exigente e tem como pressuposto a melhoria 
qualidade dos serviços e o bem-estar de todos quantos confiam nos 
serviços da Santa Casa.

Aposta na Qualidade
Certificação exige Auditorias Externas
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Por mais alimentos

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra 
mantém a parceria com o Banco Alimentar Contra a 
Fome de Aveiro e, desta feita, esteve mais uma vez 
envolvida na Campanha, que decorreu no fim de 
semana de 27 e 28 de novembro de 2021, enquanto 
coordenadora local.
Durante o fim de semana um conjunto de voluntários, 
de entre os colaboradores da instituição, procedeu à 
recolha dos bens angariados nos supermercados e 
ainda deu uma ajuda às restantes instituições 
parceiras, que este ano tinham a tarefa de angariar os 
produtos. 
A tarefa de transportar os bens recolhidos até ao 
Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro também 
coube à Santa Casa e foi assegurada igualmente por 
um grupo de colaboradores.
Regista-se ainda a participação da instituição na 
Campanha do fim de semana de 28 e 29 de maio de 
2022.

Misericórdia na Campanha 

do Banco Alimentar
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O REGRESSO DA FEIRA DA CASTANHA

Depois de um ano de interregno devido à pandemia a Feira da 
Castanha em São Pedro de Castelões regressou à Praça de São Pedro 
no fim de semana de 5, 6 e 7 de novembro de 2021. A SCMVLC 
participou, como vinha sendo habitual com o stand institucional onde 
durante todo o fim de semana vendeu produtos hortícolas, frutas e 
outros, gentilmente oferecidos pelos encarregados de educação das 
crianças dos diferentes níveis, que generosamente aderem ao apelo. 
Paralelamente, a nossa cozinha também é parte importante neste 
certame com a confeção do tradicional bolo de S. Martinho, Bolo de 
Castanha e o Doce de Castanha. O vinho quente é também uma das 
atrações no nosso stand onde se regista o voluntariado dos nossos 
colaboradores das diferentes respostas, que em grupos asseguram o 
certame durante os três dias, bem como da equipa afeta à montagem 
e decoração. 
Este ano com uma atração diferente, a nossa Tartaruga Patuga, que na 
tarde de sábado passeou pelo recinto e fez as delícias dos mais 

pequeninos mas também dos mais graúdos, que não lhe ficaram 
indiferentes!

Voltamos à Praça de São Pedro
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A 4 de Novembro de 2021 a  televisão esteve no Pré Escolar! A 
jornalista Ana Felício e o repórter de imagem Manuel Salselas foram 
conhecer a Tartaruga Patuga e a envolvência deste projeto criado pelo 
setor da infância da Misericórdia de Vale de Cambra. A reportagem fez 
parte da emissão de 22 de novembro  do programa "Portugal em 
Direto". 

O Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Vale de 
Cambra esteve presente na reportagem do canal de televisão 
Saúde+ em 21 de janeiro 2022, no âmbito do programa "Pura 
Vida" sobre a temática dos centenários -  Viver com 100 anos! A 
frequentadora  de Centro de Dia, Albertina Jesus falou da sua 
experiência nesta longa vida onde já soma 96 anos de idade!
ł



Inserido nas comemorações dos 70 anos da Santa Casa da Misericórdia 
de Vale de Cambra, teve lugar a 21 de maio de 2022, o Concerto do 
Coro da SCMVLC . Tratou-se de um momento memorável com as 
atuações das duas salas de Pré Escolar e com a atuação do CATL. A 
iniciativa contou com a parceria da Academia de Música de Vale de 
Cambra, que abriu o concerto numa peça interpretada pelos 
professores Patrik Monteiro no clarinete; Tiago Santos na Flauta 

Transversal e Joaquim Dias ao piano. A tarde contou com um programa 
variado, em que também participou o Coro da EB2,3 das Dairas.  No 
salão multiusos da Misericórdia ecoaram palmas de satisfação à 
interpretação do Coro dirigido pelo Prof. Joaquim Dias, que iniciou em 
Outubro de 2021, precisamente no dia dedicado à música, e que já 
mostra sinais de maturidade.

Coro Infantil da Misericórdia

UM PROJETO RECENTE QUE PRETENDE “CRESCER A CANTAR”!

44



BABY M

A Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra implementou, no 
início deste ano de 2022, um regulamento de apoio aos seus 
colaboradores designado “Programa Baby-M”. 
A medida consiste na atribuição de um Cartão Presente de 250 euros e 
postal personalizado, no caso de nascimento ou adoção de um bebé 
de colaboradores efetivos da instituição.
Para além do valor monetário, as famílias recebem ainda um 
bonequinho totalmente criado na Misericórdia, na versão masculina e 
feminina. Trata-se de um produto manual, criativo e cujas roupas 
ostentam o logotipo da instituição.
Esta oferta conta com o envolvimento da população sénior da Santa 
Casa e da sua equipa de animação, que criaram e vestiram os 
bonecos. É produto com marca Misericórdia de Vale de Cambra, 

No âmbito da Candidatura que a instituição submeteu ao PRR - 
Mobilidade Verde – foi  notificada da decisão final de aprovação da 
candidatura. A 29 de novembro de 2021, o Provedor, António de Pina 
Marques e o Vice-Provedor, Abílio Ferreira da Silva assinaram na  
Segurança Social de Aveiro o referido protocolo Mobilidade Verde - 
Aquisição de Viaturas Elétricas para SAD do PRR.

concebido com esta finalidade 
e, que no futuro e, por ter sido 
muito bem acolhido por 
todos, possa ver alargada a 
sua utilização.
Os bonequinhos associados a 
este programa já têm nomes. Ele 
chama-se Gonçalo, por ser o nome do 
padroeiro da Capela de S. Gonçalo, pertencente à Santa Casa e, ela 
Felisbela, uma homenagem, a título póstumo, a uma utente 
benemérita da instituição, que nutria um carinho especial pelas 
crianças.
O programa teve início a 1 de janeiro e já foi entregue a uma 
colaboradora o primeiro cartão presente e uma bonequinha pelo 
nascimento da bebé Cecília. Os nossos parabéns à mamã Mónica e à 
bebé Cecília!

Programa de Boas Vindas aos filhos de colaboradores

Assinatura
Candidatura Mobilidade Verde
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Visitas Deputados pelo Círculo de Aveiro

A 10 de Abril de 2021 por convite do Secretariado Regional da UMP de 
Aveiro, presidido pelo Provedor da Misericórdia de Vale de Cambra, 
estiveram na instituição os deputados do PS pelo círculo de Aveiro, 
Bruno Aragão e Hugo Oliveira. O objetivo foi inteirar os deputados de 
alguns constrangimentos que vivem as Misericórdias, no geral e, 
nomeadamente a questão da falta de autonomia para desenvolver 
projetos e obras por administração direta bem como, no caso concreto 
de Vale de Cambra o valor da renda paga na UCCI. Como Vale de 
Cambra, tem alguns casos ilustrativos desta realidade, a visita, 
mostrou-se oportuna.
Nesta visita, estiveram também presentes o Presidente da Junta de 
Freguesia de Macieira de Cambra, João Costa. Também o Provedor da 
Misericórdia de Águeda, António Mota Rodrigues, primeiro secretário 
da Mesa do Secretariado Regional de Aveiro, que acompanhou a visita 
por forma a reforçar as dificuldades das Misericórdias. Os deputados 
mostraram-se sensíveis e prometeram intervir de forma a tentarem 
alguns ajustamentos.

Teve lugar a 14 de janeiro 2022, a visita dos candidatos do PSD à 
Assembleia da República pelo distrito de Aveiro. A comitiva foi 
recebida no exterior do Lar de Burgães, onde visitou o salão multiusos. 
Posteriormente, seguiu para o edifício sede, em Coelhosa onde lhes 
foi mostrado o filme institucional e os planos de investimento. 
Paralelamente, o Sr. Provedor deu a conhecer as preocupações e as 
dificuldades do setor social. Por impossibilidade de agenda para 
terminar a visita, regressaram a 19 de março para conhecer as 
dinâmicas da UCCI.

Deputados do PS

Deputados do PSD
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VISITAS

O Dr. Manuel de Lemos, presidente da União das Misericórdias 
Portuguesas esteve na Misericórdia de Vale de Cambra em 25 de 
Outubro de 2021.
Recebido pelos Srs. Provedor António de Pina Marques e Vice 
Provedor Abílio Ferreira da Silva teve oportunidade de se inteirar de 
alguns projetos e preocupações da Instituição.

A 10 de Novembro de 2021, o padre Luís Delindro Gonçalves, que 
tomou conta das paróquias de Cepelos e São Pedro de Castelões, em 
substituição do padre Joaquim Martingo, veio visitar a instituição. A 
visita começou com uma breve reunião na Provedoria, em que o 
Provedor e Vice Provedor deram a conhecer a dinâmica da instituição. 
Seguiu-se uma visita a todos os edifícios da Misericórdia. No período 
da tarde visitou os residentes e a visita fechou com uma Eucaristia na 
Capela do Lar. 

Dr. Manuel de Lemos
Conhecer dinâmicas e preocupações da Misericórdia

Pe. Luís Delindro
A instituição na paróquia de S. Pedro de Castelões
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Rua José António Martins, n.º 312
Coelhosa - Apartado 227
3730-901 Vale de Cambra

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

A inauguração da Sala de Snoezelen, cujo equipamento foi co-
financiado pelo Norte 2020 foi um dos momentos integrados no 
âmbito da celebração do 70º aniversário, celebrado a 5 de maio de 
2022. A placa de inauguração foi descerrada pela Dra. Ana Amorim - 
Secretaria Executiva da AMP – Área Metropolitana do Porto,  com a 
ajuda do Presidente da Câmara Municipal, José Pinheiro e do Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia, Dr. António de Pina Marques.
Nesta Sala a instituição investiu na Paro, a Foca Robot - um 
equipamento único de intervenção na interação, comunicação e 
socialização de pessoas com Demência, além de outros objetivos 
terapêuticos.
A Sala de Snoezelen representa uma mais valia ao nível dos 
benefícios e potencialidades da estimulação multissensorial.

Inauguração da Sala de Snoezelen

TERAPÊUTICA MULTISSENSORIAL


