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Tempos Novos 
 
      Os tempos que atravessamos são 
de apreensão e incerteza. Impõe-se um 
cuidado redobrado connosco e com os 
outros.  
      Neste contexto creio ser oportuno e 
justo deixar às colaboradoras da 
Misericórdia uma palavra de apreço e 
agradecimento. Apreço pela sua 
dedicação, disponibilidade, abnegação 
e entusiasmo que colocam no 
desempenho das suas tarefas na 
Instituição. Agradecimento por não 
desistirem perante as dificuldades, 
sentirem as especificidades do 
quotidiano da Misericórdia, criando 
laços de afetos com os seus utentes. É 
o humanismo que brota na ação 
desenvolvida pelas colaboradoras no 
desempenho das suas funções, nas 
diversas valências, que faz a Instituição 
mais forte e solidária. Seremos 
confrontados com as dificuldades 
resultantes dos efeitos da pandemia. 
Contudo, temos a certeza que quanto 
mais organizados e disciplinados 
estivermos no cumprimento dos 
procedimentos preventivos melhor 
podemos fazer face às dificuldades. 
      Vamos olhar o futuro com otimismo 
e determinação. Estamos melhor 
preparados e mais perto do fim. A 
esperança tem de nos acompanhar 
para ultrapassamos as dificuldades da 
pandemia e as de caracter social e 
financeiro que lhes estão associadas. 
No nosso mundo, ao nosso nível, 
vamos dar a nossa colaboração, 
contribuindo para a mudança que se faz 
com pequenas coisas e determinação, 
em prol de um futuro melhor. A 
Misericórdia constitui em si em projeto 
de solidariedade e humanismo, focado 
numa sociedade mais justa, 
contribuindo para o esforço de coesão 
social que nos deve mobilizar a todos, 
especialmente nos tempos que 
vivemos.  

O Provedor 
Francisco Rodrigues de Araújo (Dr) 

 
	

  
 
 

Presidente da Câmara Municipal visitou 
as obras do Lar Residencial 

 
 
 
 

No passado dia 30 de julho o Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. João Esteves, acompanhado pela Senhora 
Vereadora da Ação Social, Dr. Belmira Reis, visitou as obras de 
ampliação e requalificação do Lar Residencial Herculano Tarroso 
Gomes, no edifício do Hospital de São José.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

    Acompanhados pelo 
Provedor, Dr. Francisco de 
Araújo, e pelo Tesoureiro, 
Senhor Manuel Caldas de 
Brito, os autarcas tiveram 
oportunidade de conhecer 
as obras em curso, a sua 
complexidade e dimensão. 
Refira-se que com esta 
obra duplica-se a 
capacidade de 15 para 30 
utentes no lar residencial, 
construindo-se novos 
espaços comuns, como 
sala de convívio, refeitório 
e copa, e uma 
acessibilidade autónoma 
dedicada aos utentes do 
Lar Residencial para 
Pessoas com Deficiência e 
ao Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO). 

  
 
 
 
 
 

 

                O custo global rondará 
um milhão de euros, sendo 
dirigido para a resolução das 
necessidades de pessoas com 
deficiência. Ao centrar-se o 
esforço financeiro na área da 
deficiência, procura-se 
responder às necessidades das 
famílias que se confrontam com 
esta realidade e anseiam por 
uma resposta.  

 

 
              Este investimento adequa-se às necessidades sentidas, 

passando o concelho a dispor de uma resposta capaz de atividades 
ocupacionais que decorrem durante o dia, assim como à 
possibilidade de institucionalização das situações que evidenciam 
maior dependência. 



 
 

 
 
 

Dia dos Avós 
 

       No dia 26 de julho, foi 
assinalado na SCMAV o Dia 
dos Avós, com a entrega de 
um miminho aos nossos avós. 
Como as imagens falam mais 
do que as palavras ... 
 

 
 

 
       

 
 

       Parabéns aos nossos 
avós! 
 

  

 
 
 

Abertura do Serviço de Atendimento e Acolhimento Social (SAAS) 
 

  

     Decorreu no passado dia 
17 de julho a abertura do 
Serviço de Atendimento e 
Acolhimento Social (SAAS), na 
Praceta Combatentes do 
Ultramar, junto ao Centro 
Escolar, Prof. António de 
Machado.  
     Esta cerimónia contou com 
a presença da Senhora 
Diretora do Centro Distrital da 
Segurança Social, Dr.ª Cristina 
Oliveira, que sublinhou a 
importância da parceria com a 
Misericórdia para a 
disponibilização do apoio da 
Segurança Social a todos os 
utentes do concelho, visando 
tratar dos assuntos de apoio 
social que necessitam.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

       A existência de um serviço de proximidade contribui para um melhor 
acompanhamento das diversas situações que, por si só, já são bastante 
heterogéneas, e como tal merecedoras da maior atenção. 
     O Senhor Provedor da Misericórdia expressou a sua satisfação por esta 
relação frutífera com a Segurança Social, assim como pela confiança depositada 
na Instituição. Expressou o seu empenhamento no sentido de que os serviços 
correspondam às expectativas. Manifestou, igualmente, o empenhamento da 
Misericórdia para, conjuntamente com os outros parceiros, continuar a 
desenvolver os serviços no que se refere à distribuição de alimentos, atendendo 
que se reveste de particular importância, nomeadamente nesta situação 
excecional de pandemia que afetou os rendimentos de muitas famílias. 
 
 

  

 

Visita do Dr Rui Rio à Misericórdia  
 

  

 
 

 

 
 
 

      Decorreu no passado dia 24 de 
Agosto a visita o líder do PSD, Dr. Rui 
Rio, à Misericórdia de Arcos de 
Valdevez. A visita de forças políticas é 
uma prática que se tem verificado ao 
longo dos anos, sendo que a 
Misericórdia tem respondido 
favoravelmente a todas as solicitações 
que lhe são feitas. Consideramos 
importante a manifestação de 
interesse pela ação que a Instituição 
desenvolve, assim como o 
conhecimento da sua intervenção no 
seio da comunidade e as dificuldades 
com que se confronta.  

 
 
 

 Vemos como positivo que os responsáveis políticos queiram inteirar-se 
da realidade do setor social, interajam com as Instituições e seus responsáveis, 
na procura de respostas para uma área que deve reunir o consenso mais 
alargado possível ao nível da intervenção. Continuaremos com a mesma 
abertura e vontade de trabalhar com todos, sendo que o nosso foco é a 
Instituição e a sua ação quotidiana na área social, servindo toda a população. 
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