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Revista “Caminhos”
Apresentamos nesta data o n.º 8 da
revista “Caminhos” da Misericórdia de Arcos
de Valdevez. A sua publicação teve de ser
adiada de Maio para Outubro, fruto dos
constrangimentos colocados pela pandemia.
Os tempos que atravessamos são de
enorme exigência para Instituições como as
Misericórdias pela especificidade da sua
missão. A prestação de cuidados em
Estabelecimentos Residenciais para Idosos,
Apoio Domiciliário, Unidades de Cuidados
Continuados,
Estabelecimentos
Residenciais para Deficientes é um desafio
permanente pela idade e patologias
apresentadas pelos utentes dos diversos
serviços. A pandemia aumentou as
exigências, obrigando a introduzir ou
aumentar serviços de saúde que não
estavam previstos no conceito deste tipo de
resposta. Foram tempos muito difíceis os
vividos no último trimestre de 2020 e nos
primeiros meses de 2021. A resiliência dos
funcionários, a coragem de enfrentarem o
desconhecido e o envolvimento do corpo
clinico e de enfermagem da Instituição,
permitiram minimizar o impacto da
pandemia nos serviços da Misericórdia. É
importante que se realce a ação destes
homens e mulheres que colocaram no topo
das suas preocupações a responsabilidade
para com os utentes.
Os 425 anos da Misericórdia de Arcos
de Valdevez ficam assinalados pela
pandemia,
muitas
das
iniciativas
programadas acabaram por não se
poderem realizar. Queremos com estas
iniciativas assinalar a data e a importância
da ação da Instituição junto da comunidade
arcuense ao longo destes mais de quatro
séculos, a qual continua necessária e atual.
A revista “Caminhos” dá-nos conta do
percurso que anualmente efetuamos no
sentido de robustecermos a Instituição
como uma referência na intervenção social
que se desenvolve no nosso concelho.
Queremos uma Misericórdia com serviços
de qualidade, servindo a população, dando
especial atenção aos mais desfavorecidos.
Nesta ação contamos com a companhia de
todos, na ambição de construir uma
sociedade mais justa e solidária.
O Provedor
Francisco Rodrigues de Araújo (Dr)

Missa em honra da Senhora da Porta
Este ano foi possível assinalar, com as limitações que decorrem
da situação pandémica, as festividades em honra de Nossa Senhora da
Porta.

Correspondendo
a
uma
tradição muito antiga, e que a
Santa Casa procurou retomar,
as festas da Senhora da Porta
são já uma referência no
concelho e procuram aliar a
religiosidade popular com a
dinâmica agrícola local, que
ocorre
nesta
ocasião
de
vindimas.
Neste sentido a bênção das
uvas ganha singular relevância
e enfatiza a ligação à terra das
gentes dos Arcos de Valdevez.

Desfolhada

Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez

Com intuito de recriar
uma desfolhada, a equipa de
animação das Unidades de
Cuidados Continuados da
SCMAV,
organizou
uma
“desfolhada à moda antiga”.

Dia 2 de dezembro, pelas 17,30 horas, no edifício Vilagerações
Obras de requalificação do Lar Residencial

No passado dia 13 de
Setembro a Mesa Administrativa
visitou a obra de Requalificação
do
Lar
Residencial,
cuja
conclusão está prevista para o
final do corrente ano.
Esta obra visa o alargamento
do Lar Residencial, o que
permitirá dar uma resposta a um
maior número de utentes.
O investimento na ampliação
deste serviço vai ao encontro de
uma necessidade do concelho e
ao facto de existir uma diminuta
taxa
de
cobertura
de
equipamentos neste âmbito.
Dia Mundial do Combate à Obesidade

Foi uma tarde de convívio e
de partilha de experiências
que
permitiu
revisitar
memórias e vivências, muitas
vezes esquecidas pelo tempo.
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O CLDS4G Vez + Futuro, da
Santa Casa da Misericórdia de
Arcos de Valdevez, em parceria
com
a
Câmara
Municipal,
promoveu no dia 11 de outubro,
sábado, uma caminhada pela
ecovia.
A iniciativa que contou com a
participação de mais de meia
centena de inscritos, teve como
principal objetivo sensibilizar para
esta problemática e para a
promoção de estilos de vida
saudáveis,
nomeadamente
através da prática de exercício
físico e de uma alimentação
saudável.
O que fazemos hoje, releva
no nosso futuro!
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