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Conteúdos

Fazer bem!

É este o tema admirável do trabalho das Misericórdias. E falar das Misericórdias é falar 
de filantropia. É falar de princípios que desde o início  da sua constituição foram a 
pedra angular da sua existência, do seu funcionamento e de toda a sua função social.

E falar da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo é falar de um conjunto de homens bons 
que deram parte da sua vida para ajudar aqueles que nada têm. E que 
independentemente do sentimento dos que ajudaram, fizeram o seu melhor sem 
esperar nada em troca. 

Numa caminhada igual, embora em tempos diferentes, seguindo uma mesma 
direção, lutando por sempre Fazer Bem, foram sendo e fazendo História cada um dos 
Provedores que ergueram e fizeram crescer a Misericórdia de Ílhavo. 

Os Provedores desta Casa muitas vezes trabalharam sozinhos, remaram contra a 
corrente, trouxeram novos valores, acrescentaram ideias e contaram com outros 
homens bons para concretizarem os seus sonhos e os seus planos. Fazer bem à 
comunidade ilhavense, ao povo mais necessitado e carente, engrandecer a terra e a 
Nação, e quantas vezes tudo isto no silêncio do descanso dos outros, aceitando as 
responsabilidades que ultrapassam os limites das suas forças. 

E é num silêncio que a semente é plantada, se enraíza e cresce, e mesmo quando 
transplantada, o novo terreno acolhe-a e fortalece as suas raízes para dar ainda mais 
fruto.

E a nossa Santa Casa, a Misericórdia de Ílhavo, foi-se desenvolvendo com os 
contributos que cada um dos Provedores enraizou e fez crescer.

O Provedor Fernando Maria Duarte dá vida a esta continuidade, segura o leme 
durante a tempestade rumando sempre para porto de abrigo, renovando a confiança 
ao ser portador deste testemunho de Fazer Bem ao próximo.

Catarina Nunes

Nota 
de
Abertura

CONTATOS

Central:
Telf. 234 329 430

E-mail: geral@scmilhavo.pt

Imagiologia:
Radiologia (Radiografia);
Mamografia; Ecografia

Telf. 234 329 432

Medicina Física e Reabilitação:
Telf. 234 329 435



Editorial
Prof. Fernando Maria da Paz Duarte
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A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo que se mantém viva e vivificante desde 1919, sempre com os olhos postos no 

futuro e na preocupação com a qualidade das novas respostas sociais que vão sendo mais valias significativas para 

aqueles que necessitam dos seus serviços, é uma instituição que deve preservar a sua memória coletiva de molde a 

que os vindouros prossigam na procura da positividade, na procura das melhores soluções para o apoio social, 

caminhando de mente aberta ao lado das pessoas.

Ao lançarmos em dezembro de 1999 o primeiro numero do nosso «COMUNICAR» tinhamos em mente dar a conhecer 

as nossas atividades, os nossos andeios, as nossas preocupações, mas também desafiar a vossa vontade de participar, 

a vossa criatividade e o vosso crer de irmos mais além.

Continua, hoje, a ser esse o nosso desafio. Estarmos atentos e sermos capazes de encontrar as melhores respostas 

para as dificuldades que afetam a Infância e a Juventude a frequentarem as nossas Creches, as Pré-Escolas e no Espaço 

Júnior. Estarmos atentos às dificuldades atravessadas pela Terceira Idade que merece a nossa melhor atenção no 

Apoio Domiciliário, no Rendimento Social de Inserção, no Espaço Sénior e na Cantina Social. Estarmos atentos na 

procura das melhores respostas no campo da Saúde, primeira área de atuação da Misericórdia, promovendo o 

envelhecimento ativo através dos nossos Serviços de Radiologia, de Medicina Física e Reabilitação e na Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados, a festejar o seu 4º aniversário.

Sejamos todos capazes de progredir através da força, que não da fraqueza, na construção de uma Instituição melhor e 

mais atuante, na construção de uma sociedade mais solidária e fraterna.

Lembremo-nos dos HOMENS BONS que ao longo das tempos foram praticando o BEM na procura de minorarem o 

sofrimento dos mais desprotegidos.

Que os seus exemplos sirvam também nesta Quadra Natalícia que se aproxima, para que haja mais partilha generosa, 

mais sensibilidade para os que sofrem, mais vivência dos valores evocados no Presépio.

Feliz e Santo Natal para todos e que a Nossa Senhora do Grande Manto vos acolha.

                                                                
                                                                                           O Provedor
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Convivio
«Gosto do teu rissol! Já provaste a minha tarte?»

No dia 28 de setembro de 2013, no Parque Despor�vo da Gafanha do Carmo aconteceu o I  Convívio SCMI aberto a 
todos os Funcionários da Ins�tuição e seus familiares.

O mote foi a boa disposição e o obje�vo desta tarde: promover o “Espírito de Ins�tuição SCMI”.

Com um programa variado e com ocupação para todo o dia, o balanço deste convívio foi muito posi�vo, sendo certo 
que será dificil superar as memórias que se construíram deste.

Durante a manhã jogou-se paintball, jogo este que desenvolve o espirito de equipa, a responsabilidade individual, a 

liderança e a tomada de estratégias sob pressão. Formaram-se duas equipas que rebolaram, dispararam e se sujaram 

sem piedade mas  que apesar de cansados, foram denunciados pelo sorriso em cada um.

Seguiu-se um almoço de par�lha de excelentes salgadinhos, de mostra de dotes culinários e «churrasqueiros» e prova 

de doces caseiros que desapareciam mal tocavam as toalhas das mesas. Durante a tarde, enquanto os mais novos 

jogavam futebol e brincavam no parque infan�l, os mais velhos par�ciparam num circuito de orientação, fizeram �ro 

com arco, experimentaram a zarabatana e realizaram várias a�vidades de teambuilding sempre com o obje�vo de 

fortalecer o trabalho de equipa e mo�var para a melhoria das suas competências interpessoais e de resolução de 

problemas.

Promovido pela Unidade de Cuidados Con�nuados Integrados, na pessoa da Drª Ana Cláudia Duarte, este foi um 

convívio aberto a todos os funcionários de todas as valências da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.

E quem não par�cipou nas a�vidades par�lhou um dia com sen�do de comunidade desfrutando de um belo 

piquenique.
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A Santa Casa é agora 
uma Eco-Escola!

No dia 4 de abril de 2014 a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo recebeu a Bandeira Verde do Eco Escolas, como reconhecimento do trabalho amigo 

do ambiente que as crianças dos Centros Infan�s de Ílhavo, Gafanha da Nazaré e da Lagoa têm vindo a desenvolver através dos seus projetos 

educa�vos.

A educação ambiental, a dinamização de a�vidades de reu�lização de materiais e a separação dos lixos em cada Centro, contribui para que em cada 

uma das crianças se comece a fomentar a necessidade de proteção do meio ambiente e a desenvolver competências para assegurar uma pegada 

ecológica o mais reduzida possível.

Numa cerimónia simples que contou com a presença das crianças e dos seus pais e familiares, foi hasteada a bandeira pelo Sr. Provedor Fernando 

Maria da Paz Duarte.

O Presidente da Junta de Freguesia de S. Salvador, João Campolargo e o Vereador da Camara Municipal de Ílhavo, Eng. Marcos Ré foram 

testemunhas deste compromisso e responsabilização para com o nosso planeta que se pretende seja um planeta limpo.

No final deste dia atuaram as crianças da Santa Casa que prepararam e interpretaram uma canção sobre o ambiente, orientadas pela Professora de 

Música, Inês Imaginário, alusiva ao cuidado a ter com o meio ambiente e encantaram quem por lá passou.

Filipe Pinto, engenheiro florestal por formação e musico e compositor por vocação, presenteou miúdos e graúdos com uma atuação do seu projeto 

“Planeta Limpo” mostrando também a sua preocupação ambiental assinalando assim da melhor forma a 1ª bandeira Eco Escolas da Santa Casa da 

Misericórdia de Ílhavo.  
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“Este mundo é uma bola; quem anda nela é que se amola”

O envelhecimento populacional é uma realidade a nível mundial 

e com grande visibilidade na Europa.

Dia e noite surgem modificações no nosso conceito de idoso, 

são lançados novos desafios aos profissionais que 

acompanham os séniores para permitir às pessoas que vivam 

não só o mais tempo possível mas também que vivam uma 

velhice bem-sucedida. Com participação ativa nas dinâmicas 

familiares, nas questões sociais e económicas, na plenitude do 

exercício da cidadania e com um papel ativo e de referência para 

com as gerações mais novas, o idoso começa a ver reconhecido 

o seu lugar na sociedade em geral.

As instituições preocupam-se em encontrar novas respostas 

para esta nova realidade e por isso além do envelhecimento 

saudável com boas práticas e cuidados ao nível da saúde, 

queremos e procuramos proporcionar um envelhecimento ativo 

no Espaço Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.

Com pequenas ideias que se tornam grandes, os workshops, a 

participação em exposições, os passeios e as mostras de 

artesãos preenchem  algumas tardes de partilha e sorriso fácil. 

Até porque o bem estar emocional de cada um, passa por um 

bem estar ocupacional.

MAIS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ÍLHAVO
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Séniores com idade igual ou superior a 55 anos e/ou reformados

Horário: 2ª, 4ª e 6ª das 14h às 18h
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A arte da tecelagem, da costura, das malhas e outras tralhas, aprendia-se com as avós e as mães.

As lojas de arranjos subs�tuíram as “mestras” de outros tempos, e a maioria das nossas crianças sabe que pode comprar 

“tudo” feito.

Mas criar com as próprias mãos, imaginar e projetar um brinquedo, reciclar um material e reu�lizá-lo no dia a dia 

con�nua a ter uma magia que não se vende em lado nenhum. 

E da ternura do Espaço Sénior com o saber fazer das nossas avós, surgiu o Espaço Júnior com os nossos pequenos artesãos 

a mostrar que sabem o que as mães já esqueceram.

Mo�varam-se os miúdos que preencheram o seu tempo livre de forma ú�l e diver�da, através de ateliers semanais que 

exploraram várias temá�cas, artes, o�cios e brincadeiras.

Aconteceu em tempo de férias, durante o mês de julho, e a pedido das crianças prolongou-se até ao início das aulas.

Psiuuuu.... e vamos voltar no Natal!!!!
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Qualificar para Melhorar 

Nos últ imos anos tem-se 

verificado que as instituições 

particulares de solidariedade 

soc ia l ,  nomeadamente as  

Misericórdias, têm tido um peso 

significativo para a criação de 

emprego na sua comunidade e 

são de elevada importância ao 

nível sócio económico através 

dos serviços que prestam à 

população.

As condições atuais das famílias, 

que já se encontram em situação 

d e  d i f í c i l  r e s i s t ê n c i a  à s  

d i f i c u l d a d e s  e co n ó m i ca s ,  

p o d e r ã o  a g r a v a r - s e  o u  

prolongar-se cada vez mais no 

tempo e a estas instituições é 

pedido que encontrem novos 

equipamentos, que adaptem as 

respostas sociais já existentes a 

esta nova realidade e que 

reestruturem o seu campo de 

atuação para melhor atender a 

população que as procura e lhes 

é próxima.

A Santa Casa da Misericórdia de 

Ílhavo tem vindo a qualificar os 

seus profissionais  consciente 

que só por essa via é possível a 

oferta de uma resposta social 

p a u t a d a  p e l a  q u a l i d a d e ,  

permitindo ir ao encontro das 

necessidades e exigências de 

utentes ,  co laboradores  e  

comunidade.

Se nos anos anteriores foram 

abrangidos os colaboradores que 

integram as creches e infantários, 

cozinhas, lavandarias e apoio 

domiciliário, durante o presente 

ano e com a entrada em 

funcionamento da Unidade de 

C u i d a d o s  C o n t i n u a d o s  

Integrados priorizou-se as 

formações no âmbito da saúde.

E no seu dia a dia estes 

profissionais são muitas vezes 

confrontados com um grau de 

exigência maior que vai além da 

l icenciatura e experiência 

profissional de cada um.

Quer fruto do alargamento das 

áreas de intervenção quer das 

expectativas cada vez mais 

elevadas dos cidadãos que cada 

vez estão mais informados e 

pretendendo estar envolvidos 

nas tomadas de decisão, a mais 

valia da qualificação profissional 

é indiscutível e imprescindível na 

prestação de cuidados de 

qualidade.

E os profissionais de saúde 

puderam assim frequentar:
 
Ÿ Estratégias a adotar pelos 

assistentes operacionais para 

a prevenção de quedas
Ÿ Indicadores de qualidade, 

definição, implementação e 

monitorização
Ÿ Utilização das ferramentas da 

qualidade e técnicas de 

elaboração de planos de 

melhoria
Ÿ A prevenção de quedas 

enquadrada num processo de 

melhoria contínua
Ÿ Prevenção e tratamento de 

ulceras de pressão enquanto 

indicador de qualidade e 

continuidade de cuidados
Ÿ A gestão do medicamento 

como factor crítico de sucesso 

para a segurança do doente



Os Santos Populares festejaram-se 
na UUCCII

A Unidade de Cuidados Con�nuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo organizou a 20 de junho a sua 3ª 

sardinhada alusiva aos Santos Populares, mas a preparação do evento começou muito antes.

Com cheiro a manjerico e sardinha assada e com bonitos balões coloridos, a receção da UCCII da nossa Santa Casa 

ergueu uma cascata em crochet.

Quem por lá passou, ficou rendido, que é como quem diz, encantado nessas rendas. 

Os assadores ocuparam-se da sardinha e do pimento, o caldo verde fez-se acompanhar de uma excelente broa, e o 

arroz, nesse dia, ficou ainda mais doce.

No jardim da Unidade, reuniram-se utentes, colaboradores da Santa Casa, Mesa Administra�va, Irmandade, 

representantes da Camara Municipal de Ílhavo, Junta de Freguesia de S. Salvador e Caixa Geral de Depósitos e boa 

disposição. Foram vários os jogos tradicionais dinamizados pela animadora sociocultural, em ambiente acolhedor e 

descontraído, num almoço com sabor a tradição que deixou vontade de regressar para o próximo ano.
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O Parlamento Europeu declarou 2014 
como o  A no  Europeu  contra  o 
Desperdício Alimentar.

A proposta foi apresentada para que 
sejam tomadas decisões importantes na 
resolução do problema do desperdício 
alimentar que existe na Europa. 
Segundo dados esta�s�cos de 2012, em 
Portugal cerca de um milhão de 
toneladas de alimentos por ano, ou seja 
17% do que é produzido, vai para o lixo. 

E cada um de nós  tem um papel a 
cumprir para reverter estes dados, com 
alteração de pequenos hábitos que 
podem reduzir a quan�dade de lixo 
produzido, que podem poupar recursos 
naturais como a água e o solo e além 
d i s s o  q u e  p o d e m  c o m b a t e r  a 
p r o b l e m á � c a  s o c i a l  q u e  n e s t e 
momento é tão visível: a fome. 

A procura de uma alimentação saudável 
e sustentável a par da promoção do 
consumo responsável são das principais 
preocupações da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo nas cozinhas que 
confecionam as refeições dos utentes 
da Unidade de Cuidados Con�nuados 
Integrados, do Serviço de Apoio 
Domiciliário, das Creches, da Creche 
Familiar e Pré-escolas. E estando a Mesa 
Administra�va atenta às necessidades 
da nossa comunidade, e através do 
protocolo estabelecido com o Ins�tuto 

da Segurança Social IP., dispõe a Santa 
Casa de uma Can�na Social desde junho 
de 2014.
 
Esta resposta de intervenção é inserida 
no programa de Emergência Alimentar, 
que tem como obje�vo suprir as 
n e c e s s i d a d e s  a l i m e n t a r e s  d o s 
indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica. 

Após a iden�ficação destas é feita uma 
s in a l i za çã o  e  d e  a co rd o  co m  o 
d iagnós�co  soc ioeconómico  do 
agregado o acesso às refeições da 
Can�na Social poderão ser gratuitas ou 
ser cobrado um valor consoante os 
rendimentos do mesmo.

A nova resposta social da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo pretende assim 
responder  a mais uma Obra de 
Misericórdia,   “Dar de comer a quem 

Cantina Social
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Serviço de 
Apoio Domiciliario 
No serviço de apoio domiciliário presamos por manter os laços intergeracionais, tentando incu�r nos mais novos o carinho e respeito para 
com os mais idosos.

Assim, à semelhança dos anos anteriores, no dia 05 de Julho de 2014 convidamos os nossos utentes do SAD a par�cipar na Festa de Final de 
Ano, inserida nas a�vidades do Centro Infan�l da Malhada, com uma pequena atuação des�nada aos nossos utentes, seguindo-se um 
lanche de confraternização que tanto apreciam. 

No dia do Idoso as nossas crianças elaboraram lindas flores coloridas, que foram entregues a cada um dos nossos utentes de SAD, ficando 
com as suas casas um pouco mais alegres e coloridas com este miminho.

O nosso serviço tenta despertar em cada um de nós o que é ser idoso.

                                                                                       A Diretora
                                                                                       Dra. Filomena Pinto

Ser idoso,
é ter a coragem de olhar para frente

E dizer que traz consigo
um mundo de conhecimento.

Ser idoso é ser gente.

Ser idoso,
é poder dizer que tem a dádiva da vida

E o poder da mente,
Que possui uma vasta experiência

E carrega em sua guarida
A realização e a gra�dão da existência
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 Participação da SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ÍLHAVO

Promovida pela Camara Municipal Ílhavo

Aconteceu
em 2014

Venha ver como anda a sua saúde!

Feira da Saúde

17 de maio 2014

Centro Cultural da Gafanha da  Nazaré

Durante todo o ano, e de acordo com a 
época alusiva, a receção da UCCII foi 
ficando enfe i tada  com t raba lhos 
elaborados por algumas funcionarias.

Aqui ficam alguns exemplos dos trabalhos 
em crochet.

Representação do Espaço Sénior no CRIAI – Certame de Artesãos de 

Ílhavo, promovido pela Junta de Freguesia de São Salvador no mercado 

de Ílhavo
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Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Comemora o seu 95º Aniversário

No dia 26 de abril de 2014, a Santa Casa da Misericórdia 

de Ílhavo  celebrou o seu 95º aniversário. 

As cerimónias começaram com a Missa de Ação de 

Graças na Capela da Santa Casa, com a presença e 

atuação do Orfeão, seguindo-se a visita às  instalações 

da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de 

Ílhavo. 

O almoço de confraternização teve lugar no Hotel de 

Ílhavo e reuniu mais de uma centena de colaboradores, 

convidados, Irmãos, amigos e beneméritos desta Santa 

Casa. Em ambiente de festa, foram também 

homenageados os colaboradores que este ano 

completaram 15 e 20 anos de serviço. 

O Sr. Provedor, num discurso sincero de gratidão para 

com os fundadores e primeiros Irmãos, que 

acreditaram num projeto de entrega, bondade e fazer 

bem à comunidade, recordou a todos os colaboradores 

e Irmãos que a Santa Casa é um lugar onde as Obras de 

Misericórdia são e devem ser aplicadas diariamente e 

não só relembradas nestes dias de alegria e celebração.

As comemorações do 95º aniversário da Santa Casa, 

culminaram com o “Encontro de Coros” que decorreu 

no Centro Cultural de Ílhavo no dia 30 de abril. Atuou o 

Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo com a 

participação do Orfeão de Águeda.



COMUNICAR          Novembro / 2014          N.º 16                                                                                                                                                   12

Santa Casa da Misericórdia
Dos Ilhavenses, Casa nossa, nosso Lar
Fonte de candura, gra�dão e bravura

Desde as origens e para as gentes deste lugar

Nas asas do tempo, elevando nas pedras o seu grande des�no
Segura nos valores, nas obras e na sua missão

Aponta atalhos e carreiros por entre o árduo caminho
Do peregrino, do enfermo e do aflito na bondade de cada Irmão

E quando ao fim do dia chegamos
E a Senhora das Misericórdias encontramos

Sob o Seu manto protetor descansamos
E amanhã, seguros, recomeçamos

Casa nossa, Santa Casa que a todos ampara e acolhe
Tal como uma mãe que os seus filhos abençoa
Em gestos de caridade, piedade e humanidade

Fraquezas injúrias e falhas também perdoa

Em tempo de doação, de tudo dar sem nada esperar receber
Nela procuramos a paz e o descanso do cansaço

As palavras que estreitam laços e soltam nós
E o amparo da esperança que cabe no intervalo deste espaço

                                                                            Catarina Nunes
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Mostra de Trabalhos
 Espaço Sénior - 2014

Governador Rotary Club
visita a UCCII

No passado dia 17, esteve em Ílhavo o Governador Rotary Club Fernando 
Laranjeira que foi recebido pelo Sr. Provedor Fernando Maria da Paz Duarte e 
de alguns Mesários da Mesa Administra�va na Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo. 

O Presidente do Rotary Club de Ílhavo, João Manuel Ferreia Ribeiro, também 
presente nesta visita, expressou total disponibilidade para a con�nuidade dos 
apoios e colaboração dos Rotários de Ílhavo com a Santa Casa.

Durante o decorrer deste ano, vimos o Espaço Sénior crescer quer em inscrições quer em 
numero de séniores que o frequentam. Ao abrir as portas da sala onde decorre o normal 
funcionamento deste espaço foi possível expor e vender os trabalhos realizados onde se 
pôde também, apreciar o trabalho ao vivo das nossas artesãs. 

Aconteceu de 27 a 31 de outubro e quem nos visitou teve oportunidade de experimentar 
técnicas de tecelagem e decoração de caixas.   



A estreia do Orfeão aconteceu no 
Centro Cultural de Ílhavo, no Concerto 
de Natal em 20 de dezembro de 2008 e 
desde então tem atuado em diversos 
pontos do país (Águeda, Cantanhede, 
Mira, Proença-a-Nova, Alter do Chão, 
Montijo, Alfarelos, Coimbra, Vagos, 
Oliveira de Azeméis, Ermesinde, 
Gouveia, Sines, Salreu) e estrangeiro 
(Vigo e Ourense em Espanha) tendo 
sido convidado a participar no Festival 
Internacional da Música Coral em 
Praga na República Checa que 
decorrerá em Novembro de 2014.

Proporcionando um enriquecimento 
pessoal a todos os que o integram, 
contribui o Orfeão  para a divulgação 
cultural da nossa comunidade.

Cabe aqui uma palavra de apreço, 
simpatia e reconhecimento para com a 
comunidade Ilhavense e todos os que 
têm contribuído e apoiado o Orfeão da 
Santa Casa da Misericórdia na 
realização de algumas das suas 
atividades.

 E o entusiasmo como aceitaram 
esta iniciativa e a forma como nela 
participam dedicando o seu tempo 
livre e algumas horas de tempo em 
família e até de descanso é notório 
no já vasto historial que conta com 
45 atuações em 6 anos de 
existência.

Atuando maioritariamente à capela, 
podendo ser acompanhado por um 
grupo de instrumentistas, o Orfeão 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo apresenta-se como um 
orfeão de coralistas amadores das 
mais variadas idades e profissões, 
com vozes femininas e vozes 
masculinas divididas em quatro 
naipes: sopranos, contraltos, 
tenores e baixos.

O reportório inclui música sacra, 
litúrgica, espitituais negros, canções 
t ra d i c i o n a i s  p o r t u g u e s a s  e  
estrangeiras e até alguma pop e 
comercial interpretadas sempre na 
língua original.

O Sr Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo, Fernando Maria 
Paz Duarte,  sonhou, um dia, um 
Orfeão.

E nas cantorias dos séniores e nas festas 
anuais dos mais pequenos, em 
reuniões mais formais e outras 
conversas de Irmãos foi partilhando 
esse sonho.

E pensado que estava, concretizado foi.

Convidou colaboradores, Irmãos, 
Mesários  e  vár ias  pessoas da 
comunidade a acreditar neste projeto e 
o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo nasceu em abril de 2008. A 
realidade de um Orfeão com cerca de 
50 coralistas, sem formação musical 
mas com gosto pela música e canto 
contou com a direção, desde o seu 
início e até à data, do Maestro Jorge 
Ferreira e o acompanhamento da Mesa 
Administrativa na pessoa do Sr Sílvio 
Semedo.
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Orfeão Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo



Creche Familiar
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O que é a Creche Familiar?

“ A Creche Familiar é afecto, colinho e muito miminho.”

“ A Creche Familiar consiste num conjunto de Amas que 
residem na mesma área geográfica e que estão enquadradas 
técnica e financeiramente numa Ins�tuição com a�vidades no 
âmbito da primeira infância.”

Esta é a definição que todos conhecem, que aparece em 
qualquer documento que se refira à Creche Familiar. Mas a 
Creche Familiar é mais do que isto… Creche Familiar é afeto, é 
um lugar onde as crianças estão num ambiente familiar, onde 
existe uma pessoa que é “Mãe”, outra que é “Pai” e onde 
existem mais “Irmãos”, que passam a fazer parte da vida das 
crianças que aí chegam. As tarefas diárias são muito idên�cas às 
dos seus próprios lares.
É muito agradável de se ver um ambiente de carinho e muito 
colinho, onde a Ama pega ao colo a um bebé, enquanto o 
marido embala outro.

Qual a missão da Creche Familiar?

A Creche Familiar tem por finalidade o apoio e auxílio às famílias 
e às suas crianças em desenvolvimento �sico, afe�vo, 
intelectual e social, num meio familiar favorável.

Como funciona?

As crianças são acolhidas no domicílio de cada Ama (no máximo 
de quatro por Ama) as quais trabalham sob orientação de uma 
Educadora de Infância que regulamenta e acompanha a sua 
ação educa�va. 
A seleção e formação de Amas fica a cargo da Segurança Social.

O apoio logís�co, pedagógico e de equipamento é efetuado pela 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.

Toda a alimentação das crianças é confecionada e fornecida pela 
Ins�tuição.

Quais as vantagens da Creche Familiar?

Fornece um atendimento mais personalizado e uma dedicação 
mais imediata.
As crianças são mais protegidas das doenças de transmissão por 
contágio (visto que cada ama fica apenas com 4 crianças).

Os primeiros 2,3 anos das vossas crianças são passados em 
ambiente familiar.

A Diretora
Dra. Amália Mar�ns
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A primeira infância, período 
compreendido entre o nascimento 
até aos seis anos de idade, é 
essencial para a apreensão da 
l i n g u a g e m  e  p a r a  o  
desenvolvimento cognitivo, motor 
e interpessoal da criança. Assim 
sendo, a primeira parte da 
educação de infância, oferecida 
por creches e pré-escolas, é a base 
para a aprendizagem. Uma 
educação de qual idade na 
primeira infância é primordial ao 
d e s e n v o l v i m e n t o  f í s i c o ,  
psicológico, intelectual e social das 
crianças.

Uma vez que se opta por uma 
creche ou pré-escola para auxiliar 
a formação da criança, é preciso 
ter critérios para escolher uma 
instituição de qualidade. É preciso 
investigar se a instituição tem 
formação em serviço, se é bem 
avaliada por parte de funcionários 
e famílias e se essa avaliação se 
transforma num plano de atuação 
para melhorar o trabalho da 
inst i tu ição,  rea l idade esta  
encontrada no Centro Infantil da 
Lagoa.

O Centro Infantil da Lagoa Creche e 
Pré-Escolar está licenciado pelo 
Centro Distrital de Segurança 

Social de Aveiro e pelo Ministério 
de Educação, dispondo com estes 
de acordos de cooperação.

E s t ã o  p e r m a n e n t e m e n t e  
garantidas todas as condições de 
higiene e segurança para todas as 
cr ianças de acordo com a 
legislação em vigor.

Atuamos de acordo com um 
projeto pedagógico próprio e 
a s s e g u r a m o s  q u e  o  
funcionamento se faz com todas as 
condições técnico-pedagógicas.
 

O Centro Infantil da Lagoa Creche e 
Pré-Escolar, nos espaços onde atua 
marca a sua diferença em relação a 
outras instituições similares 
sobretudo:

N o  s e r v i ç o  c o m p l e t o  d e  
alimentação (incluindo berçário e 
dietas especiais) com uma ementa 
saudáve l  e  su je i ta  a  uma 
reavaliação anual por parte de 

uma médica e uma nutricionista;
No atendimento personalizado 
garantindo toda a disponibilidade 
da equipa técnica no sentido de 
melhorar cada vez mais o serviço 
prestado;
No acolhimento realizado por uma 
equipa profissional e motivada;
Nos novos e ambiciosos projetos: 
como a reestruturação do espaço 
na Creche da Lagoa (podendo vir 
acolher cerca de 42 crianças);
Nos projetos desenvolvidos em 
pré-escolar, no âmbito das Eco-
Escolas, e outras atividades extra-
curriculares, nomeadamente: 
natação ,música, dança e época 
balnear.

Um grande bem-haja a todas a 
famílias que sempre nos confiaram 
o seu maior bem – os seus filhos- 
que serão os Homens que 
construirão a sociedade do futuro.
                                                                         

A Diretora
Maria da Conceição Ré Neves

Porquê escolher 
o Centro Infantil da Lagoa
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Centro Infantil Ílhavo

2014 – um novo ano começou, mas para nós o percurso iniciou em setembro…

 2014 já vai a meio e muitas foram as a�vidades realizadas no Centro Infan�l de Ílhavo.

Projetos que con�nuaram a ser desenvolvidos: 

“Vamos começar…” (bebés); 
“A lagarta“ (1 ano); 

“1,2,3… sempre a crescer” (2 anos); 
“À volta de mim” (3 anos); 

“Da minha janela…” (4 anos) 
“Exploradores ao leme” (5 anos). 

Com o desenvolvimento de todos estes projetos, os nossos meninos e meninas aprenderam muitas coisas novas, deram largas à sua 
imaginação, deram os primeiros passos, cresceram, cresceram par�ndo deles próprios para o que está à sua volta, o que conseguem 
ver da janela (a rua, a comunidade envolvente), foram depois mais longe conheceram mares, oceanos, con�nentes…uns verdadeiros 
descobridores…

Foram muitos os trabalhos realizados pelas nossas crianças, tendo sempre como base a reciclagem de materiais, não fôssemos nós 
uma ECO-ESCOLA e como prova disso recebemos este ano a nossa primeira Bandeira Verde, que nos dia da Cerimónia do Hastear da 
Bandeira, contámos com a presença do cantor Filipe Pinto que muito contribuiu para tornar este momento inesquecível!!!

A Diretora
Dra. Sandra Gomes
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Centro Infantil da 
Gafanha da Nazaré

Esta resposta social tem como finalidade a promoção do desenvolvimento da criança e o apoio à família e especial atenção ao papel do 
educador/ ins�tuição educa�va, no que respeita à necessidade de proporcionar um enquadramento social às crianças. Na sua interação, a 
ins�tuição procura desenvolver as possibilidades de uma relação mais intergeracional e intera�va com a comunidade es�mular o 
desenvolvimento global de cada criança no respeito pelas suas caracterís�cas individuais incu�ndo comportamentos que favoreça 
aprendizagem significa�vas e diversificadas.

Procura proporcionar a cada criança condições de bem estar e de segurança, designadamente no âmbito da saúde individual e cole�va. 

Procede também à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor orientação da criança.
É importante lembrar que a pré escola é o começo da longa caminhada escolar dos nossos filhos, por isso, deve ser um bom começo, que 
proporcione alegria e sa�sfação para a criança, porque afinal «a primeira professora nunca se esquece».

A Diretora
Dra. Amália Mar�ns



Medicina Física e 
Reabilitação
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A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 
integra nas suas valências um Serviço de 
M e d i c i n a  F í s i c a  e  Re a b i l i ta çã o , 
cons�tuído por três setores: Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional e Terapia da Fala.

A Medicina Física de Reabilitação é a 
especialidade médica que se dedica ao 
diagnós�co e consequente tratamento 
das mais diferentes patologias que 
afectam a função motora e/ou cogni�va e 
que interferem com qualquer ac�vidade, 
limitando a par�cipação social e/ou 
profissional de um indivíduo.

Para tal, tem como obje�vo a prevenção, 
diagnós�co e tratamento de dis�ntas 
patologias, tendo uma abordagem global 
e  m u l � - p r o fi s s i o n a l  ( F i s i a t r a , 
Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional e 
Terapeuta da Fala).

O empenho dos  profissionais visa a 
recuperação funcional, promover o bem-
estar e reintegração na sua sociedade de 
todos aqueles que recorrem ao nosso 
serviço de forma a restaurar a sua 
qualidade de vida global.

A Unidade de Medicina Fís ica de 
R e a b i l i t a ç ã o  d a  S a n t a  C a s a  d a 
Misericórdia de Ilhavo pretende ser uma 
mais valia na comunidade em que se 
integra  não  só  pe lo  ser v iço  que 
disponibiliza aos utentes internados na 
Unidade de Cuidados Con�nuados  
Integrados, bem como a todos os utentes 
externos isto é todos aquelas pessoas  
que o queiram realizar tratamentos. 

A Equipa de Medicina Física de 
Reabilitação
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A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Ílhavo celebra o seu 4º Aniversário a 13 de novembro de 2014

No dia 28 e 29 de novembro de 2014 o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo atuará  em Praga, na Republica 
Checa. Sendo este um encontro mundial de coros - Prague Advent Choral Meeting o nosso Orfeão representará não só 
a nossa Instituição mas também a nossa Cidade e o nosso País.

No dia 7 de dezembro o Orfeão atuará no espectáculo da Associação  AQUEM RENASCE no Centro Cultural de Ílhavo.

Vai Acontecer



Ser Voluntário 
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Voluntariado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Na receção da UCCII, estão abertas as inscrições para Voluntários. Ter mais de 18 anos e ser emocionalmente saudável são as 

condições essenciais para qualquer cidadão poder ser Voluntario. Após as inscrições, haverá uma reunião com todos os 

interessados, seguindo-se entrevistas individuais e ações de formação.

Numa altura em que cada vez mais procuramos ser cidadãos responsáveis e conscientes, em que procuramos ser 
informados e proativos, surgem vários projetos e programas de entidades públicas e privadas com condições para 
integrar voluntários.

Cabe-nos a nós participar ativamente na comunidade.  Agir, intervir e viver de forma plena o exercício da cidadania.

E ser voluntário é poder fazer bem. É estar motivado, e comprometer-se de forma livre, desinteressada e responsável, 
de acordo com as suas aptidões, perfil e tempo livre, a prestar serviços e a desenvolver ações em prol de indivíduos, 
famílias e comunidade.

Dizem que somos por cultura e tradição um povo hospitaleiro e benfeitor. Gostamos de ajudar o vizinho, o amigo, o 
conhecido e o desconhecido, mas a participação em atividades de voluntariado organizado é muito baixa.

Muitas vezes queremos dar um pouco do nosso tempo aos outros, mas nem sabemos por onde começar.

A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo tem um grupo organizado de Voluntariado onde há lugar para dar de si. E 
qualquer caminhada ou maratona começa sempre com um pequeno passo. Procure-nos, questione-nos e seja 
voluntário. 



A Irmandade da Misericórdia de Ílhavo foi fundada no ano de 1919 com o objetivo de praticar a solidariedade 

social concretizada nas Obras de Misericórdia.

Os associados da Santa Casa da Misericórdia  de Ílhavo denominam-se Irmãos e mediante uma quota anual ou 

vitalícia têm direito a assistir, participar e votar nas reuniões da Assembleia Geral e a ser eleitos para os Corpos 

Gerentes entre outros.

A admissão de Irmãos é feita mediante uma proposta assinada por dois Irmãos e pelo próprio candidato.

O formulário é disponibilizado na instituição e a proposta é então submetida à apreciação da Mesa 

Administrativa e será considerada definitiva depois de assinar, perante o Provedor, documento pelo qual se 

compromete a desempenhar com fidelidade os seus deveres de Irmão.

A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo tem neste momento um total de 300 Irmãos. Deste número fazem parte 

2 Irmãos Honorários (pessoas que prestaram relevantes serviços à instituição) e 1 Irmão Benemérito.

Para ser Irmão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo basta dirigir-se aos serviços administrativos, no edifício 

sede, e preencher a candidatura. 

E o primeiro passo na concretização de auxílio e principio de solidariedade está dado.
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Ser Irmão 



ÍLHAVO
sempre quen te

ÍLHAVO
sempre quen te

RTOCANTANHEDE
Unipessoal, Lda

JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATOJUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO
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