
 
 
 
 

 

RELATÓRIO E PLANO DE ACTIVIDADES 
 

 

Caros Irmãos: 
 
 

 O ano de 2012, conforme indicam os especialistas vai continuar a ser um ano de 

austeridade para todos e que vai afectar de especial modo as Instituições de 

Solidariedade, como as Misericórdias. Estamos a falar na falta de capacidade dos 

utentes de pagar as suas mensalidades, o aumento da pobreza local, a necessidade de 

mais apoio local, a redução dos apoios sociais e ainda para agravar mais a situação, o 

encargo adicional de termos de suportar do IVA a 23% nas aquisições de equipamento, 

equipamento este necessário à realização das actividades. 

 Para o nosso caso em concreto, as nossas prioridades são as seguintes: 

 

1. Intervenções Prioritárias: 

a) Edifício Lar. Remodelação em obra do interior, a fim de conseguirmos 

cumprir o máximo possível com a legislação em vigor, implementando 

algumas remodelações, tais como: colocar um novo piso no refeitório, 

corredores e mudança total do telhado, pois o que actualmente existe tem 

mais de trinta anos e é em fibrocimento, altamente prejudicial para a saúde. 

Esta obra tem um valor que rondará os duzentos mil euros, para que as 

instalações do Lar, ficassem condignas para o acolhimento dos nossos 

idosos. Para financiamento desta obra, aguardamos o apoio do Ministério da 

Segurança Social, com a abertura de candidaturas. 

b) Igreja da Misericórdia. Em estado de contínua degradação. Merece 

urgentemente intervenções quer a nível de talha e douramento, como ainda o 

tecto com pinturas. 

A capacidade financeira desta Santa Casa da Misericórdia para esta 

intervenção é exígua.  



Nesse sentido, para fazer face às intervenções, contamos com o apoio da 

Segurança Social, através de candidaturas. Naturalmente contamos também com 

o apoio precioso do Município de Vila Nova de Cerveira. 

Já enveredamos esforços e contactos com as entidades respectivas e esperamos 

com ansiedade as soluções mais condizentes à resolução dos mesmos, pois 

somos detentores de orçamentos que rodam os 150.000 euros. 

Louvamos o interesse manifestado, pelo Presidente das Uniões das 

Misericórdias, Dr. Manuel de Lemos, aquando da sua visita ao Lar Maria Luísa, 

no passado dia 4 de Janeiro, nos restauros a implementar na Igreja, e também na 

colaboração a prestar pelo Ex.mo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Braga. 

 

Intervenções Realizadas: 

 

 

 Realização de obras na Creche e Infantário. 

 
 O Infantário/Creche esteve sujeito a obras de colocação de portas e janelas em 

 caixilharia dupla de alumínio anodizado, criando maior calefacção e conforto. 

 Implementação de um sistema de alarme de intrusão. 

 Irá ser adquirido um louceiro para a cozinha do Infantário, pois é  premente e 

 necessária.   

 

 Modernização e embelezamento do espaço do Lar. 

 
 A necessidade urgente de promover melhoramentos e embelezamento do Lar, 

 foram realizadas actividades e eventos que  pelo seu carácter social deram 

 origem a angariações de fundo os  quais foram aplicados em mobiliário; TV; 

 sofás, pintura interior  nalgumas salas; cortinados, WC.(s), condignas e adaptadas 

 a deficientes, etc. 

 

 Realização de obras de pintura exteriores no Lar. 

 
 O restauro de pintura e paredes exteriores do Lar, foi de necessidade 

 premente, estando em fase final. 

 

 

 Escada de evacuação no Lar. 

 
Finalmente foi colocada uma escada de evacuação em ferro, por imperativos 

legais e de segurança interna 

 



No ano de 2011, o valor dos resultados líquidos do exercício é de: 

 

Total de Proveitos -     1.184.203.56 € 

Total de Custos -    1.108.169.56 € 

Resultado Líquido – (Positivo)       76.034.56 € 

 

 
Este facto leva-nos a apresentar um plano de actividades, exequível para 2012. 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 2012 
 
 APOIO DOMICILIÁRIO 

 INÍCIO DAS OBRAS PARA UM ESPAÇO DESTINADO À FISIOTERAPIA. 

 TELHADO DO LAR MARIA LUÍSA. 

 GRUPO DE EMERGÊNCIA. 

 CAIXILHARIA DO INFANTÁRIO. 

 OBRAS NA IGREJA DA MISERICÓRDIA. 

 PÁGINA DA INTERNET. 

 
Pretendemos dentro deste ano civil, avançar com o projecto e licenciamento do Apoio 

Domiciliário, que é urgente a implementação desta resposta social, vindo ao encontro de 

necessidades locais, e para isso os serviços técnicos e financeiros encontram-se a fazer 

um estudo de viabilidade. 

Será adaptado o espaço de armazém, para a implementação duma zona para fisioterapia, 

com equipamentos adequados. 

Temos em mão orçamentos para a aquisição de um novo grupo de emergência eléctrico, 

em sistema Leasing. 

 

 

Em agradecimento; 

 
Não esquecemos o trabalho laborioso da equipa de manutenção/transporte, incidindo a 

sua actuação na mais diversas intervenções. 

 

Às funcionárias em geral, também a sua disponibilidade e actuação no campo do 

atendimento aos idosos e crianças que merecem o nosso louvor e apreço, 

 

Para terminar a Mesa Administradora da Santa e Real Casa da Misericórdia de Vila 

Nova de Cerveira, quer registar aos que de uma forma mais directa mais contribuíram 

para que os objectivos que nos propusemos fossem alcançados: 

 

 A todos os Irmãos pelo apoio demonstrado, 

 Ao Centro Regional de Segurança Social do Norte. 



 Ao Presidente da Câmara Municipal pela disponibilidade 

demonstrada, 

 A todos os Membros dos Órgãos Sociais pela paciência, apoio e 

ensinamentos que nos transmitiram. 

 Às Instituições e Associações, aos particulares em geral, 

 A todos os funcionários e colaboradores pelo profissionalismo 

colocados no interesse dos mais necessitados e carenciados. 
 

 

A todos muito obrigados 

 

 

Vil Nova de Cerveira, 31 de Março de 2012 

 

 

A Mesa Administradora 
 

 


