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Do Provedor 

 
        O apoio à deficiência 
representa uma das 
preocupações da Santa 
Casa que nos últimos 
anos tem consumido mais 
recursos.  
       No presente ano de 
2019 vão ser investidos 
um pouco mais de 600 mil 
euros visando duplicar a 
capacidade do Lar 
Residencial Herculano 
Tarroso Gomes. Durante o 
primeiro trimestre de 2019 
será aberto concurso para 
a realização das obras que 
se desenvolverão no 
Hospital de São José, 
prevendo-se que a sua 
duração seja de 12 meses. 
A unidade para a 
institucionalização de 
pessoas com deficiência 
comportará 30 utentes, 
respondendo, assim, às 
necessidades sentidas.  
       A Santa Casa 
considera esta 
intervenção como 
prioritária, apoiando as 
famílias que no seu seio 
se debatem com o 
problema da deficiência, 
criando condições para 
que, através do Lar 
Residencial, possam 
existir mais respostas. 
       Esperamos o 
envolvimento de todos 
numa causa que é de 
todos, reforçando o 
objetivo de contribuirmos 
para uma sociedade mais 
solidária.  
 

Comendador Dr. Francisco 
Rodrigues de Araújo 

  
 

Santa Casa da Misericórdia e Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 
celebram protocolo para funcionamento da Creche de Padreiro 

 
A Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

assinaram, recentemente, um protocolo para viabilizar o funcionamento da Creche do 
Parque Empresarial de Padreiro. Recorde-se que esta unidade sócio-educativa dá 
apoio a crianças cujos pais, maioritariamente, trabalham em empresas instaladas neste 
espaço empresarial.  

Hoje, num quadro em que as solicitações laborais são cada vez mais exigentes, 
as famílias e as empresas beneficiam (a investigação realizada comprova-o) com a 
existência de unidades sócio-educativas desta índole próximas do local de trabalho dos 
pais. 

 Num registo de prestação de 
serviço público, e considerando a enorme 
importância de que se reveste a existência 
de uma creche “integrada” num parque 
empresarial, a Santa Casa da Misericórdia 
de Arcos de Valdevez tem vindo a assumir 
o funcionamento da Creche de Padreiro, 
num quadro financeiro complexo em que 
as comparticipações recebidas são 
claramente insuficientes para os encargos 
que a instituição tem.   

   

 
 
 

 

         Assim, correspondendo 
a uma solicitação da Santa 
Casa da Misericórdia de 
Arcos de Valdevez e 
considerando o relevante 
serviço que a Creche de 
Padreiro presta às famílias e 
às empresas, a Câmara 
Municipal aprovou a 
celebração de um protocolo 
de apoio financeiro, com 
efeitos reportados a 1 de 
outubro de 2018, enquanto 
não for aprovada a 
candidatura apresentada pela 
Santa  Casa  ao  PROCOOP,  

   

 prevendo o alargamento das comparticipações financeiras pela Segurança Social.  
        Com a efetivação deste protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez fica assegurado o funcionamento da Creche de 
Padreiro, salvaguardando o interesse das crianças, das famílias e das empresas 
instaladas no parque de Padreiro. 



 
 

 

HOSPITAL SÃO JOSÉ 
Centro de Imagiologia e 

Terapêutica 
 

Cumprindo o objetivo de 
estar próxima das pessoas a Santa 
Casa da Misericórdia de Arcos de 
Valdevez tem, ao longo dos últimos 
anos, incrementado a 
disponibilização de serviços na área 
da saúde à população.  

O Hospital de São José 
alberga a atividade (no âmbito da 
saúde) direcionada para os meios 
complementares de diagnóstico e 
consultas das diferentes 
especialidades. Aqui, podem ser 
realizados os exames de 
Tomografia Computorizada (TAC), 
Radiologia Digital, Radiologia 
Dentária, Mamografia Digital, 
Ecografia, assim como 
Eletrocardiograma, Ecocardiograma 
transtorácico e bidimensional, 
Ecocardiograma com estudo de 
Doppler, Prova de Esforço, Holter e 
Mapa. 

Dotado de equipamentos 
modernos e de alta fiabilidade o 
Hospital de São José possibilita aos 
habitantes do concelho de Arcos de 
Valdevez, e concelhos vizinhos, 
efetuar exames médicos sem a 
necessidade de percorrer várias 
dezenas de quilómetros, o que 
representa dispêndio de menos 
tempo e menor encargo de 
deslocação. 

Servir cada vez melhor, e 
numa relação de proximidade com 
as pessoas, é aposta e caminho que 
tem sido percorrido pela Santa Casa 
da Misericórdia de Arcos de 
Valdevez. A mais recente 
disponibilização de serviços de 
imagiologia, com o recurso a 
equipamentos tecnologicamente 
avançados, é um ativo que beneficia 
a população desta região, em 
particular a mais idosa, e que 
permite melhorar as respostas. 

 

 

 
 

Festa de Natal da Misericórdia de 
Arcos de Valdevez 

 

No passado dia 15 de 
dezembro, pelas 15 horas, no Centro 
de Exposições de Arcos de Valdevez, 
famílias, utentes e colaboradores 
juntaram-se para celebrar o Natal.  

A festa desenvolveu-se à 
volta do teatro musical “Vila Musical 
de Natal”, que abordava a 
importância de todos darem afeto, 
carinho e apoio aos mais 
necessitados e foi representada por 
utentes, colaboradores e familiares, 
de todas as valências da Misericórdia.  

A Mesa Administrativa, 
através do Senhor Provedor, Dr. 
Francisco Rodrigues de Araújo, 
agradeceu     a     presença     e       o 
envolvimento   de   todos,  uma    vez 
que   quando   se   unem  esforços  o 

 
resultado é mais satisfatório e chega a 
mais pessoas.  

Esta atividade natalícia 
terminou com a presença mais 
aguardada pelo público mais jovem: o 
Pai Natal que distribuiu as tão 
esperadas prendas. 

 

 
  
 Em janeiro cantaram-se as “janeiras” na SCMAV 

 

 
 

 

 
 
 

 
         Cumprindo esta 
tradição, as valências 
da Infância e 
Juventude da Santa 
Casa, cantaram as 
janeiras em 
diferentes serviços da 
Instituição e pelo 
comércio local.  

Esta, já 
tradicional, atividade 
permitiu desejar Feliz 
Ano Novo a utentes, 
funcionários e 
população   em  geral  
e   obteve    rasgados   

 elogios das pessoas, pelo bom desempenho que a “nossa pequenada” teve. 
  
 Universidade Sénior da Misericórdia de Arcos de Valdevez 

 

A Universidade Sénior é uma iniciativa que começou pelo ano 2000 e 
que mantém um louvável dinamismo até aos dias de hoje. Os utentes podem 
frequentar disciplinas como Hidroginástica, Ginástica, Lavores, Cavaquinhos, 
Tecnologias de Informação e Comunicação e Literatura, entre outras. 

As inscrições, pedido de informação ou esclarecimento de dúvidas, 
podem ser efetuadas na receção do Complexo Vilagerações da Santa Casa da 
Misericórdia de Arcos de Valdevez ou através do telefone 258 510 110. 
 

  

 APCER reconhece serviço prestado pela Misericórdia 
 

A APCER reconheceu os serviços prestados pela Misericórdia de Arcos 
de Valdevez, que abrange a sede, a Casa Cerqueira Gomes, o Centro 
Comunitário S. José – Formação Profissional, a Creche de Padreiro, o Lar 
Soares Pereira e o Hospital de S. José, entregando o certificado da norma NP 
EN ISO 9001:2015. 

Recorde-se que a Misericórdia é certificada, desde 2010, pela APCER 
e a referida norma constitui uma referência internacional para a Certificação de 
Sistemas de Gestão da Qualidade. 
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