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Tempos de Exceção 
 

          O ano de 2021 chegou com a agudização 
da situação pandémica. As sucessivas 
declarações do Estado de Emergência e 
consequente confinamento evidenciam a 
gravidade da situação que vivemos. A 
Misericórdia viu-se confrontada com a 
necessidade de estruturar procedimentos e 
assegurar recursos para fazer face à situação 
de excecionalidade que vivemos. O impacto 
das medidas preventivas, as quais comportam 
restrições, tem efeitos perturbadores na viva 
das instituições e dos seus utentes. Quebram-
se rotinas, impõe-se limitações que cerceiam 
movimentos, impedem-se visitas e confina-se 
o dia a espaços limitados. Tudo é feito em prol 
de um bem superior, a proteção dos utentes 
contra o vírus Sars-Cov-2. 
          Neste esforço assume especial 
importância a ação dos colaboradores da 
Instituição, médicos, enfermeiros, auxiliares e 
outros funcionários que, em conjunto, tudo 
fazem para que a Instituição disponibilize 
respostas eficientes perante as dificuldades. 
Esta ação contribuiu decisivamente para que 
não tenham ocorrido situações 
descontroladas de contaminação nas diversas 
respostas disponibilizadas pela Misericórdia. 
Este esforço e profissionalismo é de enaltecer 
no âmbito da Instituição que alia respostas de 
saúde a respostas sociais, tendo como 
principal missão tratar bem os seus utentes 
com procedimentos humanizados, centrados 
na pessoa e no bem da vida. Foi esta visão 
que nos motivou a disponibilizar dez camas 
da Unidade de Cuidados Saúde ao Hospital 
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho no 
apoio ao esforço de libertar camas 
hospitalares para situações urgentes. Vemos 
a cooperação como um bem ao serviço de 
todos. A matriz social da instituição coloca os 
valores do serviço social e de saúde acima de 
espectativas económicas ou outras. A 
sustentabilidade é o pilar que perseguimos 
como condição para continuarmos a servir, 
assente nos valores que secularmente 
sedimentaram a Misericórdia junto da 
comunidade. 
          O otimismo e a esperança fazem-nos 
acreditar num futuro melhor, não isento de 
dificuldades, mas alicerçado no trabalho 
empenhado de todos.  
 

Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr) 

  

 
Antes e depois da pandemia com a população Sénior 

 
 
 
 

      Sábado, 21 de março de 2020, no final da tarde, a Diretora Clínica 
da SCMAV informa que uma das utentes, transferidas para a ULSAM, 
tinha testado positivo para COVID-19. E foi assim que, num ápice, as 
nossas vidas viraram do avesso e até hoje não voltaram à 
normalidade. Ativou-se o Plano de Contingência, a gestão dos 
espaços, dos circuitos e dos Recursos Humanos. 
 

 
 
 

 
 

 

     A população alvo, é um dos 
grupos de risco – Idosos – e, 
dada a sua vulnerabilidade, 
adotaram-se medidas de 
proteção, como o confinamento 
e o distanciamento social. 
     Questionou-se, desde o 
início, acerca da eficácia 
destas medidas nesta franja 
etária pois existem 
consequências sociais, físicas, 
cognitivas e emocionais para a 
qualidade de vida dos nossos 
utentes, numa altura que já 
podem não recuperar o tempo 
perdido. 
     O desafio estava lançado, 
era preciso trabalhar de forma 
diferente.  
      Assim: foram criadas 
alternativas para partilharmos 
afetos e comunicarmos; 
intensificaram-se as 
videochamadas, os 
telefonemas, as visitas com 
barreiras e até as cartas. 
Contudo, para eles, o 
importante é ver, tocar, sentir, 
cheirar, abraçar, ...  
 

      Nesta batalha, lutámos unidos, 
tivemos momentos de perdas, de 
desafios, de tristeza, mas também 
de solidariedade e de resiliência. 
     A realidade atual nas nossas 
ERPI continua preocupante. É neste 
contexto que os nossos idosos são 
uns heróis, que com toda a 
insegurança do quotidiano, mas 
com a experiência de uma vida 
toda, se mantiveram focados na 
esperança de um dia voltarmos a 
abraçar, sem limitações, os que 
mais amamos. 
 

 



 

 
 
 

Protocolo entre o 
Município e a Santa Casa 

 

       Decorreu a 13 de janeiro 
a formalização do Protocolo 
de Colaboração entre a 
Câmara Municipal e a 
Misericórdia para as obras de 
ampliação do Lar Residencial 
para pessoas com deficiência. 
 

 
 

 
 

     O investimento em curso 
reverterá em favor de todos 
aqueles que vão usufruir 
deste equipamento, assim 
como as suas famílias, que 
com esta obra terão a 
resposta a uma necessidade 
com a qual se confrontam há 
anos. 
 

 
 

  
 

  
 
 
     O CLDS Vez + Futuro 
continua ao lado da 
população arcuense na 
missão de combate à 
solidão. 
     Sempre que sentir 
ansiedade ou inquietação 
lembre-se que falar com 
alguém ajuda! 
     A “Linha Amiga” é um 
apoio imediato, não hesite 
em contactar-nos: 
 

963 607 564  
*Horário de Funcionamento: 9h00 
às 13h00 e das 14h00 às 17h00 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Linha Amiga”  
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

  

 

Tomada de posse dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2021-2024 
 

  

 
 

 

 
 
 

    Tomaram posse, no passado dia 9 
de janeiro, os novos Órgãos Sociais 
da SCMAV para o mandato de 
2021/2024. A Mesa da Assembleia 
Geral é presidida pelo Dr. João 
Esteves, o Conselho Fiscal é 
presidido pelo Juiz Desembargador 
Dr. José Pinto, sendo Provedor o 
Comendador Dr. Francisco Araújo.  
     O Presidente da Assembleia 
Geral após empossar os novos 
membros refletiu sobre a intervenção 
da Santa Casa, salientando o papel 
das parcerias institucionais para 
fazer face aos desafios atuais. 
 
 

      De seguida interveio o Presidente do Conselho Fiscal que expressou o desejo 
de colaborar com a Instituição, na sua ação em prol dos mais necessitados, 
manifestando disponibilidade para o exercício das responsabilidades que passou a 
assumir no âmbito da Santa Casa. 
     Para encerrar a sessão usou da palavra o Senhor Provedor que agradeceu a 
disponibilidade de todos e elencou um conjunto de objetivos centrados no futuro da 
Instituição, sublinhando a importância da ação dos novos Órgãos Sociais nos 
tempos que atravessamos de inúmeras dificuldades e a relevância da ação de 
todos para os ultrapassarmos, olhando o futuro com confiança. 
     Seguiu-se a Missa Semanal na Igreja da Misericórdia, celebrada pelo capelão 
Padre Aventino de Freitas que começou com a leitura de uma mensagem de 
felicitações e desejo de bom mandato para todos os Membros dos Órgãos Sociais 
da Santa Casa, que foi enviada pelo Administrador Diocesano Monsenhor Dr. 
Sebastião Ferreira. 
 

   

 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

 

     A Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez é entidade mediadora do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).  
     Neste sentido, a SCMAV distribuiu no mês de fevereiro bens alimentares a 140 pessoas. Este apoio pretende ser 
uma ferramenta no combate à pobreza e exclusão social no concelho de Arcos de Valdevez.  
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