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DESAFIOS
Desenvolveu-se no início do
mês de junho a Semana Aberta da
Misericórdia, oportunidade para refletir
sobre
um
conjunto
de
temas
importantes para a Instituição.
A discussão centrou-se em
duas áreas nucleares da ação da
Misericórdia, o social e a saúde, assim
como na preocupação existentes de
conjugar a qualidade de serviço com a
sustentabilidade de toda a organização.
O aumento da população idosa e da
esperança de vida trazem novos
desafios, quer na área social, quer na
intervenção da saúde, a que é
importante responder. O setor social,
com uma intervenção crescente na
prestação de cuidados de saúde,
nomeadamente através das Unidades
de
Cuidados
Continuados,
tem
desenvolvido, igualmente, uma ação
importante em áreas como as
demências.
Assumindo-se uma crescente
ligação entre o social e a saúde, tornase imperioso definir o papel das
instituições sociais na conjugação
destas duas áreas, visando racionalizar
recursos servindo melhor os utentes.
Qualificar
o
serviço
de
apoio
domiciliário,
tornando-o
mais
abrangente com a intervenção de
técnicos pluridisciplinares das duas
áreas,
revela-se
vantajoso
na
disponibilização de um melhor serviço.
No âmbito das Residência para
Pessoas Idosas é imperioso dar
especial atenção às demências, com
espaços próprios e recursos humanos
adequadas, para acompanhar esta
nova realidade crescente. O setor social
e da saúde que se ocupam com os
mais idosos não podem ser esquecidos
ou negligenciados.
O
crescimento
das
necessidades
não
tem
sido
acompanhado por políticas públicas
capazes de lhes dar respostas. Torna-se fundamental aprofundar esta
temática visando encontrar respostas
que tardam para uma realidade em
constante crescimento.
O Provedor
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)

SEMANA ABERTA 2019
A edição de 2019 da Semana Aberta da Santa Casa voltou a ser um
lugar de encontro dos arcuenses com ilustres palestrantes de diferentes
áreas do conhecimento e de diversas iniciativas culturais, de
solidariedade e religiosas.
Incluindo-se no conjunto de atividades promovidas pela Santa Casa
da Misericórdia de Arcos de Valdevez, e que se assume como uma das
formas de reflexão e ação
em prol dos utentes, dos
diferentes profissionais da
Instituição e da população
desta região, a Semana
Aberta
desenvolveu-se
num espírito de relação de
proximidade
com
a
comunidade onde está
inserida, espírito que a
Instituição assume como
vetor importante na sua
ação e que pretende
continuar
a
desenvolver, com o
objetivo de melhor
servir as pessoas da
nossa comunidade.
A edição de 2019
da Semana Aberta,
realizada entre 2 e 9
de junho, contou com
sessões na área da
história, da saúde e
das políticas sociais
em sessões abertas à
comunidade
e
que
constituiram momentos
interessantes
de
reflexão.
No balanço fica a
ideia
de
objetivo
cumprido
e
de
cumplicidade com uma
comunidade
arcuense,
que a Santa Casa da
Misericórdia de Arcos de
Valdevez
pretende
responder servindo cada
vez melhor.

Semana da Família na
Creche de Padreiro

Na semana de 20 a 25 de
maio, realizou-se na área da
Infância a Semana da Família.
No decorrer da semana foram
realizadas
atividades
dinamizadas
pelos
encarregados de educação.

Em Padreiro a abertura foi
realizada
pela
Diretora
Técnica,
Isabel
Barbosa,
dando as boas-vindas a todos
os presentes e desejando-lhes
um ótimo dia da família. De
seguida, a professora Marta
Morais dinamizou uma sessão
de ioga em família, em que as
famílias
presentes
participaram ativamente na
atividade
criando
uma
interação muito positiva entre
todos. Seguiu-se o leilão de
uma tela elaborada pelas
crianças da Creche.

Santa Casa na Expovez 2019
A Santa Casa da Misericórdia
participou na Expovez 2019 na área
reservada à economia social. O
objetivo da presença foi divulgar a
diversidade de respostas sociais que
a Instituição possui, quer na área da
Infância e Juventude, quer na área
Social e da Saúde.
A proximidade e interação da
Instituição
com
a
comunidade
reveste-se de particular interesse,
sendo alvo de um continuado reforço
considerando
a
importância
crescente destas áreas na vida das
pessoas da nossa comunidade.
Re (Construção) das brincadeiras na Mata Divertida
Nos dias 28 e 29 de maio realizouse a atividade de espaço-aberto em que as
famílias, após as 17h30, estiveram a
reconstruir os ateliers já existentes e a
construir novas brincadeiras para as crianças
– motas, um apoio para as crianças
realizarem escalada e ainda uma bancada.
Todos estes ateliers foram feitos com
paletes.
Obrigado a todos os participantes
pela disponibilidade, pela ajuda e pelo apoio
na dinamização dos novos ateliers!
elogios das pessoas Crianças Finalistas visitam a Escola do 1.º Ciclo

As crianças finalistas do Jardim de
Infância deslocaram-se à Escola do 1.º
Ciclo, aquela que será, no próximo ano,
a sua escola. O grupo esteve na
biblioteca para observar o que se pode
fazer nesse espaço. Depois visitou as
salas do 1.º ano, onde puderam
reencontrar alguns dos seus amigos de
jardim-de-infância,
observaram
a
organização das salas assim como os
trabalhos realizados
Dia de aulas ao ar livre

Por último, todas as
famílias deslocaram-se ao
Parque de merendas da Fonte
Santa em Padreiro (Salvador),
para o picnic, na qual
degustaram
as
iguarias
trazidas por cada família.
Desta forma, todas as famílias
aproveitaram para conviver,
sendo que os mais novos
brincaram no parque infantil e
em toda a área verde
envolvente.
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No dia 23 de maio realizou-se, no
Centro de Atividades dos Tempos
Livres, o “Dia de aulas ao ar livre”. As
crianças usufruíram do espaço da
mata
com
diversas
atividades:
lancharam, realizaram os trabalhos de
casa, fizeram aula de dança e
realizaram a expressão plástica. Para
não se perder a essência da atividade
a “entrega” das crianças também foi
realizada neste acolhedor espaço.
Foi um dia muito divertido em que
as crianças constataram as vantagens
de estar na natureza.
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