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Finalmente…
No seguimento de um processo longo
foi possível procedermos, neste mês de
agosto, ao levantamento da licença de
utilização, junto da Câmara Municipal, do
Lar Residencial Herculano Tarroso
Gomes. Após a vistoria ao equipamento
para institucionalizar pessoas com
deficiência e após várias interações para
obter o deferimento do pedido, veio a
decisão de aprovação. Presentemente
foi solicitado à Segurança Social o
alargamento do acordo de cooperação
de quinze para trinta utentes, condição
indispensável para o funcionamento
desta resposta social, aguardando-se
uma decisão favorável para finalmente
se iniciarem as admissões.
O aumento da capacidade de
institucionalização para pessoas com
deficiência
foi
assumido
pela
Misericórdia como uma prioridade,
complementado o Centro de Atividades e
Capacitação para a Inclusão (CACI),
com trinta utentes, atualmente em
funcionamento e que muito apoia as
famílias que se debatem com esta
problemática.
Esperamos, brevemente, podermos
formalmente proceder à inauguração do
equipamento do Lar Residencial, dando
início a uma nova etapa na vida da
Instituição, abrindo, igualmente, uma
nova página de esperança e estabilidade
na vida dos novos utentes e suas
famílias.
Continuar a ousar visando a
construção de um futuro melhor para
todos, especialmente os mais débeis,
não é tarefa fácil nos tempos que
percorremos pelo que a união em torno
dos objetivos fortalece ajudando a
ultrapassar
obstáculos.
O
Lar
Residencial
para
pessoas
com
deficiência expressa esse sentimento
que, sem prejuízo das dificuldades, é
possível continuar a construir para o bem
comum.
O Provedor

Atividades da Área Social Sénior
O envelhecimento é um fenómeno natural, um processo
irreversível e com efeitos em toda a esfera da sociedade.
A institucionalização da pessoa idosa pode levar a um
distanciamento da família, amigos e, consequentemente, ao
isolamento social.
Nesse contexto, o convívio com pessoas externas à estrutura
residencial, ao mesmo tempo que propicia situações
desafiadoras, proporciona troca de experiências e criação de
vínculos promovendo a socialização.

A Área Social Sénior promove momentos de interação social
acompanhando os utentes a locais como cafetarias/pastelarias e
passeios no concelho de Arcos de Valdevez, facultando-lhes a
participação ativa nas rotinas do exterior.
Ao reverem locais que, anteriormente à institucionalização,
eram habituais na sua vida quotidiana faz com que recordem e
partilhem momentos e vivências, tendo um grande impacto para o
seu bem-estar biopsicossocial.
Os Animadores da Santa Casa

Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)

Romaria da Senhora da Porta
Nos próximos dias 17 (sábado) e 18 (domingo), de setembro, retoma-se a realização da Romaria da
Senhora da Porta, conforme programa divulgado.

Dia do Chocolate
A equipa de animação das
Unidades
de
Cuidados
Continuados da SCMAV
assinalou,
na
semana
passada, o Dia Mundial do
Chocolate.

Workshop de Estimulação e Reabilitação Cognitiva
O CLDS 4G Vez + Futuro, ao
abrigo de um protocolo entre a Santa
Casa da Misericórdia de Arcos de
Valdevez e a Escola de Medicina da
Universidade do Minho, promoveu um
Workshop
de
Estimulação
e
Reabilitação Cognitiva.
Esta ação está incluída no Eixo III e
visou dotar os formandos de técnicas
de
forma
a
potenciar
um
envelhecimento ativo e com o menor
impacto negativo possível.
Agradecemos à Escola de Medicina da
Universidade
do
Minho
pelo
conhecimento partilhado.

Festa de Finalistas

Para comemorar a data
os utentes foram desafiados
a confecionar folhados de
chocolate para o lanche e,
tal como o dia sugeria, para
acompanhar não podia faltar
uma bebida achocolatada.

Realizou-se
no
passado dia 8 de julho a
festa de finalistas da
creche de padreiro e no
dia 15 de julho a festa de
finalistas
da
Creche
Cerqueira
Gomes
e
Creche de Padreiro.
Foi uma festa muito
emotiva,
alegre
e
divertida, na qual, as
crianças
foram
presenteadas
com
atuações por parte dos
encarregados
de
educação. As crianças
também mostraram aos
presentes o seu talento
para a dança e música.
Desejamos as maiores
felicidades a todos os
nossos finalistas, nas
etapas que se seguem.
𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗱𝗼𝘀 - momento intergeracional

Com
esta
atividade
proporcionou-se aos utentes
um momento de convívio e
interajuda, bem como o
estímulo
dos
sentidos.
Assim, foi possível promover
da autonomia dos utentes na
perspetiva de contribuir para
um envelhecimento ativo.
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O mês de junho é a época de
celebrar os santos populares e, como
tal, a equipa de animação das unidades
de Cuidados Continuados da SCMAV,
preparou uma série de atividades.
Os
espaços
interiores
foram
decorados a preceito. Contámos com a
presença de uma rusga popular que
trouxe muita música e animação, e os
utentes foram presenteados com um
lanche diferente.
Houve também espaço para um
momento intergeracional, em que os
utentes puderam assistir às marchas
populares das crianças da instituição.
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