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Assembleia Geral da Misericórdia 

 

   Realizou-se no passado dia 31 de 
março a Assembleia Geral da 
Misericórdia. No âmbito da ordem de 
trabalhos constava a análise e 
aprovação do Relatório de Atividades e 
Contas relativos ao ano de 2021. 
Juntamente com os Relatórios foram 
apresentados os pareceres do Revisor 
Oficial de Contas e do Conselho Fiscal 
que eram favoráveis à aprovação dos 
dois documentos.  

 
 

       
 

   Com uma gestão de mais de sete 
milhões e seiscentos mil euros e um 
resultado líquido positivo de mais de 
cento e oitenta mil euros a Assembleia 
Geral aprovou por unanimidade os 
documentos apresentados após a 
apresentação efetuada pelo Provedor. 
 
 

 
 

   No decurso da Assembleia, que 
registou uma presença significativa de 
Irmãos, foram analisados e aprovados 
diferentes assuntos, que se revelavam 
de interesse para a vida da Instituição 
e para o desenvolvimento das 
respostas sociais à comunidade. 
 

  

 
Concerto da Paixão 

 
      Decorreu no passado dia 9 de abril, pelas 21.30 horas, na 
Igreja da Misericórdia, o Concerto da Paixão. Este evento teve 
como  participantes a  Orquestra de  Câmara do Conservatório de 
 

 Música de Arcos de 
Valdevez, o Coro 
Juvenil do 
conservatório 
arcuense e o Coro 
Sénior da 
Universidade do 
Saber da Santa 
Casa da 
Misericórdia de 
Arcos de Valdevez. 

 
 

  

 
 

 

     

    A orquestra e os 
coros foram dirigidos 
pelo Maestro Adriano 
Gonçalves, na 
interpretação da obra 
de Jacob de Haan 
“Missa Brevis”. 
     Na primeira parte 
deste concerto a 
Orquestra de Câmara 
do nosso Conservatório 
acompanhou a soprano 
Sílvia Pinto que 
interpretou um conjunto 
 
 
 

   

 
 

de obras, entre elas a “Ave 
Maria” de Michael Loreno. 
     Com uma Igreja repleta, 
assistiu-se a um concerto, 
em que os interpretes 
frequentam uma Instituição 
de música concelhia, tendo 
deixado evidente a 
qualidade do trabalho que 
aí é desenvolvido. A 
Misericórdia sente-se grata 
pela qualidade do 
espetáculo e pela adesão 
que o mesmo suscitou 
junto da população 
arcuense.  



 

Dia da árvore 
 

      As valências da 
Misericórdia de Arcos de 
Valdevez uniram-se na 
comemoração do dia 
mundial da árvore e da 
floresta, relembrando a sua 
importância para a nossa 
sobrevivência. 
 

 
 

  
   Tal como refere David 
Attenborough “com ou sem 
humanidade a natureza irá 
reconstruir-se”. 
 

 
 

 

  

 
 

Visita da Diretora do Centro Distrital da Segurança Social  
  

 

      Decorreu recentemente a visita 
da Dra. Cristina Oliveira, ao lar 
residencial para pessoas com 
deficiência, Herculano Tarroso 
Gomes. A visita da Senhora 
Diretora da Segurança Social, 
acompanhada pelo Dr. Marcelo 
Silva, possibilitou à Segurança 
Social inteirar-se da situação dos 
equipamentos, no sentido de se 
encontrarem as melhores soluções 
para se ampliar esta resposta 
social conforme o projetado. 

 

 

 

  

Laço azul 
                              Desde o início do século XXI, o 

mês de abril é assinalado como o 
Mês Internacional da Prevenção dos 
Maus-tratos na Infância.  
      A elaboração do laço azul, 
símbolo desta sensibilização, 
assinala o início das atividades que 
tem por objetivo (re)lembrar a 
comunidade para a necessidade do 
cuidado que todos devemos ter em 
prol da proteção das nossas crianças 
e jovens.  
       Neste sentido, a Santa Casa 
promove, com especial colaboração 
da Casa Cerqueira Gomes, a 
realização do Laço Azul afixado nas 
mais diversas valências da SCMAV, 
assim como ações de sensibilização, 
com ênfase nas valências da infância 
e juventude.  
       Infelizmente hoje o mau-trato  
está presente em diferentes 
situações, por exemplo quando nos 
esquecemos dos perigos da internet 
- “porque agora faz-se tudo pela 
internet”! 
       O desafio mantém-se e não se 
pode descurar a atenção, pois todos 
temos um papel a desempenhar e 
podemos juntos fazer a diferença! 

 

 
 

 
   

  
 

 
Doe 0,5% dos seus impostos às atividades da SCMAV 

 

Preencha o quadro 11, do modelo 3, do IRS, com o NIF 500 835 918 
 

      O Estado possibilita aos contribuintes, sem qualquer custo para os mesmos, 
destinarem 0,5% do imposto pago a uma instituição, à sua escolha. 
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