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Congresso Internacional das
Misericórdias
Decorreu no passado mês de Maio o
Congresso Internacional das Misericórdias
e as Comemorações dos 450 Anos da
Santa Casa da Misericórdia de Macau.
Misericórdias de várias partes do mundo
estiveram presentes, associando-se às
comemorações que orgulhosamente a
Misericórdia de Macau está a realizar.
A Misericórdia de Arcos de Valdevez,
por presidir ao Conselho Nacional da
União das Misericórdias Portuguesas,
esteve presente a convite da Misericórdia
de Macau. Foi um momento empolgante,
cheio de memórias históricas que se
enlaçam
com
a
epopeia
dos
descobrimentos Portuguesas.

Na cidade de Macau as marcas
Portuguesas são imensas, na arquitetura,
nas ruas, no forte militar, na sinalética que
identifica as diversas artérias da cidade,
nos monumentos e na expressão da
solidariedade e apoio aos outros que a
Misericórdia de Macau bem expressa na
sua obra secular por toda a cidade.
Participar no Congresso e nas diversas
iniciativas integradas nos 450 Anos da
Misericórdia de Macau foi um privilégio e
uma honra. A sessão comemorativa
contou com a presença de Altos
Dignatários do Governo Chinês e do
Presidente da Região Administrativa
Especial de Macau, assim como teve uma
declaração gravada do Presidente da
República de Portugal, Prof. Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa e do SecretárioGeral das Nações Unidas, Eng. António
Guterres. Portugal e as Misericórdias,
instituição
genuinamente
Portuguesa,
estiveram
dignamente
representadas,
levando bem alto o conceito de
portugalidade naquilo que mais o identifica,
aprofundar o bom relacionamento e
cooperação entre os povos.
O Provedor
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)

Atividades de Verão dos utentes do Centro de Atividades
Ocupacionais e Lar Residencial
Este Verão tem apresentado “diversos estados” da meteorologia o
que, podendo condicionar algumas iniciativas programadas, tem
convidado à realização de diferentes atividades.
Os utentes do CAO e Lar Residencial tiveram, entre outras, a
oportunidade de entrevistar o Provedor, Comendador Dr. Francisco
Rodrigues de Araújo.
Aproveitaram
a
ocasião para formular
perguntas sobre assuntos
que
lhes
suscitaram
curiosidade e, no fim,
visitaram o local de
trabalho do responsável
da Santa Casa onde lhe
entregaram uma pequena
lembrança feita pelos
mesmos.
O
senhor
Provedor
retribui-lhes
com a oferta da revista da
Instituição e com um
quadro alusivo à festa da
Nossa Senhora da Porta.
Nos dias mais chuvosos,
tiveram oportunidade de
assistir a sessões de
cinema onde não faltaram
as
apetitosas
pipocas.
Quando o sol “deu ares da
sua graça” foram até à praia
para
aproveitar
os
benefícios da mesma.
No entanto, a atividade
mais desafiante foi a que
fizeram no Timeout, em
Ponte de Lima, onde todos
se envolveram em desafios
mais radicais, superando
os seus medos e, em
especial, divertindo-se.
Seguindo o plano
definido pela Instituição,
os dias são preenchidos
com uma diversidade de
atividades que procuram
responder
às
expectativas dos nossos
utentes e que facultam
novas e interessantes
experiências.

Crianças do Pré-Escolar e
Centro de Atividades dos
Tempos Livres visitaram o
Vale do Caracol
Durante o mês de agosto,
as crianças do pré-escolar e do
Centro de Atividades dos
Tempos Livres, deslocaram-se
à Empresa “Vale do Caracol”
situada na freguesia do Vale,
Arcos de Valdevez, para
observarem
a
vida
dos
caracóis.

Atividades de Culinária
Como forma de ocupar o tempo
de verão de um modo mais divertido
e saboroso, as educandas do Lar
Cerqueira Gomes, em conjunto com
os utentes do Lar Soares Pereira,
realizaram atividades de culinária,
promovendo
assim
a
intergeracionalidade e a troca de
sabores e saberes.
“Cozinhar é simultaneamente uma
brincadeira de crianças e um prazer
de adultos.” (Craig Claiborne)
Bispo de Guiné-Bissau visitou a Misericórdia de Arcos de Valdevez

As crianças foram recebidas
pelo dono da empresa que
explicou a todos o processo de
vida destes moluscos. As
crianças
observaram
a
maternidade dos caracóis e foi-lhes explicado o processo de
procriação
dos
mesmos.
Depois, seguiram até à estufa
onde colocaram comida aos
caracóis, sentiram a sua textura
nas suas mãos, observaram o
seu habitat e, ainda, tiveram
oportunidade
de
apanhar
alguns caracóis.

Para culminar esta visita, as
crianças foram presenteadas
com um lanche e ainda com a
possibilidade de interagirem
com outros animais: ovelhas,
galinhas, vaca e coelhos.
Obrigada ao “Vale do
Caracol” pelo convite.

No passado dia nove de agosto, a
Misericórdia de Arcos de Valdevez foi
visitada
por
Sua
Excelência
Reverendíssima D. José Cãmnte Na
Bissing, Bispo da Guiné-Bissau. No âmbito
da sua deslocação a Portugal foi recebido
pelo Provedor da Instituição, Comendador
Dr. Francisco Rodrigues de Araújo e pelas
responsáveis pela área da saúde e sénior
da Instituição.
Após uma apresentação da Instituição e
dos serviços prestados, os presentes
percorreram as diferentes valências para
observar as dinâmicas das mesmas.

“Dia dos Avós” comemorado na Misericórdia de Arcos de Valdevez
No dia 26 de julho comemorou-se o
Dia dos Avós. Como forma de registar
esta data, as valências de Creche,
Jardim de Infância, CATL, Casa de
Acolhimento Cerqueira Gomes e o CAO,
em articulação com as Unidades e Lar
Vilagerações, juntaram-se para conviver
e realizar um momento de diversão
através de jogos tradicionais.
Como gesto de carinho por estas
figuras incontornáveis das nossas
infâncias, os “netos” ofereceram aos
“avós” uma flor.

Romaria da Senhora da Porta
Na primitiva fachada da Igreja da Misericórdia,
existia um nicho com a imagem em pedra da
Senhora da Misericórdia, a que carinhosamente o
povo começou a chamar de Senhora da Porta.
A devoção que a população dedicava à
imagem era expressa na quantidade de cera,
roupa, cereais, animais e peças em ouro, que
ofereciam à Senhora da Porta, como pagamento
de promessas.
Devido às restrições orçamentais que a
Misericórdia se viu forçada a fazer, no início do
século passado, deixou de se realizar a festa em
sua honra, tradição que agora repete.
13 a 15 setembro
IGREJA DA MISERICÓRDIA
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